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RESUMO

Esta proposta tem como objetivo dar continuidade à implementação do Baile
de Deus Menino nas escolas públicas de Salvador, a partir do registro sistematizado
e adaptado da obra “Presépio ou Baile de Deus Menino: um Natal brasileiro”, da
etnomusicóloga Lydia Hortélio (2011). Por meio desta experiência criativa descrevo o
percurso do projeto efetivado e atrelado às minhas experiências como arte-educadora.
Trata-se de uma narrativa de caráter investigativo, que propõe uma ação reflexiva,
uma articulação entre teoria e prática, a fim de proporcionar novos sentidos e
significados ao próprio percurso formativo. Para tanto, a escuta das crianças e das
suas comunidades, em intersecção com os elementos cênicos do Presépio ou Baile
de Deus Menino e a cultura das infâncias, articularam processos curriculares potentes
de teatro-educação, imersas no brincar das séries iniciais do Ensino Fundamental. A
criança que abordamos neste trabalho é festejada, celebrada e revelada como
configuração simbólica do corpo brincante.

PALAVRAS-CHAVES: teatro-educação; brincar; escola pública; Baile de Deus
Menino; cultura da infância, cultura popular.
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ABSTRACT

This proposal aimed to continue the implementation of the Baile de Deus
Menino in the Public Schools of Salvador, based on the record, systematized and
adapted in a book by the Nativity Scene or Baile de Deus Menino: a Brazilian
Christmas by the ethnomusicologist Lydia Hortélio. Through this creative experience I
describe the path of the actual project linked to my experiences as an art educator. It
is a narrative that has an investigative character for reflective action, articulation
between theory and practice, in order to provide new meanings and meanings to the
formative path itself. To this end, listening to children and their communities at the
intersection with the scenic elements of the Crib or Baile de Deus Menino and the
culture of childhood articulated powerful curricular processes of theater-education,
immersed in playing in the early grades of elementary school. The child we approach
in this work is celebrated, celebrated, revealed as a symbolic configuration of the
playing body.

KEYWORDS: theater-education; play; public school; Baile de Deus Menino; childhood
culture, popular culture.
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1. A poética do Baile de Deus Menino
O Baile de Deus Menino é um auto de natal, de origem europeia, parte de um
fragmento do Presépio Português do século XIII. Retrata o nascimento do Menino
Jesus, celebrado nos festejos do Natal. É um dos folguedos mais populares no
Nordeste brasileiro; passando por diversas transformações desde o século XVI. Em
solo brasileiro incorpora elementos da cultura indígena e afro-brasileira em sua
estrutura cênica.
Festa de caráter popular que carrega características da musicalidade, das
danças, das brincadeiras e das cantigas presentes nas manifestações populares
brasileiras. Existem registros desta manifestação da cultura popular em Pernambuco,
Alagoas, Sergipe, Paraíba e Rio Grande do Norte, todos descritos pelo pesquisador
Mário de Andrade, na obra “Danças Dramáticas” (ANDRADE, 1982), no capítulo
dedicado ao Pastoril, escrito entre 1933 e 1944, e publicado, postumamente, por sua
discípula Oneyda Alvarenga.
Mais de duas décadas depois, em 1968 a etnomusicóloga baiana Lydia
Hortélio, pesquisadora musical e da cultura da infância, documenta a manifestação do
Presépio em registros fotográficos e de áudio, também chamado de O Baile de Deus
Menino, na Fazenda da Grota Funda e seu entorno, na zona rural do município baiano
de Serrinha. Segundo Hortélio (2011, p. 11), “o Baile acontece até mesmo fora das
festas natalinas para se pagar uma promessa, ou dar de presente a uma pessoa e é
realizado durante a noite indo até ao amanhecer.”
De acordo com os estudos e registros realizados por Hortélio (2011), é
composto por mais de 40 marchas cantadas, recitadas, representadas por um terno
de pastores e pastorinhas que se vestem com figurinos apropriados para louvarem o
Deus Menino em frente à lapinha1, “[...] pois suas festividades se deparam com
elementos do cotidiano em que se inserem; e num tempo histórico, em que podemos
perceber heranças de uma forma de festejo oriundo de um mundo medieval fazendose presente em um mundo contemporâneo” (FERREIRA, 2009).

Câmara Cascudo (1969) pontua, em “Dicionário do Folclore Brasileiro”, que, por tradição, a Sagrada Família se
recolheu a uma caverna (uma lapa ou gruta) para o nascimento do Menino Jesus. Surge daí, o termo lapinha. Para
o folclorista, lapinha é a denominação popular de Pastoril, com a diferença da representação de uma série de
pequenos autos, diante do Presépio, sem interferência de cenas alheias ao devocionário.
1
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Há uma diversidade de personagens, tais como: Pastorinhas, Pastores, Reis
Magos, Ovelhas, Palhaços, Estrelas. Todos/as cantam e dançam por meio de
evoluções e louvações próprias, e diante do Deus Menino que está com sua mãe
Maria, na lapinha. O público participa cantando e batendo palmas durante o festejo.
De acordo com Valente (1995):

O auto natalino ou o Presépio é considerado um drama hierático do
nascimento de Jesus Cristo, com bailados e cantos especiais, numa
significativa e dinâmica evocação do nascimento do Menino Divino. O
Presépio é percursor do pastoril, encarnação profana do auto natalino em
seus aspectos coreográfico e lúdicos, como em suas feições musicais e um
tanto dramáticas, à maneira do que ocorre com o bumba-meu-boi, do
mamulengo e do fandango.[...] Mais tarde, os autos que conservaram a linha
hierática receberam o nome de presépios. Às vezes, também de lapinhas.

Desde 1980 Lydia Hortélio realiza a reconstrução do Presépio em espaços de
educação. Seu interesse na reconstrução do Presépio não se restringe ao caráter
religioso; a pesquisadora quer apresentar às crianças uma versão brasileira do ritual
de Natal, carregada de significados e da esperança de transformação, advinda pela
simbolização do nascimento do Menino Jesus ou o Menino do Amor, que representa
a criança que nasce e vive em cada um de nós.
Para compreender o meu envolvimento com a poética do Baile de Deus Menino
torna-se necessário compreender a trama de acontecimentos que me fizeram
aprofundar as pesquisas sobre infâncias, cultura brasileira e o brincar. No ano de 2004
ingressei na Secretaria Municipal de Salvador para atuar como professora de teatro
no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Cid Passos, no bairro de Coutos, no
Subúrbio Ferroviário, que atendia, em período integral, crianças de três a cinco anos
de idade, e o primeiro ciclo do Ensino Fundamental. Nesta escola, trabalhei durante
nove anos e tive a oportunidade de interagir com toda a comunidade escolar e realizar
propostas artísticas que valorizaram a imagem da criança como um ser potente, rico
em possibilidades expressivas, capaz de atribuir significação ao mundo, por meio da
subjetividade, da surpresa, do espanto e da abertura às dúvidas.
Em 2006 essa perspectiva foi ampliada por meio de intercâmbios e diálogos
permanentes com a professora Maria Eugênia Milet, que durante sete anos
consecutivos desenvolveu processos de ensino, pesquisa e extensão, integrando
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seus estudantes de teatro, do curso de Licenciatura em Artes Cênicas da
Universidade Federal da Bahia (UFBA), da disciplina “Didática e Práxis Pedagógica
II/ Estágios Supervisionados”, às educadoras da escola. Seu trabalho contribuiu para
o desenvolvimento de uma proposta de ensino de teatro integrada à construção de
uma prática político-pedagógica voltada para o contexto sociocultural das crianças e
dos seus familiares. Acolhíamos, com um olhar atento, os saberes e as memórias das
marisqueiras e pescadores, moradores daquela comunidade; observando seus
cuidados com o ecossistema circundante da escola, formado pelo manguezal e pelo
mar da Bahia de Todos os Santos.

Foto 1 - Cirandas do Mar - CMEI Cid Passos/UFBA

Fonte: Luciana Balbino da Silva, 2007.

Foto 2 – Corrupio - CMEI Cid Passos/UFBA

Fonte: Luciana Balbino da Silva, 2007.

