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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.

ruth de Souza



Já estava escurecendo, mas, antes 
de irmos embora de vez, dona Ruth 
disse para ficarmos mais um pouco e 
experimentarmos o pudim. Horas antes, dissemos que um dos 
motivos de nossa presença ali, naquela tarde de maio em sua 
casa no Rio de Janeiro, era para compartilhar que há algum 
tempo estávamos elaborando, em São Paulo, um Festival de 
Teatro Negro. Nosso desejo era que esse festival tivesse o seu 
nome, como forma de homenagem permanente a ela e sua 
histórica trajetória artística no teatro, cinema e telenovelas. Por 
isso, estávamos pedindo também a sua permissão e licença para 
nomear o que estávamos intitulando como dona ruth: Festival 
de teatro negro de São Paulo.  

Silêncio. Dona Ruth olhava para nós de uma maneira que nos 
atravessava, sem pressa, como se pudesse conduzir o tempo 
sendo senhora dele, de nós, de tudo. Emocionada e feliz, dona 
Ruth respondeu que permitia, sim, a homenagem e que não 
sabia mais o que dizer. Nem nós. Depois, mostramos a ela 
identidade visual do Festival criada pela artista Silvana Martins. 
Dona Ruth olhou atenta e, sorrindo, disse que havia gostado. 
Como não fazia mais viagens, comentou que iria acompanhar 
tudo por meio de seu tablet. Trocamos presentes e, após o pudim, 
deixamos uma data prevista para nos reencontrarmos. 

Nosso desejo maior era que dona Ruth pudesse receber 
essa homenagem em vida, presenciando mais um vez o 
reconhecimento público e coletivo de sua grandeza. Isso seria 
o contrário do que o sistema faz conosco quando insiste na 
negação de quem somos, de tudo que construímos em vida e 
celebra os nossos feitos apenas após a nossa morte. Mas sabemos 
que a presença de dona Ruth pulsa desde a concepção desse 
Festival, sobre o qual ao menos pudemos contar-lhe como a 
fabulação de um possível que agora se realiza.

Foi assim, com muita alegria e emoção, que demos início ao  
dona ruth: Festival de teatro negro de São Paulo em 2019.  
Desde sempre, agradecemos a todas e todos que estão, 
cada qual a seu modo, tecendo conosco esse movimento de 
celebração pela arte e pela vida por meio dos Teatros Negros 
 no Brasil. Chegamos a esta edição online com os melhores  
votos para uma longa e próspera continuidade de  
existência desse Festival.  

ellen de Paula e Gabriel Cândido 
Idealização, Direção Artística 
e Coordenação de Produção 

o noSSo enContro 
Com ruth de Souza   

Gira de aFetoS:



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.  



(...) Vigário Geral
Lucas, Cordovil, 
Braz de Pina
Penha Circular 
Estação da Penha,
Olaria, Ramos,
Bom Sucesso, 
Carlos Chagas
Triagem, Mauá, 
Trem Sujo da Leopoldina, 
Correndo correndo 
Parece dizer:
Tem gente com fome,
Tem gente com fome,
Tem gente com fome... (...)
tem Gente Com Fome
Solano trindade (1908-1974)

teatro 
PoPular
Solano 

trindade

memória 
Como 
Fundamento 



Era década de 1940, quando o multiartista Solano Trindade deu 
vida a estes versos que contavam os Brasis daqueles tempos e 
de muitos tempos antes daqueles. O ano é 2020 e os versos do 
poeta, folclorista, teatrólogo, ator e artista plástico evidenciam 
que ainda nos Brasis de agora “Tem gente com fome”. 

As diversas pandemias sociais, que há tempos instauram 
estados de isolamento e distanciamento entre corpos 
marginalizados, seguem marcando de fome e mortes a 
nossa gente indígena, preta, pobre e periférica. A diferença 
hoje é que, em um ano reconhecido como da dita maior 
crise sanitária mundial do século 21, a nossa gente precisa se 
reinventar frente ao corpo de um novo vírus, que nem é tão 
novo assim. Vírus esse que não é, sozinho, o grande criminoso. 

Já escutou o “Canto dos Palmares”? Nele Solano nos 
lembra que o opressor não dorme, mas que sonha com o 
escravagismo. E em seu sadismo, o opressor marcha mais 
forte convocando novas forças e preparando constantemente 
novas investidas em confabulação com os ricos e senhores. 

Novas lutas. Ah! Essa atemporalidade da poesia. 

