
DE 20 A 31  
DE OUTUBRO

2021

3 ª  E D I Ç Ã O

WWW.DONARUTHFTNSP.COM.BR

http://www.donaruthFTNSP.com.br


Apoio InstitucionalApoio InstitucionalApoio Institucional

REALIZAÇÃO APOIO INSTITUCIONAL PARCERIA

WWW.DONARUTHFTNSP.COM.BR

http://www.donaruthFTNSP.com.br


Ruth Pinto de Souza (1921-2019) nasceu no Engenho de 
Dentro/RJ, filha de Alaíde Pinto de Souza e Sebastião 
Joaquim Souza, e irmã de Maria e Antônio. Com o 
Teatro Experimental do Negro (TEN) foi a primeira 
atriz negra a pisar no Theatro Municipal do Rio de 
Janeiro, com o espetáculo “O Imperador Jones” 
(1945). Por sua atuação em “Sinhá Moça” (1953), 
tornou-se a primeira brasileira indicada como melhor 
atriz em uma premiação internacional de cinema, 
no Festival de Veneza de 1954. É a primeira atriz negra 
a protagonizar uma novela, em “A Cabana do Pai 
Thomás” (1969). Em mais de 70 anos de carreira, atuou 
em cerca de 80 trabalhos somando teatro, cinema 
e televisão. Marcada por sua qualidade expressiva 
em suas personagens e por um pioneirismo na luta 
por condições dignas de trabalho, Ruth de Souza é 
responsável pela abertura de caminhos para artistas 
negras e negros no Brasil.
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O DONA RUTH: FESTIVAL DE TEATRO NEGRO DE SÃO PAULO é um 
território de encontro, expressão, fruição, reflexão e diálogo entre 
público, artistas, grupos, coletivos e companhias cujas produções 
se reafirmam de diversas formas em seus fazeres artísticos como 
arte negra. Portanto, um território que ao mesmo tempo que 
celebra os Teatros Negros enquanto experiência artística histórica 
e contemporânea, propõe-se como espaço de mobilização 
política e de exercício pela cidadania. Com sutileza, potência e 
respeito devido para com uma das mais importantes artistas do 
teatro, cinema, teledramaturgia do Brasil, o Festival homenageia, 
de forma permanente e afetuosa, a atriz Ruth de Souza, dando a 
esse território o nome de “Dona Ruth”. Assim, o Festival reconhece 
essa mulher, negra e artista como símbolo de qualidade expressiva, 
luta por dignidade e abertura de caminhos nas artes da cena 
para todas as pessoas negras artistas que são sua continuidade. A 
primeira edição do Festival ocorreu em 2019 no Sesc Interlagos, e a 
segunda edição em 2020 ocorreu de forma online com as atrações 
sendo transmitidas ao vivo diretamente dos teatros públicos da 
Secretaria Municipal de Cultural de São Paulo.  



O DONA RUTH: FESTIVAL DE TEATRO DE SÃO PAULO - 3ª edição tem como perspectiva mobilizar as possibilidades de encontro entre o 
centenário de Ruth de Souza e as cosmovisões, histórias, políticas e poéticas indígenas e negras, entendendo que nesta encruzilhada 
há muito sobre sonho, encanto, continuidade e permanência. Assim, com o exercício crítico e ético de evidenciar tecnologias e modos 
não hegemônicos de pensar e criar cotidianamente o mundo, o Festival assume um compromisso político de encantar a vida em 
tempos de desencanto. 

Com cerca de 30 atrações gratuitas (online e presencial), a programação que ocorre de 20 a 31 de outubro é composta por homenagens 
aos 100 anos de Ruth de Souza, Show, Encontro de Sabenças e Atos Artísticos - criações cênicas para o online e para o presencial que 
transitam entre as linguagens do teatro, da performance, da dança e das artes visuais com autoria de artistas indígenas e negros de 
diferentes regiões do Brasil. Após cada apresentação, serão realizadas as Giras de Conversa, como um convite a percorrer, com artistas, 
críticos, pesquisadores e público em geral, os caminhos visíveis e invisíveis evocados pelos Atos Artísticos compartilhados. A programação 
segue ainda com os Quilombos Artísticos-Pedagógicos, um conjunto de atividades formativas voltadas para pessoas interessadas em 
troca de saberes sobre as infâncias, a crítica teatral, as poéticas da oralidade e os processos de invenções biográficas.  

Com o fundamental apoio institucional do Itaú Cultural, Sesc São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, Oficina Cultural 
Oswald de Andrade e Museu Afro Brasil, nós temos a honra de receber nos palcos do Dona Ruth: Festival de Teatro Negro de São Pauo 
- 3ª edição: Anelis Assumpção, Bruno Cavalcanti, Cia Casa Circo, Cibele Mateus, Clodd Dias, Cyda Baú, Daniel Munduruku, Dyroá Bayá, 
Elisa Lucinda, Emerson Pontes, Joice Teixeira, José Ricardo, Juão Nyn, Julie Dorrico, Júlio Cláudio da Silva, Kay Sara, Luciano Mendes, Luz 
Ribeiro, Naine Terena, N’Kinpa, Rita Rosa Lende, Sandra Almada, Sandra Nanayna, Soraya Martins, Tatiana Henrique, Ziel Karapotó, Zora 
Santos e todas/es/os as/es/os demais artistas que compõem as fichas técnicas de cada obra presente na programação. 

Desejamos a todas/es/os uma ótima 3ª edição do DONA RUTH: FESTIVAL DE TEATRO NEGRO DE SÃO PAULO! 

APRESENTAÇÃO 



RUTH DE SOUZA (1921-2019) mudou o percurso de nossas produções culturais. Dama do teatro, do cinema e da televisão, a atriz é 
essencial para contar a história do Brasil e da nossa cultura.
 
Em um país tão marcado pelo racismo estrutural, que persiste até hoje, Ruth, ao lado de outros atores e atrizes negros, soube 
atravessar esse sistema e ocupar os palcos e as telas, entendendo a importância de sua imagem na construção de um caminho 
que trouxesse representatividade e dignidade para a população negra brasileira.
 
O Itaú Cultural (IC) tem como parte de sua missão honrar e celebrar a memória de grandes artistas brasileiros, tendo já produzido 
a Ocupação Abdias Nascimento, em homenagem ao escritor e dramaturgo que idealizou o Teatro Experimental do Negro (TEN), 
grupo com o qual Ruth de Souza fez sua estreia no palco. 
 
A organização reforça seu compromisso ao celebrar o centenário de uma das maiores atrizes de nosso país por meio do apoio à 
terceira edição do Dona Ruth: Festival de Teatro Negro de São Paulo, sediando, entre diversas atividades, a abertura do evento, com 
um show transmitido ao vivo do Palco Itaú Cultural, em uma grande festa que presenteia Ruth de Souza com o reconhecimento que 
ela merece e a reunião de artistas que mantêm viva sua memória.
 
Para conhecer mais sobre o trabalho que o IC faz de valorização das produções brasileiras e acompanhar nossa programação, 
acesse o site itaucultural.org.br e a Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileira.

ITÁU CULTURAL



Viabilizar um projeto como este é extremamente 
importante principalmente neste momento 
de desequilíbrio que vivemos. É fundamental 
fortalecermos cada vez mais a narrativa de artistas 
negras e negros, em produções que costuram crítica 
social e refinamento artístico como é o caso do Dona 
Ruth: Festival de Teatro Negro de São Paulo. 

Para a Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, 
apoiar mais um ano a realização desse festival 
significa reafirmar o compromisso que essa mudança 
se faz na prática.

MANCHA LEONEL
Gestor da CCULT, coordenadoria dos 

Centros Culturais e Teatros da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SÃO PAULO



É o que nos diz Conceição Evaristo, no poema Da Calma e Do Silêncio, nos fazendo parar por um instante e refletir sobre a imensidão 
que há em cada palavra, repleta de significados e carregada de sensações. É da sabedoria da cena a habilidade com as palavras, 
que quando ditas são capazes de abrir um horizonte de possibilidades, chegando ao corpo do espectador para evocar imagens, 
memórias e desejos. Dona Ruth de Souza, no ato de dar vida às suas inúmeras personagens, a cada palavra dita corporificava um 
universo poético e político do qual é fundamental que se tenha lembrança. É com imensa satisfação que a Oficina Cultural Oswald 
de Andrade, um espaço reconhecido pelas encruzilhadas entre formação e criação, e que prioriza o campo da experimentação 
em diferentes linguagens artísticas, participa desta programação tão relevante para as artes da cena nacional, em homenagem 
à Dona Ruth de Souza. A Oficina Cultural Oswald de Andrade integra o programa Oficinas Culturais, da Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, gerenciado pela Poiesis. Por meio de dois Quilombos Artístico-pedagógicos, 
um voltado à crítica, através da análise de peças teatrais e performances contemporâneas negras e outro à pesquisa biográfica, o 
público terá a possibilidade de experienciar reflexões teóricas e práticas que circundam o universo da atriz. Além disso, partilharemos 
de um presente: Elisa Lucinda conta Dona Ruth de Souza numa experimentação cênica audiovisual, num enlace da poesia e do 
documento histórico. Que corpos negros no teatro possam evocar as ações criativas que desejarem. Celebramos em consonância 
com Dona Ruth: FTNSP as artes da cena, instrumento de conscientização e denúncia, que manifesta as identidades e os saberes 
ancestrais.

VALDIR RIVABEN, coordenador da 
OFICINA CULTURAL OSWALD DE ANDRADE 

As Oficinas Culturais têm grande satisfação em participar deste Festival que já é um acerto por prestar a necessária exaltação à 
memória e à história de um dos maiores nomes do teatro brasileiro: Ruth de Souza. Entendemos o Teatro como território fértil para 
a transformação do mundo e das pessoas e é nesta perspectiva que reiteramos a nossa alegria em estarmos juntos nesta edição 
do Dona Ruth: FTNSP.

THIAGO SARAIVA, superintendente do programa Oficinas Culturais

“Quando eu morder
a palavra,
por favor,

não me apressem,
quero mascar,

rasgar entre os dentes,
a pele, os ossos, o tutano

do verbo,
para assim versejar

o âmago das coisas”
(...)



Entre a menina negra que queria ser atriz e a mulher negra que se tornou uma das artistas de maior relevância para o cenário 
cultural das artes cênicas brasileiras, Ruth de Souza (1921-2019) é a expressão de um sonho que se move no tempo. Não é, portanto, 
surpreendente que, no ano em que celebramos o centenário da atriz, o DONA RUTH: FESTIVAL DE TEATRO NEGRO DE SÃO PAULO 
evoque o sonho como fundamento para assentar as feituras artísticas e pedagógicas que compõem a sua 3ª edição. 

