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MEU CORPO,  
EU TE AUTORIZO 
A OCUPAR 
QUALQUER 
LUGAR.
Cleo Diára, Nádia Yracema, Isabél Zuaa
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AURORA NEGRA: PROTAGONISTAS 
DA SUA PRÓPRIA HISTÓRIA
Aurora Negra conta, na primeira pessoa do plural, as memórias de 
mulheres negras no Portugal pós-colonial e por descolonizar. Três 
atrizes — Cleo Tavares, Isabél Zuaa, Nádia Yracema — desfolham 
um arquivo diaspórico e intersecional, com nomes de vivos e 
mortos, com línguas e lugares múltiplos, músicas do despontar 
da nossa juventude, numa celebração da jornada e subjetividade 
coletiva de uma geração afroportuguesa contemporânea. 

Desse arquivo, aberto em 6 cenas, o tempo biográfico e a 
história da diáspora confluem; misturam-se os corpos e vozes das 
personagens com fragmentos sonoros e audiovisuais que reconstroem 
um imaginário negro daqui e do mundo. O humor é omnipresente, em 
jeito de sátira, prenhe de ironia e, sobretudo, da alegria de se estar 
e ser na sua própria pele. Não um objeto, mas protagonistas da sua 
própria história. “Meu corpo eu te autorizo a ocupar qualquer lugar”.

Aurora Negra faz e é em si um statement, uma busca pelo 
rompimento das malhas da invisibilidade, do estereótipo e do 
tokenismo racial nas artes performativas, do palco, ao elenco e às 
opções técnicas de bastidores. O espetáculo venceu a segunda 
edição da Bolsa Amélia Rey Colaço e, pela primeira vez, sobe ao 
palco no Teatro Nacional D. Maria II uma peça criada e protagonizada 
por mulheres negras, portuguesas de ancestralidade africana. 2020. 
Estreia-se na “casa” da única monarca europeia que nasceu numa 
colónia, no Brasil de 1819, no auge e no centro do tráfico transatlântico 
de pessoas escravizadas. Dona Maria da Glória, “bu ata obinu?” 
Nasce no ano da morte de Bruno Candé, ator negro português, 
assassinado às mãos do racismo português. Os Griot e atores negros 
da Afrolisboa cantam “o outro homem matou o homem” e no palco 
grita-se “a casa também é nossa”. Black out. Black in. Há um porvir 
que amanhece, um Portugal negro que toma a boca de cena.

Cristina Roldão
Agosto de 2020
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A PORTA FOI AB ERTA , A MÁQUINA 
ESTÁ A ANDAR , JÁ NÃO HÁ COM O 
VOLTAR  ATR ÁS
CONVERSA COM CLEO TAVARES, ISABÉL ZUAA E NÁDIA YRACEMA 

Aurora Negra parte das vossas biografias e leva para o palco do 
Teatro Nacional a vossa fala na primeira pessoa, enquanto sujeito 
da história, e questões que nos definem como sociedade — liberdade, 
igualdade, representatividade, justiça. O espetáculo começa com um 
ritual ancestral numa casa — teatro, sociedade, país — que é preciso 
limpar e reconstruir com o ritual do teatro, que implica uma fala e 
uma escuta.

Cleo Tavares (CT): É a questão da casa não ser um espaço de 
soluções mas de questionamento... É chegar a um espaço em que 
muitas vezes não te sentes acolhida e com isso vais também fazendo 
uma viagem interior sobre ti mesma e sobre as tuas experiências. 
É uma casa em que nós também estamos a nos construir dentro 
dela.... Como é que dialogamos com essa casa, como é que essa casa 
pode nos receber, como é que podemos todos juntos transmutar e 
transformar essa casa? Queres ouvir-me? Estás disposta a ouvir-me? 
Tenho que ir sozinha? Vamos de mãos dadas? 