Essa parceria foi fundamental para as crianças do CMEI Cid Passos e para as
educadoras e, especialmente, para mim, como docente e articuladora da proposta
artística, política e pedagógica desta escola. Delineávamos uma metodologia de
teatro-educação e educação infantil capazes de gerarem experiências estéticas
entrelaçadas à experiência vital da criança e do ecossistema local, tendo como eixo
as brincadeiras tradicionais da infância. Assim, geramos mostras cênicas de cada uma
das turmas da escola, a partir de uma construção coletiva e colaborativa entre as
crianças e suas professoras, e ainda com a participação ativa dos/as estudantes de
teatro da UFBA.
Em 2006, a professora Maria Eugênia Milet era docente na Escola de
Teatro/UFBA, além de Coordenadora do Centro de Referência Integral de
Adolescentes (CRIA), o que possibilitou também o diálogo desta Organização não
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Governamental (ONG) com o CMEI Cid Passos. Foram realizadas muitas trocas com
os grupos teatrais de adolescentes do CRIA, com recitais de poesia e peças teatrais
para as crianças na escola, além de formações para professores no Encontro Ser-Tão
Brasil2, e continuamente com Lydia Hortélio, pesquisadora que prestava mentoria em
projetos relacionados à infância no CRIA.
Essas formações com a professora Lydia Hortélio davam ênfase à cultura e à
música tradicional da infância, possibilitando uma ressignificação do nosso olhar sobre
o brincar como um aspecto estruturante do desenvolvimento infantil. Dentro desta
perspectiva, o conceito de cultura da infância revelava as relações entre crianças, o
brincar e o brinquedo. Segundo Hortélio (2012, p.1):

As descobertas e o aprendizado que fazem os Meninos do Mundo entre eles,
desde sempre, constituem o que podemos chamar a Cultura da Criança, ou
seja: o acervo das experiências em plenitude e liberdade do Ser-HumanoAinda Novo. Este acervo forma um corpo de conhecimento - um
Conhecimento com o corpo que transmigra de geração em geração para além
das fronteiras e das idades e chega até nós, tão simplesmente, através dos
Brinquedos de Criança. Eles são o que de mais poderoso, sensível e
fundamental conhece a Cultura de um Povo. Aquilo que o faz sorrir.

Em 2008 a professora Maria Eugênia Milet e a pesquisadora Lydia Hortélio
propõem a realização de uma nova oficina para os docentes, funcionários, crianças e
familiares do CMEI Cid Passos; incluindo ainda as educadoras do CMEI Vovô
Zezinho, localizado no bairro Arenoso, espaço de protagonismo cultural dos
adolescentes do CRIA; sendo nesta ocasião que conhecemos o Presépio ou Baile de
Deus Menino.
Estas ações resultaram em comemorações natalinas nas duas escolas e uma
mudança curricular envolvendo o Natal, cuja figura do Papai Noel foi substituída pela
louvação ao Menino Divino, o Menino do Amor, ou seja, a toda criança presente no
mundo (e viva em nós, adultos, educadores) disposta a mover a imaginação na
direção da generosidade e à alegria do brincar.

2

O Encontro Ser-Tão Brasil era reconhecido por ser uma rede de articulação, promovida pelo CRIA em algumas
cidades do interior da Bahia, pautado nos valores e saberes do sertão. Planejado e realizado por agentes e ativistas
culturais, educadores, estudantes, Mestres e Mestras populares, com capacidade de interferir diretamente nas
políticas públicas locais e estaduais. A programação de cada encontro era desenvolvida em três dias, com a
realização de cortejo pela cidade, oficinas artísticas e feiras culturais.
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Conseguimos minimizar em parte a violência simbólica contra nossas crianças,
que moram em comunidades expressas na figura mítica do Papai Noel, o bom
velhinho que dá presentes inferiores às crianças pobres e presentes melhores às
ricas. Seria, de nossa parte, antiético e desonesto com as nossas crianças
associarmos as comemorações natalinas à figura do Papai Noel, reforçando
experiências de consumo de cunho capitalista em uma sociedade marcada,
brutalmente, por diferenças econômicas.
Assim, o projeto político-pedagógico da Educação Infantil do CMEl Cid Passos
foi modificado pela comunidade escolar que reconheceu o Presépio Sertanejo ou o
Baile de Deus Menino como uma atividade permanente, que garante às crianças o
acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos de
manifestações culturais dramáticas presentes na cultura nordestina.

Foto 3 - Baile de Deus Menino na Cid Passos

Fonte: Luciana Balbino da Silva, 2011.
Foto 5 - Carneirinhos

Fonte: Luciana Balbino da Silva, 2011.

Foto 4 – Pastor e Mago /Cid Passos

Fonte: Luciana Balbino da Silva, 2011.
Foto 6 - Lydia Hortélio visita Cid Passos

Fonte: Luciana Balbino da Silva, 2011.
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Desta forma, ressignificamos o sentido das comemorações natalinas na nossa
escola: saímos do conforto das estereotipadas e escolarizadas comemorações
natalinas tradicionais, das brincadeiras com finalidades educativas, para “[...]
descobrir o nosso país ‘encoberto’ e ir adentro do Brasil para sentir a alma das nossas
crianças, escutar a música do povo brasileiro para entender a nossa própria cultura e
das infâncias brasileiras” (MEIRELES, 2019).
A seguir, o relato com as percepções da pedagoga Geiza Luzia do Espírito
Santo, docente que atuava no centro municipal Cid Passos, em 2008, e participou da
implementação do Presépio ou Baile de Deus Menino:

Conheci o Presépio de Lydia Hortélio durante uma formação para os
professores da nossa escola em 2008. Esse Presépio é, na verdade, uma
reverência ao nascimento do Menino Jesus. Essa celebração acontece de
uma forma diferente, sem os aspectos culturais de outros países. É uma
forma de celebrar o nascimento do menino Jesus de uma maneira muito
brasileira. Os nossos elementos culturais são utilizados neste Presépio e
nessa celebração. Quando falo elementos culturais me reporto aos elementos
relacionados à nossa cultura: vestimentas, indumentárias, cenários, poesia,
musicalidade. Tudo acontece em um processo construído pelos professores,
crianças, mães, funcionários de vestimentas, indumentárias, adereços para
cada cena.

Hortélio (2017, p. 33) afirma que a música tradicional da infância é o que há de
mais sensível e essencial na cultura de um povo. "É o nascedouro da cultura
brasileira”. A pesquisadora reconhece as heranças culturais africanas, ibéricas e
indígenas como substrato e afirmação dos elementos constituintes da cultura
brasileira. “Qual o verso que queremos cantar na roda das crianças do mundo? O
Brasil é para ser cantado e dançado. Se não cantar e dançar não se sabe nada sobre
o Brasil”.

2. Interações parentais afetivas, espaços de convivência comunitária e ensino
de teatro
Em 2013 começo a trabalhar na Escola Municipal Lagoa do Abaeté, em
Salvador. Esta unidade escolar foi inaugurada no dia 14 de outubro de 1986, por meio
do esforço e empenho da comunidade Nova Brasília de Itapuã, liderada por um grupo
de mulheres, que percebiam a necessidade de uma unidade escolar mais próxima
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desta localidade para atender alunos do Ensino Fundamental, especificamente os
anos iniciais. A luta destas mulheres era minimizar os perigos que as crianças
enfrentavam para estudar, ao se deslocarem, quando percorriam a região da Avenida
Dorival Caymmi, com intenso tráfego de veículos, o que exigia atenção redobrada
dos/as estudantes. Desta forma, estas mães conseguiram a doação de um terreno e
reivindicaram junto aos órgãos competentes a construção da escola.
A escola está situada em uma região populosa, próxima ao Parque
Metropolitano do Abaeté, um dos pontos turísticos da capital baiana. Atende um
público da classe popular, constituída por filhos de pescadores, baianas de acarajé,
lavadeiras, empregadas domésticas, pais desempregados; além das crianças que
trabalham para manterem seu sustento, e ainda contribuírem com a família. Uma
população carente que deposita na escola expectativas de um futuro melhor, do ponto
de vista, pessoal, social, cultural e econômico.
Trinta e quatro anos após sua inauguração, em 2020 a Escola Lagoa do Abaeté
conta com 497 alunos matriculados, a maioria no ciclo I do Ensino Fundamental; são
425 estudantes em período parcial. Além disso, outros 72 alunos frequentam o curso
de Educação de Jovens e Adultos (EJA). O quadro de funcionários é composto de 48
professores, dois coordenadores, três secretárias, três vigilantes, quatro merendeiras,
sete funcionárias de serviços gerais, uma gestora e dois vice-diretores.
Em relação à estrutura física, a construção é recente, tem seis anos, pois o
antigo prédio foi demolido. A escola encontra-se em bom estado de conservação.
Dispõe de dez salas de aula, laboratório de informática, sala de leitura, sala de
professores, sala de coordenação, quadra de esporte descoberta, refeitório, pátio
coberto, guarita, sanitários e demais dependências pedagógicas e administrativas.
No entanto, a unidade escolar não possui espaço adequado para as atividades
ao ar livre, e a única sala ampla, onde as atividades teatrais poderiam ser
desenvolvidas, estava ocupada pelos alunos/as do 1° ano. Por isso, geralmente, as
aulas de teatro são ministradas em salas de aulas repletas de cadeiras, com acústica
e ventiladores precários. Quando disponíveis, outras opções são o laboratório de
informática e a biblioteca escolar, mas estes espaços não comportam o total de
estudantes por turma.
Os objetivos da proposta pedagógica da Escola Municipal Lagoa do Abaeté
foram elaborados com base nos Parâmetros Curriculares Nacionais, nas Diretrizes

