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INTRODUÇÃO: 

Esta pesquisa teve o intuito de interseccionar materiais artísticos e estudos teóricos 

decoloniais de mulheres negras da Améfrica Ladina do século 20/21, com a finalidade de 

realizar um exercício cênico audiovisual e/ou teatral em que se abra a possibilidade de discutir 

temas como feminismo negro e decolonialidade afrodiaspórica. Utilizou-se de materiais de 

diversas mulheres negras que tenham colocado em evidência a complexidade das relações 

entre gênero, cor e classe no Brasil e em outros países a partir do seu pensamento e da sua 

obra artístico/literária, revelando o silenciamento racista sofrido por décadas na Améfrica 

Ladina. O trabalho (buscou de informações e espetáculo solo) será realizado a partir de uma 

pesquisa exploratória, cartográfica, sob os princípios da prática como pesquisa, conhecendo e 

relacionando essas mulheres artistas, filosófas e assim criando uma dramaturgia que 

represente o que foi descoberto, resultando em um exercício cênico. Junto com as 

apresentações acontecerão rodas de conversas com convidadas para acrescentar o debate 

sobre esse tema . E para essa pesquisa foram utilizados artigos, livros, músicas, que se 

envolvem com o tema e que sejam feitos por essas mulheres, que irão agregar tanto nas 

pesquisas como nas palestras e no exercício cênico de algum modo. Essas rodas de conversa 

acontecerão de forma remota após as apresentações, nelas estarão presentes pelo menos uma 

filósofa e/ou artista para falar sobre os temas relacionados à pesquisa e à performance realizada 

 
 

METODOLOGIA: 
A pesquisa começou trazendo narrativas de mulheres negras ladinoamericanas, essas que 
são chamadas por lélia Gonzalez de amefricanas , termo que se refere as povos que vieram do 
continente africano e também aqueles que ja vieram antes do falso descobrimento da America 
do Sul. Partindo dessa perspectiva , surgiu o interesse de conhecer e saber o que poderia surgir 
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desse encontro de amefricanidade das mulheres desse continente. Comecei minha pesquisa 
conhecendo mais sobre a filosofa de Lelia Gonzalez criadora do termo amefricanidade que foi 
citado acima. E a partir do seu livro Por um feminismo afrolatino, ela se debruça sobre a 
situação da mulher negra na sociedade brasileira . Foi de suma importancia para manter o 
foco da pesquisa absorvendo fundamentos teóricos para a escrita dramatúrgica que viria no 
exercicio cênico , e para isso Leda Maria Martins foi outra autora importantíssima para tratar 
questões performáticas e racializadas nessa dramaturgia . Sueli Carneiro também agregou a 
base da minha pesquisa com um de seus artigos A situação da mulher negra na américa latina 
a partir de uma perspectiva de gênero . 
Ainda nesse âmbito social, Beatriz nascimento em seu documento Ori tratando claramente a 
relação transatlântica Brasil e Africa .Essas estudiosas me mostraram a perspectiva social que 
afeta diretamente a arte feita aqui na america ladina . 
E nesse ponto nitidamente Virginia brinds de salas do Uruguai , Victoria Santa Cruz do Peru 

, Elisa Lucinda do Brasil , Shirley campbell Bar da Costa Rica , trazem em sua arte , seja em 
seus poemas, na dança e ou na interpretação, sua luta diária para serem respeitadas e contar 
a realidade negra. E sobre essas vivências que sao trazidas para âmbito artístico Conceição 
evaristo que também utiliza suas vivencias para criar, tanto que denominou e utiliza em seu 
trabalho   o termo escrevivência, que sao situações do cotidiano transformadas em poéticas. 
E para a escrita da minha criação cênica, foi de suma importância entender que vivências 
negras podem ser também tratadas com sua devida poética 
Contribuir com a visibilização de artistas negras ladinoamefricanas e com o estabelecimento de 
diálogos possíveis entre elas, a partir da realização de um exercício cênico solo (presencial ou 
híbrido) baseado na produção e vida de algumas dessas artistas do século 20/21, assim como 
no estudo do pensamento afrodiaspórico feminista ladinoamefricano. 

 
 
 
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

A partir das pesquisas teórica foi criada uma dramaturgia, 

Dramaturgia –Amefricanas 

Ato 1 

Deque barro és feita 

Porque não me esqueces de vez, e me deixa assim branca como a neve, com cabelo 
lisos soltos ao vento , por que me condena, 
estou condenada a viver com essa pele feita de barro, mas não do barro escolhido por ele 
,Jesus, mas sim por Exu . 
eu me nego acreditar que mereço viver pro resto da minha vida condenada por algo que não 
escolhi . 
Eu queria ser abençoada 
sim por ele Jesus, homem branco,  de olhos azuis, que com toda sua brancura , me abençoaria 
(felicidade esperançosa ), ele homem branco, que sobreviveu entre as pessoas escuras e não 
abençoadas assim como eu , lá ! 
no continente maldito, de onde vim! 
não quero ,não aceito viver o resto da minha vida assim, com esse cabelo crespo , que resiste 
a qualquer química, que daqui a uma semana a raiz sempre ressurge com toda sua força 
Eu me nego a não poder ser uma princesa, loira de olhos claros abençoada por ele ! 
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Pois só assim poderia ser uma princesa 
por que fui feita por Exu ? 
por que não me defendes Jesus dessa maldição ? dessa magia negra ? 

 
 

O trecho acima faz parte do ato 1, resultado da dramaturgia, que ainda pode ser modificado 
pois ainda está em processo de finalização desta etapa. Mas é o ato que trata de diversas 
dores de uma pessoa negra que é sucumbida pela ideologia racista que desde o inicio da sua 
vida, principalmente ao assistir televisão onde é cheia de simbologias de como a sociedade 
pensa em relação as pessoas negras . 
E assim a peça continua utilizando da ironia para tratar sobre os dilemas ao decorrer da 
narrativa . 
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CONCLUSÕES: 

 
 

Com essa pesquisa, fica a insatisfação da falta de cidadania que é fornecida para essa mulher 

amefricana, e que infelizmente a falta de intersecionalidade do feminismo branco não comporta 

a essa mulher que ainda é a base da pirâmide social,por isso a necessidade do feminismo 

negro, para que gênero não se sobreponha a questão étnica e vive versa . Na dramaturgia 

feita a partir dessa pesquisa, tento colocar essas diversas problemáticas que são discutidas na 

atualidade mas que que sempre foram realidades , como a falta de sororidade entre mulheres 

brancas e negras, relacionamento inter-racial, saúde mental , solidão e religião. E se tratando 

da criação cênica foi enriquecedor transformar a vivencia dessa pesquisa em escreviviencia e 

acredito que a pesquisa que continua é como manter amefricanidade viva . 
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