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Título do Minicurso:  

Teatro Negro Brasileiro – insurreições cênicas negrorreferenciadas resilientes 

Duração:  ( X ) 4h    (   ) 8h 

Ementa 
Tema:  

Teatro Negro 

 

Objetivo:  

Desvelar a arte cênica azeviche, que coaduna as vertentes artística e ideológica, como uma expressão 

sociopolítica, que dialoga com outras linguagens artísticas, como as artes plásticas, a dança, a literatura, a 

música entre outras, lutando com resiliência diuturnamente pela cidadania plena dos negros em busca da 

garantia dos direitos civis, políticos e sociais.  

 

Justificativa: 

A importância histórica e o conteúdo social da luta dos negros contra os reveses da escravidão é um capítulo 

muito importante na histografia negra brasileira contra a produção escravagista. Desde o rapto da sua terra 

natal, os africanos lutaram por melhores condições de vida. O escravismo brando e o conformismo negro só 

fizeram parte do pensamento pseudopacifista do eurocentrismo curricular que se baseia nas falácias da 

historiografia brasileira. As maiores virtudes desses negros foram a coragem e a determinação na busca pelo 

exercício da cidadania plena – garantia dos direitos civil, político e social – e o respeito e a valorização pelas 

suas identidades – processo de identificações que nunca se esgota entre a história individual e a do grupo a qual 

o indivíduo pertence. Dentre as inúmeras estratégias negras de resistência, as artes cênicas foi escolhida 

também como mais uma trincheira para as insurreições resilientes. Destarte, é mister aprofundar os 

conhecimentos acerca do Teatro Negro como mais uma forma de luta em prol da cidadania dos negros.  

 

Metodologia:  

Através de exposição participada, leitura fílmica de trechos de filmes/documentários e audição musical, 

apresentar-se-á o Teatro Negro Brasileiro como uma estratégia negra de resistência difusora de questões da 

negritude. Inicialmente, historicizar-se-á de João Cândido Ferreira (De Chocolat) com as Companhias Negra de 

Revistas (1926) e Teatral Ba-Ta-Clan Preta (1927) até Abdias do Nascimento (1944) com o Teatro 

Experimental do Negro (TEN) e apresentar-se-á a base conceitual do Teatro Negro Brasileiro – memórias da 

negritude (pré e pós-Abolição), legado da ancestralidade e valorização da cultura afro-brasileira. Em seguida, 

traslardar-se-á pelas cinco regiões brasileiras através dos grupos Bambarê – Arte e Cultura Negra (Norte), 

Bando de Teatro Olodum (Nordeste), Companhia Teatral Zumbi dos Palmares (Centro-oeste), Os Crespos 

(Sudeste) e o Grupo Teatral Caixa Preta (Sul), apresentando companhias que enegrecem os palcos 

brancocêntricos com sua arte político-ideológica e promovem formação intelectual e dramática para artistas e 

plateias. 



 

Recursos necessários:  

Datashow, computador e caixa de som. 
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