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MEDO E DESEJO: A IMAGEM DE JOSEPHINE BAKER E A ESTÉTICA
IN!CORPORADA DO JAZZ
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RESUMO
O presente artigo objetiva através das imagens dos cartazes da Revue Nègre, e do protagonismo de Jose
phine Baker (19061975) nestas imagens e no universo revisteiro, apresentar um debate/embate acerca
da representação eurocentrada e da representatividade negro afirmativa, positivada. Os autores convo
cados foram Frantz Fanon (1975), Stuart Hall (1997 e 2013) e Oliveira Neto (2005). Metodologicamente,
traçamos um paralelo entre as representações do corpus negro na pintura brasileira no século XVII, com
a representação e violência projetadas e aplicadas a Sarah Baartman, associando com o corpo também
hipersexualizado a julgar eurocentrado, de Baker. Ressaltamos três formas de violência. A primeira negli
gência o sofrimento a que os corpos negros são submetidos. Segunda: violência do desumanizar. Terceira:
violência em silenciar as estratégias de sobrevivência, resistência, re existência e resiliência, ao propagar
a dominação como se esta fosse plena e absoluta. Passando por processos de animalização, “dispositivos
de poder” foulcaultianos, considerações psíquicas e sobre o medo dos portadores de branquitude, cons
truímos caminhos para concluir quão pejorativas e instrumentos de manutenção do racismo são as ima
gens racistas e quão subversivas podem ser as práticas de grupos negros que dissimulam subalternização.  
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I. Introdução

Devese compreender que o corpo de Josephine Baker foi um dentre muitos “objetos” afri
canos que de repente pareceram lindos a uma vanguarda parisiense, cujo entusiasmo pela
arte africana vinha crescendo há duas décadas. A história de como esses objetos, há anos
considerados no máximo como curiosidades, passaram repentinamente para a categoria de
“arte” é fascinante... (ROSE, 1990, p. 62). 

Partindo do pressuposto que a voz que vos fala é de uma mulher negra, que tem exercido
acadêmica e artisticamente a imposição da própria negritude em processo de positivação, em
poderamento, autonomia e subversão das ordens sociais que mantem a branquitude como
manutenção silenciosa de racismos e epistemicídios, apresentamos a complexidade paradoxal
de introduzir um artigo que, ao evidenciar imagens de Josephine Baker, irá concorrer com duas
leituras. A primeira, envolta por paixão e representatividade, onde a mulher, negra, artista, ob
serva Baker como referencial de representatividade artística com a força de quem impôs sua
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presença à elite parisiense e a fez aplaudila em pé transformandose na milionária mais ‘ba
dalada’ dentre as celebridades. A segunda leitura que será aprofundada nas páginas que se
guem, será evidenciada como processo histórico de desumanização da imagem dos corpos
negros para continuidades eurocentradas, assassinas e imperialistas. 

No ano de 1990, Phyllis Rose (1942 ) que fora professora da Wesleyan University, pu
blicou o livro “A Cleópatra do Jazz: Josephine Baker e seu tempo”. Este livro embasa nosso
artigo no que tange ao vasto conteúdo biográfico, históricoanalítico de grande apoio para
pesquisadores da história do Jazz.  

Numa das passagens do livro, Rose se refere a mudança de visão dos vanguardistas eu
ropeus e da elite intelectual de fins do século XIX que passam a se posicionar diante das
Artes Africanas como “de repente pareceram lindos”. Mas será que o adjetivo é mesmo este?
Ao finalizar o comentário, Rose afirma ser “fascinante”, essa transformação do que fora re
chaçado como primitivo “de repente” ser avaliado com status de Arte.  

Fascinante, com um brilho contente nos olhos, talvez3 por que esta biógrafa de texto ri
quíssimo possui fenótipo branco, pois para interlocutores negras(os), a passagem de “vulgar”
e “primitivo” para “Arte” gera um entusiasmo amargo, regado com tristes lágrimas de con
tínua exclusão social e avaliação desleal das Artes Negras.  

Josephine Baker (1906 1975) de nacionalidade estadunidense, nascida em Missouri,
provavelmente já tinha sonhos revisteiros na trajetória familiar pois, até onde se sabe seu
pai era baterista de espetáculos musicais e abandonou Baker e sua mãe. Antes de adaptar
seu nome artístico, Baker assinaria como Freda Josephine Mcdonald. Com uma infância ro
deada das asperezas recorrentes na vida de negros e negras diaspóricos, a pequena Josephine
foi empregada doméstica e dançou pelas ruas até que na préadolescência, em New York,
durante a época do potente movimento Harlem Renaissance, atuou em Revistas Musicais
Negras de sucesso como Shuffle Along (1921) e The Chocalate Dandies (1924). 

Mas a grande conquista de estrelato, fortuna, protagonismo, sucesso e prestígio, foram
alcançadas a partir de 1925, quando em Paris, Josephine Baker destacase no elenco de La
Revue Nègre, passando pelo charmoso e referencial palco do Théâtre des ChampsÉlysées,
realizando temporadas constantes e cativas no Folies Bergère.

Para aqueles que tinham consciência da história da cultura, a apresentação da Revue Nègre
no palco do Thèâtre des ChampsÉlysées poderia parecer bastante apropriada. Se o prédio
era a síntese do modernismo anterior à guerra, a revista negra vinha simbolizar o moder
nismo do pósguerra: a nova sensibilidade cubista que apreciava ângulos e fragmentos em
lugar das formas curvilíneas, a justaposição substituindo a fluidez como princípio de coe
rência, a energia frenética em vez de lirismo gracioso. Isadora Duncan dera um novo alento
à cultura europeia, portanto o espírito da Grécia americanizada. O alento de Josephine
Baker traria o espírito americanizado da África (ROSE, 1990, p. 35; grifos nossos).   