Com mais de 70 anos de carreira, Ruth de Souza construiu uma trajetória brilhante e exemplar sustentada por sua excelência 
técnica que lhe rendeu grandes interpretações e marcos históricos para as artes brasileiras. A consciência de ser uma mulher negra, 
vivendo em um período no qual as violências raciais e de gênero eram tão ou mais agudas do que as que vivemos hoje, não a 
impediu de sonhar-se como atriz. Além de sonhar tal ofício, foi justamente como atriz que ela tencionou as estruturas racistas que 
determinavam o lugar de artistas negres no Teatro, no Cinema e na Televisão. Para tanto, fez parte de uma rede de atrizes negras e 
atores negros que contava com nomes como Léa Garcia, Chica Xavier (1936-2020), Antônio Pitanga, Zózimo Bulbul (1937-2013), Zezé 
Motta e  o próprio Teatro Experimental do Negro (TEN) liderado por Abdias do Nascimento (1914-2011), entre muitos outros e outras 
que entenderam que as suas imagens nos palcos e nas telas eram capazes de contribuir significativamente para a dignidade 
da população negra no Brasil. Um dos diversos efeitos disso, sabemos, são as inúmeras gerações de artistas negres que são sua 
continuidade e persistem em disputar o território das artes, marcando-o com suas presenças, políticas, poéticas e pedagogias. 

Em um país racista, machista e misógino como o Brasil, para nós, tem sido um processo de grande aprendizagem revisitar os 
passos de Ruth de Souza e reconhecer neles as estratégias que ela construiu para, em seu próprio tempo e muito além dele, existir, 
continuar e permanecer. Olhando para a mulher e a atriz, encontramos-nos com a menina que fez do ato de sonhar uma política 
de invenção e criação de outros mundos possíveis. É  justamente essa dimensão política da criança que sonha que nós evocamos 
nesta edição com o ato de celebração do CENTENÁRIO DE RUTH DE SOUZA.  

SEMEANDO 
FARTURAS 
E ABUNDÂNCIAS 



Indo mais longe, compreendemos o sonho como ciência originária e ancestral, produtora de afetos e mobilizadora de afetações 
entre seres e mundos. Esta ciência é fundamento das cosmologias, cosmovisões, histórias, políticas e poéticas dos corpos indígenas 
e negros, que, entre séculos de lutas, encontram também no sonho os caminhos para encantar,  existir, continuar e permanecer.

Imaginando ser possível construir espaços de encontro entre o centenário de Ruth de Souza e as lutas e as sabenças negras e 
indígenas, o DONA RUTH: FESTIVAL DE TEATRO NEGRO DE SÃO PAULO - 3ª EDIÇÃO instaura uma encruzilhada afetiva, política, artística 
e geográfica, na qual público, artistas, educadoras/es, críticas/os e pesquisadoras/es indígenas/es e negras/es/os, de todas as 
macrorregiões do país, se encontram em uma programação nacional, gratuita, online e presencial. 

Formada por ATOS ARTÍSTICOS, QUILOMBOS ARTÍSTICO-PEDAGÓGICOS, GIRAS DE CONVERSA E ENCONTRO DE SABENÇAS, a 
programação inaugura a dimensão nacional do Festival, seguindo um exercício ético de superar a lógica que insiste em localizar 
a cidade de São Paulo como o único e/ou o principal ponto de referência de onde se propõem, observam, leem, sistematizam, 
compreendem e legitimam propostas artísticas, técnicas de criação, perspectivas conceituais e metodologias pedagógicas. 
Reconhecendo a imensidão dos Brasis, desde esta ruptura territorial até os universos aqui evocados, a presente edição do Dona Ruth: 
FTNSP, além de mobilizar o enfrentamento dos marcadores coloniais e hegemônicos - que historicamente controlam e aprisionam 
os campos das artes, da cultura e da educação -, sugere o tensionamento da dita história oficial das artes cênicas perpetuada por 
instituições de ensino para conferir às artes indígenas e negras o lugar de principais fontes de referência de formação da cultura 
brasileira. 

Para isso, artistas, grupos, coletivos, educadores e pesquisadoras/es que atuam a partir da experiência do corpo em festa e em 
guerra ocupam os palcos do Dona Ruth:FTNSP coexistindo na multiplicidade de experiências, modos de pensar, criar e produzir. Em 
suas elaborações poéticas, críticas e pedagógicas, expressam uma heterogeneidade de estéticas que apontam uma ética própria 
e tensionam as estruturas de poder dominantes, estabelecendo territórios de disputa histórica, social e econômica que realocam no 
tempo os saberes historicamente subalternizados e sempre alvos de extermínio - ainda mais intensificados diante das já incontáveis 
perversidades do atual desgoverno federal e pelos seus cúmplices capitalistas.  

Movida por encontros, diálogos, encantos, tensionamentos, inconformismos, rebeldias e transgressões, no cruzo entre o centenário 
de Ruth de Souza e as cosmologias e cosmovisões indígenas e negras, o DONA RUTH: FESTIVAL DE TEATRO NEGRO DE SÃO PAULO - 
3ª EDIÇÃO/2021 evoca forças motrizes para provocações políticas, éticas, poéticas e pedagógicas dialógicas com as urgências do 
nosso tempo. Tudo isso porque sonhamos que esses universos podem sugerir e apontar caminhos para a reinvenção da vida e do 
mundo, propondo outras rotas, outras técnicas, outras linguagens e outros marcos civilizatórios. Semeando, no corpo, nas memórias 
e nas subjetividades das pessoas negras e indígenas, farturas e abundâncias de desejos e possibilidades de vida e futuro para toda 
a população brasileira. 

ELLEN DE PAULA E GABRIEL CÂNDIDO
Direção e Curadoria



Para celebrar este marco histórico para as artes e cultura do Brasil, o DONA RUTH: FESTIVAL DE TEATRO NEGRO DE SÃO PAULO 
realizou em maio de 2021 o especial 100 DE RUTH DE SOUZA: UM SONHO QUE SE MOVE NO TEMPO, um conjunto de atividades em 
comemoração ao centenário da atriz que se estendem até a 3ª edição do evento. Em uma das ações, Ellen de Paula e Gabriel 
Cândido, responsáveis pela idealização do Festival, iniciam a elaboração de cartas para dona Ruth de Souza com a intenção de 
tecer diálogos poéticos e simbólicos com a atriz. Além da dupla, serão convidadas diversas pessoas de diferentes áreas de atuação 
para compor estas escritas e narrações até completar o número de 100 cartas.Abaixo um trecho da carta, mas para conferir o texto 
completo e a narração na voz da Ellen de Paula, bem como todas ações em celebração ao centenário basta clicar aqui 

https://donaruthftnsp.com.br/programacao/centenario-ruth-de-souza/ 


São Paulo, 12 de maio de 2021

QUERIDA RUTH DE 
SOUZA, DONA RUTH
Já se passaram praticamente dois anos desde o nosso primeiro e último encontro em sua casa. Os dois “jovens de São Paulo”, como 
a senhora mesma nos chamou na ocasião, saíram completamente diferentes da forma como entraram na sua residência. Era um 
sábado, dia 25 de maio de 2019, mais especificamente. Nos recordamos de um dia ensolarado, quente e agitado, como é típico 
do Rio de Janeiro. Nosso encontro estava marcado para às 14h, lembra? Pois tratamos de chegar antes, acho que o relógio não 
marcava nem 13h. Primeiro localizamos o seu prédio, depois procuramos algum lugar próximo para almoçar e baixar a ansiedade 
do encontro. O tempo voou, dona Ruth, impressionante. Às 14h em ponto tocamos o interfone e a Lu Gondim veio nos receber. A Lu 
que, inclusive, desde o início nos tratou com tanto carinho e atenção que foi inevitável não criarmos uma relação de amizade com 
ela dali em diante, tanto é que até hoje nos falamos e a senhora continua sendo um dos nossos assuntos preferidos. Temos muitas 
saudades daquele dia, dona Ruth. Bom, aí fomos entrando no prédio e o tempo começou a ficar diferente, as frequências cardíacas 
foram alterando, as bocas secando, e o ar entrando de forma irregular em nossos corpos. A porta finalmente abre e vemos a senhora 
ali, linda, sentadinha no sofá, vestida com o – para nós – inesquecível suéter preto de estampas florais em azul, rosa e verde. Pedimos 
licença para entrar (licença para a senhora, para a Lu, para toda a nossa ancestralidade e entidades que nos guiam e protegem). 
Podem entrar – disse a Lu. A senhora nos cumprimentou e nos convidou a sentar em cadeiras que estavam dispostas de frente para 
o sofá em que estava sentada. Sentamos. A senhora nos olhava com um olhar tão profundo que era como se enxergasse as nossas 
almas e lesse o nosso pensamento. O que foi aquilo, dona Ruth? Lu nos ofereceu água e de pronto aceitamos, lógico. Internamente 
cada um de nós, durante toda a tarde, seguiu agradecendo por estar tendo tamanha oportunidade. Sem rodeios, a senhora 
logo lançou: o que vocês querem de mim? Naquele momento rimos de nervoso, tentamos dizer uma coisa ou outra sem nenhum 
sucesso e ficou evidente que não tínhamos preparado roteiro algum. O que nós queremos da senhora, dona Ruth? Quem somos 
nós para querer algo da senhora? Dali em diante sabemos bem os mistérios que conduziram a nossa conversa. A nossa Gira de 
Conversa e de Afetos segue aberta até hoje. E a conversa rendeu tanto que já começava a escurecer e nós, em constrangimento 
por poder estar incomodando, íamos tentando encaminhar os diversos assuntos abertos, mas fracassamos. Quando estávamos 
quase nos levantando das cadeiras, a senhora nos ofereceu um pudim e de quebra fez uma enorme propaganda do seu sabor. 
Como recusar? Impossível. Isso porque nem vamos citar aqui para a senhora que um de nós sequer gosta de comer pudim, mas 
que naquela hora comeu com muito gosto, viu?! Na hora de irmos embora, um até logo. De fato, muitos assuntos ficaram abertos, 
muitas mais risadas precisavam ser dadas juntas, muitos mais beijos e abraços para serem trocados. Até hoje ficamos curiosos 
para saber como o nosso presente ficou na senhora, sabia? Ah, o presente que a senhora nos deu segue guardadíssimo! Quando 
deixamos o seu prédio, a sensação era como se estivéssemos atravessando um portal de volta ao planeta terra (para o nosso azar). 
Depois fomos ao mesmo lugar em que havíamos almoçado, mas dessa vez para digerir o nosso encontro, narrar um para o outro 
o que acabara de acontecer como se quiséssemos nos convencer de que tudo aquilo foi real. Assim ficamos mais algumas horas 
em seu bairro antes de partir de vez. Esperamos que a senhora tenha tido uma ótima noite. Esse foi um dos dias mais importantes 
das nossas vidas, dona Ruth. É sempre emocionante relembrar e contar para as pessoas sobre esse dia. Obrigado mais uma vez por 
nos convidar e receber em sua casa. (...) 



