
4. “ABC DO QUILOMBISMO”1: AFROGRAFIAS BELO-HORIZONTINAS EM 
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Arte Não-Catalogada – Os participantes dessa modalidade seriam pesquisadores de projetos ainda não 

classificados pelo consumo, nem codificados pela crítica. Eventualmente os que aderiram, a partir da XIV 

Bienal serão reconhecíveis dentro do ‘sistema de arte’ passando a ter nova identidade. 

(XIV Bienal de São Paulo, 1977, p. 3) 

 

 

 

 Precisamos e devemos codificar nossa experiência por nós mesmos, sistematizá-las, interpretá-las e tirar 

desse ato todas as lições teóricas e práticas conforme a perspectiva exclusiva dos interesses das massas 

negras e de sua respectiva visão de futuro. Esta se apresenta como tarefa da atual geração afro-brasileira: 

edificar a ciência histórico-humanista do quilombismo. (NASCIMENTO, 1995 apud CARDOSO, 2011, 

p.79) 

 

 

 

O trabalho de identificar, documentar, proteger e promover o patrimônio cultural de Belo Horizonte não 

pode mais ignorar os marcos da resistência negra na cidade e assim a Irmandade do Rosário do Jatobá, no 

Barreiro, e o Ilê Wopo Olojunka, no Aarão Reis, estão protegidos por tombamento municipal desde 1995. 

A cidade conta hoje, também, com a escultura – Liberdade e Resistência – do artista negro Jorge dos 

Anjos, plantada no início da Av. Brasil, uma avenida cujo traçado termina na Liberdade (a Praça): um 

marco definitivo no tecido urbano da cidade. A comemoração – no sentido de trazer à memória – dos 300 

anos da imortalidade de Zumbi dos Palmares inverteu prioridades e colocou em evidência a cultura em 

Belo Horizonte, em Minas Gerais e no Brasil. (ESTANISLAU apud CARDOSO, 2011, p. 207) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Quilombismo é proposição de Abdias do Nascimento e o abecedário uma forma de orientar sobre essa 

proposta de A a Z, para essa última letra “Zumbi: fundador do quilombismo”. Disponível em: 

http://www.abdias.com.br/movimento_negro/quilombismo.htm. Acesso em: 13 ago. 2019. 



 Quilombo, Kilombo, Aquilombamento, Aquilombô e o Quilombismo de Abdias 

do Nascimento: 

O quilombismo antecipa conceitos atuais como multiculturalismo, cujo 

conteúdo está previsto nos princípios de “igualitarismo democrático [...] 

compreendido no tocante a sexo, sociedade, religião, política, justiça, 

educação, cultura, condição racial, situação econômica, enfim, todas as 

expressões da vida em sociedade”; “igual tratamento de respeito e garantias de 

culto” para todas as religiões; ensino da história da África, das culturas, 

civilizações e artes africanas nas escolas. (NASCIMENTO, 2001)2 

 

Todos esses termos expressam negras experiências seculares de agrupamento e, 

nesse mesmo horizonte, reunimos, neste capítulo, espetáculos de Artes Cênicas Negras 

de Belo Horizonte de todos os tempos, de variados campos das teatralidades e que 

transitam em formas tradicionais, modernas, contemporâneas, afrofuturistas... 

Essas Artes geram e são movimentos negros que fazem da cena: políticas, estudos, 

educação, afetos, ações, representatividades, afirmação, denúncias, epistemes, culturas, 

estéticas, manifestações, histórias, resistências e emancipação. 

 O estratagema deste capítulo é aquilombar, até mesmo as palavras, buscando aí 

um significante, começando pelo título do produto pedagógico e seguindo para o restante 

da produção. Neste capítulo, essa concepção se configura como texto de uma Aula-

Espetáculos3. Uma composição que começa apresentando a proposta artística 

pedagógica, depois um abecedário cultural produzido com nomes e sinopses de 

espetáculos de Artes Cênicas Negras de Belo Horizonte e, logo em seguida, um 

aquilombamento representado em afrografias que são nomes dos referidos espetáculos, 

nomes esses que, juntos e intercalados por algumas de suas sinopses, contam os próprios 

enredos e propósitos, em metalinguagem. Uma Aula-Espetáculos. Afrobetização. 