Isabél Zuaa (IZ): Não basta só ter vontade de ser aliado e de 
pertencer a todas estas causas, é preciso uma aliança de escuta, 
uma aliança onde a ação seja só escutar para que depois, num outro 
processo, exista um diálogo, uma troca com níveis de entendimento 
semelhantes. Porque às vezes existe muito boa vontade, mas existe 
também a imposição de uma maneira de ser aliado, um dizer como. 
É importante, dentro das alianças, haver uma troca saudável e, na 
verdade, esta troca tem alguns séculos de desnível. Porque nós 
conhecemos tudo sobre os nossos aliados — os livros, os filósofos, a 
religião... — e os nossos aliados não nos conhecem verdadeiramente. 
Talvez conheçam a nossa comida, talvez conheçam as nossas 
estampas, mas não conhecem as nossas dores, talvez nem as 
nossas alegrias. E de alguma forma estamos aqui para partilhar, e é 
necessário um momento de escuta para depois criarmos um outro 
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entendimento. Então, eu conheço-te, és-me apresentado nos livros, 
és-me apresentado nos espetáculos, és-me apresentado no cinema 
e agora eu vou-me apresentar; não é o teu olhar sobre mim, é o meu 
olhar sobre a minha vivência.

CT: Ouve e percebe o que é que te toca, o que é que não te toca, o que 
é que te questionas, o que é que não te questionas. Nós queremos 
sentirmo-nos bem nessa casa. Então vamos aproveitar esse 
momento para falarmos, dessa vez.

Nádia Yracema (NY): E sem sermos interrompidas. Sabes, como 
quando estás a falar sobre racismo e as pessoas não querem ouvir e 
dizem logo ‘mas eu não sou racista!’? Calma, estamos só a pedir para 
ouvirem aquilo que temos para dizer! E para isso nunca ser levado 
como ataque pessoal. É que podes ter amigos pretos e ser racista, 
podes gostar da comida e ser racista, podes namorar com pessoas 
pretas e ser racista e perpetuares o racismo! É isso. Está intrínseco 
na nossa educação. E há uma desconstrução que tem de ser feita 
pelas duas partes. 

E uma responsabilização.

CT: Tem que se ter uma conversa séria e responsável em torno do 
que somos enquanto sociedade e sem nos sentirmos atacados. E 
darmos oportunidades às outras pessoas e à existência de outras 
histórias, porque quando só há uma única história isso quer 
dizer que há uma parte que está silenciada, como diz a [escritora] 
Chimamanda Ngozi Adichie. Porque nós todos fazemos parte 
desta sociedade, e para mim essa é a questão. E sabemos que existe 
mais além, que podemos ir mais além. Temos essa possibilidade de 
autoconhecimento, de irmos atrás de uma história verdadeira e que 
nos contempla e de não estar sempre à margem das histórias que 
nos contam. A primeira mulher negra que vi no palco foi a Isabél 
[em Moçambique, mala voadora, 2017], porque não tinha o hábito 
de ir ao teatro. E quando um corpo negro ocupa o espaço, passa 
essa informação de que é possível, porque te vês representado e 
é a representatividade que dá a possibilidade de sonhar. Agora, o 
caminho que aquele corpo negro fez até chegar lá é outra história...

IZ: ... ou se calhar a mesma! Eu muitas vezes ia ao teatro e a 
exposições e era a única nos espaços, não só em cena como fora 
de cena! E automaticamente dizia ‘este lugar não é para mim’, 
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ou ‘não sou bem vinda nesse lugar’... E a maioria das vezes era 
super bem tratada, mas era a Síndrome da Preta Única nos 
espaços de privilégio. A Nádia e a Cleo tiveram a sorte de fazerem 
o Conservatório juntas, de terem um reflexo nessa jornada; eu, 
apesar de muito amada e muito acarinhada, era a única [na Escola 
Superior de Teatro e Cinema] e havia muitas coisas que falava e 
que as pessoas não entendiam. É tudo muito complexo porque 
tu não correspondes àquilo que as pessoas querem que tu sejas. 
Então eu sentia-me num não-lugar. Hoje eu acredito que esse seja 
um entre-lugar de vivência. Vivi no Brasil entre 2012 e 2016 e criei 
performances e fotografia sobre essas questões, essas temáticas. 
Mas no país onde eu nasci — não sei se posso reclamá-lo enquanto 
meu — é a primeira vez. E quando regressei e conheci a Cleo e 
depois a Nádia, eu entendi a oportunidade de ter duas artistas 
negras, meus espelhos, para podermos falar sobre questões que nós 
reconhecemos porque temos essa vivência. E, as três juntas, fomos 
trabalhando estas vontades.