20 quarta 21 quinta 22 sexta 23 sábado 24 domingo 25 segunda

20H
ABERTURA  

PERFORMANCE 
CENTELHAS DE RUTH 
DE SOUZA, COM LUZ 
RIBEIRO (SP)

SHOW 
ITAMARES
COM ANELIS 
ASSUMPÇÃO (SP)

LOCAL: 
ITAÚ CULTURAL - 
YOUTUBE

20H
ATO ARTÍSTICO
PEÇA 
ARTISTA: RITA ROSA 
LENDE | RS 

20H30
GIRA DE CONVERSA 
COM: EMERSON 
PONTES (AM)  E RITA 
ROSA LENDE (RS)

LOCAL: 
ITAÚ CULTURAL - 
SYMPLA/ ZOOM

20H
ATO ARTÍSTICO
OCA NO BURACO 
FUNDO 
ARTISTA: ZIEL 
KARAPOTÓ | PE

20H30
GIRA DE CONVERSA 
COM: SORAYA 
MARTINS (MG) E ZIEL 
KARAPOTÓ (PE)

LOCAL: 
ITAÚ CULTURAL - 
SYMPLA/ ZOOM

20H
ATO ARTÍSTICO
A MULHER DO FIM DO 
MUNDO
ARTISTA:  CIA CASA 
CIRCO (AP) 

20H30
ATO ARTÍSTICO
PÓHUTINE - ÚNICOS 
ARTISTA: NAINE TERENA 
(MT)

21H
GIRA DE CONVERSA 
BRUNO CAVALCANTI (SP), 
JONES BARSOU (AP), ANA 
CAROLINE (AP) E NAINE 
TERENA (MT)

LOCAL:  ITAÚ CULTURAL - 
SYMPLA/ ZOOM

15H
ATO ARTÍSTICO
O GUERREIRO E O 
CURUPIRA
ARTISTA: GRUPO 
DYROÁ BAYÁ (AM/SP)

16H
GIRA DE CONVERSA 
COM  EMERSON 
PONTES (AM) E GRUPO 
DYROÁ BAYÁ (AM/SP)

LOCAL: 
SESC SP - YOUTUBE

10H - 13H 
QUILOMBO ARTÍSTICO 
PEDAGÓGICO   
A CRÍTICA COMO 
PENSAMENTO E 
CRIAÇÃO
ORIENTAÇÃO: SORAYA 
MARTINS (MG)

LOCAL: OFICINA 
CULTURAL OSWALD 
ANDRADE - ZOOM

FECHADA PARA 
INSCRITES

10H - 13H 
QUILOMBO ARTÍSTICO 
PEDAGÓGICO   
A CRÍTICA COMO 
PENSAMENTO E 
CRIAÇÃO
ORIENTAÇÃO: SORAYA 
MARTINS (MG)

LOCAL: OFICINA 
CULTURAL OSWALD 
ANDRADE - ZOOM

FECHADA PARA 
INSCRITES

10H - 12H 
QUILOMBO ARTÍSTICO
PEDAGÓGICO 
ESCRITAS EM 
ORALITURA

ORIENTAÇÃO:  CIBELE 
MATEUS (SP) E JUÃO 
NYN (RN)

LOCAL: MUSEU AFRO 
BRASIL - ZOOM

FECHADA PARA 
INSCRITES

15H
ATO ARTÍSTICO
CATAPPUM!

ARTISTA: COLETIVO 
CATAPPUM! (SP)

16H
GIRA DE CONVERSA 
COM  SORAYA 
MARTINS (MG) E 
FAGNER SARAIVA (SP)

LOCAL:  SESC SANTO 
AMARO - YOUTUBE

19H
ATO ARTÍSTICO
ASFIXIA 
ARTISTA: KAY SARA (AM) 

19H30 
ATO ARTÍSTICO
ANO QUE VEM EU VOU
ARTISTA: ZORA SANTOS 
(MG) 

20H
GIRA DE CONVERSA 
JULIE DORRICO (RO), 
ZORA SANTOS (MG) E 
KAY SARA (AM)

LOCAL:  ITAÚ CULTURAL - 
SYMPLA/ ZOOM

20H
ATO ARTÍSTICO
EU, RUTH DE SOUZA 
ARTISTA: ELISA LUCINDA 
(RJ)

LOCAL: 
OFICINA CULTURAL 
OSWALD ANDRADE - 
YOUTUBE

PROGRAMAÇÃO



PROGRAMAÇÃO
26 terça 27 quarta 28 quinta 29 sexta 30 sábado 31 domingo

10H - 13H 
QUILOMBO ARTÍSTICO 
PEDAGÓGICO - 
A CRÍTICA COMO 
PENSAMENTO E 
CRIAÇÃO
ORIENTAÇÃO: SORAYA 
MARTINS| MG

LOCAL: OSWALD DE 
ANDRADE/ ZOOM

FECHADA PARA 
INSCRITES

10H - 13H 
QUILOMBO ARTÍSTICO 
PEDAGÓGICO - 
A CRÍTICA COMO 
PENSAMENTO E 
CRIAÇÃO
ORIENTAÇÃO: SORAYA 
MARTINS| MG

LOCAL: OSWALD DE 
ANDRADE/ ZOOM

FECHADA PARA 
INSCRITES

10H - 12H 
QUILOMBO ARTÍSTICO
PEDAGÓGICO 
ESCRITAS EM 
ORALITURA

ORIENTAÇÃO:  CIBELE 
MATEUS (SP) E JUÃO 
NYN (RN)

LOCAL: MUSEU AFRO 
BRASIL - ZOOM

FECHADA PARA 
INSCRITES

10H - 12H 
QUILOMBO ARTÍSTICO
PEDAGÓGICO 
ESCRITAS EM 
ORALITURA

ORIENTAÇÃO:  CIBELE 
MATEUS (SP) E JUÃO 
NYN (RN)

LOCAL: MUSEU AFRO 
BRASIL - ZOOM

FECHADA PARA 
INSCRITES

14H 
NEGRAS PALAVRAS 
ESCRITAS EM 
ORALITURA

COM CIBELE MATEUS 
(SP) E JUÃO NYN (RN)

LOCAL: MUSEU AFRO 
BRASIL - YOUTUBE

14H30
QUILOMBO ARTÍSTICO 
PEDAGÓGICO
PEDAGOGIAS DA 
ABUNDÂNCIA
ORIENTAÇÃO: JOICE 
JANE TEIXEIRA (SP) , 
JOSÉ RICARDO (RN) E 
TATIANA HENRIQUE (RJ)

LOCAL: SESC 
INTERLAGOS - ZOOM

FECHADA PARA 
INSCRITES

14H30
QUILOMBO ARTÍSTICO 
PEDAGÓGICO
PEDAGOGIAS DA 
ABUNDÂNCIA
ORIENTAÇÃO: JOICE 
JANE TEIXEIRA (SP) , 
JOSÉ RICARDO (RN) E 
TATIANA HENRIQUE (RJ)

LOCAL: SESC 
INTERLAGOS - ZOOM

FECHADA PARA 
INSCRITES

14H30
QUILOMBO ARTÍSTICO 
PEDAGÓGICO
PEDAGOGIAS DA 
ABUNDÂNCIA
ORIENTAÇÃO: JOICE 
JANE TEIXEIRA (SP) , 
JOSÉ RICARDO (RN) E 
TATIANA HENRIQUE (RJ)

LOCAL: SESC 
INTERLAGOS - ZOOM

FECHADA PARA 
INSCRITES

14H30
QUILOMBO ARTÍSTICO 
PEDAGÓGICO
PEDAGOGIAS DA 
ABUNDÂNCIA
ORIENTAÇÃO: JOICE 
JANE TEIXEIRA (SP) , 
JOSÉ RICARDO (RN) E 
TATIANA HENRIQUE (RJ)

LOCAL: SESC 
INTERLAGOS - ZOOM

FECHADA PARA 
INSCRITES

15H
ATO ARTÍSTICO
HISTÓRIAS DO LADO 
DE CÁ DA CALUNGA 

ARTISTA: N’KINPA (SP) 

16H
GIRA DE CONVERSA 
COM: JULIE DORRICO 
(RO) E N’KINPA (SP)

LOCAL: 
SESC SP - YOUTUBE

15H
ENCONTRO DE 
SABENÇAS 
MESTRAS/ES: CYDA 
BAÚ (MG) E DANIEL 
MUNDURUKU (PA)

MEDIÇÃO: WILL LIMA 
(SP)

LOCAL: SESC SANTO 
AMARO - YOUTUBE 

18H - 20H 
QUILOMBO ARTÍSTICO 
PEDAGÓGICO 
NARRATIVAS DE SI: 
METODOLOGIAS DE 
PESQUISA BIOGRÁFICA 
DE RUTH DE SOUZA
ORIENTAÇÃO: JÚLIO 
CLÁUDIO DA SILVA 
(AM/RJ) E SANDRA 
ALMADA (RJ)

LOCAL: OFICINA 
CULTURAL OSWALD 
ANDRADE - ZOOM

FECHADA PARA 
INSCRITES

18H - 20H 
QUILOMBO ARTÍSTICO 
PEDAGÓGICO 
NARRATIVAS DE SI: 
METODOLOGIAS DE 
PESQUISA BIOGRÁFICA 
DE RUTH DE SOUZA
ORIENTAÇÃO: JÚLIO 
CLÁUDIO DA SILVA 
(AM/RJ) E SANDRA 
ALMADA (RJ)

LOCAL: OFICINA 
CULTURAL OSWALD 
ANDRADE - ZOOM

FECHADA PARA 
INSCRITES

18H - 20H 
QUILOMBO ARTÍSTICO 
PEDAGÓGICO 
NARRATIVAS DE SI: 
METODOLOGIAS DE 
PESQUISA BIOGRÁFICA 
DE RUTH DE SOUZA
ORIENTAÇÃO: JÚLIO 
CLÁUDIO DA SILVA 
(AM/RJ) E SANDRA 
ALMADA (RJ)

LOCAL: OFICINA 
CULTURAL OSWALD 
ANDRADE - ZOOM

FECHADA PARA 
INSCRITES

21H
ATO ARTÍSTICO
XAWARA - DEUS DAS 
DOENÇAS OU TROCA 
INJUSTA
ARTISTA:  JUÃO NYN (RN)

22H
GIRA DE CONVERSA 
COM  CLODD DIAS (SP) E 
JUÃO NYN (RN)
LOCAL: TEATRO JOÃO 
CAETANO| SMC

21H
ATO ARTÍSTICO
YEPÂRIO E SABERES 
ARTISTA:  SANDRA 
NANAYNA (AM)

22H
GIRA DE CONVERSA 
COM  BRUNO 
CAVALCANTI (SP) E 
SANDRA NANAYNA 
(AM)LOCAL:  TEATRO 
CACILDA BACKER| SMC

ATIVIDADES PRESENCIAIS 
COM PÚBLICO REDUZIDO

19H
ATO ARTÍSTICO
EPISÓDIO 1 UENDA-
CONGEMBA (MORRER)
ARTISTA:  LUCIANO MENDES

20H
GIRA DE CONVERSA 
COM CLODD DIAS (SP) 
E LUCIANO MENDES DE 
JESUS (SP)
LOCAL: TEATRO JOÃO 
CAETANO| SMC

19H
ATO ARTÍSTICO
VERMELHO, BRANCO E 
PRETO 
ARTISTA: CIBELE MATEUS (SP)

20H
GIRA DE CONVERSA 
COM BRUNO 
CAVALCANTI (SP) E CIBELE 
MATEUS (SP) 
LOCAL:  TEATRO CACILDA 
BACKER| SMC

ATIVIDADES PRESENCIAIS 
COM PÚBLICO REDUZIDO



 

Abrindo os caminhos para o DONA RUTH: 
FESTIVAL DE TEATRO NEGRO DE SÃO PAULO 
- 3ª EDIÇÃO, a noite conta a apresentação 
da atual edição do evento, performance 
celebração aos 100 anos de Ruth de Souza 
(1921-2019) e um show ao vivo.  
Para assistir às atrações abaixo, basta acessar 
o canal do Itaú Cultural no Youtube a partir 
do dia 20, às 20h. O vídeo ficará disponível 
até o dia 31 de outubro de 2021. 