Seja por meio de apresentação, mediação cultural, bate-papo, crítica cultural, 

dramaturgia e publicações, as especificidades artísticas e os princípios educativos de cada 

espetáculo da Aula-Espetáculos condizem com o levantamento a ser feito pela parte 

interessada.  

Nesse sentido, que essa rede de espetáculos possa se conectar aos levantamentos 

e propósitos de atendimento de políticas culturais e educativas, eventos, ações, programas 

e projetos nas perspectivas de Educação das Relações Étnico/Raciais e Ensino de História 

e Cultura Afro-Brasileira e Africana, da capital mineira.  

                                                           
2 Trecho de um texto crítico postado em outubro, do referido ano, por Elisa Larkin Nascimento no site 

Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros (IPEAFRO). Disponível em: 

http://www.abdias.com.br/movimento_negro/quilombismo.htm. Acesso em 19 de dez. de 2019. 
3 Uso essa expressão no plural para indicar e ressaltar a abordagem de grande número de peças teatrais. 



4.1 Aquilombamento Artístico-Pedagógico  

 

Nome do trabalho: “Êsquiz q’eu isse cô es” 

Estilo: Aula-espetáculos 

Ano: 2019/2020 

Sinopse: aula em formato teatral que apresenta como título uma trilogia da Cia SeráQuê?, 

os espetáculos: “Êsquiz” | Q’eu Isse”| “Cô Ês”. A concepção epistemológica e estética do 

título dessas montagens negrita a presença “banto” no Brasil. No léxico, semântica, 

prosódia, sintaxe e, especialmente, na fala, em todos os setores da língua brasileira há 

presença da língua Banto (CASTRO, 2005). 

Na dramaturgia desta Aula-Espetáculos utilizo da metalinguagem, de maneira que 

os nomes dos espetáculos formam o próprio espetáculo, esses nomes são afrografias que 

dialogam entre as próprias denominações, com sinopses dos espetáculos e, também, com 

as nossas memórias. 

 

Ficha técnica: Autor: Denilson Tourinho. Orientação: Vinícius Lírio. Professores 

titulares da banca examinadora: Nilma Lino Gomes, Josiley Francisco de Souza e 

Natalino Neves da Silva. Professores suplentes: Analise de Jesus Silva, Wagner Leite 

Viana e Janaína Barros Silva Viana. Fonte: dissertação de mestrado “Artes Cênicas 

Negras e a Educação das Relações Étnico/Raciais em Belo Horizonte”. Referência: 

sinopse e nomes dos espetáculos da Catalogação do Prêmio Leda Maria Martins de Artes 

Cênicas de Belo Horizonte4, 2019.  

Classificação: 16 anos 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Cf.: http://premioledamariamartins.com/. Acesso em 13 de ago. de 2019. 



AFRObetização5... 

AfroGRAFIAS6. AfroGRAFADA. AfroMATIZADA7: 

A de Agô. “Agô”: “licença – termo de origem yorubá, recorrente no cotidiano dos povos 

e comunidades tradicionais de matriz africana”.8 

B de Brasil. “Brasil de Todas as Áfricas” é saudação ao continente africano e às 

afrobrasilidades.9 

C de Ciberterreiro. “Ciberterreiro” se traduz em “procedimentos das artes e das culturas 

que emergem no Atlântico Negro e seu diálogo com as tecnologias digitais de som e 

imagem.”10 

D de (Re)Descobrindo. “Sempre à frente, desvelando os caminhos, 

‘(RE)DESCOBRINDO’...”11 

E de Êsquiz. Êsquiz é a “performance inaugural da trilogia ‘Êsquiz q´eu isse co ês’... 

pronunciado numa sonoridade de um dialeto da língua portuguesa, o Mineirês, que por 

sua vez acentua as influências de origem ‘Bantu’ na cultura brasileira:”12 

 

Traduzindo a vida através dos sons e movimentos 

Êsquiz | Q’eu Isse | Co Ês 

“Eles quiseram” |“que eu fosse”| “com eles”... 