Em nome dos que têm fome e em memória dos marcados 
de mortes pelas pandemias do sistema, o poeta popular, de 
mãos fechadas e erguidas, fez de sua vida um canto contra 
todas as tiranias. Esse canto ecoou alto na poesia e na pintura. 
Mas, talvez tenha sido naquele que é desde o início o terreiro 
do povo que o poeta fez seu canto ecoar mais longe: o Teatro. 

Não qualquer teatro. O Teatro Popular Brasileiro por ele 
fundado em 1950, no Rio de Janeiro, ao lado da coreógrafa 
e terapeuta ocupacional Maria Margarida da Trindade e o 
sociólogo e historiador Edson Carneiro. Não qualquer teatro. 
O teatro que tem sua continuidade naquela que é uma das 
mais bonitas e poderosas invenções concebidas no século 20: 
o Teatro Popular Solano Trindade, fundado pela artista plástica, 
coreógrafa e folclorista Raquel Trindade, na cidade de Embu 
das Artes em 1975. 

Assentada no fundamento de família e memória, Raquel 
Trindade, a rainha Kambinda, estabeleceu o projeto político-
poético-pedagógico chamado Teatro Popular Solano 
Trindade como exaltação da vida, da arte e das lutas políticas 
de Solano, seu pai. Instaurou-se, assim, um quilombo que 
mantém viva e em projeção as ciências e tecnologias afro-
brasileiras e populares dos Brasis. O Teatro Popular Solano 
Trindade baseia suas práticas em feituras artísticas marcadas 

pelo cruzamento entre linguagens (artes plásticas, dança, 
literatura, teatro), considerando a máxima já proposta pelo 
poeta negro: pesquisar na fonte de origem e devolver ao 
povo na forma de arte. Concebe-se aí, como força motriz 
desse Teatro, o comprometimento político, artístico e estético 
com a construção de identidades afro-brasileiras, devolvendo 
ao povo, justamente em forma de arte, novos imaginários 
reelaborados a partir da transformação das imagens 
socialmente construídas sobre a pessoa negra e o povo preto.

E se contamos aqui sobre esse Teatro artisticamente engajado 
e comprometido com a construção de novos imaginários,  
com as lutas negras e sociais, não poderíamos deixar de 
ir ao encontro da Invasores Companhia Experimental de 
Teatro Negro. Fundada no ano 2000, sob a liderança da 
diretora e atriz Dirce Thomaz, a Cia resiste e persiste frente às 
engrenagens racistas presentes no teatro paulistano, com 
criações cênicas contínuas e transversais. Por meio de sua 
poética, faz do teatro um lugar acessível para a partilha de 
experiências e conhecimentos sobre o povo negro e de 
personalidades negras fundamentais para a cultura brasileira, 
como é o caso do seu trabalho mais conhecido: “Eu e Ela: 
Visita a Carolina Maria de Jesus” (2017). 

Estamos diante de dois dos mais importantes grupos dos 
Teatros Negros dos Brasis, que entre muitos caminhos se 
encontram em um lugar de projeto artístico, e por isso mesmo 
político, concebido por artistas mulheres negras. Mulheres que 
teimam e insistem em pensar,  propor e criar outros formatos 
de mundo em que a vida na sua inteireza possa ser celebrada 
por todas as existências com dignidade. 

O ano é 2020 e, contra todas as tiranias e pandemias 
sistêmicas que ferem nossos corpos de fome e mortes, nós 
reverenciamos e celebramos os 45 anos do Teatro Popular 
Solano Trindade e os 20 anos da Invasores Companhia 
Experimental de Teatro Negro. 

ellen de Paula e Gabriel Cândido
Idealização, Direção Artística e Coordenação de Produção 
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ComPanhia 
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A pesquisa de linguagens e a experimentação de formas 
para articular conteúdos em elaborações cênicas é uma 
das tarefas mais valiosas de artistas do teatro. Experimentar 
entre as fronteiras das linguagens e técnicas artísticas, e 
consequentemente subverter os enquadramentos impostos, 
talvez seja uma das vocações ancestrais de artistas negres. 
Ao mesmo tempo, no contexto de uma sociedade racista 
e capitalista em que a urgência pela manifestação da 
subjetividade e a denúncia por meio da fala são marcas 
frequentes no teatro concebido por artistas negres, são 
inúmeras as armadilhas que atravessam os processos criativos, 
congestionando a potência cênica e os horizontes possíveis 
para as produções de novos imaginários a partir do teatro. Em 
paralelo, quando relacionadas aos modos de fazer teatral, as 
transformações sociopolíticas mobilizadas pelas lutas de raça, 
gênero, classe e território parecem trazer novos contornos 
para a produção teatral preta ao colocar em perspectiva a 
presença do corpo negro enquanto discurso cênico.