NY: Queríamos muito, no início, falar dessa questão das Mulheres 
Negras trabalhadoras que são as que permitem que esta sociedade 
de alguma maneira continue, as que limpam, lavam, que acordam às 
quatro da manhã e que ninguém vê, que fazem tudo e desaparecem. 
E depois percebemos que a história das nossas mães é exatamente 
a dessas mulheres que sempre trabalharam na cozinha, na fábrica, 
nas limpezas. E de repente estávamos a falar também daquilo que é 
nosso e a perceber que havia coisas muito fortes que já nos uniam, 
nomeadamente esse entre-lugar de que falamos sempre. Eu agora já 
sou portuguesa — desde dezembro, 20 anos depois de chegar aqui! 
É uma luta também para a Cleo que chegou aqui com 10 ou 11 anos, 
e para a Isabél que nasceu cá, na Estefânia. Então havia pontos de 
partida muito fortes em comum: as nossas mães, este entre- 
-lugar, esta questão de olhar para os palcos e perguntar ‘como?!’. 
Antes de estudar e de me tornar artista, achava que no mundo das 
artes eu ia ter um lugar onde podia existir sem constrangimento, 
onde não existiriam os preconceitos sobre o meu corpo que eu 
sentia na sociedade. E foi um choque para mim perceber o quão 
essas estruturas estão presentes na arte em Portugal e como ela 
é elitista e ainda perpetua estereótipos e convenções e narrativas 
completamente segregadoras e duradouras. Então, a Bolsa abriu 
o portão [Aurora Negra é o projeto vencedor da Bolsa Amélia Rey 
Colaço 2019]. Queríamos ter condições para fazer este projeto com 
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a logística necessária e a produção necessária, e queríamos ter a 
disponibilidade intelectual para estarmos focadas. 

CT: Ter essa disponibilidade de pensar e ter essa responsabilidade 
também, enquanto artistas, de contar essa história, respeitando 
a nossa individualidade, esse privilégio que é poderes ser sujeito, 
falar na primeira pessoa e não estares a cumprir as vontades ou 
pensamentos ou preconceitos sobre o que tu tens que fazer. Há 
um sítio de liberdade aqui que também é muito gratificante e nos 
deixa felizes. E traz também autoconhecimento, porque aqui temos 
outras ferramentas. 

NY: É um fluxo de conhecimento. E é mesmo uma irmandade a que 
se construiu, é mesmo o cuidarmos umas das outras. Podemos 
escrever em conjunto, pensar em conjunto, mas também sair 
do Síndrome da Preta Única, da solidão da mulher negra, que é 
aquela coisa de que não se fala muito, desse sofrimento que se 
carrega, estes traumas. Como é que se pode verbalizar, como é 
que é descobrir palavras, livros, canções, rituais, curas... E esta 
descoberta é um caminho também para nós. É uma possibilidade de 
conseguirmos nomear. E esse nomear é muito importante porque há 
esta vivência do negacionismo: nós estamos a dizer uma coisa que o 
outro nega, então cria-se aqui um fosso de desentendimento grave. 
Então há uma altura em que tu começas a te questionar a ti própria! 
Como é que uma coisa que é tão visível, tão palpável para mim, não 
passa para o outro? Como é que é possível que haja este fosso tão 
grande? Então é isso, perceber que isto existe e que é concreto e 
que tem nome: essa sensação de arrepio na espinha, tem nome; esta 
coisa de estarmos sozinhos no espaço, sempre, tem nome; essa coisa 
de nós ficarmos constrangidas quando o outro faz uma piada racista 
— quando não devíamos ser nós a ficar, era o outro que devia ficar 
constrangido —, tem nome. 

IZ: Do mais evidente ao mais sutil, de irmos ao teatro e não nos 
vermos, de irmos a uma loja e sermos seguidas por seguranças, 
de entrarmos num lugar para fazer um casting e o segurança 
questionar a nossa forma de circular... Isso tem nome.