                                                           
5 O uso deste termo, e sua variação “afrobetizar”, tem sido recorrente para nomear produções, ações e 

projetos em prol do reconhecimento e valorização das ascendências negras africanas no Brasil. Neste 

estudo, a proposição é que a expressão seja compreendida como ato de promover da leitura à interpretação 

as linguagens e conceitos representativos de origem e descendência negra africana. 
6Substitui a palavra “Performances” no título do primeiro capítulo do artigo “Performances do Tempo 

Espiralar”, de Leda Martins (2002, p.70). A alteração dessas palavras sugere, de acordo com as culturas 

analisadas neste estudo, que as Performances são afro grafias das culturas orais e gestuais. 
7Expressões propostas por Leda Martins (1997, p.39): “E foram essas lembranças do passado, esse choro 

d’ingoma, essa memória fraturada pela desterritorialização do corpo/corpus africano, esses arquivos 

culturais que fomentaram as novas formas rítmicas, melódicas, dançarinas do negro na longínqua Américas, 

afrografadas, afromatizadas pelos gestos da oralitura africana”. 
8Trecho da sinopse da cena curta “Agô” do dançarino e pedagogo Ramon Paixão. Disponível em: 

https://www.facebook.com/galpaocinehorto/photos/a.178622702212098/ 2057142421026774/?type=3. 

Acesso em: 24 de abr. de 2019.  
9Breve apresentação acerca do espetáculo de dança afro “Brasil de todas as áfricas” da Cia Bataka. 

Disponível em: http://premioledamariamartins.com/index.php/portfolio/brasil-de-todas-as-africas/. Acesso 

em: 24 de abr. de 2019. 
10Trecho da sinopse da performance “Ciberterreiro” do Coletivo Black Horizonte. Disponível em: 

http://segundapreta.com/ciberterreiro/. Acesso em: 24 de abr. de 2019. 
11Parte da sinopse da performance “(Re)Descobrindo” do bailarino Maxmiler Junio. Disponível em: 

https://vimeo.com/229578950. Acesso em: 24 de abr. de 2019.  
12Breve trecho da sinopse da performance “Êsquiz” da Cia SeráQuê? Disponível em: 

http://wikidanca.net/wiki/index.php/Cia_Ser%C3%A1_Qu%C3%AA%3F. Acesso em: 24 de abr. de 2019. 



Quebrando o silêncio | O negro conta | Contos do odum 

Canto ao mar | Blues para o fim do mundo 

Baobá atlântico negro 

Ancestralidade, herança do corpo | Herança do corpo ancestral 

Origens | Negro | Nagô 

Ogum, corporeidades do povo brasileiro 

 

(Blackout. Tradução: perda temporária de consciência)13 

A história contada pela griot vai enredando várias comunidades diaspóricas 

[...].
14 

 

Solos ancestrais | Áfricas 

Áfricas, Minas e Brasil 

Galanga, Chico rei 

Zumbi 

De Zumbi a Arturos 

Os negros | Homens 

Um Preto 

Antônio 

João 

Nome sugestivo, Livro Vivo | Griot, histórias e cantorias | Cantares de nosso povo 

Nossas vidas em cantos dançados 

Fragmentos do amor no panteão africano 

Ressoar | Minhas Gerais | Nossas Histórias um pote de ouro  

A lenda de Ananse, um herói com rosto africano 

                                                           
13 Traduções para o termo blackout pelo portal Google, Google Tradutor e The Free Dictionary by Farlex 

que aparecerão nos entreatos. Acesso em: 09 de maio de 2019. 
14 Parte da sinopse do espetáculo Nossa Vidas em Cantos Dançados, 2019. Disponível em: 

http://premioledamariamartins.com/index.php/portfolio/nossas-vidas-em-cantos-dancados/. Acesso em: 08 

dez. 2019. 



O último vôo do flamingo 

Oratório, a saga de Dom Quixote e Sancho Pança 

In sã, o universo do rosário em nós 

O negro a flor e o Rosário 

Circo negro conta Benjamim de Oliveira 

O catador de risos 

Museu vivo e o vagabundo 

Munheca 

A saga do Caboco Capiroba 

A viagem de um barquinho 

Nossa senhora da Açoteia 

Bagagem 

Primeiramente negra | Faça algum barulho  

 

(Blackout. Tradução: blecaute) 

Os desafios de um corpo/vida que se expande em comunicação direta com o 

mundo: sobre Ser Humana -mulher e negra. É possível se apropriar de um 

estado de liberdade produzidos no dia a dia, mesmo em um sistema pré 

estabelecido com discursos legitimadores de uma cultura machista e 

escravocrata/colonizadora, instituído desde o passado? [...]15 

 

Primeira comunhão | Encruzilhadas mulheres 

PRINCESA DANDARA | ABENA | YENNENGA 

CORA | CORALINDA | CLARA NEGRA 

OUTRAS ROSAS | CRISÁLIDAS | LÓTUS 

PONCIÁ VICÊNCIO | APARECIDA | TOTONHA 

QUELÉ, MÃE DO CANTO ANCESTRAL 

E se todas chamassem Carmem? 

