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APRESENTAÇÃO
“A memória compõe a nossa identidade. É por intermédio da memória que
construímos nossa história. Ao construir a memória, construímos lembrança,
que para existir precisa do outro e necessita ser compartilhada.
Assim também é a obra de arte”.
(Franklin Esparth Pedroso)

Essa

sistematização

refere-se

ao

detalhamento

da

proposta

cênica-

pedagógica intitulada “Texto, jogo e cena: os desafios e encruzilhadas do ensino de
teatro

na

formação

étnico-racial

do

educando/a”,

que

visou, como o próprio título já elucida, o desenvolvimento de aulas de teatro aliadas à
formação identitária negra do educando/a em uma turma do 5º ano da Educação
Básica (anos iniciais) da Escola Municipal Duque de Caxias, localizada na
Comunidade Remanescente Quilombola Monte Recôncavo, em São Francisco do
Conde/BA.
Assim, as proposições realizadas nas aulas entrelaçaram dialeticamente
abordagens cênicas, históricas e pedagógicas voltadas para a formação e
reeducação das relações étnico-raciais, tais como: aprendizagem significativa,
encruzilhada epistemológica, jogos dramáticos e teatrais, jogos de apropriação
textual, saberes e fazeres tradicionais, valores civilizatórios afro-brasileiros, educação
escolar quilombola. Essa experiência possibilitou uma reflexão crítica acerca da
invisibilidade do negro e da negra nos espaços de poder, bem como evidenciou a
importância da instituição escolar no combate ao racismo e na promoção da equidade
racial.
Nesse sentido, essa proposta foi realizada em um período de cinco meses
(agosto a dezembro de 2019), em uma turma formada por 30 educandos negros e
educandas negras, com a faixa etária entre 10 e 13 anos, os quais, em unanimidade,
estavam vivenciando pela primeira vez o teatro na escola enquanto processo
formativo sistematizado e contínuo, aspecto que supera significativamente as
atividades artísticas esporádicas atreladas as datas comemorativas.
O mote dessa experiência foi a exploração de fragmentos de textos com
conteúdos identitários negros enquanto pré-textos para os jogos teatrais e os jogos
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de apropriação textual. Para tanto, foram selecionadas obras literárias dos escritores
e artistas negros Abdias do Nascimento (Olhando no Espelho), e Solano Trindade
(Navio Negreiro; Velho Atabaque; Sou Negro; Quem tá gemendo?), bem como as
narrativas orais sobre os saberes e fazeres da comunidade quilombola Monte
Recôncavo.
Aliada a seleção dos textos e das narrativas quilombolas na realização das
aulas de teatro, os valores civilizatórios afro-brasileiros (circularidade, ancestralidade,
religiosidade, corporeidade, musicalidade, cooperativismo/comunitarismo, memória,
ludicidade,

energia

vital/axé,

oralidade),

foram

utilizamos

como

elementos

organizadores de reflexões e provocações durante o percurso criativo, já que estes
estão subjacentes ao pensamento e a relação étnico-racial afro-brasileiro, seja nas
produções orais e/ou escritas.
Com isso, vale salientar, que essa comunidade tradicional possui uma
população formada basicamente por pescadores, marisqueiros, agricultores e na sua
minoria funcionários públicos municipais, especificidades que foram valorizadas nas
improvisações suscitadas na área de representação do jogo cênico. Essa valorização
dos conhecimentos prévios da turma, das suas visões de mundo e das suas vivências
em comunidade está, intimamente, liga a minha militância em compreender e
defender que a educação escolar quilombola se faça e se refaça na dimensão da
formação integral dos sujeitos negros e negras, assegurando enquanto ação
afirmativa, uma formação comprometida com a ressignificação do povo afro-brasileiro
nas dimensões cognitiva, afetiva, cultural, social, política, etc.
Figura 1 – Apresentação “Onde é a África?”

Fonte: arquivo pessoal
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OBJETIVOS

Objetivo Geral
- Desenvolver um processo investigativo-reflexivo no contexto escolar acerca das
possíveis contribuições da prática teatral baseada nos princípios metodológicos do
texto narrativo de conteúdo étnico-racial como pré-texto para a construção do
acontecimento cênico aliado à formação e a reeducação identitária dos educandos e
educandas quilombolas do 5º ano da Escola Municipal Duque de Caxias.

Objetivos Específicos
- Mediar o processo de ensino-aprendizagem do teatro através de jogos teatrais e de
apropriação textual, tendo como mote fragmentos de obras literárias dos artistas e
militantes negros - Abdias do Nascimento e Solano Trindade;
- Analisar, discutir e problematizar os desafios e encruzilhadas de um percurso
artístico e estético do teatro baseado nos jogos de apropriação textual e de
improvisação para a construção identitária;
- Contribuir para a formação da identidade negra dos estudantes quilombolas da
Escola Municipal Duque de Caxias;
- Construir produtos artísticos (cenas, fotografias ou espetáculo), pautados na
reflexão do combate ao racismo e seus desdobramentos, bem como na promoção da
equidade étnico-racial.