 

CENTELHAS DE RUTH DE SOUZA
LUZ RIBEIRO (SP) 
Data: 20 de outubro, quarta-feira. 20h
Formato: online
Local: Itaú Cultural - Youtube 

SINOPSE
Existem histórias que só a poesia dá conta de recontar. Como 
explicar o que Dona Ruth de Souza representa para toda 
uma geração de mulheres pretas artistas? Só sendo mulher 
preta artista para saber. O vídeo Centelhas de Dona Ruth é a 
maneira insistente de manter a chama acesa.

FICHA TÉCNICA
Roteiro e Voz: Luz Ribeiro 
Produção Executiva: POVES articuladora cultural 
Produtora: Pri Mastro 
Captação de Áudio e Vídeo:1Quarto Estúdio  
Mixagem: Harry 
Masterização: 1Quarto Estúdio 
Edição de Vídeo: Reali 
Apoio: Fábrica de Cultura Jd. São Luís

ANELIS ASSUMPÇÃO APRESENTA 
“ITAMARES”
ANELIS ASSUMPÇÃO (SP) 
Data: 20 de outubro, quarta-feira. 20h
Formato: online
Classificação: Livre
Local: Itaú Cultural - Youtube 

SINOPSE
A cantora e compositora Anelis Assumpção prepara um 
show especial para a 3ª edição do “Dona Ruth: Festival 
de Teatro Negro de São Paulo”. Ao lado de Saulo Duarte e 
Edy Trombone, Anelis apresentará canções que lhe foram 
companhias em períodos de reflexão, saudade e medo. O 
repertório apresentado faz parte do cancioneiro de seu pai, 
Itamar Assumpção, como forma onírica de conexão com 
suas raízes e destino, bem como uma homenagem à música 
negra brasileira. Em novas roupas e novos arranjos, o trio 
decanta as canções num convite a todas, a todos e a todes 
para navegar por esses Itamares.

FICHA TÉCNICA 
Vocais: Anelis Assumpção
Percussão e trombone: Emerson Lima de Araújo 
Guitarra: Saulo Duarte
Produção: Marina Deeh
Técnico de áudio: Gustavo Lenza
Rodie: Antanier Rodrigues 



 

Os Quilombos Artístico-Pedagógicos são os espaços de formação e 
criação do DONA RUTH: FESTIVAL DE TEATRO NEGRO DE SÃO PAULO. 
Aqui, pessoas indígenas e negras, com atuações em diversas artes e 
áreas de pesquisa, encontram-se com o público para instaurar de forma 
coletiva processos de estudos e investigações artísticas e pedagógicas.   



 

O Quilombo Artístico-Pedagógico - Escritas em Oralituras é um 
terreiro de estudos, experimentação e trocas de pesquisas 
e práticas de criação. Fundamentado nas epistemologias, 
cosmologias e ontologias indígenas e negras, neste Quilombo 
será proposto o tensionamento dos princípios coloniais que 
fundamentam os campos teórico e prático das artes da cena, 
a partir do estudo das zonas de fronteiras e dos espaços de 
cruzo entre oralidade e escrita enquanto forças motrizes para 
elaborações artísticas. Com provocação e orientação de 
Cibele Mateus e Juão Nyn, es participantes serão convidades 
a compartilhar suas pesquisas, revisitar e atualizar seus 
procedimentos e suas técnicas de criação, em um trajeto que 
vislumbra fundamentar aspectos políticos, poéticos e éticos para 
a concepção de projetos artísticos, fora dos paradigmas e dos 
parâmetros hegemônicos das artes.
No dia 28 de outubro, a atividade ocorrerá dentro do Negras 
Palavras — tradicional evento do Museu Afro Brasil. No encontro, 
que será transmitido ao vivo pelo Youtube, participantes e 
orientadoras/es compartilham com o público os processos 
artísticos dos dias anteriores do Quilombo Artístico-Pedagógico 

CIBELE MATEUS é artista do riso, atriz, educadora social e 
pedagoga. Desenvolve seus trabalhos cênicos a partir de motrizes 
e matrizes de tradições afrodiaspóricas, afroindígenas e na arte 
de rua, desde 2005. É integrante do Grupo Manjarra (SP) desde 
2011, em que inicia sua trajetória como Mateus (figura cômica da 
“cara preta”). Desde 2014, tem seguido em busca das máscaras 
de pretume e da arte misteriosa do riso, buscando criar uma 
poética própria de comicidade negra.

JUÃO NYN é multiartista, atua na performance, no teatro, no 
cinema e na música. Potyguar(a), 32 anos, ativista comunicador 
do movimento Indígena do RN pela APIRN, integrante do Coletivo 
Estopô Balaio de Criação, Memória e Narrativa, da Cia. de Arte 
Teatro Interrompido e vocalista/compositor da banda Androide 
Sem Par. Formado em Licenciatura em Teatro pela UFRN, está há 
sete anos em trânsito entre Natal e São Paulo.

QUILOMBO ARTÍSTICO-
PEDAGÓGICO
ESCRITAS EM ORALITURAS
Orientação: CIBELE MATEUS (SP)  E 
JUÃO NYN (RN/ SP)

Data: 25, 26, 27 das 10h às 14h. Dia 28 das 14h às 15h30
Inscrições: de 18 a 22 de outubro
Formato: online, atividade fechada para inscritos e aberta no 
último dia para o público
Vagas: 20
Público: Pessoas indígenas e negras a partir dos 18 anos de idade 
Local: Museu Afro Brasil - Zoom e Youtube



 

A atividade formativa visa, a partir da análise de peças teatrais e 
performances contemporâneas negras, pensar a crítica teatral 
como lugar em que se pode refletir e discutir a pluralidade 
das estéticas negras. Visa também, e principalmente, pensar a 
crítica como espaço de produção de pensamento, implicado 
em: perspectivar e produzir outras histórias e teorias sobre 
o Teatro Brasileiro, ler a contrapelo a própria ideia de Brasil 
e redistribuir/criar imagens e imaginários políticos, éticos e 
estéticos outros.

SORAYA MARTINS é atriz, crítica, pesquisadora de teatros e 
curadora independente. Foi curadora do FIT-BH 2018 e do 
FIAC-BA 2019. Escreve críticas para diversos projetos e festivais: 
segundaPRETA, Horizonte da Cena, Festival de Curitiba, Mit-SP, 
Janela de Dramaturgia, Festival de Cenas Curtas do Galpão 
Cine Horto, Festival Estudantil de Teatro, A.Mostra.Lab. É doutora 
em Letras, cuja pesquisa é um estudo sobre as Teatralidades 
Contemporâneas Negras e seus vários modos de apresentar a 
negrura dentro e fora dos palcos.

QUILOMBO ARTÍSTICO-
PEDAGÓGICO -  
A CRÍTICA COMO 
PENSAMENTO E CRIAÇÃO
Orientação: SORAYA MARTINS (MG)

Data: 23, 24, 30 e 31
Horário: 10h às 13h 
Inscrições: de 11 a 20 de outubro
Formato: online, fechada para pessoas inscritas previamente
Vagas: 15
Forma de seleção: Aberto para pessoas negras e indígenas; 
Seleção se dará por meio de uma carta de intenção.
Local: Oficina Cultural Oswald Andrade - Zoom



 

O Quilombo Artístico-Pedagógico - Pedagogias da Abundância 
é um espaço de vivência dedicado a sonhar as infâncias e os di-
reitos das crianças no cruzo entre os saberes indígenas e negros. 
Neste Quilombo, Tatiana Henrique, Joice Teixeira e José Ricardo 
propõem o exercício ético, político, poético e pedagógico de ten-
sionar os saberes hegemônicos que historicamente fundamentam 
o campo da educação e as suas práticas, oportunizando um es-
paço de estudo sobre temas relacionados à educação, à escola 
e às infâncias, a partir da experimentação de pedagogias contra 
coloniais assentadas nas ciências e tecnologias ancestrais.
Nessa encruzilhada de saberes, será posto em evidência como as 
práticas educacionais podem atuar na manutenção ou na ruptu-
ra das violências históricas, sociais e culturais que, constituindo a 
sociedade brasileira, afetam as infâncias de inúmeras maneiras. 
Neste processo, epistemologias, cosmologias, ontologias e vivên-
cias indígenas e negras serão evocadas como fundamentos - con-
junto de princípios no qual se assenta um sistema de pensamento 
- para uma prática educacional abundante, capaz de semear nos 
solos da educação farturas que alimentam o corpo, os sonhos, a 
memória e as subjetividades das crianças com desejos e possibi-
lidades de vida e de futuridade.

JOICE JANE TEIXEIRA é artista educadora formada em Arte Edu-
cação pela Faculdade Paulista de Artes e em Arte Cênica pela Es-

cola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo – EAD/ECA/
USP. Ativista na política pública na luta para que as infâncias peri-
féricas e afrodiaspóricas tenham o direito garantido às suas episte-
mologias, filosofias, narrativas e ontologias. Atualmente, coordena 
a coletiva N’Kinpa – Núcleo de Culturas Negras e Periféricas e inte-
gra o corpo docente do Programa de Iniciação Artística – PIÁ na 
edição de 2021 na Área de Processos Artístico- Pedagógicos. 

JOSÉ RICARDO é ator, diretor de teatro, professor e pesquisador no 
programa de pós-graduação em artes cênicas da UFRN. Pertence 
à etnia tapuia-tarariú. Atualmente, trabalha na coordenação de 
educação indígena da prefeitura municipal de São Gonçalo do 
Amarante/RN.