Aquela mulher | A noiva do vento | Desassossegada | Diria 

                                                           
15 Parte da sinopse do espetáculo A-corda que é Real!. Disponível em: 

http://premioledamariamartins.com/index.php/portfolio/a-corda-que-e-real/. Acesso em: 08 dez. 2019.  



Cordel, o marido que comprou uma bunda a prestação | A cerca de... | 11.340 

Vaga carne | Negr.a 

Onde toca? | O grito da mulher preta 

Se os homens são feitos do barro, nós somos feitas da lama 

Diálogos femininos e identidade 

Mulheres de baobá | Elas também usam blacktie 

Mulheres negras também choram | Água viva 

Sarau Atemporal ou a mulher e as águas do tempo  

Eras   

Dar a luz | Refém solar  

Travessia | Ruídos em movimento 

Cânticos para solitude | Buraco-saudade  

Memórias de Bitita, o coração que não silenciou | Contava com o céu pra tudo 

Frágil, eu? 

Eu | Eu mulher | Unha postiça | Pantera | Pixaim elétrico | Omobirin Agbara 

Bendita a voz entre as mulheres 

Simpatias de mãe 

A-corda que é real! 

 

(Blackout. Tradução: A súbita pausa de todas as luzes do palco de um teatro para indicar 

a passagem do tempo ou para marcar o fim de um ato ou cena) 

A mistura do sagrado e profano não nos cabe, caminhamos para além. Somos 

remexidas do que transborda sem conceitos de bem ou mal, até eles não são 

ofertados as nossas corpas oriundas da margem. Nunca tivemos acesso à 

sagrada comunhão então ousamos em criar a nossa própria comunhão. Se valer 

dos elementos para levar o pensar fora das suas representações, signos 

misturados aos nossos signos representativos criam outras possibilidades de 

estado. O nosso fazer ainda não foi categorizado, mas caminha bem próximo 

do que os acadêmicos ousam em chamar de desperformance. O rito, o mito, a 

lenda se misturam e é posta a escolha da decisão. Plateia e artistas são 

colocadas no mesmo lugar proporcionando a coletividade sacroprofana da 

nova ritualização. O sagrado tem nos perseguido desde o princípio dos tempos 

causando dor, sofrimento, extermínio. Experimentamos cenicamente essa 

ritualização para talvez proporcionar aos espectadores essa outra possibilidade 

de comunhão. Das mãos sujas e repartido o pão, do próprio banho e servido o 



vinho e o pecado e dividido sem lugar para culpa. Quebrar sem remendo, cola 

ou liga. Somos feitas de pedaços, pedaços de hormônios, cabelos, mascaras, 

saltos, perfumes, silicone e até mesmo de uma matriz que negamos. 16 

 

De quebra | Dor vestida  

Ensaio sobre fragilidades | Quebra 

Protótipo para cavalo| Sem dono 

Apologia III | Ama | Madame satã | Gala 

A personificação da bicha 

Cântico dos Cânticos  

 

(Blackout. Tradução: uma supressão de informação, especialmente uma imposta à mídia 

pelo governo) 

[...] tematizar e promover reflexão acerca de questões que perpassam nossa 

memória e nosso presente, em que as feridas da escravidão do passado ainda 

não se cicatrizaram e se multiplicam pela associação de antigas, porém 

persistentes, e novas mazelas da nossa sociedade: o racismo, a violência, o 

sexismo, a ânsia por poder e a vaidade humana.17 

 

Abolição 

Não conte comigo para proliferar mentiras 

Corpo fala | A lata de lixo da história 

Barganha | Abuso | Gênesis 09:25 | Pai contra mãe 

Linha de frente | Sangue e raça 

Jogo de guerra, Malês 

Canudos, sertão da Bahia, 1897 

Campo de mandinga | Segredo | Mata rasteira | Ponto riscado | Partida do sensível 

Insólito | Laços  

Boi bíblia bala | Música para modelos vivos movidos a moedas 

                                                           
16 Sinopse da performance Quebra. Disponível em: http://premioledamariamartins.com/index.php/portfolio 

/quebra/. Acesso em: 08 dez. 2019 
17 Parte da sinopse do espetáculo Pai Contra Mãe. Disponível em: 

http://premioledamariamartins.com/index.php/portfolio/pai-contra-mae/. Acesso em: 08 dez. 2019. 



