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A pesquisa tem como proposta refletir sobre o corpo e a dramaturgia negros em cena através 

de práxis investigativa que se desenvolve na dialética entre história, teoria e prática teatral. Nos 

seus vieses histórico e prático, usa como principal referência o grupo do Teatro Experimental do 

Negro (TEN), fundado e dirigido pelo poeta, artista plástico, professor, ativista, senador, ator e 

diretor teatral negro Abdias do Nascimento (1914-2011). No seu viés teórico, pretende levantar 

as discussões atuais sobre o que é teatro negro, além de leituras complementares de cunho 

filosófico e sociológico sobre: por um lado, “o que é ser negro” no mundo (Fanon, 2008) e no 

teatro brasileiro (Martins, 1995); e leituras e debates do Coletivo de Pesquisa Imagens Políticas, 

vinculado ao Grupo de Pesquisa Poéticas Políticas no Teatro Contemporâneo e coordenado pela 

orientadora desta Pesquisa de Iniciação Científica.    

Quanto ao viés histórico, a pesquisa investigará a obra do TEN (Nascimento, 2005). O grupo, 

que surgiu na década 40 do século XX, tem sido identificado pela recente historiografia do teatro 

brasileiro como o primeiro grupo de teatro negro no Brasil (Tavares Lima, 2010). Os trabalhos do 

TEN chamam a atenção para outras questões, como a ausência de atrizes e atores negros na cena 

teatral e os modos com que a personagem negra é tradicionalmente abordada na dramaturgia 

brasileira: estereotipada e/ou marcada pela invisibilidade, é quase sempre figura secundária e sem 

força dramática. Do TEN serão estudados os textos dramatúrgicos utilizados pelo grupo, tendo 

como meta entender as escolhas e as interpretações destes textos em suas montagens teatrais, 

dada a escassez de dramaturgia negra no momento histórico mais atuante do TEN (1945-1968).      

 Quanto à prática, a pesquisa objetiva a experiência de uma montagem teatral de texto 

contemporâneo e a partir das reflexões sobre os textos encenados pelo TEN. Para isso, se propõe 

a estudar obras de dramaturgos/as negros/as brasileiros/as como Grace Passô (Werneck, 2015) e 

Jé Oliveira (Coletivo Negro, 2015) a partir do entendimento sobre como acontece o racismo na 

sociedade (Guimarães, 2004) e a representatividade negra na arte brasileira (Araújo, 2006).   

No viés teórico, a pesquisa pretende aprofundar-se em reflexões sobre o “devir negro do 

mundo” (Mbembe, 2018) para discutir a produção e a perpetuação da diferença e da desigualdade 

em corpos negros, na cena teatral; e em personagens negras, na dramaturgia brasileira (Augel, 

2018).  

A pesquisa tem como referência e inspiração o Programa de Extensão NEGA – Negras 

Experimentações Grupo de Artes (criado e coordenado pela orientadora da presente Pesquisa de 

Iniciação Científica); e, em especial, a experiência teatral do Coletivo NEGA (Costa de Lima, 
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2015), único no teatro negro em Santa Catarina, grupo criado e apoiado por este programa da 

UDESC. Seus objetivos são investigar, refletir e produzir teatro negro na cena catarinense.     
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