TATIANA HENRIQUE é mãe e artista da Presença. Pesquisadora de 
tradições orais e contação de histórias. Arte Dramática - ETET Mar-
tins Penna; Doutoranda em Artes - UERJ. Atriz em audiovisual e es-
petáculos teatrais. Diretora em teatro e performance. Professora 
nos cursos de Pedagogia e Teatro da Faculdade Cesgranrio, RJ. Foi 
educadora em espaços culturais e professora na rede municipal 
do Rio de Janeiro. Co-autora do livro Propostas pedagógicas para 
o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira (Outras Le-
tras), e Ei, Mulher!, registro cênico e crítico de performance homô-
nima (Metanoia). Autora do infantojuvenil “Bulu” (Oríkì; no prelo). 

QUILOMBO ARTÍSTICO-
PEDAGÓGICO - 
PEDAGOGIAS DA 
ABUNDÂNCIA 
Orientação: JOICE JANE TEIXEIRA (SP), 
JOSÉ RICARDO (RN) E TATIANE 
HENRIQUE (RJ)

Data: 26 a 29 de outubro 
Horário: 14h30 às 17h
Inscrições: de 12 a 19 de outubro
Formato: online, atividade fechada para pessoas inscritas previamente 
Vagas: 50
Público: Professoras/es, educadoras/es populares, arte/educadores, 
artistas, pesquisadoras/es do campo das artes, cultura e educação, 
estudantes de cursos de licenciaturas.
Local: Sesc Interlagos - Google Meet



 

Como estudar as relevantes trajetórias de estrelas negras das 
artes cênicas brasileiras? Por que a livre escolha de um ofício 
ganha dimensão política e histórica? Ao longo dos séculos, os 
estudos das biografias têm despertado significativo interesse 
entre historiadores, jornalistas, literatos, sociólogos, antropólogos 
e público em geral. Nas últimas décadas, as memórias e as 
biografias das personagens negras têm se destacado neste 
segmento, em função das demandas dos movimentos negros 
e da aplicação da Lei 10.639/03. O objetivo deste Quilombo 
Artístico-Pedagógico é discutir algumas possibilidades de 
pesquisa de cunho biográfico. Ao mesmo tempo, pretendemos 
socializar experiências de investigação sobre a trajetória da 
artista Ruth de Souza, a partir das narrativas de si e de outrem, 
presentes em fontes orais e no cotejo dos acervos privados e 
públicos, com registros de suas trajetórias.

JULIO CLAUDIO DA SILVA é professor da Universidade do Estado 
do Amazonas e do Programa de Pós-Graduação em História da 
Universidade Federal do Amazonas. É autor, entre outros trabalhos, 

do livro “Uma estrela negra no teatro brasileiro: relações raciais 
e de gênero nas memórias de Ruth de Souza” (Manaus: UEA 
Edições, 2017). No momento, desenvolve a pesquisa “Relações 
raciais, gênero e memória: a trajetória de Léa Garcia entre o 
Teatro Experimental do Negro e Ganga Zumba (1951-1963)”, 
no âmbito do Estágio de Pós-Doutorado desenvolvido junto 
ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade 
Federal Fluminense.

SANDRA ALMADA  é jornalista, escritora, mestre em Comunicação 
e Cultura pela Escola de Comunicação da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (ECO/UFRJ). Tem 10 anos como professora 
universitária e mais de 20 anos como jornalista, trabalhando 
para diversas publicações. Tem, ainda, três livros publicados, 
entre eles, “Damas Negras”, com as trajetórias profissional e de 
vida das atrizes Ruth de Souza, Zezé Motta, Léa Garcia e Chica 
Xavier. Também foi repórter do Programa “Espelho”, apresentado 
por Lázaro Ramos, no Canal Brasil. Em 2021, acaba de concluir 
o prefácio do livro “Sobre Vivências” do rapper MV Bill.

QUILOMBO ARTÍSTICO-
PEDAGÓGICO – 
NARRATIVAS DE SI: 
METODOLOGIAS DE 
PESQUISA BIOGRÁFICA DE 
RUTH DE SOUZA
Orientação: JULIO CLAUDIO DA SILVA 
(AM/ RJ) E SANDRA ALMADA (RJ) 

Data: 26, 27 e 28 de outubro
Horário: 18h às 20h 
Inscrições: de 11 a 22 de outubro
Formato: online, atividade fechada para pessoas inscritas 
previamente 
Vagas: 30
Público: Pessoas negras e indígenas a partir dos 18 anos de 
idade com interesse em estudos biográficos, artes e cultura 
afro-brasileira.
Local: Oficina Cultural Oswald de Andrade - Zoom 



 

No DONA RUTH: FESTIVAL DE TEATRO NEGRO DE SÃO 
PAULO - 3ª EDIÇÃO, os Atos Artísticos são criações cênicas 
audiovisuais online e apresentações presenciais de artistas 
indígenas e negras(es/os) de diferentes regiões do Brasil que 
transitam entre as linguagens do teatro, da performance, 
da dança e das artes visuais.



 

P E Ç A 
RITA ROSA LENDE (RS)
Data: 21 de outubro, quinta - feira. 20h 
Formato: online
Classificação indicativa: 16 anos
Duração: 30min
Local: Itaú Cultural - Sympla/ Zoom 

SINOPSE 
P E Ç A é sobre o corpo com cor, o corpo humano e a/na arte 
contemporânea. Performance que questiona a expectativa 
cultural lançada sobre o corpo da mulher negra em estado 
artístico-poético. P E Ç A divide o corpo em pedaços, como 
um corpo mutilado socialmente pela estrutura do carrego 
colonial/racismo, do machismo e da misoginia. P E Ç A traz 
uma corpa dividida em partes, reitera a possibilidade única de 
uma marginalização e de um discurso de dor. P E Ç A evoca 
a subjetividade e a liberdade do corpo de uma mulher negra, 
que só quer ser/viver sua cor e sua liberdade de ser o que 
quiser ser de maneira literal. P E Ç A questiona: será que essa 
possibilidade existe?

FICHA TÉCNICA
Concepção geral, direção e atuação: Rita Rosa Lende 
Realização audiovisual: Luís Ferreira
Fotografia: Matheus Figueredo
Iluminação: Fernando Ochôa

OCA NO BURACO FUNDO
ZIEL KARAPOTÓ (PE)
Data: 22 de outubro, sexta-feira. 20h 
Formato: Online
Classificação indicativa: Livre
Duração: 30min 
Local: Itaú Cultural -Sympla/ Zoom

SINOPSE
A obra “Oca no Buraco Fundo” é uma produção audiovisual 
híbrida, encruzilhada entre vídeo performance, videoarte 
e videodança. Por meio da corporeidade, o ato almeja 
promover construções de paisagens contranarrativas 
aos discursos hegemônicos sobre as identidades e as 
territorialidades indígenas na contemporaneidade. 
Consequentemente, a produção vem sinalizar fabulações 
sobre o (r)existir do autor no contexto periférico da Região 
Metropolitana de Recife,  apresentando o lugar no qual o 
mesmo elabora estratégias de territorialização e reafirmação 
da sua identidade originária. 

FICHA TÉCNICA
Direção, roteiro, edição, montagem e performer: Ziel 
Karapotó
Direção de Fotografia:  Fernanda Misao 
Direção de Arte: Ester Menezes 
Produção: Izabelle Mota
Captação, edição e design de som: Karkará



  

O GUERREIRO E O CURUPIRA
GRUPO DE ARTES DYROÁ BAYÁ  (AM)
Data: 23 de outubro, sábado. 15h
Formato: online
Classificação indicativa: Livre
Duração: 60min
Local: Sesc SP  - Youtube  

SINOPSE
O espetáculo narra a vontade de um guerreiro em ganhar o 
respeito do seu povo e, para conseguir, ele decide sequestrar 
o filhote de curupira mesmo sabendo dos riscos que corria. 
Com a vontade de ser reconhecido como guerreiro, passa 
a desobedecer até aos conselhos do grande pajé. Contudo, 
graças a essa aventura, ele é lembrado até hoje pelos povos 
indígenas do alto Rio Negro no Amazonas.

FICHA TÉCNICA
Produtora executiva: Dayane Nunes
Produção: Mônica Bary
Assistente de produção: Rosalina Peixoto 
Curupira: Dhemerson Batista
Guerreiro e Cenógrafo: Anderson Kary Bayá

A MULHER DO FIM DO MUNDO 
CIA CASA CIRCO (AP)
Data: 23 de outubro, sábado. 20h
Formato: online 
Classificação indicativa: 14 anos
Duração: 30min
Local: Itaú Cultural  - Sympla/ Zoom

SINOPSE 
O solo “A Mulher do Fim do Mundo” é um tiro no escuro que 
arremessa indagações, questionamentos, afirmações e que, 
dentro de um estado reflexivo, uma mulher negra se depara 
com a existência de um corpo que respira a cada segundo 
para se manter de pé. Neste estado existencialista, a obra 
estabelece um diálogo visceral e direto do corpo e com os 
corpos, em que, através do corpo negro e das suas infinitas 
capacidades de afetação e do seu discurso de afirmação, 
valida a existência desses vários corpos que atravessa 
gerações flagelados socialmente. 
 
FICHA TÉCNICA
Grupo: Cia Casa Circo de Artes Integradas
Texto e Direção: Jones Barsou
Intérprete: Ana Caroline
Trilha Sonora: Jones Barsou e Paulo Bastos
Desenho de Luz: Eloy Pessoa
Montagem e Operação de luz: Jones Barsou
Operador de som: Paulo Rocha
Design de Figurino/Costureira: Cia Casa Circo / Hildenê Martins
Captação de Imagens: Tenebroso Crew.
Câmera: Dyego Bucchiery e Inca Moreira
Edição: Dyego Bucchiery
Captação de Som e Mixagem: Alecsandro Cantuaria



  

PÓHUTINE - ÚNICOS
NAINE TERENA E NIARA TERENA (MT)
Data: 23 de outubro, sábado. 20h
Formato: online
Classificação indicativa: Livre
Duração: 30 minutos
Local: Itaú Cultural - Sympla/ Zoom

SINOPSE
Pessoas e situações que tentam ofuscar nosso dia, nossa vida, 
nossa existência. Vem aquele aperto no peito, a angústia, 
parece que querem que precipitemos nosso fim. Ontem 
foi comigo, hoje foi com eles e amanhã poderá ser com 
você... mas o que mata nossos adversários, é o nosso sorriso 
(Cacique Babau Tupinambá).
 