Em 2020, essas são algumas das provocações que levam 
dona ruth: Festival de teatro negro de São Paulo - edição 
online ao encontro entre a imagem do corpo negro na 
cena e suas possibilidades de anunciação e reinvenção de 
formas de existir por meio de tecnologias poéticas, estéticas e 
políticas contemporâneas. 

Para realizar uma edição online de um Festival de Teatro 
Negro que acabou de nascer e busca se consolidar na 
agenda cultural da cidade de São Paulo, foi necessário criar 
uma programação que tivesse o compromisso de assumir o 
risco de encarar esta “coisa online” que ninguém sabe o que 
é -- é teatro? --, seja para elaborar ações cênicas inéditas 
para esse formato virtual, seja para adaptar espetáculos uma 
vez estreados antes da pandemia. Para tanto, convidamos 
artistas que em suas feituras no teatro, no cinema, na música, 
na performance e na pesquisa científica se ocupam em 
trazer a público mais questionamentos do que definições, na 
medida em que se permitem -- e os é permitido -- o exercício 

a imaGem do 
CorPo neGro



 

da experimentação cênica e do pensamento crítico acerca 
das movimentações artísticas que possuem autoria e/ou 
são protagonizadas por pessoas negras. Interessado nas 
possibilidades de criação e experimentação de formas e 
linguagens que emergem da relação da imagem do corpo 
negro com as políticas e poéticas por ele mobilizadas no 
ato de habitar a sua criação, o dona ruth: Festival de teatro 
negro de São Paulo - edição online é assumidamente um 
jogo entre artistas das artes cênicas e do audiovisual com o 
público-internauta.

Neste ano a multiplicidade de formas, conteúdos, abordagens, 
espetáculos, experimentos cênicos, performances, “Giras de 
Conversa” e mais uma edição do intitulado “Quilombo Artístico 
Pedagógico” compõem a programação do dona ruth: 
Festival de teatro negro de São Paulo - edição online. 

A convite desta curadoria, quatro artistas apresentam 
trabalhos inéditos ou em processo de criação especialmente 
para o Festival. Grace Passô, em parceria com Dione Carlos 
e Novíssimo Edgar, apresenta a performance “Retrospectiva 
Preta 2020”; Aysha Nascimento apresenta o espetáculo 
“Preta Rainha”, do Coletivo Negro e com dramaturgia de 
Jé Oliveira e direção de Flávio Rodrigues; Naruna Costa 
apresenta o experimento cênico “Canto ao pé do ouvido”; 
e Daniel Veiga à frente da direção e da dramaturgia de “A 
Estrangeira”. Na perspectiva de ampliar as possibilidades 
de potências multilinguagens da nossa programação, Linn 
da Quebrada traz o seu show performático “Acusticuzinho”, 
enquanto Roberta Estrela D’Alva apresenta o seu solo 
autoral “Slam Blues - Vocigrafias”, e o grupo Teatro Terreiro 
Encantado participa com o espetáculo “Auto do Negrinho”. 
Vibrando na energia e na sabedoria que move a infância de 
crianças pequenas e grandes, a Trupe Liuds, e a Companhia 
Colhendo Contos e Diásporas Negra colocam em cena, 
respectivamente, os espetáculos “Mjiba - a boneca guerreira” 
e “Contando África em Contos”. 

Cada uma a sua maneira, todas essas feituras artísticas 
convocam à memória, jogam com a temporalidade e 
transitam pelo cruzamento entre linguagens para revisitar, 
tensionar e ficcionalizar fatos, projeções, imaginários e 
complexidades da sociedade contemporânea, fazendo do 
Dona Ruth: Festival de Teatro Negro de São Paulo edição 
online um grande terreiro afrodiaspórico em versão digital.

Em continuidade às ações que visam a saudar, reverenciar 
e preservar a memória de Ruth de Souza, teremos a “Gira 
de Conversa - Ruth de Souza: a memória como fundamento 
do Teatro”, com a participação de Elaine Weinfurter e Jhow 
Carvalho. Nesta edição, com um formato mais intimista, 
sempre no encontro entre duas pessoas e tendo como 
dispositivo de diálogo provocações mútuas sobre os temas 
propostos, teremos ainda as “Giras de Conversa”: “Tiranias da 
Subjetividade”, com Leda Maria Martins e Rosane Borges, e 
“Teatros Negros e a Presença Negra na Cena” com Deise de 
Brito e Adriana Paixão.