7
METODOLOGIA
As estratégias aqui adotadas levaram em conta os quatros pilares da educação
nacional: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a ser,
uma vez que concebo a sua real importância na formação integral do sujeito no que
se refere a construção contínua de um perfil autônomo, responsável, crítico-reflexivo,
e acima de tudo, humano. E nessa perspectiva, sob a práxis da discussão e
reeducação das relações étnico-raciais, propus também a imersão nos pilares
propositivos: aprender a descolonizar, aprender a transgredir.
Nessa perspectiva, foram desenvolvidos jogos dramáticos, jogos teatrais e de
apropriação textual aliados a pacotes de estímulos, bem como a proposição de
atividades extraclasses junto à comunidade local (contato com os/as moradores/as
mais antigos/as desse território de identidade). E se tratando especificamente da
realização dos jogos de improvisação, as cenas criadas pela turma seguiram a
estrutura proposta por Viola Spolin (2005), no que diz respeito aos elementos-chaves:
Onde

-

Quem

-

O quê

Nesse contexto formativo identitário, os valores civilizatórios afro-brasileiros
estiveram presentes de forma intencional em toda organização e proposição das
vivências teatrais, como por exemplo, a circularidade nas rodas de conversa e nos
momentos dos jogos, da avaliação e autoavaliação; a ludicidade que se traduz no
prazer

e na alegria em vivenciar os jogos; a musicalidade e a corporeidade

exploradas nos jogos, sendo potências significativas para a construção do
acontecimento cênico; a memória, a religiosidade, a ancestralidade que permeiam a
vivência e a oralidade dos moradores/as das comunidades tradicionais; o
cooperativismo necessário ao sucesso do trabalho em grupo; a energia vital que nos
impulsiona a fazer teatro na escola pública apesar dos desafios da falta de espaço
físico adequado, escassez de recursos materiais, de carga horária mínima entre as
demais disciplinas, etc.
Dessa maneira, esses valores não foram concebidos aqui como conteúdos a
serem ensinados para a turma, mas sim, como princípios norteadores/suledores da
dimensão formativa étnico-racial, ou seja, estavam nas entrelinhas metodológicas.
Com isso, o professor e a professora que se propõe trabalhar com essa dimensão
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precisa ter a consciência de que esses valores existem e de que estes permeiam, ora
de forma explícita e ora implícita, a existência do povo negro brasileiro.
Figura 2. Valores civilizatórios afro-brasileiros

Fonte: http://www.acordacultura.org.br/oprojeto

ENERGIA VITAL: potência da vida que constitui cada ser vivo.
CIRCULARIDADE: movimento contínuo/cíclico que transcende a hierarquização dos
indivíduos, dos seres vivos.
CORPOREIDADE: corpo “templo” que se constitui de memórias, de digitais, de
expressões e expressividades.
MUSICALIDADE: repertório rítmico que gera movimentos, deslocamentos.
MEMÓRIA: legado de saberes e fazeres preservados a partir da tradição oral.
ORALIDADE: histórias, vivências, saberes e fazeres preservados e transmitidos pela
palavra.
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ANCESTRALIDADE: respeito que nos irmana a quem veio antes, quem nos
antecedeu e possibilitou a nossa continuidade – nossos antepassados/as.
RELIGIOSIDADE: dimensão sagrada que nos mantem vivo e ligado a memória
ancestral, aspecto que transcende a noção de religião.
COOPERATIVISMO/COMUNITARISMO: cruzo do Nós e Eu - do Eu e Nós, enquanto
coletividade em processos contínuos de troca, de cuidado, de crescimento, de
irmandade.
LUDICIDADE: o prazer de viver, a alegria de estar vivo e se relacionando com o/a
outro/a, com a vida.
Esse planejamento também instituiu algumas propostas “fixas”, visando que a
estrutura da aula favorecesse a fluidez e autonomia da turma (o que devo fazer
quando chegar na aula, qual a finalidade de cada atividade):
1 - Etapa de liberação, aquecimento e sensibilização: preparação da turma para a
proposta cênica da aula, em que foram exploradas as potencialidades imaginativas,
corporais e vocais dos participantes através de exercícios e jogos dramáticos e
teatrais. Aqui os instrumentos de origem africana foram utilizados como recursos de
orientação de ritmo, nível, volume, etc;
2 - Etapa de constituição e exploração da área do jogo ou área de
representação: momento de exploração do material cênico a partir dos pré-textos
das obras escolhidas dos autores Abdias do Nascimento, Solano Trindade e histórias
orais da própria comunidade quilombola, em que foram realizados os jogos de
apropriação textual, jogos teatrais e as improvisações. Nesse ciclo, se instituiu o
laboratório do processo criativo propriamente dito, aqui os textos e a história da
comunidade transcendiam a palavra falada (cognitivo) e tomava, literalmente, corpo e
emoção;
3 - Etapa de avaliação: esse momento foi garantido para a avaliação do material
cênico produzido no grupo, bem como para a auto avaliação acerca da participação
de cada educando no decorrer da aula. Além da produção de diários de bordo sobre
as vivências nas aulas, utilizando outros instrumentos que não fosse a escrita, como
fotos, imagens, recortes, ilustrações, etc.
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CICLO – 1
Provocação temática: Quem sou eu?
Período: 1 mês (agosto de 2019).
Texto como pré-texto para o jogo: Olhando no Espelho.
Autor: Abdias do Nascimento.