FICHA TÉCNICA
Dramaturgia: Naine Terena e Niara Terena
Concepção/direção: Criação comunitária
Atores: João Matias Costa Dias/ Cleidiná Custódio Farias
Produção: Etane de Jesus Barbosa
Sonoplastia/Paisagem sonora-visual: Naine Terena
Figurino: Criação comunitária
Captação de Imagem: Ana Carolina Melo

CATAPPUM! 
COLETIVO CATAPPUM! (SP)
Data: 24 de outubro, domingo. 15h
Formato: online
Classificação indicativa: Livre
Duração: 45 minutos
Local: Sesc Santo Amaro - Youtube

SINOPSE
Numa manhã cinzenta, um barulho ensurdecedor faz com que 
todos os habitantes de uma cidade “imaginária” caiam num sono 
profundo, CATAPPUM! No meio do emaranhado de corpos, Shortz e 
Calarças são os únicos sobreviventes acordados. Os atrapalhados 
palhaços se envolvem no grande mistério de descobrir quem é o 
responsável por fazer toda a cidade cair num sono profundo. Nesta 
busca, eles se deparam com a falta de comunicação e o medo 
permanente de “dormir” a qualquer momento. O espetáculo traz a 
estética preta para o picadeiro dos palhaços, com música ao vivo, 
bonecos e jogos com a plateia. Os palhaços abrem um campo 
lúdico para satirizar as relações humanas na cidade.

FICHA TÉCNICA 
Elenco: Fagner Saraiva, Monique Salustiano e Raquel Gandolfie 
Trilha original/Palhaça: Monique Salustiano
Direção: Mafalda Pequenino
Cenografia: Gabriel Jeronimo
Figurino: Fagner Saraiva
Iluminação: Rodrigo Souza
Dramaturgia/Letras: Chico Vinicius e Fagner Saraiva
Fotografia: Gustavo Guimarães
Arte Gráfica: Fernando Delicato



 

ASFIXIA 
KAY SARA  (AM) 
Data: 24 de outubro, domingo. 19h
Formato: online
Classificação indicativa: 10 anos 
Duração: 30min 
Local: Itaú Cultural - Sympla/ Zoom

SINOPSE 
No início dos tempos, todos viviam em harmonia com 
a natureza, vivendo e sobrevivendo através dela, sem a 
necessidade de destruir, hoje, quase todas as coisas vêm da 
destruição e da invasão de territórios antes ocupados por 
outros povos. Sem respeito nenhum por quem estava antes, 
muitos lugares do mundo foram destruídos e seus povos 
dizimados por causa do “descobrimento”. Desde 1500 até 
hoje, muitas coisas foram criadas e descobertas pelos seres 
humanos, uma delas foi o plástico, que hoje está em todos os 
lugares do mundo, inclusive em lugares que aparentemente 
não deveria estar. 
 
FICHA TÉCNICA  
Concepção, interpretação e pensamento visual: Kay Sara 
Produção: Kay Sara, Rosa Peixoto
Registro audiovisual: Rosa Peixoto 
Agradecimentos: Yoann Guerin

ANO QUE VEM EU VOU
ZORA SANTOS (MG)
Data: 24 de outubro, domingo. 19h 
Formato: online
Classificação indicativa: Livre 
Duração: 35min
Local: Zoom/Sympla - Itaú Cultural

SINOPSE
Um experimento sonoro performático guiado por Zora Santos, 
guardiã de uma alquimia ancestral, que aparentemente 
envolve o cozinhar, mas que vai muito além do que sabemos 
sobre esse universo. Diante de uma mesa viva, ingredientes 
sonoros são servidos.

FICHA TÉCNICA 
Atuação: Zora Santos
Dramaturgia: Dione Carlos
Direção: Grace Passô
Produção: Lucas Ferrazza
Câmera e edição: Catarina Queiroz
Trilha Sonora: Barulhista



  

EU, RUTH DE SOUZA
ELISA LUCINDA  (RJ)
Data: 25 de outubro, segunda-feira. 20h
Formato: online 
Classificação indicativa:  Livre
Duração: 30min
Local: Oficina Cultural Oswald de Andrade - Youtube 

SINOPSE
Eu, Ruth de Souza é uma síntese da carreira de Ruth de Souza 
(1921-2019). Primeira atriz negra brasileira a pisar no palco 
do Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A atriz Elisa Lucinda 
recolheu alguns aspectos e fatos da carreira da artista e os 
incorporou para viver um pouco a nossa Ruth e trazê-la com 
suas histórias para nós.

FICHA TÉCNICA
Direção: Elisa Lucinda.
Atriz: Elisa Lucinda.
Fotografia: Jonathan Estrella.
Edição: Jonathan Estrella.
Pesquisa: Sarah dos Anjos.
Música: Samba-enredo – Senhora da liberdade, abre as asas 
sobre nós (GRES Acadêmicos de Santa Cruz.
Videografia: 
Homenagem à Ruth de Souza/ Cinejornal – Canal Brasil
Repórter Brasil conversa com a atriz Ruth de Souza. Luciana 
Barreto – TV Brasil (2017)
Entrevista com a atriz Ruth de Souza. Luciana Barreto (2008)
Ruth de Souza e Selton Mello. Tarja Preta – Canal Brasil .
Ruth de Souza e Lázaro Ramos. Programa Espelho – Canal Brasil.

HISTÓRIAS DO LADO DE CÁ DA 
CALUNGA
N’KINPA NÚCLEO DE CULTURAS NEGRAS E 
PERIFÉRICAS (SP) 
Data: 30 de outubro, sábado. 15h
Formato: online 
Classificação indicativa:  Livre
Duração: 50min
Local: Sesc SP - Youtube

SINOPSE
“Histórias do Lado de Cá da Calunga” trará para o centro do pal-
co a Ancestralidade – o ponto suleador de nutrição e retorno com 
as nossas narrativas e escrevivências na diáspora. A palavra ora 
cantada, ora contada será o fio do encanto e do acalanto e apre-
sentará uma cardiografia das nossas vivências e epistemologias.

FICHA TÉCNICA
Atrizes/Cantoras: Joice Jane Teixeira e Suelen Ribeiro
Arranjos Musicais: Elaine Silva e Henrique Menezes
Vozes e Imagens: Dona Zezé, Julinha, Elaine Silva, Tatiane Damasceno, 
Cora Carolina, Joice Jane Teixeira, Suelen Ribeiro e Bárbara.
Fotografia e Arte Visual: Elaine Silva
Luz e Som: Cic Morais
Figurinos: José Nelson Dzé
Projeção: Elaine Silva
Direção: Suelen Ribeiro e Joice Jane Teixeira
Realização: N’Kinpa – Núcleo de Culturas Negras e Periféricas.
Imagens: Fotos das Avós das/os Integrantes
Desenhos das Heroínas: Cora Carolina
Composição das músicas: Joice Jane Teixeira
Roteiro: Joice Jane Teixeira



 

XAWARA - 
DEUS DAS 
DOENÇAS 
OU TROCA 
INJUSTA
JUÃO NYN (RN)
Data: 30 de outubro, sábado. 21h 
Formato: presencial com público reduzido 
Classificação indicativa: Livre
Duração: 50min
Local: Teatro João Caetano
 
SINOPSE
Feito para manifestar critica acerca do que o artista chama 
de as 1ª Colonizações Européias (virulentas e bacterológicas), 
as quais também mataram tantos indígenas desde 1492,  
Xawara, deus das doenças na cosmovisão Indígena Yanomami, 
representado nessa performance por um cocar, feito em 2015, 
com mais de 120 seringas pelo próprio artista, retrata essas 
violências que vez ou outra voltam. Os relatos orais das pessoas 
indígenas mais velhas de diversos povos nativos, principalmente 
litorâneos, chegam a dizer que cerca de ⅓ das populações 
originárias foram dizimadas dessa maneira, apenas pelo 
contato.

FICHA TÉCNICA
Direção: Juão Nyn
Paramentação: Mbodjape
Iluminação: Rodrigo Silbat
Trilha Sonora: Malka
Video Arte: Daniel Minchoni
Projeção: Flavio Alziro
Contra-regra: Mara Carvalho 
Produção: WN Produções

YEPÂRIO E SABERES
SANDRA NANAYA  (AM)
Data: 30 de outubro, sábado. 21h  
Formato: presencial com público reduzido 
Classificação indicativa: 16 anos
Duração: 60min
Local: Teatro Cacilda Becker

SINOPSE
A peça relata o cotidiano de quatro pessoas 
indígenas, residentes no contexto urbano, mantendo 
viva a oralidade em passar os saberes de geração 
para geração. Assim, mantendo viva a memória dos 
que vieram antes. A peça é falada na língua nativa 
tukano. 

FICHA TÉCNICA  
Texto e Direção: Sandra Nanayna 
Elenco: Ermelinda Yepârio, Rosa Peixoto, Severiano 
Kedásery, Sandra Nanayna 
Cenário e Figurino: Rosa Peixoto 



 

ENCONTRO DE SABENÇAS 
Participantes: CYDA BAÚ (MG) E DANIEL 
MUNDURUKU (PA)
Mediação: WILL LIMA (SP)
Data: 31 de outubro, domingo. 15h 
Horário: 15h
Formato: online
Classificação indicativa: Livre
Duração: 60min
Local: Sesc Santo Amaro - Youtube

SINOPSE 
Uma guardadora e um guardador de histórias para 
compartilharem entre si narrativas fundamentadas nas 
cosmovisões indígenas e negras, como política de 
encantamento das infâncias a partir das provocações 
de uma pessoa na função de mediadora. 

CYDA BAÚ é atriz e cantante. Nasceu no Quilombo Baú - Vale 
Jequitinhonha (MG). Formanda em Pedagogia Griô e em Kemetic 
Yoga. Atualmente, apresenta o espetáculo Os Rastros das Marias, 
com direção de Gabriela Rabelo. Inspirado na vida e obra de 
Maria Firmina dos Reis, Tereza de Benguela, Benedita da Silva, Sueli 
Carneiro, Conceição Evaristo, Carolina Maria de Jesus, Ruth de Souza 
e outras, o espetáculo celebra o heroísmo das mulheres negras no 
Brasil.

DANIEL MUNDURUKU é um escritor e professor paraense, pertencente 
ao povo indígena Munduruku. Autor de 54 livros publicados por 
diversas editoras no Brasil e no exterior, a maioria classificados como 
literatura infanto-juvenil e paradidáticos. É Graduado em Filosofia, 
História e Psicologia. Tem Mestrado e Doutorado em Educação pela 
USP - Universidade de São Paulo e Pós-Doutorado em Linguística pela 
Universidade Federal de São Carlos - UFSCar.

WILL LIMA é pedagogo, bailarino e artista educador do corpo, da 
dança e do movimento. Pós-graduado em Dança e Consciência 
Corporal. Facilitador em arte educação pela Lei 11.645/2008 
e pesquisador das temáticas transversais sobre infâncias, arte 
educação, educação étnico-racial para as negritudes. Integra 
a rede de pesquisa em Africanidades, Literatura Infantil e 
Circularidades da UFABC. Articulador Regional no Programa de 
Iniciação Artística - PIÁ, edições 2020 e 2021 na cidade de São Paulo.