Em uma elegante e artística Paris, de frequentadores assíduos das salas de espetáculo,
a presença de artistas negros e negras não era novidade, no entanto, aquela quantidade, ro
teiro e proposta cenográfica eram próprios daquele momento que se tornaria revolucionário
e inesperado na história das Artes Cênicas. Assim, na noite de 2 de outubro de 1925, por volta
de dez e meia, deu início o espetáculo que alvoroçaria o público em proporções ‘Nijiskianas’.

3 Empregamos a dúvida no “talvez”, pois o texto é de fato valiosíssimo e deixa explícito que a autora também é
grande fã de Josephine Baker. 
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Quando o público estava razoavelmente acomodado, a orquestra permanente do musichall
parou de tocar, e os músicos negros, tendo à frente Claude Hopkins, entraram em fila no
palco tocando jazz, e foram se posicionar ao lado, diante de uma cortina surpreendente: um
negro dançando num tabuleiro de damas. Havia um percussionista, um saxofone, um trom
bone e um tocador de tuba, além de Hopkins ao piano. Quando terminaram seu primeiro
número e começaram o seguinte, a cortina se elevou revelando um cenário de barcas a vapor
no Mississippi à noite, um cais com a carga à espera de ser transportada. Homens vestindo
coloridas camisas quadriculadas estavam sentados sobre fardos, conversando e ouvindo mú
sica. Algumas mulheres entraram no palco como se passeassem em vestidos enfeitados com
fitas e plumas. Maud de Forest, trajando um extravagante vestido corderosa e chapéu em
plumado, começou a cantar blues e as mulheres se puseram a dançar (ROSE, 1990, p. 36).

Porém, o que mais perturbou e empolgou o público foram a audácia sorridente e vestida
de seminudez de Josephine, que “de seios nus, usava um biquíni de cetim com um saiote
de penas e um colar de penas no pescoço” (ROSE, 1990, p. 38).

Diante destas representações, da mulher, de corpus negros, da África una, idealizada, e
“mítica” como pondera Stuart Hall (2013), foram estabelecidos socialmente, estereótipos con
centrados em torno de características limitantes como, hipersexualização, infantilização, irra
cionalidade e desequilíbrio psíquico, e estes são expressos ficcionalmente nas caretas, pernas
tortas, balançar frenético, energia física inesgotável, gestos dançados, formas de enunciar pa
lavras, por exemplo. Nesse conjunto de expressões estão as estratégias de dominação euro
centrada, e a necessidade do consumo das Artes Negras, enquadradas como exóticas. 

Cientes dessa desvalorização ocidental, e motivadas em contrapor essa estereotipia, ao
identificar especificidades dos corpos artísticos afrodiaspóricos, buscamos ponderar, tais ten
sões a partir dos cartazes de Paul Colin (1892 1985)4, a luz da potência reguladora fornecida
pela leitura contextualizada sóciopolíticohistórico econômico e cultural das imagens e do
mundo, das cenas imagéticas formadoras de opinião, (mídia, Artes Visuais, Cinema, Televisão).   

Figura A                                                              Figura B

4 Francês, Paul Colin, foi cenógrafo e figurinista reconhecido como um dos grandes artistas/designers de pôsters
cujo sucesso e reconhecimento profissional se deu a partir dos cartazes feitos para Revue Nègre.
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II. Dos retratos negros de outrora... 

Muitos anos antes de Josephine chegar a Paris, o corpo de uma negra dançando estava as
sociado na imaginação francesa a convites obscenos. Desde as mais antigas explorações da
África, os viajantes europeus se surpreenderam com as danças africanas, e a figura de uma
negra dançando chegou a ter destaque especial na imaginação europeia. Para observadores
europeus, essas danças transmitiam tanta indecência, tanta sensualidade desenfreada que
eles só podiam imaginálas como produto de uma inferioridade primitiva ou, em versões
menos grosseiras, de uma inocência primitiva (ROSE, 1990, p. 47).  

Com o propósito de trazer a discussão para o contexto brasileiro e latino americano,
recorremos aos estudos propostos por Marcelino G. de Oliveira Neto (2015) e Rafael Cardoso
(2015) que, ao avaliar as artes plásticas e principalmente pinturas representativas dos corpos
negros no Brasil, observa fins nacionalistas e/ou modernistas e contribuem para, adiante,
compormos o debate sobre a representação das personas negras cujo alcanceétnico racial
obtenha maior representatividade política, simbólica e portadora de subjetividades positi
vadas. 

Assim, Oliveira Neto (2015) situa temporalmente a discussão no artigo intitulado “Entre
o grotesco e o risível: o lugar da mulher negra na história em quadrinhos no Brasil”. O relato
do artigo inscrevese aproximadamente cento e quarenta anos após a suposta descoberta
das terras colonizadas por Portugal, ainda numa conjuntura escravista e com forte necessi
dade de construção identitária a ser exibida no exterior. Tais necessidades conferiram a Frans
Post (16121680), o título daquele “inaugura ao mesmo tempo a arte profana e a iconografia
afrobrasileira” (OLIVEIRA NETO, 2015, p. 65).

Frans Post esteve no país entre 1637 e 1644, integrando a Missão Artística e Científica Ho
landesa, contratada por Maurício de Nassau, governador do território ocupado pela Ho
landa, espalhado pela região Nordeste do Brasil. Post tinha como principal função registrar
a paisagem nacional. E é assim, integrando a paisagem, urbana e rural, que a população
negra é primeiramente retratada. Negras e negros são mostrados exercendo funções varia
das, dando porém a entender que formam uma sociedade homogênea, linear, sem diferen
ças ou conflitos. Todos parecem conformados com a situação de escravizados e usam trajes
parecidos, como se estivessem uniformizados (OLIVEIRA NETO, 2015, p. 65). 