CRONOGRAMA DE AULAS:

1º Encontro
- Acolhimento da turma na sala de aula, a qual precisa ser organizada a contento
para realização das atividades teatrais propostas.
Para o momento inicial, em que a provocação temática é “Quem sou eu?”, dispor na
sala de aula vários espelhos de diferentes tamanhos e em posições variadas.
Na proporção que os educandos e as educandas forem chegando, organizá-los/as
em círculo e sentados/as no chão para a roda de conversa. Ao fundo um som
ambiente (pode ser instrumental) que remeta ao universo da musicalidade negra.
Sabemos que muitas escolas, principalmente da rede pública de ensino, não dispõem
de espaços adequados para atividades artísticas. Assim, faz-se necessário, a
adequação da sala de aula, como por exemplo, organizar as carteiras bem próximas
as paredes, reservando o espaço central da sala para as atividades, etc.
- Roda de conversa acerca das expectativas da turma sobre as aulas de teatro, a
sondagem das experiências artísticas já vivenciadas pelos participantes.
- Em círculo e de pé cada participante se apresentará dando ênfase ao próprio nome
através de diferentes expressões e expressividades (caras e bocas, movimentos
plásticos, movimentos simétricos e assimétricos). Assim, a cada apresentação
individual, o grupo repete o que foi feito numa tentativa de fazer exatamente o mesmo
movimento. O jogo segue até que todos e todas se apresentem.
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- Proposição do jogo “andanças”:
Peça que os participantes circulem pela sala em movimentos retos e com focos –
olhares fixos, evitando assim, andarem em círculos e dispersos.
Os comandos devem ser dados de forma que o jogo desenvolva o cuidado com o
corpo do outro a partir da postura de prontidão e atenção, bem como desenvolva a
noção espacial dessa vivência cênica.
As orientações dadas pelo/a professor/a devem conduzir, ao final, cada participante
para um espelho.
- Vivência com o Espelho:
Peça que cada participante se olhe no espelho, que perceba os detalhes dos seus
traços faciais, que pense com quem se parece, que faça caras e bocas, que se toque.
Com isso, cada um ficará com o seu espelho como base para a produção do
autorretrato.
Para tanto, disponibilize papel, lápis de escrever, lápis de cera.
A minha sugestão é que seja um lápis de cera com tonalidades diferentes e reais de
cor de pele, evitando assim, o equívoco histórico do chamado “lápis cor de pele”, o
qual na verdade é rosado, sendo considerado a melhor opção para o branqueamento
da própria imagem.
Figura 3 – Giz de cera com reais tons de pele

Fonte: arquivo pessoal
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- Com a finalização do autorretrato, peça aos participantes que sentem em círculo no
chão, sendo um momento para a socialização das produções e avaliação oral do
encontro.
Para o próximo encontro peça aos educandos/as que tragam de casa um objeto
pessoal que tenha algum valor afetivo com os seus pais e/ou com a comunidade
quilombola.

No aqui-agora da minha sala de aula:
Como era de se esperar, desde a entrada dos educandos e educandas na sala de
aula, os espelhos atraíram os olhares da turma, alguns curiosos, descontraídos, e
outros tímidos, discretos. Assim, é importante que desde o acolhimento os
participantes percebam que o teatro é uma arte que desenvolve a criatividade, a
imaginação, a sensibilidade, a expressão corporal e comunicativa.
Considerando o objeto Espelho como o meu primeiro estímulo para a instauração do
ambiente ficcional, pedi que os educandos e educandas circulassem pela sala e se
olhassem no espelho ou se entreolhassem na imagem refletida.

Foi notória a

resistência dos participantes em encarar o espelho olho no olho, já que não fixavam
os olhares e passavam rapidamente pelo objeto e pelo colega do lado.
Nesse sentido, a maioria dos envolvidos nessa experiência relatou que a resistência
em se olhar no espelho se deve algum tipo de juízo de valor (feio, gordo, magro, etc),
enfim, as fragilidades da autoestima. Essa barreira já me revelava uma cicatriz do
pensamento colonizado, eurocêntrico, sobre o padrão de beleza socialmente
valorizado, o que foi explícito nos autorretratos.

