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Introdução

Dia 06 de dezembro de 2011, às 19h30, aconteceu na sede do Ilu Obá 
de Min o terceiro encontro Afrolab, com a Roda de Conversa “Diáspora 
Africana”.

Organizada pela pesquisadora e produtora cultural Liliane Braga, 
fundadora da empresa Quisqueya Brasil, a conversa recebeu como 
convidados o estadunidense Damien Marassa e o cubano Julio Moracen.

Os convidados citados acima, estudiosos e pesquisadores da Diáspora 
Africana, levaram para a roda suas experiências e apontamentos acerca do 
tema.

A proposta de discutir a Diáspora Africana partiu da empresa 
Quisqueya Brasil por dois motivos. O primeiro, decorrente dos projetos 
desenvolvidos pela empresa que trabalha com educação e cultura afro-
diaspórica e, o segundo, por 2011 ser declarado pela Organização das 
Nações Unidas – ONU o Ano Internacional dos Povos Afrodescendentes.

Ao final das apresentações da mesa, houve um momento de integração 
com o público, com discussões e debates. 
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Descobrir Afro-américa e o Caribe desde o Brasil 

Julio Moracen Naranjo, convidado para a mesa, abriu a conversa com um 
panorama da Diáspora Africana na América Latina e a influência desta na 
cultura latino-americana, sobretudo, caribenha e brasileira.

O cubano apontou a importância de se estudar sobre a estruturação 
do Brasil e do Caribe a partir do diálogo afro-américa. No Brasil, não se 
estuda sua formação a partir de aspectos culturais e históricos que foram 
trazidos da África. Esses estudos são apenas encontrados em livros de 
pesquisadores que estudam a cultura da América a partir da perspectiva 
africana.

Para Julio, pensar o Caribe tem que ir além do ponto de vista geográfico, 
mas, também, do ponto de vista cultural. 

O estudo cultural caribenho surgiu na década de 60 com pesquisadores, 
artistas e pensadores que organizavam encontros e seminários sobre 
a importância da diáspora africana na formação histórica e cultural do 
Caribe. Esse grupo de pesquisadores encontrou elementos da cultura 
africana que unificavam o caribe e criavam uma identidade nacional. Esses 
elementos são identificados com a existência da escravidão na América, 
os quilombos, a religiosidade e as festas populares tais como o carnaval, 
capoeira e o samba de roda. 

A partir da Diáspora Africana, surge, tanto no Caribe como no Brasil 
e, também, em outras localidades, o fenômeno de aculturação que 
se encontra em várias vertentes, como as artes plásticas, a música – 
exemplo: o blues original do sul dos Estados Unidos com os negros 
africanos, as artes do corpo, gastronomia e outras manifestações 
artísticas.

A palavra aculturação é muito utilizada no meio acadêmico por estudiosos 
e pesquisadores para designar as mudanças de uma sociedade ou 
comunidade a partir de culturas externas. A fusão dessas culturas gera um 
novo pensamento cultural nesta sociedade. 
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Banzo, Muhamed Buquaqua e a ideia de Diáspora Africana

Dando continuidade à conversa, o pesquisador Damien Marassa levou 
para roda definições para o termo banzo, a história do cativo africano 
Muhamed Buquaqua e a relação destas duas figuras com a Diáspora 
Africana.

Damien começou sua fala definindo o conceito de diáspora, “derivação 
grega, que significa dispersão de um povo, em consequência de 
preconceito, perseguição política, religiosa ou étnica que surgiu para falar 
da experiência de judeus”. Mais tarde, esse termo foi usado para designar 
a dispersão dos negros africanos de sua terra natal para outras partes do 
mundo.

Segundo Damien, o termo banzo ajuda a entender características 
expressas nas pessoas de descendência africana. “Banzo” é identificado 
pelo pesquisador Nei Lopes, na Enciclopédia Brasileira da Diáspora 
Africana, de “origem quicongo mbanzu, ‘pensamento’, ‘lembrança’, ou no 
quimbundo mbonzo, ‘saudade’, ‘paixão’, ‘mágoa’”. A palavra era utilizada 
para designar escravos africanos que, por decorrência da escravidão 
e desaculturação, passavam por processos psicológicos de tristeza 
profunda, depressão, saudosismo e sofrimentos que desencadeavam em 
agressividade e, até mesmo, em morte. 

Para ilustrar a diáspora africana, Damien narrou a história do cativo 
africano Muhamed Buquaqua, que, no século XIX, foi tirado de Benin, 
sua terra natal, e levado para a América. Chegou ao Brasil, em Salvador, 
como escravo, migrou para o Rio de Janeiro e, depois, para Nova Iorque, 
onde fugiu da escravidão, partindo para o Haiti. No Haiti, converteu-se 
da religião mulçumana para o cristianismo e migrou novamente para os 
Estados Unidos, onde começou a escrever sobre sua história. Viajou para a 
Inglaterra para continuar seus escritos e pesquisas para depois retornar à 
Benin.