Em sua segunda edição, o “Quilombo Artístico Pedagógico”, 
processo formativo orientado por artistas negras e 
direcionado à participação de mulheres indígenas e 
negras com ou sem experiência em teatro, recebe Zezé 
Motta, Luh Maza, Ana Musidora e Dione Carlos como 
orientadoras. Juntas, essas artistas propõem um território de 
pesquisa e criação partindo de suas áreas de atuação e 
seus procedimentos técnicos e estéticos, tendo em vista o 
estudo e a prática dos aspectos cênicos que fundamentam 
a feitura teatral.

Forjados na memória que nos constituem como continuidade 
daquelas e daqueles que muito antes de nós lutaram e 
criaram as condições para sonharmos e realizarmos um 
Festival, o dona ruth: Festival de teatro negro de São 
Paulo - edição online, homenageia com o devido respeito 
os 45 anos de existência do Teatro Popular Solano Trindade 
e os 20 anos de existência da Invasores Cia Experimental de 
Teatro Negro. A celebração dessas trajetórias será marcada 
pela apresentação do trabalho “Vivências, Ancestralidades 
que se cruzam em corpos negros: Narrativas, En-canto e 
verso”, concebido e encenado pelas artistas Dirce Thomaz e 
Elis Trindade especialmente para a edição online do Festival. 
Nessa homenagem, veremos o encontro artístico entre dois 
dos grupos pioneiros na articulação e mobilização política e 
popular negra nas artes -- e para além delas --, e na proposição 
de possibilidades artísticas e organização de estratégias para a 
cena, que ultrapassam rompem a quarta parede.   

ellen de Paula e Gabriel Cândido 
Curadoria



07
14h  vivênCiaS, 
anCeStralidadeS que 
Se Cruzam Por CorPoS 
neGroS: narrativaS, en-
Canto e verSo. Homenagem 
aos 45 anos do Teatro Popular 
Solano Trindade e aos 20 anos 
da Invasores Companhia 
Experimental de Teatro Negro. 
Com dirCe thomaz 
e eliS trindade.
Ao Vivo
REPRISE: 09/11 AS 20H

16h QuIlombo ARTíSTICo-
PEdAgógICo módulo atuação 
com  zezé motta 
REPRISE: 09/11 AS 14H

21h  aCuStiCuzinho 
com  linn da quebrada
REPRISE: 12/11 AS 20H

20 
19h gIRA tiraniaS da 

Subjetividade  
com leda maria martinS e 

roSane borGeS
REPRISE: 23/11 AS 14H

21h auto do neGrinho com 
terreiro enCantado 

REPRISE: 23/11 AS 20H

13 
19h gIRA ruth de Souza: 
a memória Como Fundamento 
do teatro com eliane 
WeinFurter  e jhoW Carvalho
REPRISE: 16/11 AS 14H

21h Canto ao Pé do ouvido 
com naruna CoSta
REPRISE: 19/11 AS 20H

21
10h QuIlombo ARTíSTICo- 

PEdAgógICo módulo 
PerFormanCe com 

ana muSidora

21h Preta rainha 
do Coletivo neGro 

com aySha naSCimento
REPRISE: 26/11 AS 20H

14
10h QuIlombo ARTíSTICo- 
PEdAgógICo módulo direção  
com  luh maza

14h mjiba, 
a boneCa Guerreira 
com truPe liudS
REPRISE: 19/11 AS 10H

21h a eStranGeira 
de daniel veiGa 
e com Fabiana neveS 
REPRISE: 16/11 AS 20H

27
19h gIRA teatroS neGroS e aS 

PreSençaS neGraS na Cena 
com adriana Paixão 

e deiSe de brito
REPRISE: 29/11 AS 14H

21h Slam blueS - voCiGraFiaS  
com roberta eStrela d’alva

REPRISE: 29/11 AS 21H

28 

10h QuIlombo ARTíSTICo-
PEdAgógICo módulo 

dramaturGia 
com  dione CarloS

14h Contando ÁFriCa 
em ContoS  com Cia 

Colhendo ContoS 
e diÁSPora neGra 

REPRISE: 29/11 AS 10H

21h retroSPeCtiva Preta 2020 
com GraCe PaSSô Com e 

novíSSimo edGar
REPRISE: 29/11 AS 19H

PRogRAmAção novembro

de 7 a 28 
de novembro

REAlIzAção APoIo

youtube /dona ruth: 
FeStival de teatro 

neGro de São Paulo



 