2º Encontro
- Acolhimento da turma na sala de aula, visando a mesma problematização do
encontro anterior no que diz respeito à disposição dos espelhos pela sala e a
utilização de um som ambiente do universo da musicalidade negra.
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Entende-se aqui por som ambiente músicas reproduzidas em caixas de som,
utilizadas intencionalmente para espalhar o áudio pela sala e criar uma atmosfera
favorável a realização da atividade.
- Em círculo e de pé, peça para cada participante mostrar o seu objeto e dizer uma
palavra ou frase curta que represente a importância do objeto em sua vida. Depois
que todos e todas se apresentarem, peça que coloquem os objetos espalhados pela
sala.
- Realização do jogo “andanças” na área em que os objetos estão espalhados
(espelhos e objetos pessoais da turma).
São importantes comandos que orientem os participantes na variação de ritmos e
níveis. Os deslocamentos pela sala devem respeitar o corpo do colega, bem como os
objetos dispostos na sala, uma vez que é notória a dispersão da turma no momento
inicial do jogo.
Para esse jogo selecione previamente algumas palavras do texto de Abdias do
Nascimento, as quais são lançadas paulatinamente durante esse exercício,
acordando com os participantes que a cada palavra disparada seja criada uma
imagem ou movimento condizente com a mesma.
Exemplos de alguns comandos: ande pela sala; pare, sinta a sua respiração; volte a
andar sempre buscando um equilíbrio na distribuição das pessoas pela sala; pare,
observe os espaços vazios; volte a andar; ande um pouco mais lento, mais rápido,
normal; congela, etc.
Depois de sucessivos comandos, peça aos participantes que parem em frente ao
objeto pessoal e estabeleça uma relação (olhar, tocar, acariciar, conversar, dançar,
etc). Dado um tempo para essa vivência, peça aos participantes que levem o objeto
até o espelho e estabeleça uma relação com a imagem do objeto refletida.
Em seguida, todos e todas em círculo e sentados socializa a história do seu objeto.
Assim, vale salientar, que a memória e a tradição oral são marcas emblemáticas das
comunidades tradicionais e das discussões identitárias negras.
- Montagem de cenas a partir dos objetos pessoais e da palavra geradora dada pelo/a
professor/a.
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Como é corriqueiro que os participantes queiram formar equipes sempre com as
mesmas pessoas, sugiro que pensem em algumas dinâmicas para esse momento.
No meu caso, escrevi no papel as palavras retiradas do texto de Abdias do
Nascimento, e distribuí na turma (infância, negrinho, cafezais, grito, emprego,
abandono), lembrado que foram as mesmas palavras usadas no jogo “andanças”.
Então, quem pegou a mesma palavra formou uma só equipe.
Essa mesma palavra aliada ao objeto pessoal deve contribuir para a construção do
ambiente ficcional da cena. Assim, durante a mediação oriente as equipes a
pensarem nos elementos-chaves: onde, quem, o quê.
- Apresentação das cenas por equipe (demarcação da área de representação – palco
e plateia).
- Momento de avaliação e autoavaliação.

No aqui-agora da minha sala de aula:
O Jogo “andanças” permitia uma tecitura fluida e orgânica entre os momentos “fixos”
da etapa inicial de liberação, aquecimento e sensibilização e a etapa secundária de
constituição e exploração da área de representação. Por esse motivo esse foi o jogo
mais presente nas minhas aulas, pois me permitia inserir outras propostas e recursos
cênico-pedagógicos.
Esse jogo consiste na proposição de andar pela sala, ocupando todos os espaços
vazios de maneira que haja um equilíbrio nessa ocupação, sempre chamando a
atenção dos participantes para que evitem andar em círculo, mantendo o foco na sua
direção. Os comandos propiciavam múltiplas maneiras de explorar o aparelho cênico
(corpo, voz, emoção): diferentes ritmos e níveis para a locomoção, diferentes focos
visuais e auditivos, transições progressivas e regressivas de ritmos para movimentar
o corpo (falar, olhar, tocar, pular, cair, abraçar, gritar, parar, andar, gesticular, etc);
durante o deslocamento pela sala também eram lançados comandos para que
imaginassem algumas situações, tipo: andando pensativo/desconfiado, atrasado para
o trabalho, avistou uma pedra preciosa, etc.
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Esse jogo não se fecha em si mesmo e oportuniza a inserção de outros elementos
como, músicas, objetos, movimentos. Esses aspectos favorecem significativamente a
prontidão dos participantes no/do jogo.