13

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino
da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana elaborados pelo Ministério da
Educação (MEC) e no Documento Arte e Alegria, proposto pela Secretaria Municipal
de Salvador. Os três documentos têm em vista uma educação ampla, que parte da
necessidade de o aluno compreender a si mesmo e aos outros.
Na escola pude observar que a convivência entre os estudantes apresenta
também ocorrências de conflitos que, geralmente, terminam em agressões físicas.
Nem todas as crianças apresentam distúrbios comportamentais de agressividade,
mas as poucas crianças agressivas são capazes de desestruturar diversos grupos de
aprendizagem com seus comportamentos violentos. As violências intrafamiliar e
comunitária repercutem na saúde mental destas crianças e pré-adolescentes, que
agridem colegas, professores e funcionários; são atitudes que envolvem bullying e
agressões físicas e verbais.
Neste contexto, compreende-se a violência intrafamiliar como
[...] toda ação ou omissão cometida por um membro familiar que prejudique
o bem-estar, a integridade física, psicológica ou a liberdade e o direito ao
pleno desenvolvimento de outro membro. Pode ser cometida dentro ou fora
de casa por algum membro da família, incluindo as pessoas que passam a
assumir função parental, ainda que sem laços de consanguinidade. (BRASIL,
2002, p.15).

Para mediar os conflitos entre os estudantes e convocar as famílias para o
diálogo, sobre questões relacionadas aos alunos/as, criamos, em 2019, o Serviço de
Orientação Educacional, composto por duas coordenadoras, que trabalham sob a
supervisão de dois vice-diretores. Assim, encaminhamos crianças para testes
psicológicos e atividades esportivas e culturais e, de acordo com a necessidade,
conduzimos para o Centro de Assistência Social e Conselho Tutelar. A maior parte
das famílias, no entanto, não conseguem continuar o tratamento das crianças pois
faltam recursos financeiros para o transporte coletivo.
O bairro Nova Brasília de Itapuã é composto por duas comunidades, Baixa da
Gia e Baixa do Soronha, e ambas enfrentam problemas relacionados ao saneamento
básico e falta de água, além de conviverem com o intenso tráfico de drogas, cenas de
assassinatos e ocorrências de violência contra a mulher.
Pensando nesta problemática, acredito que projetos escolares pautados na
arte-educação e valorização da infância e da mulher podem fortalecer vínculos
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afetivos entre estudantes e familiares, além de criarem espaços de convivência
comunitária, contribuindo com a qualidade da relação entre escola e comunidade,
integrando, por fim, os conhecimentos destas famílias no currículo e no projeto
político-pedagógico da unidade escolar.
Com o intuito de proporcionar uma experiência articulada a referências do
ambiente

sociocultural,

na

perspectiva

da

construção

do

conhecimento

contextualizado e para contribuir de forma contundente para qualificar processos de
exploração de espaços de aprendizagem não-convencionais, que ampliam o sentido
de educação, na relação entre crianças, mulheres, cultura e arte, ensejamos a
experimentação estética e a vivência artística do Baile de Deus Menino na Escola
Municipal Lagoa do Abaeté. Nosso objetivo é constituir para e junto com as crianças
uma educação escolar pautada no desenvolvimento do fazer-sentir-pensar, capaz de
fortalecer a arte no currículo e ainda potencializar a formação cidadã e o
comprometimento com a diversidade humana.

3. Valorizando a cultura local, o olhar infantil, os brinquedos e brincadeiras
tradicionais da infância
Neste sentido, me pergunto: como a escola Lagoa do Abaeté, por meio das
aulas de teatro, pode contribuir para garantir os espaços do brincar como possibilidade
de reencantamento da infância, lócus da criatividade, espaço de autoria do ser
criança, de criação de narrativas, de vivências artísticas, éticas e estéticas?

Que fazer, enquanto educadores, trabalhando em um contexto assim? Há
mesmo o que fazer? Como fazer e o que fazer? Que precisamos nós, os
chamados educadores, saber para viabilizar até mesmo os nossos primeiros
encontros com mulheres, homens e crianças cuja humanidade vem sendo
negada e traída, cuja existência vem sendo esmagada? (FREIRE, 1996, p.
82).

Nesta trajetória, busquei alternativas para aprimorar minha prática pedagógica
teatral, dialogando com professores e estudantes do curso de Licenciatura da Escola
de Teatro da UFBA na tentativa de entendermos o desafio de potencializar, na sala
de aula, o teatro-educação na escola pública. Nesta caminhada, como professora de
teatro em busca de solidariedade social e política para enfrentar os problemas da sala
de aula, me inscrevo na seleção e, posteriormente, ingresso como supervisora no
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Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID/Teatro) vinculado ao
Ministério da Educação, em 2016, sob a coordenação dos professores Célida Salume
e Fábio Dal Gallo.
O projeto foi responsável por fortalecer as práticas teatrais na Escola Municipal
Lagoa do Abaeté, valorizando a cultura local, os brinquedos e brincadeiras tradicionais
da infância. Após reuniões de alinhamento metodológico com os/as bolsistas Maria
Damares Herminia dos Reis, Rafaelle Almeida Aragão, Catarina Brito Coelho, Maria
Aparecida Barreto, Avelino Silva dos Santos, e os responsáveis pela coordenação do
PIBID Teatro, decidimos implementar o projeto “Mãos que fazem e interpretam
Itapuã”. Nossa intenção era interpretar o bairro de Itapuã, por meio das próprias mãos
e de todo o corpo, e imprimir marcas capazes de revelar a beleza cultural da região,
como também explorar o brincar como uma construção social, que muda com o passar
do tempo e é capaz de despertar desejos e a substância social das memórias afetivas
das crianças e seus familiares.
Estávamos imersos na certeza de que

[...] a cultura infantil é um tecido de fios diversos: da cultura da família da mãe,
da cultura da família do pai, da cultura criada por cada criança a partir da sua
natureza, da cultura da escola, da cultura dos seus grupos. Cada ser humano
“carrega” uma cultura que irá misturar-se com as outras: cada um “herda”,
reproduz, adentra e incorpora elementos das diversas culturas.
(FRIEDMANN, 2012, p. 2).

Desta forma, o plano de ação consistia em fazer um levantamento, com as
crianças da Escola Municipal Lagoa do Abaeté e seus familiares, sobre as músicas,
histórias, brincadeiras e práticas culturais vivenciadas na comunidade. Assim, criamos
experiências de encenação onde a dramaturgia foi elaborada a partir das brincadeiras,
contos, brinquedos e canções, e da participação das crianças, que interpretaram
Itapuã de acordo com as suas memórias, vivências familiares e comunitárias.
Desenvolvemos improvisações teatrais e disponibilizamos objetos que foram
inseridos, aos poucos, no processo de criação cênica, estimulando a criatividade e
contribuindo com a formação dos personagens e das imagens capazes de interpretar
o brincar em Itapuã. Criamos também oficinas de brinquedos e brincadeiras
envolvendo os pais e as crianças com o intuito de promover a afetividade,
socialização, criação e convivência.
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Friedmann (2012, p. 4) afirma que

Oferecer oportunidades as crianças de terem contato com a natureza, com
espaços variados, com diversos materiais e repertórios lúdicos, ou de
construírem seus próprios brinquedos, é uma forma de contribuir com sua
saúde e integridade mental, física e emocional: são processos, vivências e
aprendizados permanentes. Nestas “brechas lúdicas” mora o germe do
processo criativo do ser humano, possibilidades dele se expressar,
possibilidades de gestar vidas mais dignas e significativas.