O percurso de Muhamed exemplifica a diáspora realizada pelos negros 
africanos e traz a necessidade de resgatar as histórias e experiências 
vividas por ancestrais africanos durante a diáspora e disseminar essa 
herança histórica e cultural.
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Quisqueya Brasil: Desafios de um empreendimento afro-diaspórico em 
São Paulo

Liliane Braga encerrou as apresentações da mesa de conversa com a fusão 
dos temas discutidos pelos demais convidados, Julio e Damien, expondo 
os desafios de empreender um projeto que atua com a cultura e educação 
afro-diáspóricas.

A partir da narrativa das experiências vividas ao longo da sua trajetória 
profissional e acadêmica, trabalhando com educação, comunicação e 
produção cultural, Liliane citou sua ida à Senegal com um grupo de jovens 
mulheres negras brasileiras, por um mês, e o estudo do hip hop em Cuba.

Essas experiências foram fundamentais para se pensar no projeto 
Quisqueya Brasil, que desde o significado de seu nome, representa a 
diáspora africana. Quisqueya foi nomeada pelos índios Taínos à Ilha onde 
se encontra hoje o Haiti e a República Dominicana. Como afro-diaspórica, 
Liliane se sente parte da história de Quisqueya.

A empresa é um empreendimento social que se formalizou em 2011 
e atua com desenvolvimentos de projetos culturais. Sua proposta é 
trabalhar com artistas independentes afro-diaspóricos, e elaborar 
atividades de produção, capacitação, projeção e circulação da produção 
desses profissionais. 

O trabalho com artistas de vertente musical é realizado a partir de níveis. 
Os artistas de nível I são aqueles que estão com um avançado nível de 
projeção; os de nível II, sem experiência de palco, mas possuem portfólio 
para apresentar seu trabalho; os do nível III são aqueles que ainda não 
têm um portfólio para apresentar, independente de ter experiência 
profissional ou não.

Por fim, Liliane apresentou os cases que a empresa está desenvolvendo 
atualmente: a gravação do single da MC Amanda Negrasim junto ao 
trabalho do cantor, produtor e instrumentista Silvera e a assessoria da 
redação e consultoria da produção da exposição “Afro Heranças, Afro 
Infâncias”, de “Our Conflict Social Photo”, projeto de Luciana Braga. 
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Histórico dos Convidados

• Julio Moracen Naranjo

Cubano, Julio é antropólogo, poeta, diretor de teatro, professor de 
Patrimônio Imaterial da Universidade Federal de São Paulo e investigador 
associado ao Centro deTeatro y Danza de la Habana.

Graduado em Licenciatura em Artes Cênicas pelo Instituto Superior de 
Arte da Havana (1996)e doutorado em Estudos Latino-americanos pela 
Universidade de São Paulo em 2004(PROLAM-USP). Atua na área de 
Patrimônio Imaterial e Artes do Espetáculo, com ênfase em Etnocenologia.

Contato: juliomoracen@yahoo.com

• Damien Marassa

Estadunidense, doutorando em letras anglófonas na Universidade de 
Duke, na Carolina do Norte - EUA, pesquisa a pluralidade de literaturas, 
música e da crítica na diáspora africana.

Formado em estudos afro-americanos (experiência negra e negritude e 
o conceito de blackness nas Américas) e mestrado em letras anglófonas 
na Universidade Federal de Nova Yorque (SUNY) Buffalo, ele se interessa 
pelo estudo comparativo da literatura afro-diaspórica e pelos desafios 
do Atlântico Negro pelos prismas de Brasil, Caribe e América do Norte. 
Sua tese de doutorado trata da relação entre formas de resistência, 
criatividade e espiritualidade na estética negra.

Contato: dm148@duke.edu

• Liliane Braga

Liliane Braga é pesquisadora com mestrado pela PUC-SP sobre hip hop, 
identidade afro-descendente e patrimônios civilizatórios africanos. É, 
também, produtora cultural com trabalho voltado para culturas afro-
diaspóricas, jornalista especializada em cultura negra e promotora de 
intercâmbios culturais entre artistas e educadores de diferentes países.

Tem atuado como agente artístico de artistas independentes em eventos/
festivais da América do Norte e como coordenadora do programa de Hip 
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Hop do Acervo ao Vivo - Centro Cultural Rio Verde, SP (2009-2011). É 
autora \ diretora \ produtora do vídeo "Na nga def: Diasporics Encounter 
Africans" (disponível no youtube em inglês), em parceria com Sauti Yetu 
Gorée, rede de ativistas e educadores de África e de países da diáspora 
africana, da qual é integrante.

Contato: liliane.braga@quisqueyabrasil.com

Participantes 

Adriano José Jean Manuel
Amailton M. Azevedo Jessica Gonçalves
Amanda Negrasim Ligia Braga
Baby Amorim Lucileia Cruz
Calixto Junior Luciana Braga
Cristiano Luis Luiz Henrique
Daniel Hylário Paty Marinho
Danielle Almeida Rita Paulino
Eduardo Mossri Sidney Santiago
Elza Gabaldi Simone Lasdena
Ina Amorozo William Lemos
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Fotos

 

 

Julio Moracen, Liliane Braga e 
Damien Marassa – na Roda de 
Conversa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convidados da Roda e Baby 
Amorin, do Ilu Obá de Min

 

 

 

 

 

 

Público interage com os convidados
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