Em contraponto, a esse falseável contexto “destituído de conflitos”, em que personagens
negros são inseridos nas paisagens de Post, citando as pinturas de Albert Eckhout (1610
1666) também presente nas missões de Maurício de Nassau, vai afirmar que mesmo eviden
ciando as diferenças entre opressão e resistência, as verdades de sangue, surra, humilhação,
maltrato, castigos, estupros, assassinatos, não era deveras retratada. Mas vale ressaltar, a
violência da negligência, ou seja, a ação de violar o direito de saber histórico dos que foram
tidos como coadjuvantes/perdedores, a violência da invisibilidade e do sofrimento dos povos
afrodiaspóricos escravizados. E a hipocrisia implícita, assumida pelo próprio Post, ao eleger
apenas o sofrimento sentido pelas peles claras como profundamente dolorosos e legítimos. 

Novamente, com Oliveira Neto (2015), demonstramos o contraponto existente na pin
tura que retratou o universo visual do Brasil no século XVII:
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A pintura a óleo introduzida por esses artistas holandeses é também uma pintura que nu
mericamente registra muito mais pessoas negras do que brancas, mas que opta por ignorar
as condições subumanas e os maus tratos a que estava submetida a população negra es
cravizada naquela época. A violência registrada por eles se apresenta justamente na forma
de hierarquização das culturas, onde a europeia se configura como modelo para as demais
(OLIVEIRA NETO, 2015, p. 65 66).

A pertinência deste debate no mundo contemporâneo pode ser observada também em
outros campos artísticos. Na música brasileira contemporânea, a reinvindicação dessa visi
bilidade e a percepção da violência das representações etnocêntricas como fator de opressão
civilizatória acerca do cor/po negro é expressa em versos como “a dor dos judeus choca/a
nossa gera piada” audíveis na faixa “Bang!” de Emicida no álbum “O glorioso retorno de
quem nunca esteve aqui” (Laboratório Fantasma, 2013).

III. Da desumanização do corpo ou o medo anunciado por Fanon
A avaliação de Oliveira Neto (2015) sobre os registros feitos por “Zacharias Wagener

(16141668) que chegou ao Recife (PE) como soldado da Companhia das Índias Ocidentais
antes mesmo de Maurício de Nassau” (IDEM, p. 66), nos dão apontamentos importantíssimos
sobre o contínuo argumento fisiológico, fenotípico e ligado aos estudos de eugenia dentro
das ciências biológicas e médicas, remetendo aos ideais darwinistas que muito sustentaram
as noções discriminatórias, racistas e antinegritude (IDEM, p. 66).

Wagener dedicouse a registrar a população negra na maioria de suas pinturas. Nelas, as
pessoas negras parecem ter dificuldades em adotar uma posição ereta, têm pescoço curto,
braços bastante alongados e, em muitas situações, suas roupas se resumem a pedaços de
tecido amarrados ao redor da cintura. No caso, a ausência de vestimenta procura confirmar
a condição de selvagem da população negra escravizada, já que o uso de roupas não diz res
peito apenas à decência, aos bons costumes e a discrição, mas se engloba, na visão europeia,
no próprio processo civilizador. (Santos, 1997 apud OLIVEIRA NETO, 2015, p. 66). 

Neste caminho proposto, para observarmos a continuidade que resultou nos cartazes
de Colin traçando paralelos com a representação imagética brasileira dos corpos negros, vale
não perder de vista a racialização do corpo daqueles homens, mulheres e crianças escravi
zadas, arrancados de territórios posteriormente loteados e chamados de Estados para com
por geopoliticamente o continente africano. Séculos depois das expedições ao Novo Mundo
e destas pinturas de Post, Euckhout e Wagener no sentido de manter a escravização e pos
teriormente partir para a colonização de África, europeus e estadunidenses buscaram sus
tentar cientificamente o racismo compondo políticas de Estado/Nação/Império a partir de
teorias de investigação biológica demarcadoras de fenótipos dos selvagens e dos ‘outros’,
para utilizar como argumentação e prova a suposta inferiorização do corpo negro.

Frantz Fanon (1925 – 1961) é o grande cânone dos estudos sobre a psique do homem
e da mulher negra interpelados pela pressuposta supremacia branca que rechaça toda e
qualquer diversidade como estranha (ao padrão, à branquitude), mesmo quando tais expres
sões diversas provém da maioria quantiqualitativas, providas de argumentações objetivas,
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corajosas, honestas, autoreflexivas. A abordagem do caribenho da Martinica, um afrodias
pórico, é sem melindres para expor racismos e branquitudes. No clássico “Pele Negra, Más
caras Brancas” publicado nos anos 1970, o autor apresenta estudo de caso na forma de
relato de consulta médica que “ilustra o ponto de vista que aqui defendemos. Mostra que
numa situação extrema o mito do preto, a ideia do preto chega a determinar uma autêntica
alienação” (FANON, 1975, p. 212; grifos nossos). A conclusão deste relato sobre uma paciente
em estado de neurose denota a presença impregnada do racismo e da naturalizada discri
minação:

Mesmo que se atribua uma parte à constituição, é evidente que esta alienação é conse
quência de um medo do preto, medo esse favorecido por circunstâncias determinadas.
Ainda que a doente tenha melhorado nitidamente, duvidase que possa retomar em breve
uma vida social (FANON, 1975, p. 217).

Percorrendo essa linha de pensamento, podemos observar as atitudes violentas euro
centradas e racistas como sendo processos de alienação e desconforto extremo das cosmo
visões permeadas pela branquitude, sobretudo quando em encontro com cor/pos negros
que lhe instalam medo, ao mesmo tempo em que instauram no cor/po branco sua negrAti
tude e ausência de semelhança, isto é, geram estranhamento e fascínio. Assim, o corpo
afroestadunidense de Josephine, o Jazz sincopadamente de herança afrodiaspórica, Funk Ca
rioca e seu deboche escrachado, o R.A.P contemporâneo entre outras manifestações de po
pulações negras, africanas e afrodescendentes, são veículos passíveis de medo (da
cosmovisão abissal da branquitude) em presença da plena africanidade/negritude.