 

EPISÓDIO I: UENDA-CONGEMBO 
(MORRER)
LUCIANO MENDES DE JESUS  (SP)
Data: 31 de outubro, domingo. 19h 
Formato: presencial com público reduzido  
Classificação indicativa: 14 anos
Duração: 60min
Local: Teatro João Caetano

SINOPSE
Nas suas últimas horas, uma pessoa pode ser tudo o que não 
sabe. Sendo negra, pode experimentar ser branca; se não é negra 
nem branca, pode experimentar ser um pardal. Sendo jovem, 
pode experimentar ser velha; se não é jovem nem velha, pode 
experimentar ser uma raiz. Sendo homem, pode experimentar 
ser mulher; se não é homem nem mulher, pode experimentar ser 
a sombra de uma criança. Quando um canto antigo se tornar 
seu único meio para lembrar sua história, será necessário que 
ela busque estar acordada também dentro dos seus derradeiros 
sonhos, ou que não durma antes do sol raiar, senão todos os 
diamantes que inocentemente escondeu do tempo, em algum 
lugar secreto, virarão carvão e queimarão sem calor, ou se 

tornarão o grafite para um livro que não escreverá.

FICHA TÉCNICA
Atuação, direção, dramaturgismo e concepção sonoro-musical: 
Luciano Mendes de Jesus
Iluminação e operação de luz: Fagner Lourenço
Fontes textuais: Auguste de Saint-Hilaire, Aires da Mata Machado 
Filho e José Craveirinha
Orientação artística: Pedro Pires
Orientação teórica: Sônia Queiróz
Produção executiva: Rita Teles (Núcleo Coletivo das Artes 
Produções)

Design gráfico: Gim

VERMELHO, 
BRANCO E PRETO 
(EM PROCESSO)
CIBELE 
MATEUS (SP)
Data: 31 de outubro, domingo. 19h
Formato: presencial com público reduzido 
Classificação indicativa: Livre
Duração: 60min
Local: Teatro Cacilda Becker 

SINOPSE
A partir da figura cômica “Mateus”, da brincadeira do Cavalo 
Marinho pernambucano, Cibele Mateus mergulha no imaginário 
afrodiaspórico para saber mais sobre as fontes do riso, uma vez 
que as origens da dor e do pranto são muito bem conhecidas 
e exploradas. No espetáculo, a intérprete tece, de forma (po)
ética, política, irreverente e, principalmente, cômica, narrativas 
caboclas (Vermelho); o sistema colonial (Branco); sua identidade, 
ancestralidade e espiritualidade de mulher negra e periférica 
(Preto), trazendo o riso como resistência e denúncia.

 
FICHA TÉCNICA
Concepção: Cibele Mateus
Atuadora: Cibele Mateus
Direção: Juliana Pardo
Assistência de direção: Val Ribeiro
Preparação corporal: Val Ribeiro
Orientação dramatúrgica: Salloma Salomão
Dramaturgia textual: Salloma Salomão e Cibele Mateus
Orientação de “Mateus”: Sebastião Pereira de Lima (Mestre 
Martelo)
Direção musical: Amanda Martins e Alício Amaral
Criação de trilha sonora: Amanda Martins, Alício Amaral, Cibele 
Mateus e Rafa da Rabeca.
Banda: Amanda Martins (cordas, voz e percussão), Adriano Soares 
(percussão e voz), Nilma Rodrigues (Percussão e voz), Rafa da Rabeca 
(rabeca e voz), Rodrigo Reis (rabeca e voz), Cibele Mateus (voz).
Figurinos e adereços: Juliana Najú
Cenário: Eduardo Amaral (Dudu do circo)
Criação de luz e operação: Diego F. F. Soares
Produção Geral: Cibele Mateus
Assistência de produção: Vanessa Rosa



 

As Giras de Conversa do DONA RUTH: FESTIVAL DE TEATRO 
NEGRO DE SÃO PAULO são espaços de reflexão acerca de 
teatro, sociedade e cultura. Em nossa 3ª edição, as Giras 
serão dedicadas à observação crítica, portanto, após 
cada apresentação dos Atos Artísticos, serão realizados 
encontros com artistas, críticas, pesquisadoras e público 
em geral para percorrermos os caminhos visíveis e invisíveis 
evocados pelas obras presentes na programação.



 

Com: EMERSON UYRA (AM) 
E RITA ROSA LENDE (RS)
Data: 21 de outubro - quinta-feira
Horário: Logo após a apresentação de “P E Ç A” de Rita Rosa 
Lende
Classificação: Livre
Onde assistir: Itaú Cultural - Sympla/ Zoom 

RITA ROSA LENDE provoca, pesquisa, tenciona e atua em 
diálogo no universo das artes da cena, sob a perspectiva de 
raça, gênero e sexualidade, sob a perspectiva das artes cênicas 
da dança. Graduada em Dança pela UERGS (Universidade 
Estadual do Rio Grande do Sul) e Mestranda em artes cênicas 
pela UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul).

EMERSON PONTES é artista visual indígena. Formada em Biologia 
e mestre em Ecologia, parte também da arte educação em 
comunidades de beiras de rios. Reside em Manaus, território 
industrial no meio da Amazônia Central, onde se transforma 
para viver Uýra, uma manifestação em carne de bicho e planta 
que se move para exposição e cura de doenças sistêmicas 
coloniais. 

Com: SORAYA MARTINS (MG) 
E ZIEL KARAPOTÓ (PE)
Data: 22 de outubro - sexta-feira
Horário: Logo após a apresentação de “Oca no Buraco 
Fundo” de Ziel Karapotó
Classificação: Livre
Onde assistir: Itaú Cultural - Sympla/ Zoom 
 
SORAYA MARTINS é atriz, crítica, pesquisadora de teatros 
e curadora independente. Foi curadora do FIT-BH 2018 e do 
FIAC-BA 2019. Escreve críticas para diversos projetos e festivais:  
segundaPRETA, Horizonte da Cena, Festival de Curitiba, Mit-sp, 
Janela de Dramaturgia, Festival de Cenas Curtas do Galpão 
Cine Horto, Festival Estudantil de Teatro, A.Mostra.Lab. É doutora 
em Letras, cuja pesquisa é um estudo sobre as Teatralidades 
Contemporâneas Negras e seus vários modos de apresentar a 
negrura dentro e fora dos palcos. 

ZIEL KARAPOTÓ é indígena da etnia Karapotó. Reside em 
Recife - PE desde 2015. É graduando do curso de Artes Visuais 
da Universidade Federal de Pernambuco e atua, desde o ano 
de 2012, no campo das artes visuais, performance, instalação, 
curadoria, arte-educação e audiovisual. Em suas produções, 
aborda questões sobre as configurações das identidades 
indígenas na contemporaneidade, em especial sobre as etnias 
no nordeste brasileiro, e os múltiplos contextos nos quais estão 
inseridas, consequentemente sobre os problemas sociopolíticos 
que os atravessam. 



 

Com: BRUNO CAVALCANTI (SP), JONES 
BARSOU (AP), ANA CAROLINE (AP), 
E NAINE TERENA (MT)
Data: 23 de outubro - sábado
Horário: Logo após as apresentações de “A Mulher do Fim do 
Mundo” da Cia Casa Circo e “Póhutine – Únicos” do coletivo de 
artistas indígenas de Cuiabá  
Classificação: Livre
Onde assistir: Itaú Cultural - Sympla/ Zoom 

BRUNO CAVALCANTI é jornalista, crítico teatral, dramaturgo e produtor 
cultural. Prestes a completar 10 anos de carreira, já passou pelas 
redações de espaços como Jornal do Brasil, Folha de S. Paulo, O Estado 
de S. Paulo e o portal da jornalista Anna Maria Ramalho. Assina como 
crítico e editor do portal Observatório do Teatro (Uol) desde 2019.

ANA CAROLINE é atriz, bailarina e artista circense, nordestina, 
candomblecista e pesquisadora em Literatura Comparada e Análise 
do Discurso pela Universidade Federal do Amapá. É diretora, atriz 
e instrutora de arte circense na Cia Casa Circo de Artes Integradas 
em Macapá, capital do Amapá.

JONES BARSOU é um homem do interior e contribui para a cena 
cultural amapaense como ator, diretor, palhaço, artista circense e 
dramaturgo. É graduado em Teatro pela Universidade Federal do 
Amapá. Reside na cidade de Macapá/AP, onde integra a Cia Casa 
Circo de Artes Integradas.

NAINE TERENA é mestra em Artes, doutora em Educação e 
graduada em Comunicação Social (UFMT). Mulher do povo 
Terena, é pesquisadora, professora universitária, curadora e artista 
educadora. É organizadora da coletânea de escritores indígenas 
“Tempos” - Ed. Sustentável, 2021. 

Com: EMERSON PONTES (AM) 
E GRUPO DE ARTES DYROÁ 
BAYÁ (AM/ SP)
Data: 23 de outubro, sábado
Horário: logo após a apresentação de “O guerreiro e o 
curupira” do Grupo de Artes Dyroá Bayá
Local: Sesc SP - Youtube
Classificação indicativa: Livre

EMERSON PONTES é um artista visual indígena. Formada 
em Biologia e mestre em Ecologia, parte também da arte 
educação em comunidades de beiras de rios. Reside em 
Manaus, território industrial no meio da Amazônia Central, 
onde se transforma para viver Uýra, uma manifestação em 
carne de bicho e planta que se move para exposição e 
cura de doenças sistêmicas coloniais. 

O GRUPO DE ARTES DYROÁ BAYÁ, da Etnia Tariano do 
3º clã, com seu local de origem de Iauaretê, que fica 
localizado no Amazonas, foi para Manaus em 2003 e desde 
então vem trabalhando com divulgação de sua cultura 
mostrando a sua arte ancestral para a sociedade atual, 
através de oficinas, apresentações em escolas, praças, 
conferências, hotéis, atuando em filmes, séries, clipes, 
comerciais, contação de histórias e peças de teatro. O 
Grupo é formado por Severiano Kedasery, ancião do grupo, 
Rosa Peixoto, Anderson Kary Báya, Aline Souza ,Mônica 
Bary e Dayane Nunes. Esse é o atual grupo de artes Dyroá 
Bayá. O grupo atualmente reside em São Paulo, atuando 
e ecoando seus saberes ancestrais para mais lugares.



 

Com: SORAYA MARTINS (MG) E 
FAGNER SARAIVA (COLETIVO 
CATAPPUM!) (SP)
Data: 24 de outubro, domingo
Horário: logo após a apresentação de “Catappum”
Local: Sesc Santo Amaro - Youtube

SORAYA MARTINS é atriz, crítica, pesquisadora de teatros 
e curadora independente. Foi curadora do FIT-BH 2018 e do 
FIAC-BA 2019. Escreve críticas para diversos projetos e festivais:  
segundaPRETA, Horizonte da Cena, Festival de Curitiba, Mit-sp, 
Janela de Dramaturgia, Festival de Cenas Curtas do Galpão 
Cine Horto, Festival Estudantil de Teatro, A.Mostra.Lab. É doutora 
em Letras, cuja pesquisa é um estudo sobre as Teatralidades 
Contemporâneas Negras e seus vários modos de apresentar a 
negrura dentro e fora dos palcos. 