CT:: Às vezes recebes um guião que está cheio de preconceitos e 
tens de pensar como é que vais dizer à pessoa que o escreveu que 
aquilo não está correto. Aqui eu não preciso explicar. Não tenho de 
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ser educadora ou de sofrer o constrangimento de pensar se falo ou 
não sobre o que está escrito.

IZ: Porque nós não podemos só ser atrizes. Nós somos atrizes 
negras e portanto... 

NY: ... professoras, pedagogas...

IZ:: ... temos que ensinar como ser tratadas e também temos de 
alguma forma de fazer com que as pessoas reflitam sobre as coisas 
que escrevem...

NY: ... mas também sem se sentirem ofendidas porque é um lugar  
de fragilidade...

IZ: E é muito complexo porque muitas vezes nós não temos 
a coragem de dizer ‘olha, estás a perpetuar convenções 
completamente racistas e violentas sobre o meu corpo e estás a usar 
isso como uma brincadeira e isso deixa-me mesmo constrangida e 
magoada’. Isto em 2020. E é sobre isso que nós estamos aqui a falar.

Desde maio, data de estreia da peça pré-pandemia, saímos à rua 
em várias manifestações antirracismo, mas os discursos racistas 
e o negacionismo cresceram também, na rua e no Parlamento, 
concretizando-se na recente ameaça, por grupos de extrema-direita, 
à integridade de deputadas e ativistas antirracismo. E, sobretudo,  
o brutal assassinato do [ator] Bruno Candé, colega e amigo, reabriu 
o debate sobre o racismo estrutural em Portugal. Como é que a 
realidade destes últimos meses afetou o espetáculo?

NY: Nós temos vindo a falar muito sobre isso também...

IZ: ...e o que eu acho mais curioso é que a estrutura do espetáculo 
não mudou nada!

NY: Sim, o impressionante é que tudo aquilo que aconteceu estava 
já pensado e dito no espetáculo... Só se aproximou ainda mais de 
nós. Infelizmente não é novidade, isso é que é triste. O racismo 
sempre aqui esteve e nós sempre o sofremos na pele. O acordar para 
essa realidade é que está a ser em tempos diferentes. Agora vocês 
começam a olhar para isso.
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CT: Estas questões para nós são existenciais! Essa é a nossa 
luta perante esse sistema que é estruturalmente racista. E que 
bom que os aliados possam juntar-se, porque essa mudança 
também passa muito por eles. A questão é o que é que fez essas 
outras pessoas saírem à rua no dia 6 de junho [manifestação 
#asvidasnegrasimportam]? Porque eu sairia sempre! Qual foi o 
gatilho que os despertou? É que, mesmo assim, a morte do Candé, 
aqui, no solo português, não teve tanto impacto como a do George 
Floyd nos Estados Unidos... Então, essa empatia vem de onde? Como 
é que é movida essa empatia? 

IZ: Aquilo que nos comove e nos move continua a estar manipulado, 
também está programado, também está viciado numa estrutura. E 
acho que é o momento de realmente percebermos isso, de termos 
essa consciência, porque isso vai fazer com que alguma coisa mude. 

NY: E não pode ser uma questão de moda ou de fotografia nas redes 
sociais e depois, na tua vivência diária, não haver qualquer tipo de 
mudança, ou pensamento ou real engajamento na causa. Foi muito 
bonito estarmos todos lá na rua — bonito e triste, que eu estava a 
marchar e a pensar ‘não acredito que ainda tenho de marchar para 
esta merda!’ Mas, claro, estávamos ali todos juntos... — mas, neste 
momento, o trabalho tem que ser feito pela outra parte. É como se 
fosse um caminho: nós já chegamos até aqui e a outra parte está ali, 
ainda no mesmo sítio. Não é só falar sobre isto, é praticar em casa. 
Ou não olhar para o lado, porque é uma luta que custa. Até onde 
estamos dispostos, finalmente, a lutar contra isto? Somos aliados  
ou não?