IV. Entre Representação e Representatividade
Portando uma etnicidade hegêmonica e padrãonormativa, nominada branquitude, os

cor/pos brancos ficam em estado amedrontado frente aos cor/pos negros. É dessa forma
que a historicidade do cor/po branco frente ao cor/po negro tornase produtora de guerras,
massacres, extermínios, construção de teorias racistas e eugênicas dentre outras ações de
exploração e consumo dos territórios/corpos/mentes nãobrancos. Tal processo de ame
drontamento das etnicidades pautadas pela branquitude resulta numa apropriação das prá
ticas e visões de mundo provindas de etnicidades nãobrancas, ao mesmo tempo em que se
pretendem em estado hegemônico e enquanto consumidoras, constituir as “verdadeiras”
representações de grupos nãohegemônicos. É de forma escamoteada que as representações
pautadas pela branquitude buscam então representar o outro para garantir a si mesmas a
produção de falsa superioridade. Ao paradigma da branquitude e por oposição/negativação,
o cor/po negro é intensamente estranho e necessário.

How do we represent people and places which are significantly diferente from us? Why is
‘diferrence’ so compelling a theme, so contested an area of representation? What is the se
cret fascination of ‘otherness’, and why is popular representation so frequently drawn to it?
What are the typical forms and representational practices which are used to represent ‘dif
ference’ in popular culture today, and where did  these popular figures and stereotypes
come from? (HALL, 1997, p. 22).
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No trabalho intitulado “The Spectacle of the ‘Other’”, Stuart Hall (1932 2014) enfrenta
as questões que propusemos no começo deste subitem e amplia a discussão com as pergun
tas citadas antes da capa reproduzida acima, em que as litografias de Colin, datadas do final
da segunda década do século XX, tentam pretensiosamente responder. Não obstante, o in
telectual afrodiaspórico, militante, professor universitário protagonista da fundação dos Es
tudos Culturais na Inglaterra, diretor do Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS)
entre 1968 e 1979 (HALL, 2013, p. 10). Stuart Hall, jamaicano com formação na Inglaterra,
construiu seus estudos sob a luz da experiência de colonizado, da diáspora e da autodecla
ração e valorização da negritude.

Retomando nosso diálogo central com a representação nas Artes Visuais brasileiras,
notase que sob aparente potencialização de imagens da mulher negra nas pinturas do século
XIX há desigualdades prescritas na própria forma como se conceitua e realiza a produção ar
tística visual no país:

Na mesma proporção em que ganham algum espaço, aumentam também as maneiras es
tereotipadas de representação de seus corpos, sendo recorrente a produção de imagens
em que aparecem subjugadas, sentadas ou deitadas no chão, conformadas com a situação
de pobreza, exercendo funções consideradas de menor importância (Christo, 2009) ou ainda
seminuas ou dançando descompassadamente como se não tivessem autocontrole (OLIVEIRA
NETO, 2015, p. 66).

Aproximando a análise e/ou busca de justificativas para esse representar estereotipado,
voltamos aos estudos em que Stuart Hall (2013) suscita a discussão sobre a concepção cola
borativa de uma atitude póscolonial, afirmada por elementos que podem contribuir para
esse empasse entre representação e representatividade.

Enquanto isso, sob o olhar panóptico universalista do Iluminismo, todas as formas de vida
humana eram incluídas no escopo universal de uma única ordem do ser, de tal forma que a
diferença teve que ser constantemente reformulada na marcação e remarcação de posição
dentro de um único sistema discursivo (differérance). Tal processo era organizado pelos me
canismos mutáveis de “ser Outro”, alteridade e exclusão, e pelos tropos do fetichismo e pa
tologização que serviam à tentativa de fixação ou consolidação da diferença dentro de um
discurso “unificado” de civilização. Tais mecanismos eram essenciais à produção simbólica
de uma exterioridade constitutiva (HALL, 2013, p. 128).

Dialogando com a noção de ‘outro’, desconhecido e, portanto, revelador do medo que
habita o corpo de quem não se reconhece naquele que determina como estrangeiro, foras
teiro, jeje5, outsider. Oliveira Neto (2015), através de estudos da pesquisadora negra brasileira
Janaína Damaceno, fornece um sucinto parágrafo de rápido enegrecer acerca dos estereóti
pos que nascem a partir das sensações de desconforto, exotismo, fetichismo e irracionalidade
provocadas pelo medo. 

Os estereótipos, como explica Janaína Damasceno (2001, p. 3; grifos no original), têm o “ca
ráter de reduzir, essencializar, naturalizar e fixar a diferença do Outro”, pois, conforme Hall

5 Jeje, relativo a povos estrangeiros. No Brasil, é também, denominação genérica para daomeanos (SOUSA JUNIOR, 2014). 
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(1997, p. 258), “divide o normal e o aceitável do anormal e do inaceitável” ao mesmo tempo
que procura manter a ordem social e simbólica da sociedade. No que se refere às formas
de representação da mulher negra, os estereótipos contribuem para esquadrinhar e classi
ficar cada parte do seu corpo, para que não haja dúvidas do quanto é “diferente”. Para tanto,
denominações específicas são usadas: carapinha em vez de cabelo, beiço em vez de lábios
(Gouvêa, 2005, p. 88 apud OLIVEIRA NETO, 2015, p. 67).

Construção da distância com o outro, ao constituir este outro, no negativo do que
se deseja construir de si, ou seja, um esforço de construção de uma normativa branca, ra
cional, bela, bom, inteligente, poderosa, masculina através da constituição e restrição do
outro em ideias de feiura, patológico, animalesco, agressivo, mau, sujo. Subjetividades de
marcadas pelo exagero do negativo formulado para e acerca do outro. Considerando que a
não representatividade favorece a manutenção dos privilegiados, os visíveis, representados
com a dignidade atestatória para o acesso ao poder em suas diversas facetas (econômica,
política, cultural, simbólica). Poder esse que é material, territorial e principalmente simbólico. 