FAGNER SARAIVA é ator, palhaço, drag queen e artista 
das comicidades. É cofundador e dramaturgo do Coletivo 
Catappum!, em que desenvolve pesquisas  relacionadas à 
palhaçaria preta. É ator e roteirista de “Papona Série, vida de 
uma drag queen em isolamento”, disponível no Youtube, e 
também criador de conteúdo do Canal do Faguinim.

Com: JULIE DORRICO (RO), KAY 
SARA (AM) E ZORA SANTOS (MG)
Data: 24 de outubro - domingo
Horário: Logo após as apresentações de “Asfixia” de Kay Sara 
e de “Ano que vem eu vou” de Zora Santos  
Classificação: Livre
Onde assistir: Itaú Cultural - Sympla/ Zoom 

JULIE DORRICO é indígena Macuxi. Doutora em Teoria da 
Literatura na PUCRS. Autora da obra “Eu sou macuxi e outras 
histórias” publicada pela editora Caos e Letras (2019). Coordena 
o coletivo GEMTI, Grupo de Estudo em Memória e Teoria Indígena. 
E é idealizadora do perfil no Instagram @leiamulheresindigenas. 

KAY SARA é atriz e performer. Nasceu em 1996 no povoado de 
Iauaretê, localizada na fronteira com a Colômbia, no Estado 
do Amazonas. Filha de nativos da etnia Tariano e Tukano. A atriz 
também participa do Grupo Dyróa Bayá, faz parte do elenco 
da peça “Brian ou Brenda?” (2019), com duas temporadas na 
capital paulista (no Centro Cultural São Paulo e Viga Espaço 
Cênico), e se prepara para ser a protagonista de uma produção 
internacional: “Antígona na Amazônia”, do diretor suíço Milo 
Rau, que foi adiada temporariamente por conta da pandemia.

ZORA SANTOS é atriz, cozinheira e pesquisadora de comida 
afromineira há 30 anos, realizando atualmente oficinas culinárias 
performáticas. Venceu um concurso de modelos negras em 
1972 em Belo Horizonte. Como atriz atuou nos espetáculos e 
filmes: Chico Rei - 1985; Os Inconfidentes - 1972; Pare e Siga – 
2017; Vaga Carne- 2019. No teatro: ‘O Relatório Kinsey - 1973; 
‘Orfeu’ -1974 e no Projeto Segunda Preta - 2018. Na cozinha, em 
1998 foi chef de cozinha do Buffet La Fete – Belo Horizonte.



 

Com: JULIE DORRICO (RO) E 
N’KINPA (SP)
Data: 30 de outubro, sábado
Horário: logo após a apresentação de “Histórias do Lado de 
Cá da Calunga”, da N’Kinpa
Local: Sesc SP - Youtube

JULIE DORRICO é indígena Macuxi. Doutora em Teoria da 
Literatura na PUCRS. Autora da obra “Eu sou macuxi e outras 
histórias” publicada pela editora Caos e Letras (2019). Coordena 
o coletivo GEMTI, Grupo de Estudo em Memória e Teoria Indígena. 
E é idealizadora do perfil no Instagram @leiamulheresindigenas. 

A N’KINPA – Núcleo de Culturas Negras e Periféricas surge 
em 2018 integrando artistas educadoras(es) negras(es/os) e 
não negras(es/os), gestando ações envolvendo negritude, 
territorialidade, infância e valorização da nossa cultura afro-
indígena brasileira. Com propostas contra coloniais em todo 
o território, a N’KINPA, a partir das cosmovisões, busca outras 
maneiras de apreensão da realidade agindo nos eixos 
de produção e ação cultural, formação, arte-educação, 
performance, teatro, música e comunicação. Atualmente, 
o núcleo é matripotencializado por mulheres negras e não 
negras e com a participação de educadoras(es) dispostas(os) 
a discutir, pensar e agir para uma sociedade mais equânime.

Com: CLODD DIAS (SP) E JUÃO NYN 
(RN/ SP)
Data: 30 de outubro, sábado
Horário: logo após a apresentação “ Xawara - Deus das 
Doenças ou Troca Injusta”, de Juão Nyn
Classificação: Livre
Local: Teatro João Caetano

CLODD DIAS
Poetisa e Artista de teatro e cinema. Atuou, entre outras peças, 
em: ENTREGA PARA JEZEBEL sob direção de Rodolfo Lima; LUZ 
NEGRA- direção de Paulo Faria; F.A.L.A. do Coletivo Negro sob 
direção de Flávio Rodriguesl; NOS CAMPOS DE PIRATININGA 
(Musical sobre o Futebol) sob a direção Imara Reis; CAMINO 
REAL, texto de Tennessee Williams sob direção de Nelson 
Baskerville; F.E.S.T.A sob direção de Valéria Marchi e Érika Bodstein. 
No cinema, atuou na série original Manhãs de Setembro pela 
Amazon Prime Video, no longa-metragem Lili e as Libélulas de 
René Guerra e também no longa Dois mais Dois sob direção 
de Marcelo Saback.

JUÃO NYN é multiartista, atua na performance, no teatro, no 
cinema e na música. Potyguar(a), 32 anos, ativista comunicador 
do movimento Indígena do RN pela APIRN, integrante do Coletivo 
Estopô Balaio de Criação, Memória e Narrativa, da Cia. de Arte 
Teatro Interrompido e vocalista/compositor da banda Androide 
Sem Par. Formado em Licenciatura em Teatro pela UFRN, está 
há sete anos em trânsito entre Natal e São Paulo.



 

Com: BRUNO CAVALCANTI (SP) E 
SANDRA NANAYNA (AM)
Data: 30 de outubro, sábado
Horário: logo após a apresentação de “ Yepârio e saberes”, 
de Sandra Nanayna 
Classificação: Livre
Local: Teatro Cacilda Becker 

BRUNO CAVALCANTI 
Jornalista, crítico teatral, dramaturgo e produtor cultural. Prestes 
a completar 10 anos de carreira, já passou pelas redações de 
espaços como Jornal do Brasil, Folha de S. Paulo, O Estado de 
S. Paulo e o portal da jornalista Anna Maria Ramalho. Assina 
como crítico e editor do portal Observatório do Teatro (Uol) 
desde 2019;

SANDRA NANAYNA 
Etnia tariano, nasceu em Japúra, Rio Papuri, extremo norte do 
Amazonas. Conheceu o teatro aos 16 anos. Atualmente mora 
em São Paulo e faz parte do processo de criação de uma obra 
teatral  baseada no livro de Kaká We.

Com: BRUNO CAVALCANTI (SP) E 
CIBELE MATEUS (SP)
Data: 31 de outubro, domingo
Horário: logo após a apresentação de “Vermelho, Branco e 
Preto (em processo)”, de Cibele Mateus
Classificação: Livre
Local: Teatro Cacilda Becker

BRUNO CAVALCANTI 

CIBELE MATEUS
Artista do riso, atriz, educadora social e pedagoga. Desenvolve 
seus trabalhos cênicos a partir de motrizes e matrizes de 
tradições afrodiaspóricas, afroindígenas e na arte de rua, desde 
2005. Vem fazendo sua trajetória de arte-vida em busca das 
máscaras de pretume, buscando criar uma poética própria de 
comicidade negra. Educadora Social desde 2007, onde atuou 
em diversos projetos sociais na região do ABC Paulista. Co-
fundadora da Cia. As Marias, em que desenvolveu trabalhos 
com o foco na arte cênica de rua, atuando como intérprete, 
diretora e dramaturga (2005-2017). Co-fundadora do Bloco 
Maria Fuá, encantamento que possui atuação na periferia rural 
do bairro Parque Imigrantes, São Bernardo do Campo, onde 
nasceu e mora. Integrante do Grupo Manjarra, em que iniciou 
sua trajetória como “Mateus” (figura da cara preta). Integrou 
a Cia. Mundu Rodá de Teatro Físico e Dança, em que atuou 
no espetáculo “Figuras Inesperadas”. Intérprete-criadora do 
“Azougue – Laboratório de Experimentação Cênica”, em que 
atua no espetáculo “Anjos Tortos”. Brinca de “Mateus” no Boi 
Canarinho, Boi LGBTQIA+ e Juremeiro (Fortaleza/CE). 



 

Com: CLODD DIAS (SP) E LUCIANO MENDES DE JESUS (SP)
Data: 31 de outubro, domingo
Horário: logo após a apresentação de “Episódio I: Uenda-congembo (morrer)”, de Luciano Mendes de Jesus
Classificação: Livre
Local: Teatro João Caetano

CLODD DIAS 
Poetisa e Artista de teatro e cinema. Atuou, entre outras peças, em: ENTREGA PARA JEZEBEL sob direção de Rodolfo Lima; LUZ NEGRA- 
direção de Paulo Faria; F.A.L.A. do Coletivo Negro sob direção de Flávio Rodriguesl; NOS CAMPOS DE PIRATININGA (Musical sobre o 
Futebol) sob a direção Imara Reis; CAMINO REAL, texto de Tennessee Williams sob direção de Nelson Baskerville; F.E.S.T.A sob direção 
de Valéria Marchi e Érika Bodstein. No cinema, atuou na série original Manhãs de Setembro pela Amazon Prime Video, no longa-
metragem Lili e as Libélulas de René Guerra e também no longa Dois mais Dois sob direção de Marcelo Saback, em curtas como: 
LUGAR PRA NINGUÉM direção de Fabiana Carlucci e argumento de João Fábio Cabral, premiado no festival DIGO e com exibição 
na 12ª MOSTRA DE CINEMA LATINO-AMERICANO EM SÃO PAULO; PRETO sob direção de Elton de Almeida e o longa- metragem THE 
CROSSWORD MONOLOGUES de Hideaki Takaoka. Participou do infanto-juvenil HISTÓRIA DE BRINQUEDOS, texto e direção de Tathiana 
Valério na plataforma RECREIO NAS FÉRIAS pela Cooperativa Paulista de Teatro. Atualmente é também membro integrante do coletivo 
Amigas do Samba na cidade de São Paulo.

LUCIANO MENDES DE JESUS 
Pesquisa, cria e leciona na interface entre teatro e música. Bacharel em Artes Cênicas (UNICAMP), técnico em Percussão Popular 
(EMESP), mestre em Música e doutorando em Artes Cênicas (ambos pela USP). Integrou o Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas 
Richards (Pontedera/Itália) de 2013 a 2015. Leciona atualmente na Escola Livre de Teatro de Santo André – ELT. Coordena a ação 
artística Ponte Elemento Per e desenvolve a Plataforma Garimpar em Minas Negras Cantos de Diamante, explorando as relações entre 
cosmopercepções, performatividades e musicalidades africano-diaspóricas, atuação e criação teatral. Através desta plataforma, 
realizou os projetos Trilogia Vissungueira, O que é dos Antigos/What is from the Ancients e A Grande Encruzilhada: Brasil + EUA, além de 
uma série de intercâmbios internacionais, conferências, palestras e workshops.
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