Cada um dos bolsistas do PIBID, com seu plano de ação particular, executou
ações que proporcionaram um ambiente de aprendizagem acolhedor; assim as
crianças puderam se entregar ao que era proposto, ou seja, criar as cenas e vivenciar
uma experiência estética pautada em processos colaborativos, com uma produção
estética que exterioriza satisfação e gratidão na execução de atividades que tocam
sua dimensão brincante.
Os bolsistas criaram planos de aulas correspondentes ao perfil das turmas que
acompanhavam, adequando as expectativas de aprendizagem de cada grupo.
Utilizamos também os registros fotográficos das aulas para as crianças avaliarem o
processo de produção as quais estavam inseridas.
Ao término do processo, realizamos uma mostra cênica a partir das
brincadeiras e dos jogos, responsáveis por revelarem as memórias afetivas e a
identidade de Itapuã por meio do olhar infantil. Convidamos os familiares para
brincarem e avaliarem a experiência junto com as crianças. Sistematizamos a
experiência de forma estética e criamos um blog3, com fotos, ilustrações, canções,
depoimento das famílias, professores e bolsistas do PIBID, tornando públicas as
práticas exitosas com o brincar.
Todos os registros de aula foram organizados a fim de serem publicitados na
escola e no foyer do Teatro Martim Gonçalves, localizado na Escola de Teatro da
UFBA onde as crianças apresentaram algumas cenas do Espetáculo “Lenda do
Abaeté”, além de visitarem a exposição fotográfica, organizada pelos bolsistas do
PIBID, durante o Seminário Interno PIBID Música e Teatro, em 2017.

3

Flores do Abaeté. Disponível em: <http://floresdoabaete.blogspot.com/>. Acesso em: 17 ag. 2020.
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No segundo semestre de 2017 retomamos a proposta de organizar a festa de
Natal na escola Lagoa do Abaeté, seguindo a tradição brasileira de louvação ao
Menino descrita na obra “O Presépio ou O Baile de Deus Menino: um Natal Brasileiro”,
da pesquisadora Lydia Hortélio (2011).
A cada proposição de realização do Presépio ou Baile de Deus Menino me
propus a pesquisar folguedos da cultura popular nordestina ligados ao ciclo das festas
natalinas. Nesta montagem de 2017, por exemplo, inclui, além de brinquedos
tradicionais da infância, dois folguedos: o Cavalo-Marinho e a Burrinha. Estes dois
folguedos estão presentes nas festas de comemoração do Dia de Reis e unem dança,
teatro e músicas presentes no imaginário cultural nordestino. Tínhamos como
objetivos pesquisar a estrutura dramática do Cavalo-Marinho e da Burrinha, e
empregar seus elementos no auto de Natal, aprofundando a pesquisa sobre
brinquedos tradicionais e criando espaço para a imaginação e interação entre as
crianças.

Foto 7 - Comunidade Nova Brasília de Itapuã

Fonte: Maria Eugênia Milet, 2017.

Foto 8 - Maria e a Menina do Amor

Fonte: Maria Eugênia Milet, 2017.
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Foto 9 - Marcha dos tirindões

Fonte: Maria Eugênia Milet, 2017.

Foto 11 - Lapinha

Fonte: Maria Eugênia Milet, 2017.

Foto 10 - Burrinhas

Fonte: Maria Eugênia Milet, 2017.

Foto 12 - Palhaço Pená

Fonte: Maria Eugênia Milet, 2017.

A bolsista do PIBID Teatro Rafaelle Araújo fez as seguintes considerações
sobre as experiências na Escola Municipal Lagoa do Abaeté em seu relatório de
avaliação final, em 2017:

Foram proporcionadas no campo do teatro infantil atividades que
transbordassem aos estereótipos, cujo fim seria a viabilização de um modelo
de educação libertador e emancipatório. Além disso, a realização de jogos e
dinâmicas teoricamente referenciados demonstrou, na prática, o quanto estes
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recursos são relevantes e propícios para a formação dos pilares da
diversidade cultural e social dos estudantes. Ressaltam-se os seguintes
resultados: contribuição para o resgate da brincadeira popular, valorizando o
patrimônio imaterial por meio da pesquisa aplicada em sala de aula sobre o
folguedo da Burrinha. Valorização de elementos da cultura popular, por meio
de contação de histórias, da utilização de músicas tradicionais e da
experimentação das brincadeiras pertencentes ao folguedo da burrinha. Além
da apresentação do Auto de Natal - Presépio ou Baile de Deus Menino: um
Natal Brasileiro de Lydia Hortélio.

O Presépio ou Baile de Deus Menino proporcionou integração entre as turmas,
compostas de 160 de estudantes, rompendo com a visão fragmentada e escolarizada
de vivenciar os processos de aprendizagens isoladamente. Os percursos criativos
foram colaborativos e realizados com todo o ciclo inicial do fundamental.
Era preciso incluir os grupos culturais do bairro de Nova Brasília de Itapuã e
adjacências no processo de criação deste festejo. Esta tentativa representava uma
oportunidade de integrar, ao nosso repertório lúdico, os valores fundamentais da
comunidade em conexão com os saberes e as práticas do Baile de Deus Menino.
Neste sentido, me aproximei da Casa da Música4, para obter a concessão do espaço
para realizar o festejo. Na Casa da Música tive a oportunidade de conhecer o Grupo
Musical Bahia Canta Paz5, organização comunitária formado por voluntários, que
cantam e tocam a favor da paz.
Fábio Shiva e Fabiola Campos Barreto, fundadores do Grupo Musical Bahia
Canta Paz, aceitaram o convite e participaram do nosso Baile de Deus Menino,
cifrando as músicas do livro “Presépio ou Baile de Deus Menino: Um Natal Brasileiro”,
de Lydia Hortélio (2011). As partituras foram compartilhadas com os participantes do
grupo musical, responsáveis pelo acompanhamento musical durante nossa
apresentação. Realizamos ensaios com nossas crianças na Casa da Música com os
instrumentistas. O Grupo Musical Bahia Canta Paz é composto, majoritariamente, por
senhores e senhoras e jovens da comunidade, que são os avós, avôs, tias/os,
irmãs/os das nossas crianças.

4

A Casa da Música é um espaço cultural situada no Parque Metropolitano da Lagoa do Abaeté que tem como
principais desafios fomentar a produção cultural da comunidade e contribuir para a democratização do acesso à
cultura.
5

O projeto Bahia Canta Paz existe desde 2017; os participantes se reúnem às margens da Lagoa do Abaeté, na
Casa da Música, duas vezes por semana, para cantarem músicas de todas as religiões e celebrar a paz.
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Em 2018 convidamos o grupo de Terno de Reis, do bairro de Itapuã, para
participar da louvação ao Menino Deus. Estabelecemos diálogos com a professora
Ronilda Araújo, que há nove anos organiza atividades com a comunidade em prol da
preservação da tradição do Terno de Reis6, que percorre ruas do bairro e visita casas
e presépios. Os Reis Magos fizeram uma cantoria para o Menino Jesus na nossa
lapinha. Segundo a tradição do Terno de Reis, quem os recebe em casa é
abençoado/a.
Reconhecemos a importância de envolvermos comunidade escolar e grupos
culturais e aproximarmos ainda crianças e famílias em uma grande celebração, assim
todos/as

podem

se

sentir

responsáveis

pela

educação

dos

estudantes,

compreendendo que o processo de educar transcende os muros da escola e envolve
diversos atores sociais. “É preciso uma aldeia para se educar uma criança”. Partindo
deste provérbio africano, nenhuma criança aprende e se desenvolve somente a partir
dos valores da sua família, mas também em acordo com toda a comunidade em que
vive e se relaciona. Temos uma responsabilidade coletiva pela educação das
crianças.

4. Processos formativos em teatro-educação
Em 2018 ingresso no Mestrado Profissional em Artes, na Universidade Federal
da Bahia (UFBA). Abre-se uma oportunidade de renovar a prática teatral na escola,
por meio da formação continuada ligada à universidade e ao meu próprio campo de
trabalho. Passo a fazer parte da linha de pesquisa Processos de Ensino,
Aprendizagem e Criação de Artes, investigando o Baile de Deus Menino, realizado na
Escola Municipal Lagoa do Abaeté, orientada pelo Professor Adalberto Santos.
Minha dissertação, intitulada “Percursos e Processos em Teatro-Educação: o
Baile de Deus Menino nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental”, é uma pesquisa
que, por meio da experiência de implementação do Baile de Deus Menino na Escola
Municipal Lagoa do Abaeté, estabeleceu vínculos com a cultura popular para
ressignificar processos de ensino e aprendizagem em teatro-educação nas primeiras
séries do Ensino Fundamental. A partir desta experiência procuro, enquanto arte6