Toch toch | Boca também toca tambor | O grito do outro, o grito meu! 

(Blackout. Tradução: colapso) 

 

[...] observações acerca do comportamento humano no cotidiano dos 

aglomerados e favelas de Belo Horizonte, mas realiza uma interpretação 

especialmente sobre a forma como esses labirintos de barracos, becos e lajes 

imprimem um jogo próprio aos corpos que ali habitam e circulam.18 

 

Rolezinho | Abre Caminho 

De patangome19 na cidade | Quando eu vim para um Belo Horizonte 

Quilombos urbanos | Micro mundo | Universo 

A toque de caixa | O muro | Muros | A laje 

Sapiência | transBordas 

Dialética das ausências  

Nada mais é | Invisibilidade social 

Eles não olham para nós | Anjos | Abikú 

Limbo | Violento | Chão de pequenos 

Lâminas | Sinal vermelho  

Mãe da rua | Mãe, raiz do morro| O morro do pássaro falante | Pássaro sonhador 

Memórias póstumas de um neguinho  

(Blackout. Tradução: silêncio) 

[...] olhar poético sobre a história dos afrodescendentes nesses 

quinhentos e poucos anos oficiais de Brasil. 20 

 

Poethória afro | Pretopoetapreta | Poemacumba | Pesado demais para a ventania 

Desconcerto grosso, poemas de Gregório de Matos | Concerto para o erro 

Urucubaca na roda do mundo | Um ano entre humanos 

                                                           
18 Parte da sinopse do espetáculo TransBORDAS. Disponível em: 

http://premioledamariamartins.com/index.php/portfolio/sapiencia-e-transbordas/. Acesso em: 08 dez. 

2019. 

19 Instrumento musical afro-mineiro, estilo chocalho de mão, geralmente, metálico cilíndrico. 
20 Parte da sinopse do espetáculo Poethória Afro. Disponível em: 

http://premioledamariamartins.com/index.php/portfolio/poethoria-afro/. Acesso em: 08 dez. 2019. 



A morte de Antônio Preto 

Vulnerável | Programa | Cora Brasil  

Processo mal-olhado, bem-olhado: oração sobre nossas águas 

Thiossan21 | Masemba | Salubaxé | Xabisa | Meráki | Kalundu | Mulungu  

Kàdárà22 | Canja Ebe mufó Cali | Iwa-axé-abá, negritude 

Não digas Nada | À Sombra da Goiabeira | Ain’t no sunshine 

Maravalhas | Em caso de incêndio queime lentamente 

 

(Blackout. Tradução: uma falha no fornecimento de energia) 

 

Apropriando-me de palavras pejorativas comumente utilizadas para se referir 

ao indivíduo negro, gradativamente transfiro estas palavras que inicialmente 

estão escritas em meu corpo, ao chão. Pinto-as com tinta guache no solo, ao 

mesmo tempo em que caminho sobre essas palavras, deixando sobre elas 

minhas pegadas. Paralelamente a esta ação vou lavando meu corpo e retirando 

de minha pele essa sujeira momentânea. O corpo antes frágil e sujeitado a uma 

representação pejorativa, transforma-se em agente ativo de poder, que rejeita 

esta representação e se purifica tanto interna quanto externamente ao se lavar 

desta alcunha a ele imputada.23 

 

Endereço postal | Brasil mestiço | Uma valsa para três 

Batuque Brasil | Kizomba, a festa da raça   

Batuque | Kizomba Brasil, 500 anos 

Dentro | Híbrido | Da alma a tez  

Sobre a pele| A reticência do ser   

Purificação I | Limpeza de pele  

O que não vaza é pele 

Um corpo dentro 

                                                           
21Espetáculo “Thiossan”, na tradução em wolof quer dizer “tradição”. Disponível em: 

www.palmares.gov.br/archives/5242?lang=es. Acesso em 09 de maio de 2019.  
22 A palavra significa “destino” em Ioruba. Disponível em: http://burlantins.com.br/benjamin/programacao-

2/abril-2014-2/. Acesso em 09 de maio de 2019. 
23 Sinopse da performance Purificação I. Disponível em: 

http://premioledamariamartins.com/index.php/portfolio/purificacao-i/. Acesso em: 08 dez. 2019. 