3º Encontro
- Momento inicial de acolhimento e rememoração do encontro anterior. Essa
metodologia contribui para que a turma perceba que as propostas teatrais não se dão
de forma isolada, mas sim, dentro de um processo formativo contínuo de
interlocuções, de interligações.
- Em círculo e de pé, peça que os participantes se entreolhem e escolham uma
pessoa para iniciar o jogo. Esta tem que dizer uma palavra ou frase geradora retirada
do texto explorado na aula anterior, porém essa palavra ou frase é dita com diferentes
gestuais.
Exemplo: Jogador 1 olhando para o jogador 2 diz: “negrinho” (gestual abrindo a boca
exageradamente). O jogador 2 repete essa palavra com o mesmo gestual. Aí o
jogador 2 depois de fazê-lo, escolhe a sua palavra e lança para o jogador 3: “grito”
(gestual em câmera lenta). Por sua vez o jogador 3 repete essa palavra com o
mesmo gestual e, assim, diz a sua palavra: “abandono” (gestual sonolento), e daí
segue até que todos e todas participem. As palavras podem ser utilizadas por outros
jogadores, desde que seja com outro movimento.
- Jogo “caminhada no espaço”:
Os participantes caminham e investigam o espaço físico como se fosse uma fórmula
desconhecida.
Exemplos de alguns comandos: caminhe pelo espaço e sinta a sua volta, veja esse
espaço como algo desconhecido. Sinta o espaço com as costas, com o braço, com os
pés, com a cabeça, etc. Agora atravesse esse espaço, não é algo fácil de atravessar,
pressione, resista. O espaço está se fechando, te comprimindo, etc.
- Jogo “três mudanças”:
Peça que o grupo forme duplas, as quais jogam simultaneamente. Os pares se
observam detalhadamente. Então, estes se viram de costas um para o outro e cada
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um realiza três mudanças na sua aparência física, pode ser na roupa, no cabelo, no
acessório, etc. Ao término, a dupla volta se olhar e cada um/uma tenta identificar as
mudanças que foram feitas.
- Jogo “espelho”:
Peça que a turma forme novas duplas, as quais jogam simultaneamente. Uma pessoa
da dupla é o espelho e a outra é o executor dos movimentos. Assim, a pessoa
espelho reflete os movimentos dos pés à cabeça feitos pelo executor. Depois de
algum tempo inverta a posição de cada pessoa da dupla.
- Jogo “andanças”:
Exploração das frases retiradas do texto como pré-texto da criação cênica (variação
de ritmos e níveis).
Sugestão de frases: “Ao espelho te vejo negrinho”, “Te reconheço garoto negro”,
“Éramos um só olhar”, “Nos cafezais brincamos”, “Negrinho meu irmão”, “E aquele
grito em nosso ouvido”, “À compaixão de Obatalá”.
- Montagem de cenas em que a frase geradora deve fazer parte de um dos diálogos
na área de representação.
Os participantes que pegarem o papel com a mesma frase compõem a mesma
equipe.
- Apresentação das cenas por equipe (demarcação da área de representação – palco
e plateia).
- Momento de avaliação e autoavaliação.
Para

o

próximo

encontro

peça

aos

educandos/as

que

levem

elementos

característicos da comunidade para compor a cena final.

No aqui-agora da minha sala de aula:
A escolha de não revelar os textos na íntegra, visava não condicionar a turma para a
mera memorização ou reprodução ipsis litteris do texto em jogo. Com isso, por
exemplo, em alguns momentos na mediação do jogo “andanças”, lancei alguns
comandos para a turma em que a palavra e/ou frase fosse disparador de estímulos
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tátil, visual, auditivo, mental, gustativo: “continue preenchendo os espaços e pense na
palavra...”, “continue andando e crie um movimento para a palavra...”, “fale a frase...
surrando, mastigando, lento, rápido”, “escolha um colega que está distante e jogue a
sua palavra para ele/ela...”, dentre outros comandos que trouxessem os pré-textos
para o corpo memória e, consequentemente, para a cena.

4º Encontro
- Momento inicial de acolhimento e rememoração do encontro anterior.
Som ambiente de uma musicalidade africana e/ou afro-brasileira. Na proporção que
os educandos/as cheguem, peça para tirar o calçado, escolher um espaço da sala,
deitar e fechar os olhos. Depois de um certo tempo peça para que os participantes
pensem nas cenas produzidas na sala de aula, que mantenham ainda os olhos
fechados, que pensem também na comunidade, no seu trajeto diário para a escola,
que pensem nas palavras e frases geradoras.
Dado o tempo necessário para essa imersão nas recordações, peça que abram
lentamente os olhos, bocejem e se espreguicem exageradamente.
- Em círculo e de pé, proponha um momento de alongamento em que cada
participante propõe um exercício e os demais o acompanham.
- Ensaio das cenas feitas na aula anterior e produção/composição do cenário.
- Apresentação das cenas por equipe (demarcação da área de representação – palco
e plateia).
- Momento de avaliação e autoavaliação.