quilombo artíStiCo PedaGóGiCo - PoétiCaS CêniCaS 
O Quilombo Artístico Pedagógico Poéticas Cênicas é um 
território de pesquisa e criação em Atuação, Direção, 
Performance e Dramaturgia aberto para mulheres indígenas 
e negras, com ou sem experiência em artes. Conduzidos 
por Zezé Motta, Luh Maza, Ana Musidora e Dione Carlos, 
os encontros irão partilhar os procedimentos técnicos e 
estéticos de cada artista a partir de suas áreas, tendo em 

vista o estudo e a prática 
dos aspectos cênicos que 
fundamentam a feitura 
teatral. No primeiro encontro, 
Zezé Motta colocará em 
perspectiva a sua trajetória 

ENCONTRO INAuGuRAL

atuação, 
com zezé motta
Mediação: ana musidora e dione 
Carlos

Ao vivo: 07 de nov, 
SÁbado, 16h 
Reprise: 09 de nov, segunda, 14h 
Classificação: livre
Duração: 90min 

atividade Formativa 

ENCONTRO 2

direção, 
com luh maza

Data: 14 de nov
Horário: 10h-13h
Fechado para inscritas em 
plataforma virtual 

ENCONTRO 3 

PerFormanCe, com 
ana musidora

Data: 21 de nov
Horário: 10h-13h
Fechado para inscritas em 
plataforma virtual 

ENCONTRO 4

dramaturGia, 
com dione Carlos 

Data: 28 de nov
Horário: 10h-13h
Fechado para inscritas em 
plataforma virtual

artística com base no ofício de atriz e as suas relações 
como intérprete no teatro, no cinema, na teledramaturgia 
e na música. O segundo encontro, orientado por Luh 
Maza, terá como foco a exposição e a experimentação 
de complexidades, potencialidades e possibilidades 
técnicas, conceituais, políticas e estéticas da encenação 
contemporânea. Já o terceiro encontro, conduzido por Ana 
Musidora, irá abordar a composição visual e sensorial do 
corpo e a reflexão acerca da Visualidade e Visibilidade dos 
corpos racializados nas artes visuais. No quarto e último 
encontro, Dione Carlos terá como proposição a análise da 
dramaturgia contemporânea em diálogo com os conceitos 
de escrevivência, criado pela escritora Conceição Evaristo e 
oralitura, desenvolvido pela dramaturga Leda Maria Martins.

youtube /dona ruth: FeStival de teatro neGro de São Paulo



 

 

GiraS de ConverSa 
A Gira de Conversa é um espaço de reflexão e crítica 
sobre poéticas, técnicas, estéticas e políticas presentes nos 
procedimentos de criação de artistas, companhias, grupos, 
e coletivos de teatro. Este ano as giras serão realizadas em 
um formato intimista, sempre com duas convidadas, tendo 
como dispositivo das conversas as provocações mútuas das 
participantes sobre os temas e conteúdos propostos para 
cada encontro.    

ruth de Souza: a memória Como 
Fundamento do teatro
Em nós, a memória de quem veio antes segue viva, e na 
medida em que é exposta provoca atualizações sobre 
os procedimentos contemporâneos de organização de 
formas e conteúdos cênicos. Dentro e fora de cena, as 
atuações de Ruth de Souza, e de tantas outras artistas 
negras e negros de sua época, foram determinantes 
para o surgimento de espaços próprios de criação e de 
disputa de imaginários sobre subjetividades, presenças  
e qualidades expressivas de pessoas negras nas artes 
cênicas, no cinema e na teledramaturgia. No contexto 
dos Teatros Negros, esta Gira trará para o centro da 
discussão as inquietações que atravessam o tempo e 
encontram no presente mais perguntas do que respostas.
 
Com eliane Weinfurter  e jhow Carvalho.