Pele | Animal 

Ex-tinto 

Deformação | Bombril | Nuances de opressão (autoestima mata) 

Exit | Reeducation/reeducação 

Hidrostática | Revoadas  

Emprazar, chamar para comparecer  

Vem pra ser infeliz | Caboca 

Equilíbrio que vem do caos 

Caos | Ficar ou partir? 

Corporeidade negra e imigração| Retour au pays 

 

(Blackout. Tradução: cegueira temporária) 

 

[...] ser de Minas Gerais, com sua história, seus costumes, sua memória, seu 

progresso, sua tradição voltada para o futuro.24 

 

Receita 

Como ensinar arte a um copo vazio 

Matéria prima 

Estranha fruta | Mexerica 

Essências | Essências, legado de negritude | Essências, legados místicos 

Fragmentos maquinicos | Afrikar | Som | Estilos 

Quando efé25 

                                                           
24 Trecho da sinopse do espetáculo Quando Efé. Disponível em: 

http://premioledamariamartins.com/index.php/portfolio/quando-efe/. Acesso em: 08 dez. 2019. 
25O diretor da peça, Leandro Belilo, disse em entrevista que essa expressão é bastante usada por sua mãe e 

avó e quer dizer “de repente” ou “até que”, como ele negrita, “queríamos muito falar sobre Minas e das 

coisas daqui. 'Quando efé' aproxima manifestações que podem, num primeiro momento, parecer 

antagônicas, mas que convivem de forma harmoniosa em uma cidade como Belo Horizonte: o rap, as danças 

urbanas e as batidas eletrônicas coexistem com modas de viola, congado e tambores mineiros. A inspiração 

veio de características culturais do estado como festas, sonoridades e danças tradicionais, o trabalho de 

ícones das artes cênicas, assim como a cena hip-hop”. Disponível em: 

https://www.uai.com.br/app/noticia/e-mais/2014/11/14/noticia-e-mais,161435/espetaculo-quando-efe-

mescla-sonoridades-dancas-tradicionais-e-de-r.shtml. Acesso em 20 de maio de 2019. 



Black boulevard OU tudo preto de novo OU o ensaio geral 

Definitivo é o fim 

 

(Blackout. Tradução: escurecimento completo) 

A de Árvore. “Árvore do esquecimento”: “[...] trata das memórias ancestrais [...].”26 

O continente africano foi invadido por criminosos que usavam armas 

e cruéis estratégias de guerra para manipular e conquistar civilizações inteiras 

e transformá-las em escravizadas.   

Para dominar a mente, a liberdade e a história dessas pessoas os 

criminosos obrigavam um ritual do esquecimento.  

 

Homens e mulheres tinham que dar voltas ao redor de gigantescas 

árvores chamadas Baobá, e a cada volta, era para esquecer seu próprio nome, 

sobrenome, família, história, culturas, liberdade e humanidade.  

Isso mesmo, esses criminosos criaram um dos sistemas mais 

perversos do mundo ao tentar apagar toda história do continente berço da 

humanidade.  

Por isso hoje em dia a gente, descendente dessas civilizações, dá 

voltas no sentido contrário, ao redor do baobá, para resgatar nossas histórias.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Trecho da sinopse do espetáculo “Árvore do Esquecimento”, concebido no projeto FAN da Cena, do 

Festival de Arte Negra BH de 2007. Disponível em: 

http://premioledamariamartins.com/index.php/portfolio/arvore-do-esquecimento/. Acesso em 22 out. 2019. 
27Trecho do texto, de minha autoria, da encenação “Nossas Histórias um Pote de Ouro”. Disponível em: 

http://premioledamariamartins.com/index.php/portfolio/nossas-historias-um-pote-de-ouro/. Acesso em: 23 

out. 2019.  