No próximo subitem apresentaremos o uso que Oliveira Neto (2015) faz das inves
tigações de Foucault sobre os “dispositivos de poder”.

V. Manutenção de poderes ativados a partir do medo
Em um embate interpelado por acúmulo de diversos elementos discriminados social

mente recorremos uma vez mais a Oliveira Neto (2015) com apoio de Michael Foucault para
afirmar que: “essa definição de dispositivo fornece elementos teóricos importantes para dis
cutir relações raciais interseccionadas com gênero, para argumentar que as mudanças ocor
ridas ao longo do século XX não atingiram de maneira significativa o modo como a mulher
negra é vista e retratada” (OLIVEIRA NETO, 2015, p. 69):   

[...] um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, organi
zações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados
científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são
os elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre estes ele
mentos. Em segundo lugar, gostaria de demarcar a natureza da relação que pode existir
entre estes elementos heterogêneos. Sendo assim, tal discurso pode aparecer como pro
grama de uma instituição ou, ao contrário, como elemento que permite justificar e mascarar
uma prática que permanece muda; pode ainda funcionar como reinterpretação desta prá
tica, dandolhe acesso a um novo campo de racionalidade. Em suma, entre estes elementos,
discursivos ou não, existe um tipo de jogo, ou seja, mudanças de posição, modificações de
funções, que também podem ser muito diferentes. Em terceiro lugar, entendo dispositivo
como um tipo de formação que, em um determinado momento histórico, teve como função
principal responder a uma urgência. O dispositivo tem, portanto, uma função estratégica
dominante (Foucault, 1979, p. 244 apud OLIVEIRA NETO, p. 69).

Desta forma, aquilo que fora travestido de medo, nojo, desumanização, violência, con
texto histórico, conjuntura cultural, expressão inocente de despreparo diante do diferente,
ausência de empatia para com heterogeneidades congênitas, nada mais era, e é, do que
(in)consciente exercício institucional, estratégico de dominação, onde estes reconhecidos
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“dispositivos de poder” funcionam, silenciosamente, e por vezes tão sonoros quanto os tiros
que exterminam nossos jovens negros, em direção a manutenção de privilégios/poderes cuja
reprodução é plena e ativada sim pelo medo, mas mantida também pelo conforto desfrutado
por determinados grupos em sociedade. Perguntamos então: vale mais deixar o negro, como
diria Fanon, “encerrado no seu corpo” (FANON, 1975, p. 235), ou vêlo desprenderse das
amarras simbólicas, dos dispositivos cerceantes de poder, subvertendo as ordens estabele
cidas para produzir, conquistar, constituir fortuna, fãs, sucesso, militância, ou seja, qualquer
outra coisa que se entenda por “liberdade”, tal como forjara Josephine Baker?     

VI. Deformação Animalesca

Fazendo palhaçadas. Como uma estranha criatura de um mundo distante, ela en
trou gingando como uma pata, com os joelhos dobrados e afastados. A barriga es
tava encolhida, e o corpo contorcido. Ela parecia mais um animal do que um ser
humano, uma estranha combinação de canguru, ciclista e metralhadora. Usava
uma camisa rasgada e shorts esfarrapados. Trazia os lábios pintados exagerada
mente numa caricatura do negro. Sua pele parecia ser de cor de bananas. O ca
belo, que para começar já era curto, parecia ter sido grudado à cabeça com caviar.
Ela contorcia as feições, enviesava os olhos, inflava as bochechas e fazia ruídos
com a voz muito aguda. [...] Por fim, saiu do palco de quatro, com as pernas retas,
o traseiro para o ar, mais alto do que a cabeça, parecendo tão desejada quanto
uma girafinha (ROSE, 1990, p. 37).

Figura C                                                              Figura D

Será que quando criança, era essa a bailarina, descrita, que Josephine queria ser? Será
este um ato apenas cômico? Será que ela, mesmo no auge da fama, era plenamente feliz re

MEDO E DESEJO: A IMAGEM DE JOSEPHINE BAKER E A ESTÉTICA IN"CORPORADA DO JAZZ



142

presentando estas cenas? Será que a suposição poética que Caryl Phillips6 forjou na auto
biografia ficcional de Bert Williams, a bela Josephine, feito o famoso blackface citado, tam
bém sofrera de profunda depressão por caricaturizar jocosamente seu próprio povo? Fica a
dúvida, em tempos artísticos de segunda escravização através do fazer cênico para negros e
negras. Questionase: o que é mais representativo, ser o que é ou ser o que se espera?    

Além dos lábios e dos cabelos, suas nádegas são destacadas e muitas expressões foram e
continuam sendo usadas: “bundas grandes, nádegas salientes, empinadas para trás, nádegas
gordas, traseiros arrebitados, entre outras” (Braga, 2011, p. 5; grifos no original). Se, por
um lado, essas denominações contribuíram para a formulação e disseminação de ideias e
imagens que confirmavam a suposta deformação do corpo feminino negro, por outro, ao
evidenciar a forma e o tamanho de seus quadris, atribuíram a esse mesmo corpo caracte
rísticas que acentuavam “o teor sexual nele presente” (Braga, 2011, p. 4, apud OLIVEIRA
NETO, p. 67).

A caricaturização constante dos cor/ pos negros está nomeada aqui à serviço das estra
tégias de segregação e a autoafirmação do estado de privilégio e salvaguarda de ideais de
pureza branca, reproduzindo os horrores do ‘achismo’ das expressões acima, controversa
mente,  sob o status de argumento, legítimo, sustentado por amostragem científica. Por
exemplo, habilidades físicas são exploradas exaustivamente “movida pelos instintos, revela
grande iniciativa e energia inesgotável” (Cardoso, 2005, p. 11, in: OLIVEIRA NETO, p. 73) 

Atentos a esse transformar de racismos biológicos em características científicas, res
pondendo a última provocação, diríamos que representatividade, observando a partir do
nosso século XXI, não seria o termo mais adequado. Há de se questionar a diferença entre,
representação e representatividade. 