O Terno de Reis é inspirado na história bíblica dos Três Reis Magos: Gaspar, Melchior e Baltazar, que seguem
uma estrela que surge no céu no dia 25 de dezembro, no dia do nascimento do Menino Jesus. Eles levam
presentes (ouro, mirra e incenso) para o Menino do Amor.
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educadora, ampliar a escuta às narrativas das crianças e também de sua comunidade,
estabelecendo diálogos participativos, conectada com as três dimensões centrais do
ensino criativo: a construção das relações sociais na classe, o engajamento dos
interesses e a valorização das contribuições das crianças (BEINEKE, 2015).
Em 2019, o Baile de Deus Menino, realizado na Escola Municipal Lagoa do
Abaeté, contou com a participação de crianças de turmas heterogêneas, tanto do
turno matutino, como do turno vespertino. Participaram estudantes do 1°, 2°, 3°, 4° e
5° ano e do Projeto Acelera7, composto por uma turma de pré-adolescentes com
distorção idade/série. Iniciamos o projeto com, aproximadamente, 50 crianças. É
natural que aconteçam desistências no percurso devido, principalmente, a motivos
particulares: mudança das famílias do bairro, viagens, doenças e outras questões. As
crianças chegam muito animadas, pois sabem que vamos fortalecer por meio dos
nossos encontros um espaço de convivência afetiva, aprendizagem e brincadeiras.
Como já fizemos em outras montagens, foi enviado um termo de autorização aos
familiares, solicitando a participação dos estudantes na proposta, além de um
calendário com os dias e os horários de ensaios. As oficinas aconteceram no
contraturno para os estudantes do turno matutino.
O relacionamento entre as crianças foi construído encontro a encontro, pois
tínhamos uma diversidade de idades; crianças que sabiam ler e outras que ainda não
haviam sido alfabetizadas. Aconteceram brigas entre alguns estudantes do turno
oposto e as famílias decidiram retirar as crianças do projeto com medo de
desentendimentos fora da escola. Durante os aquecimentos e ensaios das
coreografias do Baile de Deus Menino ocorreram puxões de cabelo entre as meninas.
Eu procurava fazer a mediação dos conflitos por meio de negociações instauradas
dentro do próprio grupo de alunos/as. A mediação também era realizada pelos pares,
de forma a criar responsabilidades e tentar satisfazer as necessidades das crianças
de escuta, da libertação da fala e dos gestos, mediante o desenvolvimento de um
ambiente solidário, acolhedor e cooperativo.

7

O Instituto Ayrton Senna oferece apoio à Secretaria de Educação de Salvador no campo da gestão e da formação
integral de educadores. O Projeto Acelera Brasil promove a recuperação da aprendizagem de alunos com distorção
idade-série matriculados do 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental. Ao participarem da proposta, os alunos aprendem
o suficiente para saltar até dois anos escolares. O projeto promove a qualificação da gestão dos indicadores das
redes de ensino, contribuindo para o alcance das metas do Plano Nacional de Educação.

22

Friedmann (2017, p. 2) assinala que:

As crianças se expressam de forma permanente, são autoras das suas vidas
e atoras sociais. O grande desafio do mundo adulto é parar para escutar e
compreender o que dizem. Vamos conhecer e reconhecer os temperamentos,
atitudes e potências individuais? Reconhecer a multiculturalidade e contexto
de cada criança?

Deste modo, Sarmento (2004, p. 27) afirma que "ouvir a voz das crianças: esta
expressão condensa todo um programa, simultaneamente teórico, epistemológico e
político”. Assim, nesta pesquisa trabalhei intensamente para criar espaços de escuta
e diálogo permanentes com os alunos/as, para que pudéssemos instaurar, por meio
da expressão dos sentimentos, o respeito às subjetividades e aos aspectos
socioculturais e geracionais de cada criança. As atividades programadas nos nossos
encontros propiciaram ações de reciprocidade e de contato corporal, que contribuíram
e ajudaram a reduzir a violência, construindo possibilidades de estar perto de alguém,
sem agredir, colidir, brigar.
Escutar as crianças possibilitou uma conexão entre seus interesses,
necessidades, vivências e realidades, e os elementos do Baile de Deus Menino
oportunizaram acesso a ferramentas de expressão de ideias, por meio do canto, da
dança, da poesia e das confecções de adereços e fantasias.
Trata-se de um processo de construção do conhecimento criativo por meio de
uma experiência significativa de aprendizagem sobre o patrimônio imaterial e a
diversidade das culturas tradicionais populares pautadas na alegria, nos traços de
solidariedade e de resistência dos folguedos do povo brasileiro. Freire (1996, p.160)
disse, acertadamente, que a “alegria não chega apenas no encontro do achado, mas
faz parte do processo da busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura,
fora da boniteza e da alegria.”

5. O/a menino/a, o brincar e a cultura da infância
A experimentação do Baile do Deus Menino na escola nos aproxima da alegria
de ser menino/a, do valor da amizade e do convívio entre eles/as, de brincar com o
corpo inteiro na natureza. Revela um “saber de menino/a”: as experiências, gestos,
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práticas culturais da infância. É o “ser humano ainda novo” (HORTÉLIO, 2011, p. 24)
que emerge neste mundo com toda promessa de esperança, pertencimento,
autenticidade e gosto pela beleza. É o momento simbólico de vivermos e
relembrarmos a criança eterna, acordar a criança interior, estarmos ciente que a
cultura infantil consiste em trocas entre crianças, uma cultura de pares, de fabulações
que cria e ressignifica, dá sentido às ações, um lugar de simplicidade e
complexidades.

Foto 13 - Alongamentos

Fonte: Luciana Balbino da Silva, 2019.

Foto 14 - Samba de roda

Fonte: Luciana Balbino da Silva, 2019.

O Baile de Deus Menino, por meio da sua dinâmica brincante, representa as
culturas populares e as culturas da infância em suas multiplicidades de saberes e
fazeres, como portadoras de dimensões criativas, potencializadoras da inventividade,
referenciando o ato de brincar como uma experiência criativa.
Há uma identificação das crianças com a história do Menino do Amor, escrita
por Lydia Hortélio (2011), e com as dinâmicas brincantes do Baile de Deus Menino,
como também com a beleza dos adereços e personagens. Pudemos perceber este
envolvimento, por exemplo, durante a realização de uma leitura coletiva da história do
Menino do Amor, quando, emocionadas, as crianças aplaudem. Aproveitamos o
momento e, logo após a leitura, os estudantes fizeram ilustrações da história para
utilizarmos nos convites de apresentação do Baile de Deus Menino em momento
oportuno.
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Figura 1 - Os Três Reis Magos

Fonte: Luciana Balbino da Silva, 2019.
Figura 3 - Pai, mãe e o Menino do Amor

Fonte: Luciana Balbino da Silva, 2019.

Figura 2 - O Menino do Amor

Fonte: Luciana Balbino da Silva, 2019.
Figura 4 - A Criança Divina

Fonte: Luciana Balbino da Silva, 2019.

Figura 6 - O Menino e a Menina do Amor

Fonte: Luciana Balbino da Silva, 2019.
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Neste sentido, Sarmento (2004) defende alguns elementos estruturantes do
conceito de culturas da infância. O autor esboça a ideia de cultura como sistemas
simbólicos em elaboração, onde a interatividade entre as crianças e das crianças com
os adultos possibilitam a apropriação, a reinvenção e a reprodução da cultura, o que
garante a permanência das culturas da infância entre nós.
Sarmento (2004) ainda argumenta que a ludicidade é um modo de ser infantil
com capacidade de recriar o mundo por meio da entrada e saída da fantasia para a
articulação com o mundo real e a reiteração que diz respeito ao desejo/necessidade
de realizar atividades de maneira repetida o que torna potente a vida das crianças e
asseguram a presença da infância na sociedade. Para o autor, o lugar das crianças é
na cultura da infância, sendo este lugar, constantemente, reconfigurado, de acordo
com as condições estruturais que definem cada geração, em cada momento histórico.
A seguir, transcrevo os depoimentos de algumas crianças, do no nosso primeiro
encontro, após assistirem ao filme Mitã (2013), com direção de Lia Mattos e Alexandre
Basso. Inspirado em Fernando Pessoa, Agostinho da Silva e Lydia Hortélio. O filme
mostra a criança em sua dimensão brincante em conexão direta com a educação,
natureza, espiritualidade e cultura da infância. Os relatos das crianças expressam
como o brincar é uma apropriação cultural, uma produção de cultura entre pares por
meio da “ transmissão de brincadeiras, jogos e rituais das crianças mais velhas, de
modo continuado e incessante, permitindo que seja toda a infância que se reinventa
e recria, começando tudo de novo.” (SARMENTO, 2004, p. 18)

Eu gostei muito de assistir ao filme. Aprendi várias brincadeiras, que posso
brincar hoje; e se faltar o celular posso ir pra rua brincar com as minhas
colegas e ensinar novas brincadeiras para elas também.
Aluna do 5° ano, 11 anos

Houve um envolvimento integral das crianças durante as brincadeiras. No fim
do encontro estavam alegres e eufóricas:

Eu gostei muito dessa aula porque foi muito divertida. A gente aprendeu
algumas coisas pra quando a gente crescer. A gente sabe, pelo menos,
algumas coisas de lembrança da nossa aula.
Aluna do 5° ano, 10 anos
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O brincar impulsiona a (re)criação de significados pela criança, que é
manifestada pela linguagem, construindo narrativas próprias. Barbosa e Richeter
(2017, p. 85) assinalam que “a brincadeira experienciada na infância acompanha
devires dos seres humanos ao longo da sua vida transformando-se naquilo que
denominamos a invenção lúdica da vida, fonte de energia, alegria, movimento,
pensamento”.
Neste sentido, acredito que devemos seguir oferecendo tempo e espaços para
as brincadeiras acontecerem na escola, pois elas são essenciais para o
desenvolvimento das nossas crianças; assim elas podem ser participativas e capazes
de estabelecerem trocas com os pares a partir de vínculos afetivos, possibilitando que
o brincar seja uma possibilidade para a vida inteira.