Ao vivo: 13 de nov, Sexta, 19h
Reprise: 16 de nov, segunda, 14h
Local: transmissão direta do teatro Cacilda becker
Classificação: livre
Duração: 90min 

tiraniaS da Subjetividade
A urgência pela manifestação da subjetividade e a denúncia 
através da fala têm sido marcas frequentes no teatro concebido 
por pessoas negras. Como construtores de suas próprias 
narrativas, são diversos os modos com que estas urgências têm 
sido organizadas pelos Teatros Negros, no sentido de pensar e 
repensar formas, técnicas, conteúdos e referências para as suas 
criações. Instaurando um olhar crítico sobre o assunto, essa Gira 
nos convida a refletir sobre as armadilhas que, no contexto de 
uma sociedade racista e capitalista, atravessam os processos 
criativos e, em dada medida, congestionam a potência 
cênica e os horizontes possíveis para as produções de novos 
imaginários a partir do teatro. 
 
Com leda maria martins e rosane borges. 

Ao vivo: 20 de nov, Sexta, 19h
Reprise: 23 de nov, segunda, 14h
Local: transmissão direta do 
teatro Cacilda becker
Classificação: livre
Duração: 90min  



 

teatroS neGroS e aS 
PreSençaS neGraS na Cena
No compasso da história, as construções conceituais e 
as produções artísticas têm dinamizado a ideia de Teatro 
Negro. Ao mesmo tempo, as transformações
sociopolíticas mobilizadas pelas lutas de raça, gênero, 
classe, território e, ainda, os modos de fazer teatral que 
distanciam de si o marcador negro e assume para si, 
enquanto discurso cênico, a presença do corpo negro 
na cena, atualizam problemas antigos e apresentam 
novas problemáticas que tensionam as concepções 
histórico-político-conceituais do Teatro Negro. Nesta Gira, 
conversaremos sobre as complexidades e as zonas de 
fronteiras entre os Teatros Negros e as produções artísticas 
teatrais de artistas negres. 
 
Com adriana Paixão e deise de brito. 

Ao vivo: 27 de nov, Sexta, 19h
Reprise: 29 de nov, domingo, 14h
Local: transmissão direta do teatro Cacilda becker
Classificação: livre
Duração: 90min 



 
 

Expressando uma narrativa histórica sobre os 45 anos do “Clã 
dos Trindade” - o Teatro Popular do Solano Trindade, e os 20 anos 
da Invasores Cia Experimental de Teatro Negro, esta ação irá 
discorrer sobre as varias linguagens artísticas que Solano Trindade, 
Margarida Trindade, Raquel Trindade investiram durante os anos 
de existência do grupo. Dirce Thomaz e Elis Trindade, se encontram 
para cruzar e celebrar as duas histórias em cena. A narrativa será 
permeada por  música, dança, canto, fotos, vídeos e oralidade.

Concepção geral e Atuação: elis trindade e dirce thomaz 
Dramaturgia e Direção: dirce thomaz
Coreografia e Cenografia: elis trindade 
Figurino: dirce thomaz e elis trindade 
Desenho de luz e operação: décio Filho
Criação da Trilha:  dirce thomaz,  elis trindade e vitor trindade
Direção musical: vitor trindade 
Percussão: décio Filho, edna Ferri, marco xavier, manoel trindade 
e vitor trindade 
Montagem dos Vídeos: manoel abílio trindade
Operação de som e vídeo: edna Ferri 
Revisão de texto e de projetos: andresa reis
Assistente de Produção: marco xavier
Produção Geral: teatro Popular Solano trindade e invasores Cia 
experimental de teatro negro

Ao vivo: 07 de nov, SÁbado, 14h 
Reprise: 09 de nov, segunda-feira, 20h 
Local: transmissão direta do Centro de Culturas negras 
Classificação: livre
Duração: 40min 

aCuStiCuzinho 
Médica e monstra de si mesma, a artista faz uma investigação 
sobre sua própria corporalidade e potências narrativas, a partir 
de performances ora inspiradas no repertório de Pajubá, ora 
com o processo experimental Trava Línguas.

Cantora e Vocalista: linn da quebrada
Percussionista: dominique vieira
Técnico de som: olavo lyra
Produtor: thiago Felix

Ao vivo: 07 de nov, SÁbado, 21h 
Reprise: 12 de nov, quinta, 20h 
Local: transmissão direta do Centro de Culturas negras 
Classificação: 16 anos
Duração: 60min 

vivênCiaS, 
anCeStralidadeS que 
Se Cruzam em CorPoS 
neGroS: narrativaS, 
en-Canto e verSo. 

 

aPreSentaçõeS

youtube /dona ruth: FeStival de teatro neGro de São Paulo



 
 

Canto ao Pé do ouvido 
O “c@nto” é de uma mulher, cantora, compositora, preta,  
“acordando” os sons de seus pensamentos-ventos-sopros. 