No entanto, considerando as dificuldades de relacionamento social permeado pelo ra
cismo e de tais práticas terem sido acentuadas no século passado, afirmaríamos com tran
quilidade que, a performance, mesmo em negociação com a indústria cultural, é provida sim,
de enquadramentos políticos a serem nomeados enquanto representatividade positivada,
passiveis de apresentar diálogos sinceros no interior das relações entre os sujeitos subalter
nizados que vendem/ negociam com o mainstream, em vez de apenas ser vista como repre
sentação subalternizada aos caprichos exotistas e fetichistas das plateias brancas que passam
a ser os escravistas do entretenimento.   

No obstante, mesmo encarando sob uma perspectiva positiva, este corpo animalesco a
ser exposto para fazer rir e entreter, nos faz lembrar dos horrores e crueldades vividos por
Sarah Baartman (1789 1815) como aponta Janaína Damaceno:

Em 1810, aos 21 anos, Sarah foi levada para Londres pelo cirurgião inglês Willian Dunlop,
que a exibia em espetáculos circenses, pelos quais ficou conhecida como a Vênus Hotentote.
Permaneceu na capital inglesa até 1814, quando “foi vendida a um exibidor de animais fran
cês e trocou a capital britânica pela francesa onde residiu por um ano até morrer” (DAMA
CENO, 2001, p. 1).

6 Caryl Phillips, no livro “Dançando no Escuro”, reconstrói poeticamente a trajetória do primeiro blackface milionário dos
Estados Unidos, Bert Williams, marcando as páginas com um sensível relato de depressão, resistência e vida vitoriosa
de um homem negro talentosíssimo a serviço de plateias brancas. Vide referência bibliográfica completa relacionada.
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Figura E                                                              Figura F

VII. 100 anos de Vênus Hotentote: hipersexualização do corpo da mulher
negra 

Em uma jaula, “Saartjie aparecia presa a uma corrente (nua, porém com a vagina coberta)
e caminhava de quatro, de maneira a ressaltar o seu traseiro e sublinhar a natureza ‘anima
lesca’ que, naqueles tempos, costumavase atribuir à sensualidade” (Pellegrini, 2009 apud
OLIVEIRA NETO, 2015, p. 68).

A cena violenta, horrenda, descrita acima, foi citada em fonte maior, pois não é algo a
ser evitado e nem mesmo negligenciado, como discutimos acerca do sofrimento negro. A si
tuação que expõe inclusive semelhança com os presídios e hospitais psiquiátricos brasileiros
da atualidade, pode parecer distante e obviamente expressão de práticas racistas eurocen
tradas. No entanto, enquanto mulheres negras e intelectuais, uma delas artista, podemos
afirmar com segurança que ainda vivenciamos os resultados dolorosos dos dispositivos que
mantém uma visão equivocada do corpo feminino negro que, para além de ser associado ao
animalesco, como todo corpo negro, ainda é pretensamente hipersexualizado e passivo de
suposto controle.

Depois de morta, seu corpo foi dissecado pelo cientista George Cuvier e “sua genitália, seu
esqueleto e o molde de seu corpo passaram a ser expostos publicamente no Museu do
Homem de Paris até 1985” (Damaceno, 2001, p. 4). Transformado em objeto, seu corpo foi
usado pela ciência para construir “o conceito de negritude e de racismo a partir da diferen
ciação do corpo feminino negro pensado como anormal, desviante em relação ao corpo
masculino europeu” (Damaceno, 2001, p. 2), fazendo com que o conceito de branquidade
ganhasse sentido (OLIVEIRA NETO, 2015, p. 68).
                             

O trecho acima é revelador de três pontos. Primeiro: a presença das estratégias de
cunho biológico. Segundo, a exo"zação e obje"ficação do cor/po. E por úl"mo a animalização
do cor/po do negro, estendendo tal condição a toda uma raça/etnia, cujos portadores seriam
os africanos e seus descendentes diaspóricos.   
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Além da presença destes disposi!vos de poder nos cartazes de Paul Colin, e em muitos
outros materiais de representação a serviço do Estado/Império/Nação pautados pela hege
monia da branquitude/branquidade também esteveram con!das, dentre !ntas, pinceladas
e rascunhos; as noções de “feio”, “mau”, “sujo”, “nojento”, “incapaz intelectualmente”, “ino
cente”, “infan!l”, “caricato”, “engraçado”. 

Os traços grotescos que destacam a feiura das personagens estão inscritos na lógica desse
racismo e os ataques à cor da pele tem “o corpo [como] seu verdadeiro campo de batalha”
(Souza, 1983, p. 5), com a intenção deliberada de mostrar quanto o corpo negro é repulsivo.
Assim, um dos poucos espaços que lhe resta na esfera pública é o da paródia e do risível
(OLIVEIRA NETO, 2015, p. 71).

Figura G. Sarah Baartman                                                    Figura H. Cartaz Revue Nègre 

A “imagem da mulher negra lasciva, elemento corruptor da ordem familiar, represen
tada de forma quase animalesca” (Coutinho, 2010, p. 689 apud OLIVEIRA NETO, p. 67); vai
sendo difundida, apoiada na ideia de que as mulheres negras possuíam um insaciável apetite
sexual, atraindo e envenenando “a mente e o corpo dos homens” e que eram “coniventes
ou, de certa forma, responsáveis por sua própria exploração sexual” (IDEM, p. 68).