6. A música no Baile de Deus Menino
O Baile de Deus Menino é composto por marchas, samba de rodas e louvações
que nos permitiram compreender a diversidade musical do povo brasileiro. As crianças
tiveram a oportunidade de aprender um significativo repertório do Presépio por meio
da apreciação musical e escuta ativa, e foram capazes de acompanhar com palmas
os ritmos das músicas.
Neste sentido, Hortélio (2017, p. 34) explica a música infantil como:

[...] uma música em movimento, aliada à representação e a uma geometria
no tempo, que se explicita por meio do desenho móvel de suas formações:
círculos/rodas que giram ou não; linhas/filas, simples e duplas que se
deslocam; o ponto/o centro, a criança do meio, o personagem, que vai, vem,
volta, espera, permanece ou configura novo movimento...Não será demais
voltar a afirmar, trata-se de uma música no corpo, com o outro, a palavra, o
movimento, a ação, o devir [...].

Dentro do Baile de Deus Menino temos três sambas de roda: “Deus Menino na
Lapa está”, “Squitim” e “Brinca Palhaço”, que exigem das crianças a abertura de uma
grande roda para sambarem e, em um determinado momento, irem para o centro da
roda para sambar, revezando com outras/os colegas. Algumas crianças ficaram
tímidas neste momento devido a exposição, argumentam que “não sabiam sambar”
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ou que “tinham vergonha”. Neste sentido, trouxe para nossas vivências elementos da
capoeira de Angola e do samba de roda, imbricados em movimentos circulares de
resistência afro-brasileira, trazendo para a memória corporal das crianças a dimensão
circular da luta, da alegria, do sagrado e do tempo mítico.
Trabalhamos movimentos corporais que dizem respeito aos saberes e fazeres
expressivos da luta dos afro-brasileiros/as na perspectiva da emancipação humana e
que apontam para as relações entre corpo, cultura e arte-educação. Os movimentos
corporais da capoeira experimentados foram a ginga, meia-lua de frente, rabo de
arraia, esquiva, tesoura e aú. Uma sequência de ataques e defesas, de perguntas e
respostas capazes de promoverem diálogos corporais, por meio da imprevisibilidade
e espontaneidade de movimentos, que permitem rudimentarmente brincar com o
próprio corpo e com o corpo do colega.

Foto 15 - Capoeira

Fonte: Luciana Balbino da Silva, 2019.

Foto 16 - Samba de roda

Fonte: Luciana Balbino da Silva, 2019.

Experimentamos o samba de roda cantando os sambas do Baile de Deus
Menino, focados/as na manutenção da célula rítmica, pois há uma grande tendência
à dispersão devido à exposição corporal do/as colegas, motivo de risadas e alegria.
Há sempre uma criança que vai ensinando às outras como sambar e cada um/a vai
achando seu ritmo, seu jeitinho de dançar.
A loa é uma prática da oralidade presente na maioria dos folguedos brasileiros.
São versos ritmados e recitados, geralmente, por mestres populares e outros/as
personagens. Nas loas podemos observar uma técnica de composição dos versos,
com a presença frequente de versos de sete sílabas ou redondilha maior. Os versos
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podem ser profanos, líricos, religiosos ou cômicos. Contextualizei as loas dentro das
estruturas da tradição da cultura popular brasileira, como experiência de identidade
de vários folguedos, como, por exemplo, no Cavalo-Marinho e no Bumba-meu-Boi.
As loas no Baile de Deus Meninos são recitadas por Pastorinhas, Pastores,
Reis Magos, Estrela e Palhaço Pená, antes, durante e depois das marchas e sambas
de roda. As loas neste folguedo possuem um contorno melódico muito peculiar, e na
maior parte dos versos possui uma sonoridade aguda, caindo para o grave na última
estrofe, abruptamente. Escutamos e apreciamos a sonoridade de cada uma delas
separadamente. Um dos mais importantes pesquisadores da tradição oral do Brasil,
Luiz da Câmara Cascudo, informa, no “Dicionário do Folclore Brasileiro”, que “loa é
verso de louvor, louvação em versos improvisados ou não.” (CASCUDO,1969, p. 401).
É importante ressaltar junto às crianças a relação de atenção que devem
estabelecer coma música, por meio da percepção auditiva, para não perderem o
senso rítmico, a concentração. Estabelece-se, a partir da música, o respeito ao
próximo e a solidariedade, contribuindo assim para uma efetiva consciência corporal
e de movimentação frente às mudanças das músicas, e às pausas.

7. Flores, cestinhas, tirindões, cajados, barangandões
Os saberes e fazeres dos adereços cênicos, no meio da cultura popular, assim
como na escola, fazem emergir no clima de trabalho um momento festivo. Dessa
maneira: escutamos e cantamos as marchinhas e samba de rodas enquanto
produzimos e nos encantamos com a beleza das flores, cestas, cajados, tirindões e
barangandões.
O canto puxa o ritmo do trabalho-festa-ritual. A confecção dos objetos precisa
do envolvimento integral das crianças para darmos conta da grande demanda de
trabalho. Estes dias de trabalho coletivo são carregados de significados para as
crianças, não apenas o canto é importante, mas as trocas que acontecem entre elas
de afetividade, solidariedade, sentidos e convivência generosa.
Conversamos sobre os lugares, modos de vida, visão de mundo, o cenário
social mutante dos indivíduos e grupos sociais que dão formas às múltiplas
expressões de arte, convencionalmente, chamadas de populares.
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A confecção dos adereços das Pastorinhas e Pastores é realizada em
encontros distintos e exige do professor uma preparação antecipada, para organizar
os materiais e disponibilizar para os/as estudantes. Agreguei na sequência didática
filmes sobre à reutilização de resíduos sólidos urbanos, como a garrafa pet para a
criação de cestinhas. Os documentários narraram a utilização de arcos em danças
populares brasileiras e histórias de domínio público sobre a origem dos barangandões.
Foto 17 - Confecção de tirindão

Fonte: Luciana Balbino da Silva, 2019.
Foto 19 - Finalização das cestinhas

Fonte: Luciana Balbino da Silva, 2019.

Foto 18 - Confecção de cestinhas

Fonte: Luciana Balbino da Silva, 2019.
Foto 20 - Tirindões

Fonte: Luciana Balbino da Silva, 2019.
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A realização destas atividades proporcionou um envolvimento pleno das
crianças, que estiveram concentradas no ato de manipular diversos materiais, como
o papel, utilizado como matéria-prima para recortes de flores tridimensionais e fitas
diversas. Os/as estudantes foram estimulados/as a praticar novas técnicas, que
proporcionaram, ao mesmo tempo, a aquisição de novas habilidades manuais, talento
e autoconfiança, e uma maneira de ordenar o mundo, a partir da junção do intelectual
com o manual, fazendo com que se identificassem-se, orgulhosamente, como
produtores dos artefatos produzidos.
Neste processo pudemos observar o desenvolvimento da sensibilidade, na
escolha das cores e no formato das flores, além de progressos no campo da cognição,
por meio da utilização de parâmetros para as medidas e cortes realizados sobre os
materiais. A atividade foi um excelente estímulo para o desenvolvimento da
coordenação motora, motricidade fina, visão espacial e forma de expressão.
É interessante observar o desenvolvimento da autoconfiança nas crianças, elas
vão arriscando, perdendo o medo de “fazer errado” e do julgamento dos colegas sobre
suas escolhas artísticas. As crianças, após construírem os adereços, aprenderam
também a manipulá-los para serem usados em cena com segurança.