No aqui-agora da minha sala de aula:
Nesse encruzilhamento dos fragmentos textuais com os sujeitos participantes do
jogo, o aparato cênico da turma se ampliava, uma vez que os sucessivos comandos
exigiam que os educandos e educandos se lançassem mais inteiros na criação
cênica. Dessa maneira, era perceptível a liberação corpórea dos participantes, sendo
que a prontidão para jogar corroborava para que estes não se dispersassem do aquiagora da aula por conta dos barulhos externos ou das brincadeiras. Durante todo o
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processo de ensino-aprendizagem dessa experiência, os participantes demonstraram
entusiasmo e vivaz interesse pelos jogos e montagens das cenas.
É importante destacar que as produções cênicas nessa fase do processo criativo
revelavam o quanto é forte a imagem distorcida que a história eurocêntrica cristalizou
em nossas mentes de que lugar de negro e negra é na subalternidade, fadados ao
fracasso. Assim, era corriqueiro nos jogos de improvisação a população negra ser
condicionada ao trabalho escravo nos engenhos ou fadada a marginalidade, ao
subemprego.
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No aqui agora-agora do texto, do jogo e da cena...
Figura 4 – Espelho, espelho meu

Fonte: arquivo pessoal
Figura 5 – Apreciação das palavras

Fonte: arquivo pessoal
Figura 6 – Jogando e improvisando

Fonte: arquivo pessoal
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CICLO – 2
Provocação temática: Quem somos nós?
Período: 2 meses (setembro e outubro de 2019).
Textos como pré-textos para o jogo: Navio Negreiro.
Quem tá gemendo?
Autor: Solano Trindade.

CRONOGRAMA DE AULAS:

5º Encontro
- Acolhimento da turma na sala de aula, a qual precisa ser organizada a contento
para realização das atividades teatrais propostas.
Para o momento inicial, em que a provocação temática é “Quem somos nós?”, dispor
na sala de aula um “varal” com diversas palavras e/ou frases retiradas dos textos de
Solano Trindade.
Exemplos: “Lá vem o navio negreiro”, “por água brasiliana”, “carga humana”, “carga
de resistência”, “cheinho de inteligência”, “olhar”, “gemendo”, “carro de boi”, “negro é
poema”, “apanha”, “negro”, etc.
Na proporção que os educandos e as educandas forem chegando, organize-os/as em
círculo e sentados/as para a roda de conversa.
- Jogo “andanças”:
Exploração das frases retiradas dos textos como pré-textos da criação cênica
(variação de ritmos e níveis).
Exemplos de alguns comandos: ande pela sala; pare, sinta a sua respiração; volte a
andar sempre buscando um equilíbrio com as pessoas na sala; pare, observe os
espaços vazios; volte a andar; ande um pouco mais lento, mais rápido, normal;
congela, etc.
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- Jogo “caça-gavião”:
Sorteie quem será o gavião. Os demais participantes formam uma fila, de maneira
que cada um/uma segure com as duas mãos a cintura de quem está a sua frente. O
gavião se distancia da fila. Início do jogo...
Jogadores na fila: Caça, gavião!
Gavião: Tô com fome!
Cada jogador da fila, sem tirar a mão da cintura da pessoa a sua frente, responde
mostrando para o gavião uma parte do seu corpo: Quer isso?
Gavião pode dizer: Sim ou não!
Quando disser sim, a fila se move com dinamismo na sala para que o gavião não
alcance o jogador escolhido. Quando o gavião alcançar a presa (jogador escolhido),
este substitui o gavião e aquele/a que era o gavião entra na fila.
- Jogo “a máquina”:
Peça para a turma formar seis equipes a depender da quantidade de participantes.
Cada equipe monta uma máquina com os seus corpos, sendo que cada participante é
uma peça desse maquinário, assim, os corpos se complementam para a montagem e
funcionamento da engrenagem. Para tanto, cada equipe tem que escolher uma
palavra do “varal” que está na sala, a qual será o som emitido pela máquina em
funcionamento.
- Jogo “a fuga”:
Peça para a turma formar um grande círculo, em que os corpos fiquem bem
próximos. Escolha um participante para ficar dentro do círculo e outro participante
para ficar fora. Dessa maneira, quem estiver dentro vai tentar sair e quem estiver fora
vai tentar entrar. Cabe ao círculo impedir essa ação sem soltar as mãos.
- Roda de conversa sobre os jogos vivenciados no que diz respeito ao trabalho em
grupo (cooperação).
- Momento de avaliação e autoavaliação.
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6º Encontro (inserção dos instrumentos musicais)
7º Encontro (inserção dos tecidos africanos e máscaras tribais)
8º Encontro (inserção dos utensílios do dia a dia quilombola de origem africana e
afro-brasileira)
9º Encontro (inserção de fotografias e pinturas da cultura afro-brasileira)
- Acolhimento da turma na sala de aula, sendo necessária a permanência do varal de
fragmentos dos textos utilizado no encontro anterior.
A partir dessa aula intensifique a utilização de mais objetos junto aos jogos propostos,
os quais estimulem a construção do ambiente ficcional de cunho identitário negro.
Assim, selecione instrumentos musicais identitários, tecidos com estampas africanas,
máscaras tribais, objetos de um modo geral que tenham origem na cultura africana e
afro-brasileira.
A sistematização dessas quatro aulas de forma “semelhante” está relacionada a
ampliação da autonomia da turma na área da cena, construção da compreensão
acerca da rica diversidade presente na cultura afro-brasileira, bem como uma maneira
para que a turma se distancie da reprodução das imagens caricaturais