O próximo momento realmente assombroso, tanto quanto a primeira aparição de Josephine
Baker, foi a última cena ambientada numa boate do Harlem. Havia música, dança onestep,
sapateado, e de repente Josephine Baker e Joe Alex, seu parceiro, como se estivessem se
apresentando no palco da boate, mostravam a sua Danse Sauvage (ROSE, 1990, p. 38).

Comprovando a presença desta hipersexualização que é mantida desde antes dos vio
lentos excessos cometidos com Sarah Baartman e muitas outras mulheres negras quando
em cena e fora dela, foi que apresentamos mais esta descrição de cena ficcional da grande
estrela de estreia da Revue Nègre, atestando assim a capacidade de compreensão dos artistas
negros do que uma plateia branca deseja, espera dele.
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Medo e Desejo: Josephine Baker, a estética incorporada do Jazz

O corpo negro na Paris dos anos vinte era um artefato ideológico. O entusiasmo não era
apenas pela arte; era pela raça (ROSE, 1990, p. 66).

Há, nesta equação portanto, a tensão da negociação entre dominador(es) versus domi
nado(s), um conflito do colonizado entre deixarse dominar e fazer parecer dominado. Der
rubando a simplória análise de vitimização e/ou subserviência negra sem resistência,
percebemos que a expressão de artistas negros e negras é realizado com plena consciência
do que era/é valorizado socioculturalmente, sabendose também como é sua audiência, ou
seja, sabese do racismo, da discriminação e desvalorização que lhes é estabelecida pela co
munidade consumidora de seus produtos artísticos.    

O limiar entre medo e desejo, representa o lugar do exótico. E esta categoria, dentro
do racismo, este mecanismo de dominação, este dispositivo de poder deve ser partilhado
em sua especificidade, já que se faz tão presente, ao observarmos o estrondoso sucesso rea
lizado tanto por Josephine, quanto por Sarah, e para tanto, retomamos a convocação da bio
grafa de Baker, a pesquisadora Phyllis Rose:

Comparado com o racismo, o exotismo é simplesmente decorativo e superficial. Ele não
constrói campos de concentração. Não provoca extermínios. A principal preocupação do
partidário do exotismo é com seu próprio divertimento. Ele tem a propensão a achar en
graçadas as diferenças de cor, enquanto o racista as considera ameaçadoras. O partidário
do exotismo é fútil, frequenta boates, paga o quanto for preciso para que o cantor ou o pia
nista negro venha se sentar à sua mesa [...] O partidário do exotismo cresceu rico e um
pouco entediado. O racista é cercado de perigos por todos os lados; o partidário do exo
tismo, de brinquedos pelos quais não mais se interessa (ROSE, 1990, p. 67).

E este “brinquedo” consumível, representado por Josephine na iluminada Paris do sé
culo XX, carregava impregnado em seu dançar, cantar, gesticular, viver, a imagem encarnada
da negritude, que tal qual revelamos nas páginas anteriores, ativa medos profundos e alie
nantes de dimensões cujas ameaças são civilizatórias. 

Não se via aqui ordem, nem beleza, luxo ou tranquilidade. Josephine Baker era a suma sa
cerdotisa da feiura. Ela contorcia o seu corpo terrivelmente, deformava suas feições e seus
olhos e agradava aos seus admiradores – tolos que não sabiam que provocariam o fim da
civilização europeia. Não se pode dizer que De Flers fosse desprovido de sendo de humor
pois ele afirmou estar disposto a apostar que Josephine nunca pensou em criar uma nova
estética baseada na mobilidade de seu traseiro (ROSE, 1990, p. 53; grifos nossos).   

Pode até parecer descabida a expressão grifada na citação acima. Porém, se pensarmos
nas características poéticas, estéticas, das manifestações afrodiaspóricas como sincope, ener
gia, tônus muscular, isolar de partes do corpo, propor pausas, ritmo, melodia percussiva,
breaks, polifonia, pluralismo, entre outras estratégias, observando diversas manifestações
como Jazz Dança, Tango, Funk, Passinho, Break, Swing, Samba, Funk Carioca teremos estéti
cas baseadas em fazeres afrodescendentes que inclusive não pecaminizam o “traseiro”. Aliás,
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esses gestuais partem sonora e ‘dançantemente’ do quadril e carregam sim complexidade
artística, poética, estética, intelectual, ficcional e criativa.  

A subversão dáse inclusive em interpretar por via da diferença, as formas sexualizadas,
sensuais, caricaturizadas, cômicas como estratégicas de resistência. Tais práticas atuam como
linguagens subliminares onde, embora pareça, a dominação da branquitude não é eficaz e
absoluta. Disso resultam momentos literais de subversão de posição sociocultural, além de
poder político de fala. Em sua própria faceta artística como expressão, Josephine Baker “de
Buenos Aires [...] enviou uma carta atipicamente irada à imprensa de Paris, dizendo que pre
tendia desistir da dança, “que executada por uma mulher branca ficava dentro da moral e
por uma negra consistia em transgressão” (ROSE, 1990, p. 170). 

Os rodopios dessa palhaça cínica porém alegre, o sorriso bem humorado nessa sua boca
meio grande, de repente nos proporcionam visões das quais o humor está ausente. No curto
pasdedeux dos selvagens, que encerrou a Revue Nègre, havia um esplendor desenfreado
e uma animalidade magnífica. Algumas das posturas da Srta. Baker, de costas arqueadas,
ancas salientes, braços enlaçados e elevados como um símbolo fálico, apresentam a força
irresistível dos melhores exemplos da escultura negra. Ali veio à luz a intuição plástica de
uma raça de escultores, e o arrebatamento do Eros africano varreu a plateia. Não era mais
uma dançarina grotesca que estava diante deles, mas a Vênus negra que deixara Baudelaire
obcecado. (LEVINSON apud ROSE, 1990, p. 51).