8. Diversidade cultural e preconceito racial
A maneira como brincamos, dançamos, cantamos e resistimos, diz muito sobre
quem somos. O conhecimento de saberes culturais, por sua vez, estimula as crianças
a se aproximarem das histórias das nossas origens e entenderem também as
memórias do cotidiano. A pluralidade cultural, responsável por criar arte, cultura,
pertencimento, autoestima, ética e normas de convivência, precisa ser valorizada nas
escolas para entendermos melhor a diversidade de tantos povos que compõem o povo
brasileiro.
A partir deste ângulo, é possível afirmar que precisamos de uma educação
comprometida com o multiculturalismo, que “contesta, teoricamente, preconceitos e
discriminações a indivíduos e grupos culturais, muitas vezes, submetidos a processos
de rejeição ou silenciamento, por sua condição de pertencimento identitário diverso
dos padrões definidos como válidos e aceitáveis”. (ALBUQUERQUE, 2013).
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Nesta perspectiva, as atividades propostas durante a execução do projeto de
teatro-educação possibilitaram às crianças a construção de espaços de escuta,
reflexão e

verbalização

de

sentimentos,

percepções

e

experiências, que

compartilhadas em grupo encontraram lugar de acolhimento. A relação dialógica entre
a professora e os/as alunos/as favoreceu a construção de narrativas sobre si mesmo/a
e, a partir da análise das questões do mundo que as afetam.
A partir da exibição de filmes dialogamos sobre a diversidade religiosa, étnica
e cultural na sociedade brasileira, reconhecendo a importância de conviver com a
diferença. Abrimos ainda espaços para a desconstrução de preconceitos e forjamos a
construção de uma sociedade mais democrática.
Conversamos sobre a existência de diferentes cosmovisões, ou seja, das
formas subjetivas de ver e entender o mundo, as relações humanas e os papéis dos
indivíduos na sociedade. Problematizamos como todas/os temos muitas diferenças
físicas, religiosas, preferências, mas também muitas semelhanças, principalmente,
em relação aos sentimentos.
Surgiram alguns depoimentos nas rodas de conversa durante e após a
realização das atividades que merecem ser mencionados:

Eu achei o filme muito legal, mas algumas pessoas não gostam de respeitar
umas às outras. Eu respeito todas as religiões: os filhos do candomblé e de
tudo, e também tem gente que fica chamando as pessoas de cabelo duro, só
que é cabelo crespo, cacheado e é bem bonito. E tem gente que é negro que
chama de preto, só que não, a cor delas é bem bonita.”
Aluna do 3°ano, 8 anos

Ao serem solicitadas sobre exemplos de situações de respeito e de desrespeito
que tenham vivido ou presenciado, uma criança fez o seguinte depoimento:
Teve uma vez lá na escola, tinha uma menina que o nome dela era Carla, ela
era branca, só porque eu era morena, eu toquei no ombro dela, ela limpou o
ombro e me chamou de negra e que não era para eu estar naquela escola,
que ela era de alto nível e que eu era lá embaixo. Eu me senti excluída, e se
eu fosse a única neste mundo que fosse dessa cor, eu me sentiria muito para
baixo. Eu não consegui falar isso para ninguém. A primeira vez que falo é
aqui no grupo.
Aluna do 5°ano, 10 anos
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A aluna traz neste depoimento um exemplo de como se reproduzem as
relações de racismo entre as crianças de nove e dez anos no cotidiano escolar. O
preconceito racial se apresenta neste diálogo ao imprimir uma noção de raça como
parâmetro de classificação das pessoas.

A discriminação racial é a manifestação do preconceito e pode se dar através
de um gesto, um olhar e até de palavras que acabam por ferir e marcar
moralmente a pessoa. Ela é uma externalização do racismo, que se baseia
em crenças que estabelecem uma hierarquia entre raças, isto é que pregam
a superioridade de uma raça sobre a outra, legitimando atitudes hostis contra
um grupo de pessoas (BRASIL, 2006, p.140).

Neste momento, percebi enquanto arte-educadora como é desafiador e
necessário criar espaços para diálogos entre os/as docentes e os/as educandos/as
sobre as formas e as consequências do racismo na sociabilidade das crianças na
escola e na sociedade. Acredito que o reconhecimento de que o problema existe é o
primeiro passo e que devemos reconhecê-lo como o elemento que sustenta, de forma
opressora, a estrutura social, política e econômica do Brasil.
É preciso pensar na superação dos problemas debatidos neste encontro como
uma construção permanente, crítica e transformadora de práticas comprometidas com
os direitos humanos, a favor do empoderamento das crianças negras e contra toda
forma de discriminação e violência. Não podemos naturalizar a discriminação racial
nas escolas. Essas questões são importantes porque tratam da construção de
subjetividades das crianças, que devem ser fortalecidas nas relações sociais que
estabelecem para o enfrentamento do racismo e na construção de uma imagem
empoderada de si mesmas.
Concordo com o educador libertário Freire (1996, p. 46) que acredita que uma
das tarefas mais importantes da prática educativa-crítica é propiciar condições para
que educandas/os e professores/as possam, em relação uns aos outros:

Assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante,
transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva porque é
capaz de amar. Assumir-se como sujeito porque é capaz de reconhecer-se
como objeto. A assunção de nós mesmos não significa a exclusão dos outros.
É a "outredade" do "não eu", ou do tu, que me faz assumir a radicalidade de
meu eu.
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Neste sentido, infâncias negras importam e a luta antirracista deve ser de toda
a sociedade, para que o racismo estrutural não perpetue e aprofunde desigualdades
sociais e econômicas na sociedade brasileira.

Nas relações cotidianas, o racismo prejudica o desenvolvimento da
autoconfiança e autoestima de milhões de pessoas negras, indígenas e de
outros grupos sociais discriminados. Ele também é um obstáculo para a
construção de relações respeitosas, de reconhecimento positivo e de
solidariedade entre as pessoas, ao alimentar a ideia de uma sociedade
hierarquizada, na qual uns “valem mais que outros”, que determinadas
histórias e culturas são melhores do que outras. (CARREIRA; SOUZA, 2013,
p. 12).

Torna-se evidente, a partir deste encontro, a necessidade do fortalecimento na
unidade escolar de projetos que tratem da identidade étnico-racial e da valorização da
cultura e da história africana e afro-brasileira na construção da identidade e da
nacionalidade brasileira.

9. Os brincantes em cena
Faltando uma semana para a apresentação do Baile de Deus Menino, em
dezembro de 2019, tive que me ausentar da Escola Municipal Lagoa do Abaeté.
Recebi a notícia que meu pai estava em estado grave, internado em uma Unidade de
Terapia Intensa (UTI), com problemas coronários, e que deveria acompanhá-lo para
a realização de uma cirurgia cardíaca, no dia da apresentação, procedimento que
acabou levando-o a óbito. Tive que tomar a difícil decisão de pedir para a professora
Andreia da Silva de Jesus, especialista em atendimento Educacional Especializado
(AEE), para que me ajudasse, assumindo meu papel de liderança com as crianças.
Ela aceitou prontamente o desafio.
Estudamos o roteiro apresentado na proposta pedagógica desta pesquisa, a
divisão das personagens, entradas e saídas das Pastoras e Pastores, Carneirinhos,
Palhaço Pená, Reis Magos, Estrela, entre outros. Deixei organizados os figurinos, em
sacolas, com as roupas de todos os personagens etiquetados com os nomes das
crianças. Todos os adereços e elementos do cenário ficaram prontos.
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Durante meu último ensaio chamei a professora Andreia, o músico Arthur e as
crianças para explicar que não estaria presente na apresentação do Baile de Deus
Menino. No primeiro momento as crianças ficaram surpresas, mas entenderam a
minha situação. Dividi os estudantes, atribuindo responsabilidades: um grupo cuidou
dos enfeites de cabelo, outro ficou responsável pela entrega e coleta do figurino após
a apresentação, alguns estudantes ficaram com a organização dos adereços de cena
e um grupo de meninas fez a maquiagem. Conversamos sobre a necessidade de não
perdermos os figurinos e os adereços, pois tivemos uma história longa, de muitas lutas
para conseguirmos adquiri-los.
Nestes dez anos de realização do Presépio ou Baile de Deus Menino sempre
estive próximo do músico ou do grupo musical responsável pelo auto natalino,
cantando junto, dando suporte às crianças nas canções e chamando-as pelo nome,
no microfone, para fazerem as louvações. Desta vez, designei à aluna Luciana, do
5°A, para desempenhar o meu papel. Luciana foi a aluna responsável em conduzir o
Baile de Deus Menino com o suporte da professora Andrea.
Chegou a hora de partir. Viajei para o estado de Mato Grosso com o coração
apertado, preocupada com a apresentação das minhas crianças. Levava na mala
minhas dúvidas, esperanças, tudo o que tinha aprendido neste processo e uma
intuição que elas fariam o Baile mais bonito e emocionante de todos os anos. A
professora Andrea fez o relato da apresentação e dos seus sentimentos relacionados
a esta experiência:

Foi com um certo receio e insegurança que aceitei acompanhar e orientar as
crianças a se apresentarem no Presépio de Natal, que a professora Luciana,
organiza todo ano, mesmo que era algo já vivenciado por elas. Esse
sentimento emergiu porque tinha pouca familiaridade, pouco tempo na
escola. Só tinha visto uma vez essa apresentação. No entanto, eu também
me senti lisonjeada, por ter sido escolhida e senti que você tinha confiança
em mim, [...], eu notei que as crianças já tinham uma familiaridade com o
roteiro, já tinham autonomia para executá-lo [...]. No dia da apresentação das
crianças, a minha percepção se confirmou porque eu as vi muito organizadas,
só mesmo querendo saber onde estavam os materiais [...]. Elas estavam
muito orgulhosas, mostrando muita independência e isso fez com que o
trabalho ficasse muito mais bonito. Elas abrilhantaram, se emocionaram,
emocionaram todos que estavam lá. Inclusive todas as professoras [...].
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A coordenadora da Escola Municipal Lagoa do Abaeté, a professora Gabriela
Cunha, teve as seguintes impressões:

[...] Neste trabalho, contou-se com a participação da gestão, uma ajuda muito
significativa, e com apoio de alguns professores e demais profissionais da
escola na organização no dia da apresentação. A apresentação, sem
dúvidas, foi um sucesso. Estiveram presentes as famílias, os responsáveis e
demais representantes da comunidade local, e essa apresentação foi
realizada na Casa da Música, que veio a culminar em um trabalho muito bem
feito e com certeza estará marcado e lembrado na memória daqueles que
participaram.

As crianças relataram suas experiências sobre as circunstâncias da
apresentação do Baile de Deus Menino, expressando seus sentimentos, a forma como
se organizaram e a satisfação pessoal em participar deste acontecimento:

Eu gostei muito da apresentação do Baile de Deus Menino, foi um dia muito
esperado. Eu e as meninas gostamos muito da apresentação. Antes da
apresentação, nós organizamos uma fila e as meninas foram distribuindo as
coisas. Na hora, eu senti muita responsabilidade porque eu ensaiei muito a
minha parte e todas as meninas ensaiaram também. Quando a gente entrou
no palco todo mundo aplaudiu a gente.”
Aluna do 5° ano, 11 anos

Foi muito legal a apresentação do Baile de Deus Menino, a gente teve a
experiência de apresentar um auto de Natal que eu nunca tinha apresentado.
Foi muito bom, a gente se divertiu muito. Eu gostei da apresentação, a parte
dos textos de falar, eu gostei muito. Os ensaios foram um pouco difíceis, mas
no final deu tudo certo. Digamos que a apresentação do auto de Natal é de
dança, a gente faz e outras pessoas podem estar assistindo, já a festa de
papai Noel é diferente, a gente só tira foto.”
Menina, 11 anos, 5°.

Gostaria de compartilhar Freire (1996, p. 50), que exprime os desafios, o
inusitado, a prática reflexiva e crítica comprometida com a boniteza do exercício da
docência:
É assim que venho tentando ser professor, assumindo minhas convicções,
disponível ao saber, sensível à boniteza da prática educativa, instigado por
seus desafios que não lhe permitem burocratizar-se, assumindo minhas
limitações, acompanhadas sempre do esforço por superá-las, limitações que
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não procuro esconder em nome mesmo do respeito que me tenho e aos
educandos.

Não estar presente na apresentação do Baile de Deus Menino trouxe-me algumas
reflexões sobre a necessidade de potencializar a autonomia das crianças em algumas
dinâmicas de organização e composição deste folguedo. Desta forma, sinto que é
preciso fortalecer a cada processo de montagem do Presépio uma rede de apoio
mútuo, baseada na cooperação, para que as crianças se envolvam em uma energia
criativa e libertadora, a partir da valorização de si mesmas e do outro, fortalecendo a
noção de grupo. Assim como, incentivar espaços de trocas para que possam se
relacionar e compreender sua subjetividade, dentro de um contexto coletivo, e
construir suas próprias culturas, produzindo narrativas do brincar germinadas no
festejo do Baile de Deus Menino.

10. Considerações finais
A realização da pesquisa “Percursos e Processos em Teatro-Educação: o Baile
de Deus Menino nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental”, na Escola Municipal
Lagoa do Abaeté, destaca-se como um processo de aprofundamento das
experiências relatadas neste artigo, durante minha imersão no Mestrado Profissional
em Artes, no ano de 2018, na Universidade Federal da Bahia (UFBA).
As narrativas do brincar descritas revelam memórias do trabalho de arte e
cultura brasileira, que desenvolvi como arte-educadora no CMEI Cid Passos, de 2004
a 2013, e na Escola Municipal Lagoa do Abaeté, onde atuo há sete anos, com a
intenção de valorizar o patrimônio cultural e sua rica diversidade. Acredito que a
capacidade do sujeito de compreender sua própria história, de fazer história, analisar
criticamente suas conexões, a partir de diferentes vivências, faz emergir novos
saberes e novos sentidos, que ressignificam a prática artística docente.
Nesta pesquisa me deparo com crianças interessadas no processo de
construção ativa, lado a lado comigo e com os/as colegas, em um percurso de
desenvolvimento de conhecimento significativo, respeitando e valorizando as
potencialidades individuais, participando com diferentes questões, ideias, criatividade,
potência de vida: “os educandos vão se transformando em reais sujeitos da
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construção e da reconstrução do saber ensinado, ao lado do educador, igualmente
sujeito do processo.” (FREIRE, 1996, p. 29).
Busco por meio desta experiência estética estimular a criatividade, a
afetividade, a imaginação, a construção de identidades, o acolhimento e o convívio
com a diversidade cultural; entretanto, é preciso compreender a “sacralidade da
infância, sobretudo daquela(s) criança(s) com quem estou em contato, preciso poder
olhar para elas” (FRIEDMANN, 2003, p. 24). É preciso olhar os gestos, falas,
sentimentos, a corporeidade brincante, na essência do ser criança.
O Baile de Deus Menino é uma manifestação cultural popular que proporciona,
durante o processo de criação artística nas escolas, o contato com a contação de
história, canções, loas, danças, brincadeiras, manipulação e confecção de adereços
e figurinos advindos da nossa cultura e da pluralidade das identidades dos povos que
compõem a sociedade brasileira e tecem uma multiplicidade de linguagens e sentidos.
Com este projeto pude implementar nas escolas um processo educacional menos
utilitarista e resgatar as linguagens artísticas populares, redesenhando conteúdos
curriculares teatrais.
Depois de realizar o Baile de Deus Menino durante dez anos, observo que este
folguedo se renova, ritualisticamente, ano a ano, pois inclui na estrutura cênica
elementos da cultura popular e da infância, como também das expressões artísticas
contemporâneas. O hibridismo das linguagens artísticas fornece impulsos e garante a
reinvenção e sobrevivência deste folguedo.
Este percurso de implementação e continuidade do Baile de Deus Menino na
Escola Municipal Lagoa do Abaeté é construído a partir de parcerias, com grupos
culturais do bairro de Itapuã e com a adesão das famílias dos/as estudantes que,
progressivamente, estão se aproximando da escola e desejam participar dos festejos.
Quero destacar a importância da participação dos bolsistas do Programa Institucional
de Bolsas de Iniciação à Docência/ PIBID -Teatro, ligado ao Ministério da Educação
que contribuíram entre 2016 e 2018 com a pesquisa da cultura da infância e popular,
na comunidade de Nova Brasília de Itapuã, para a realização do Baile de Deus
Menino. O diálogo e a parceria entre a escola pública e a UFBA têm se demonstrado
profícuos no enfrentamento aos desafios do ensino e nas experimentações artísticas
nos primeiros anos do Ensino Fundamental.
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O Baile de Deus Menino pode ser um instrumento estratégico de valorização
das culturas da infância, autoconhecimento cultural artístico das comunidades,
empoderamento das crianças negras e na vivência de práticas curriculares pautadas
na riqueza do patrimônio imaterial identitário.

Foto 21 - Agradecimentos finais no Baile de Deus Menino

Fonte: Katya Di Pierro, 2019.

A celebração da festa nas escolas traz uma ruptura de tempo e espaço para a
abertura de ritos e tramas de convivência afetuosa entre as crianças, professores/as,
comunidade

escolar, oportunizando momentos

prazerosos e

lúdicos: uma

possibilidade de ressignificar ações pedagógicas em teatro-educação, pautadas na
cultura popular e da infância, para a construção de uma escola com alma brasileira.
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