nas

improvisações do negro e da negra no período da colonização portuguesa (casa
grande, senzala, engenho, etc).
- Jogo “andanças”:
Exploração das frases retiradas dos textos como pré-textos da criação cênica
(variação de ritmos e níveis).
No início desse jogo os objetos já devem estar dispostos na sala de forma que os
participantes possam interagir entre e com os mesmos. Sugiro que comece com a
inserção dos instrumentos musicais.
Retomem os comandos já conhecidos, acrescentando orientações em que os objetos
sejam evidenciados: circule pelo espaço e observe os objetos; percebam os formatos
desses instrumentos, pensem nos sons que eles emitem, de onde você o conhece;
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escolha um instrumento e se relacione com ele através do olhar, do toque; sussurre o
som desse objeto; abandone esse objeto e volte a caminhar, etc.
Em um dado momento coloque um som ambiente de matriz cultural africana ou afrobrasileira, assim, peça aos participantes que façam movimentos embalados pela
sonoridade dos objetos (movimentos simétricos e assimétricos).
- Jogo “tocar – ser tocado”:
Os envolvidos no jogo são orientados a tocar um objeto e quando o objeto é
percebido, apreendido, permitir que o objeto os toque.
Comandos: toque alguma parte em você mesmo ou na sala; troque olhares com esse
objeto; não resista, se entregue; esse objeto tem uma força que te atrai; toque esse
objeto e deixe que ele também te toque; converse com esse ele, dance, brique; ele é
seu e você é dele; esse objeto faz parte do seu corpo. Agora vá se despedindo desse
objeto, vá se afastando, mas sem perder essa experiência de amizade, de
descoberta; vá se afastando lentamente e escolha um espaço no chão para que você
seja esse objeto, feche os olhos e pense em tudo que você viveu com esse objeto.
Depois peça que a turma abra os olhos, respire fundo, levante lentamente até senta
no chão
As orientações devem ter uma força crescente e depois de um certo tempo tem que
ter um foça decrescente, tipo: inicialmente dê orientações em que os participantes
comecem uma relação “tímida” com esse objeto. Depois, gradativamente, amplie
essa relação para movimentos mais “ousados”, mais intensos, mais expansivos. Daí
vá reduzindo até que os participantes voltem para uma relação mais calma, mais
isolada, sempre pedindo que os mesmos percebam a temperatura, a energia, os
batimentos, o ritmo do seu corpo e da sua respiração.
- Jogo “o objeto move os jogadores”:
Peça aos participantes para se aproximarem dos objetos que mais chamam a sua
atenção. Assim, cada grupo que se formou a partir dessa aproximação e identificação
com o objeto entra em um acordo como tocá-lo e segurá-lo, já que o objeto deve
mover a todos conjuntamente.
Comandos: perceba o objeto; deixe que o objeto conduza você pelo espaço; varie o
ritmo desse movimento; explore diferentes níveis; dê som a esse movimento.
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Ao final, após intensificar os comandos para que o objeto movimente os envolvidos
no jogo, peça ao grupo que escolha um espaço da sala e leve esse objeto consigo.
Disponibilize os objetos que sobraram na sala para as equipes que tenham interesse
em utilizá-los. Com isso, chamando também a atenção para o varal que está na sala,
peça as equipes que produzam uma cena em que as palavras se relacionem com os
objetos disponibilizados.
Vale destacar, que o varal de palavras e frases (pré-textos), é retirado depois do nono
encontro.
- Montagem das cenas.
- Apresentação das cenas. Essas cenas são aprimoradas/ensaiadas para a
apresentação final do ciclo – 2.
- Roda de conversas sobre as vivências do dia (avaliação e autoavaliação).