Os apontamentos do crítico Levinson (1887 – 1933)7, carregam pontos cuja discussão
nos é relevante, pois expõem em síntese os paradoxos de representação e representatividade
trabalhados ao longo desta proposta de dialogo e inquietações. 

Considerações finais

Êta nega tu é feia que parece macaquinha. 
Olhei pra ela e disse: Vai já pra cozinha. 

Dei um murro nela e joguei ela dentro da pia. 
Quem foi que disse que essa nega não cabia?8

Somamse mais de cinco séculos de veiculação, propagação, manutenção da desuma
nização, maltrato, olhares enojados, hipersexualização de nossos corpos negros. E sim, co
locamos agora em primeira pessoa, para que elementos subjetivos e emocionais sejam
acionados e instrumentalizados como modo de expor um tipo específico de violência aplicada
a um coletivo feminino inteiro e de maneira quase imperceptível, posto que invisibilizada.  

7 “A pessoa que assistiu Josephine Baker dançando em 1925 com a maior atenção aliada ao maior entendimento
foi o célebre crítico de balé André Levinson, que, longe de ser um admirador da dança negra, chegava a ser bom
bástico em seu etnocentrismo no que dizia respeito à arte” (ROSE, 1990, p. 48).

8 Germano Mathias é parceiro de Doca em “Minha nega na Janela”, gravada na voz de Germano em 1956 pela
Polydor. Em 1978, a composição é interpretada por Gilberto Gil em parceria com Germano em “Antologia do
SambaChoro” lançado pela Warner.
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Alcançando através deste olhar sob Josephine Baker, Sarah Baartman, Claudia Ferreira
Silva9 diante dos padrões das pinturas brasileiras como repertórios que demonstram a cons
trução da imagem feminina negra enquanto estratégia de realização para suprir as necessi
dades de uma sociedade que se expressa patriarcal, machista, heteronormativa, opressora
de minorias (mesmo quando são maiorias demográficas), capitalista, imperialista e onde,
paradoxalmente, mulheres feministas brancas10 precisam manter suas empregadas e babás
negras para impor lutas que buscam uma sociedade mais justa para as próprias mulheres.
Em suma, e ainda que, para manter uma sociedade organizada diante de necessidades que
proporcionam a manutenção de privilégios da branquitude.   

Enquanto conclusão operante e valiosa fica evidente o benefício de recorrer aos estudos
acadêmicos, científicos, militantes, ativistas e artísticos de ressignificação pós colonial da
história, dos discursos, representações e das memórias; realizados por pesquisadoras e pes
quisadores que expõem seu lugar de fala e seu esforço contínuo de combate ao racismo,
promoção da igualdade de direitos e busca de respeito e reconhecimento étnicoracial e re
ligioso, além da mobilização que tal luta imprime no sentido de derrubar hierarquias de
classe, raça, gênero e diversidade sexual, além de subverter protagonismos preestabeleci
dos11 conforme apontam Janaína Damaceno (2001), Amanda Braga (2011) e Rosane da Silva
Borges (2012).

Nomes como os de Luiza Bairros, Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, Edna
Roland, Jurema Werneck, Nilza Iraci e Matilde Ribeiro, entre outros, ganham notoriedade
“contribuindo para o aprofundamento dos debates internos sobre a importância de se pen
sar gênero articulado ao pertencimento racial, apontando que racismo e sexismo devem
ser trabalhados juntos” (Rodrigues, 2013, p. 3, apud OLIVEIRA NETO, p. 78). 

Acrescentamos a esta representativa nomeação, Bell Hooks, Angela Davis, Maya Ange
lou, Luaciane O. Rocha e reafirmamos a necessidade de acesso aos cânones dos estudos anti
racistas articulados sob perspectivas negras como antes citados:  Frantz Fanon, Stuart Hall
dentre outros como Appiah, Diop, Munanga, CUTI entre outros e outras.

Os versos da canção que introduzem essa conclusão, expressam o contexto histórico
como elemento importante a ser considerado. Na atualidade, é provável que pessoas politi
zadas e pressões dos movimentos negros podem impedir a propagação de objetos artísticos
de teor racista. No entanto, isso não priva todo um outro contingente de pessoas que conti
nuem a manter os sistemas, gestos, epistemes, dizeres entre outros dispositivos e atos que
corroboram com o racismo anticorpo negro. O racismo ainda é, em vasta medida reprodu
zido e transmitido através das representações visuais, midiáticas, auditivas, letradas, discur
sivas e artísticas em amplos setores da sociedade brasileira, ainda que estejamos situados
num contexto históricodata em que já deveríamos ter superado tais julgamentos eurocen
trados. 

9 Em 16 de março de 2014, Claúdia Silva Ferreira (19762014) teve seu corpo de mulher negra arrastado por apro
ximados 350m por um carro da Polícia Militar do Rio de Janeiro enquanto era supostamente “socorrida” pela
PM após ter sido alvo de tiros.

10 Vide Bell HOOKS, “Mulheres Negras: moldando a teoria feminista”...
11 “Protagonismos preestabelecidos”: neste texto relacionamse com os cargos de poder e acesso a profissões per

meados por uma expectativa nãoexpressa, mas impregnada no imaginário social com determinações do tipo:
médicos são sempre homens brancos, enquanto faxineiras são sempre mulheres negras e/ou nãobrancas. 
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Voltamos à primeira pessoa para afirmar o desejo de uma “existência plena” dos
corpos negros como os nossos e de outras mulheres que assim se autodeclararem. Queremos
complexidade psicológica dos e das personagens negras nos espetáculos e em todas as for
mas de representação artísticadiscursivamidiática, entre outras linguagens. E acima de tudo,
respeitamos e lutamos pela igualdade de acessos aos produtos socioculturais de nossa so
ciedade. Frisando que, o apelo de empoderamento, positivação e autonomia provocado e
entoado neste artigo, nega a conciliação justamente por toda a problematização realizada
até aqui.

Figura I 
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