Intérprete: naruna Costa 
Texto: marcelino Freire 
Músicas: naruna Costa 
Direção musical/ sonoplastia: dani nega 
Produção: Washington Gabriel

Ao vivo: 13 de nov, Sexta, 21h
Reprise: 19 de nov, quinta; 20h 
Local: transmissão direta do teatro Cacilda becker
Classificação: livre
Duração: 40min 

mijiba - a boneCa Guerreira 
O espetáculo conta a história de dois palhaços carteiros 
que ao se depararem com uma encomenda sem 
remetente, encontram algo totalmente inesperado na 
caixa. A partir dessa descoberta, apresentam e discutem 
de maneira lúdica os problemas enfrentados pelas 
mulheres negras na sociedade. 

Concepção Geral: trupes liuds 
Palhaço Torradinho: valmir Cruz
Palhaço Candango: dede Ferreira
Palhaça Gigica(Musicista): Girlei miranda
Direção: Paula Klein
Técnico som: denao

Ao vivo: 14 de nov, SÁbado, 14h
Reprise: 19 de nov, quinta; 10h 
Local: transmissão direta do teatro alfredo mesquita 
Classificação: livre
Duração: 50min 

youtube /dona ruth: FeStival de teatro neGro de São Paulo



 

 

auto do neGrinho 
Misturando aspectos da literatura de cordel com a 
sonoridade da congada, a peça conta a história de 
Negrinho do Pastoreio, uma criança escravizada no Sul 
do Brasil. O espetáculo usa máscaras e bonecões de 
confecção própria para propor uma reflexão sobre o 
genocídio da juventude negra nos tempos de hoje.

Concepção Geral: teatro terreira encantado 
Atores em cena: Cleydson Catarina, augusto iúna, 
Fábio Santos
Música: augusto iúna e rafael Fazzion
Iluminação: rager luan
Direção: Cleydson Catarina

Ao vivo: 20 de nov, Sexta, 21h
Reprise: 23 de nov, segunda, 20h 
Local: transmissão direta do teatro Cacilda becker
Youtube/Dona Ruth: Festival de Teatro Negro de São Paulo
Classificação: 12 anos
Duração: 60min

a eStranGeira 
uma brasileira está soterrada numa terra estranha após 
um ataque aéreo. Seu marido está soterrado sob ela. 
Ela está grávida de oito meses. Ela não fala a língua dos 
homens desta terra. Sem ter meios para pedir ajuda, ela 
não sabe qual será seu futuro. 

Dramaturgia, Direção e Sonoplastia: daniel veiga 
Atuação: Fabiana neves
Desenho de Luz: leo moreira Sá 
Dramaturgista: natália martins

Ao vivo: 14 de nov, SÁbado, 21h
Reprise: 16 de nov, segunda, 20h
Local: transmissão direta do teatro alfredo mesquita
Classificação: 14 anos
Duração: 40min 

youtube /dona ruth: FeStival de teatro neGro de São Paulo



  

Slam blueS - voCiGraFiaS 
A atriz-MC dissipa as fronteiras entre a palavra, a música, 
o improviso e o “spoken-word”, numa viagem musical em 
que a poesia se encontra com o teatro e o hip-hop e se 
une ao blues.

Atriz-MC, Dramaturgia e Direção: roberta estrela d’alva 
Violão e Guitarra: daniel oliva 
Iluminação: Carolina autran
Participação especial: lucas afonso

Ao vivo: 27 de nov, Sexta, 21h 
Reprise: 29 de nov, domingo, 21h 
Local: transmissão direta do teatro Cacilda becker
Classificação: livre
Duração: 60min 

Preta rainha
A peça mostra quatro personagens desterradas, que 
após uma desocupação violenta encontram-se no 
lugar onde moravam. Por meio da narrativa de uma 
das personagens, a Preta-Rainha, que é uma mulher 
rainha da bateria de escola de samba, o trecho que será 
apresentado traz à tona as questões sobre a construção 
violenta das políticas de embranquecimento brasileiro, o 
epistemicídio através das políticas de miscigenação e a 
objetificação e coisificação do corpo da mulher negra.