CT: Nós não temos muita escolha. Temos que lutar porque temos 
pessoas que amamos e queremos deixar um espaço melhor para 
eles. Como lutaram para eu, agora, ter os meus privilégios, eu vou 
lutar para a vida dos meus sobrinhos ser melhor. Não quero que eles 
se preocupem com coisas... básicas. Porque quando eu tenho que 
discutir a minha cor de pele, eu estou a discutir sobre xixi! Temos 
muita coisa para tratar — a educação, a estrutura urbanística que 
coloca as pessoas na periferia, o sistema judicial que não funciona 
para uns... E agora está-se a começar a discutir, mas ainda no 
negacionismo, como sempre. Só que as filhas das lavadeiras e das 
domésticas estudaram... e agora não há como voltar atrás. 
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NY:  A porta foi aberta, a máquina está a andar, já não há como voltar 
atrás.

IZ: Mas da mesma maneira que estamos nessa descoberta, a 
perpetuação do podre está aí, com ameaças e prazos de 48 horas 
para quem está evidenciado nessas lutas. E porquê? Que falta de 
humanidade é essa? Que seres são estes que querem perpetuar a 
desumanização dos corpos não brancos?... É que são seres que não 
estão muito longe dos outros...

CT: ... dos moderados que pedem para esperares mais um bocadinho...

NY: ... dos silenciosos...

IZ: ... não estão muito longe, não nos podemos iludir! Vivemos em 
bolhas, bolhas afetivas e bolhas artísticas, mas há muita porcaria 
que essas pessoas agora estão a colocar para fora. Achamos que 
são gerações mais velhas, como o homem que matou o Bruno 
Candé, mas não, também são jovens que não querem perder os seus 
privilégios — quando a questão não é perderem os seus privilégios, é 
só partilharem! E isso, sim, é uma vergonha! 

CT:  Se queres perceber o racismo estrutural basta tirares uma 
fotografia ao teu lugar do privilégio e veres quem são as personagens 
que ocupam essa história... Uma coisa simples. E esta negação de 
que existe esse preconceito ou essa questão social torna as outras 
pessoas não-parte. E o pior é que a política também apoia esse 
negacionismo. Porque é que não se aceita o censo [a reformulação do 
atual sistema de censo da população, cego ao tom de pele]? Porque 
não se quer olhar de frente para os números. É preciso perceber 
porque é que determinados grupos são periféricos, porque é que 
determinados grupos não conseguem mudar a sua classe social... 
Ainda há muito essa mentalidade que Portugal é um país de brancos 
e que, mesmo nascendo cá, nós continuamos a ser imigrantes. Então, 
há todo esse pensamento político que verificamos... Como agora, na 
morte do Bruno Candé. Não houve sequer condolências à família! 
Não estamos a falar de uma posição sobre o racismo, mas de uma 
reação do presidente e do primeiro-ministro a um crime hediondo... 

NY: Ninguém sabe, ninguém fala, ninguém faz uma nota de 
repúdio... É aquele mito do ‘se se falar de racismo aí é que ele vai 
mesmo acontecer’ e ‘ agora como falaram muito é por isso que 
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está a acontecer mais ainda’... Não, sempre cá esteve! E agora há 
a possibilidade desta gente que estava escondida ter voz e espaço 
para incitar ao ódio...

O discurso racista está a tornar-se aceitável em democracia, tem voz no 
Parlamento. Daí também a importância desta fala no Teatro Nacional.

CT: Como é que, numa sociedade que é plural e diversa, as pessoas 
ainda acham que os outros corpos não são pertencentes? Então 
como é que essas pessoas se sentem legitimadas a fazerem isso? 
É o partido Chega? É o silêncio? São os moderados que dizem que 
estamos a ser extremistas só porque dizemos que Portugal é racista? 
Então tem que se questionar como é que essas pessoas, num país 
que é diversificado, continuam a rejeitar outros corpos. Tem que 
partir de uma base de educação.

NY: Começar por pegar nesses livros de História todos que damos 
às criancinhas do quarto, quinto, sexto anos e reescrever. Ter a 
coragem de reescrever.

IZ: Não colocar na mesma frase “ouro, marfim, diamantes, 
especiarias e escravos”. Aquelas pessoas não são escravos, aquelas 
pessoas foram horrivelmente escravizadas, desumanizadas durante 
séculos! E não foram descobrir nada. Foram explorar! Não são 
conquistadores, são violadores e opressores! A partir do momento 
em que eu comecei a desmistificar esse tipo de narrativas que o meu 
pai, com todas as suas lutas, também perpetuou — porque lhe foi 
incutido e ensinado... —, quando eu tive essa consciência escolhi um 
caminho sem volta. É um caminho sem volta. E ainda bem!
 
CT: Temos que resgatar essa nossa história e conhecê-la de uma 
forma verdadeira, para encontrarmos esse orgulho no meio de tanta 
opressão e tanta não aceitação. Precisamos desse fortalecimento  
e ele está a existir cada vez mais nas trocas que fazemos umas com 
as outras, uns com os outros, todos. Sabemos que há um lugar que  
é nosso, que nos pertence, mesmo que a estrutura possa tentar  
fechá-lo. E acho que estamos a construir esse caminho. E com essa 
Aurora também: o nosso final é essa possibilidade de poder querer  
e acontecer.

NY:  Este espetáculo é um pensar crítico sobre a nossa vivência, 
sobre essa sociedade, sobre a estrutura racista, mas não é um 
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espetáculo com soluções. Ele fala sobre, mostra, põe luz em vários 
aspectos, não tem uma resposta. Interessa-nos perceber como é que 
a arte pode atualizar a questão do racismo e sabemos que é preciso 
uma nova aurora.  

CT: E é sobre nós. É sobre esse lugar onde nós estamos e, como 
dizia, como habitamos um espaço, uma casa, que muitas vezes não 
é acolhedora. E é sobre ancestralidade, também, porque há essa 
conexão, porque sabemos que outras mulheres fortes estiveram 
aqui a abrir caminho, sem medo, para que hoje fosse muito mais 
fácil para nós. E essas mulheres também são a nossa referência e 
salvaram-nos também! Então é também sobre um lugar feliz, porque 
há uma celebração! 

IZ: Porque a nossa história é repleta de muitas outras coisas 
para além dessa violência estrutural que nós passamos, dessa 
segregação, desse apartheid que nós vivemos e que fingimos que não 
vivemos. Eu acredito nas mulheres e nos homens irreverentes no seu 
tempo, mesmo que as circunstâncias vividas não sejam as melhores. 
Acredito no povo que se ressignifica, que é resiliente, que é rebelde, 
que luta por dignidade. Essas pessoas existiram, e eu sou fruto disso! 
Isso também aconteceu! E é importante.

CT: E quem lemos também constrói o nosso pensamento. E é tão 
bom quando vês uma história em que tu te sentes representada! 
O corpo negro pode fazer muitas outras coisas... E aqui há essa 
liberdade de podermos existir como Cleo, Nádia e Isabél e termos a 
oportunidade de nos descobrirmos enquanto pessoas individuais... 

IZ: ... múltiplas! diversas!

CT:: ... e sem essa representação que parece que carregamos, esse 
estereótipo. Esse pré-conceito que tu já tens sobre aquilo que eu sou 
e esperas que eu seja.

E sem a expetativa gerada por um espetáculo criado por três artistas 
negras, neste lugar e neste momento?  

IZ: Mas essa expetativa não é nossa!... 

CT: Agora pergunto, Maria João, porque é que três mulheres negras 
em palco, no Nacional, criam uma expetativa?... Quando se cria essa 
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expetativa no meio artístico temos de começar a pensar e a debater 
sobre isso. E isso começa individualmente, temos de questionar essas 
expetativas dentro de nós, é aí que começa a mudança. Nós próprias 
tivemos que desconstruir coisas em nós. 

NY: Porque estamos nessa sociedade. E não é só o opressor que 
comete essas agressões, o próprio oprimido reproduz, no seu 
discurso, coisas violentas e absurdas sobre si próprio. Então, na 
verdade, essa desconstrução é de todos nós, porque estamos 
“inseridos” nessa sociedade, nessa estrutura - e eu digo inseridos 
assim com muitas aspas, porque da minha família ninguém está 
inserido aqui, só eu! Mas, voltando à questão, este espetáculo é nosso! 
E não há qualquer tipo de constrangimento. Não estamos aqui a 
cumprir nada. Quisemos tirar esse peso de cumprir, de corresponder 
a... Mais uma vez, não nos sentimos na obrigação de nada. É um objeto 
artístico. Não temos pretensão em mudar o mundo... ou se calhar 
temos... mas não temos... [risos]