Concepção Geral: Coletivo negro
Atuação: aysha nascimento
Direção: Flávio rodrigues
Dramaturgia: jé oliveira
Iluminação: marcel alani
Apoio operacional: Pietro nascimento

Ao vivo: 21 de nov, SÁbado, 21h
Reprise: 26 de nov, quinta, 20h 
Local: transmissão direta do teatro alfredo mesquita 
Classificação: 14 anos
Duração: 40min 

youtube /dona ruth: FeStival de teatro neGro de São Paulo



 

 

retroSPeCtiva Preta 2020
Ativadas por memórias pretas, Grace Passô e Novíssimo 
Edgar narram acontecimentos ocorridos durante a mais 
recente volta da Terra em torno do sol.

Performers: Grace Passô e novíssimo edgar
Dramaturgia: novíssimo edgar, dione Carlos e Grace Passô
Composições Sonoras: barulhista
Produção: nina bittencourt
Direção de Fotografia: Wilssa esser

Ao vivo: 28 de nov, SÁbado, 21h 
Reprise: 29 de nov, domingo, 19h 
Local: transmissão direta do teatro alfredo mesquita 
Classificação: 16 anos. 
Duração: 60min 

Contando ÁFriCa em ContoS 
A peça traz à cena as aventuras de três colhedores de 
contos que andam pelo continente africano alegrando 
as pessoas, e resgatando as mais belas memórias. Eles 
narram as suas histórias vividas em Etiópia, Gana e Angola 
e compartilham fatos e lendas que lá viram e ouviram. 
Assim o trio propõe uma pequena reflexão do que foi e 
do que é a África e toda sua influência pelo mundo.

Concepção Geral: Companhia Colhendo Contos e 
diáspora negra
 Atores Contadores: jefferson brito e rita teles 
Percussão: didi Carvalho 
Produção: jefferson brito e rita teles - núcleo Coletivo das 
artes 

Ao vivo: 28 de nov, SÁbado, 14h 
Reprise: 29 de nov, domingo, 10h
Local: transmissão direta do teatro alfredo mesquita 
Classificação: livre
Duração: 45min 

youtube /dona ruth: FeStival de teatro neGro de São Paulo



dona ruth: FeStival de 
teatro neGro de São Paulo
edição online 
Coordenação, Direção Artística e Curadoria  
ellen de Paula e Gabriel Cândido
Produção Executiva luCaS Ferrazza 
Assistência de Produção FÁbio loPeS e juliana SantoS
Assessoria de Imprensa Kelly SantoS - mídia Pente Fino  
Identidade Visual e Projeto Gráfico Silvana martinS
Marketing Digital vini monteiro 
Produção Audiovisual e Transmissão Ao Vivo Coletivo 
Sobre.olhar
Intérpretes de Libras eriKa mota, Gabrielli martinS
 e GreiCy SantoS
Assessoria Jurídica bruna Cândido 

Assessoria Contábil jhP Contabilidade 
Realização aquariane ProduçõeS artíStiCo CulturaiS 
e SeCretaria muniCiPal de Cultura de São Paulo 

aGradeCimentoS
A ruth de Souza, por sua vida e obra, por nos abrir 
caminhos e por acreditar e confiar em nosso trabalho nos 
dando licença e permissão para prestar esta homenagem.

A luzia Gondim, pelo afeto, cuidado, paciência na 
mediação do nosso encontro com dona Ruth e pela 
amizade que seguimos nutrindo.

A tÁSia d’Paula, pela sua generosidade e confiança para 
fazer esta edição online ser possível.  

À SeCretaria muniCiPal de Cultura pelo compromisso 
assumido este ano em fomentar a continuidade deste 
evento na cidade de São Paulo.   

REAlIzAção APoIo

Aos nossos apoiadores por fortalecerem e ampliarem as 
condições para a realização desta edição: CaSa lúdiCa, 
Coletivo Sobre.olhar, Cozinha Fermenta, Cultne, e 
mídia Pente Fino. 

A equipe de profissionais que generosamente 
compartilharam seu saber e aplicaram o seu trabalho na 
construção desta edição: bruna Cândido, FÁbio loPeS, 
GreiCy SantoS, joSé haroldo PireS, jere nuneS, 
juliana SantoS,  Kelly SantoS, luCaS Ferrazza, 
Silvana martinS, thaiS arruda e vini monteiro.   

A todaS/eS/oS artiStaS presentes na programação. 

A voCê, público que nos acompanha de perto ou de 
longe, direta ou indiretamente.



tranSmiSSõeS ao vivo doS loCaiS:
Centro de CulturaS neGraS, 

teatro alFredo meSquita e 
teatro CaCilda beCKer.   

youtube /dona ruth: 
FeStival de teatro 
neGro de São Paulo

donaruth.FtnSP 

donaruth.FtnSP 