IZ: A questão é que um Preto quando faz alguma coisa representa 
os outros pretos, mas um Branco não. Para o bem e para o mal. 
E isso é muito complexo. Não representamos aqui ninguém, não 
representamos uma nação. Esse é mais um dos preconceitos sobre 
a nossa existência e sobre as nossas vontades. A representatividade 
é importante sim, mas eu represento-me a mim e à minha história e 
cada uma delas representa-se a si própria. E nós talvez queiramos 
vontades mais simples, de existir, de ter o direito de existir, a liberdade 
de falar sobre outras coisas e de falar da nossa multiplicidade, da 
nossa diversidade. 

CT: Mas como existe essa carência da nossa versão da história ser 
contada, há também essa urgência de trazermos a nossa história. 
Mas este espetáculo não é sobre o racismo, é sobre a vivência de três 
mulheres negras que são artistas e que passaram por determinadas 
coisas; não é um tema que queremos levantar, vem das nossas vivências. 
E nessas vivências há coisas que se tocam por causa da sociedade onde 
vivemos. É uma primeira obra das três. E vai ter de tudo.

IZ: É a nossa existência sem constrangimento. O Shakespeare diz to 
be or not to be, that is the question [ser ou não ser, eis a questão] e nós 
dizemos, aqui: ser e estar sem constrangimento, sem a consequência 
dessa existência. A nossa vivência é múltipla e diversa, não é só de 
dor, também é de felicidade, de celebração, de cerimónia e de ritual, 
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é de querer coisas muito simples, humanamente e artisticamente. 
Queremos rir, queremos divertir-nos, queremos dançar. Queremos, 
sim, falar, mas nós somos as protagonistas e as anfitriãs deste lugar, 
deste momento. Somos nós. E vamos convidar-te a ouvir. Não há 
outro protagonista senão nós, aqui, as três.

No sentido, também, em que “uma mulher negra feliz é um ato 
revolucionário”, como diz a peça?

IZ: A revolução também é a felicidade desses corpos que são 
marginalizados e oprimidos. E quando, dentro dessa estrutura, 
dessa casa, consegues ter vulnerabilidade, sim, mas também 
ter prazer, ter sonhos, ter o privilégio da cura, do acesso a um 
conhecimento não viciado, isso realmente é um ato revolucionário. 
E por isso falamos da nossa estrutura familiar que nos deu a 
oportunidade, o privilégio, de viajar, de fazer intercâmbios, de 
comprar livros, de ter férias. As nossas mães não tiveram essas 
coisas, mas lutaram e batalharam muito honestamente e muito 
afincadamente para que nós não passássemos aquilo que elas 
passaram. Então, nós temos a consciência de louvar essas mulheres, 
de trazer a importância dessa cama que nos foi dada.

NY: Estava a pensar nessa imagem de três mulheres pretas na 
fachada do Teatro Nacional [no cartaz de Aurora Negra] e como, 
se calhar, ela pode funcionar como convite a outros corpos para 
entrarem ali. E isso é importante, essa vontade de trazer a chamada 
periferia para o teatro. E depois podermos fazer o movimento 
contrário e o nosso espetáculo ir a esses lugares mais periféricos. 
É importante que haja esse movimento, que o espetáculo não seja 
estanque, não fique estagnado. 

IZ: É necessário descentralizar a informação e os objetos artísticos. 
Se não podes centralizar o espaço, ao menos descentralizar o seu 
público. No meu bairro, agora, há muitas miúdas que querem ser 
atrizes. E o fato de me verem como uma referência — alguém que 
estudou teatro e está a trabalhar enquanto artista — é maravilhoso 
para mim, porque eu não tive essa referência tão perto. E agora vão 
ver esse cartaz... A nossa última cena trata disso, da simplicidade e 
da dignidade do sonho. De poder sonhar e ser.
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CT: Nós sempre falávamos que queremos celebrar a mulher 
negra com tudo que ela tem e é isso que eu vou tentar fazer. Essa 
celebração às nossas mães que fizeram tanto para sermos mais 
livres do que elas foram.

CONVERSA COM MARIA JOÃO GUARDÃO  
A 15 DE AGOSTO DE 2020
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