No aqui-agora da minha sala de aula:
A compreensão de que há uma relação, mesmo que implícita, entre as atividades
realizadas em cada aula, os educandos e educandas começaram a se permitir, a
entrar no jogo cênico, a validar a ideia de que era interessante participar do percurso
criativo sem ter as cartas marcadas, ou seja, uma proposta de montagem pré-definida
de forma fechada e estanque, como por exemplo, um texto a ser meramente
decorado e depois ensaiado, apresentado.
É na improvisação teatral propriamente dita, que os fragmentos ganharam
organicidade, pois o grupo encontrou na área de representação uma maior liberdade
para jogar de acordo com o seu potencial imaginativo. A improvisação ofereceu ao
participante um espaço central na ação criativa. Para Jean-Pierre Ryngaert (2005): “A
imaginação do ator e suas qualidades pessoais podem se desenvolver mais
amplamente na improvisação do que em qualquer outro lugar” (p. 86).

]
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10º Encontro
- Momento inicial de acolhimento e rememoração do encontro anterior.
- Atividade em classe ou extraclasse: roda de conversa com as memórias vivas da
comunidade tradicional.
Essa atividade “laboratorial” pode ser realizada tanto no contexto escolar quanto no
contexto da comunidade, a depender da disponibilidade dos entrevistados. Esse
momento é ideal para que os participantes mergulhem nos saberes e fazeres
tradicionais dos nossos mais velhos e velhas através da ancestral tradição oral.
Nesse sentido, o ideal é construir previamente com a turma um roteiro de perguntas,
já que a turma precisa ter a consciência de que o processo criativo do teatro dialoga
de certa forma com os conhecimentos trazidos pelos entrevistados.
- Momento de avaliação do encontro. Reflexão crítica sobre a relação dialógica do
que vem sendo construído nas aulas com os relatos orais das memórias vivas da
comunidade.

No aqui-agora da minha sala de aula:
A inserção dessa atividade extraclasse na prática teatral perpassou pela
compreensão de que a memória expressa pela oralidade é um valor que a sociedade
brasileira herdou do povo africano na diáspora, bem como de que a sabedoria oral
dos mais velhos e mais velhas é uma especificidade emblemática da educação
escolar quilombola por manter viva a sabedoria popular, o conhecimento não livresco.
Além disso, a tradição oral tem uma dimensão ancestral de resistência, de
sociabilidade, o que, indiscutivelmente, contribui para a construção da noção de
pertencimento, da noção de territorialidade quilombola, enfim, mantém viva a
memória de um povo.

11º ENCONTRO
- Na proporção que os educandos e as educandas forem chegando, peça que
escolha um espaço no chão da sala e de maneira muito a vontade e, como é de
práxis, sem calçados, acessórios e roupas apertadas (orientações dadas no primeiro
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dia de aula de teatro). Oriente que se deite e que por um instante, de olhos fechados,
tente esvaziar a mente, esvaziar o corpo da agitação daquele dia. Esse momento é
conduzido por comandos brandos, voz tranquila e que tenha uma relação com um
som ambiente que remeta ao contexto da territorialidade quilombola (sons dos
elementos da natureza, som de berimbau).
Oriente a turma para não se deitar com “pose”, evitando cruzar os braços e as
pernas, fazer caras e bocas. O ideal é que o corpo esteja relaxado inteiramente no
chão. Os olhos fechados e as orientações brandas favorecem o distanciamento
mental do ambiente externo da sala de aula.
Depois dessa proposição e sem pressa, peça que a turma abra os olhos lentamente,
olhe para o teto, se espreguice alongando exageradamente os membros do corpo, e
que se sente no chão, olhe para o colega que está mais perto, olhe para o colega que
está mais distante. Com isso, peça que escolha uma só palavra que represente esse
momento.
- Jogo “andanças”:
Para além das orientações que comumente são dadas na condução desse jogo, peça
para a turma pensar e dizer palavras que surgiram nos relatos dos entrevistados/as.
- Jogo “construindo uma história a partir de seleção randômica de palavras”:
Entendendo aqui que randômica quer dizer aleatória, distribua para cada participante
cinco fichas para que escreva palavras e/ou frases curtas que este recorde dos jogos
que foram feitos na sala ou que surgiram na roda de conversa com os moradores/as
mais antigos/as da comunidade.
A proposição é que os participantes construam uma história a partir de muitas
palavras diferentes. Divida a turma em equipes de 4 ou 5 jogadores, as quais jogam
simultaneamente em espaços já definidos. Os participantes em suas equipes
combinam quem é o primeiro jogador que dispõe suas fichas de palavras e/ou frases
de forma que os demais da equipe possam ver. Assim, todos têm o desafio de
construir uma história em que insiram todas as palavras. Quando a primeira história
estiver pronta, o primeiro jogador escreve essa história em uma folha de papel e
guarda juntamente com as fichas que deu origem a mesma. Assim segue com os
demais participantes.
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Com a conclusão das histórias, peça a cada equipe que escolha uma para ser
encenada para a turma, sendo que as demais também são lidas.
- Momento de socialização das produções (encenação e leitura).
- Momento de avaliação e autoavaliação.
Esse momento pode ser feito com exposição oral, escolha de uma palavra-chave que
defina o encontro, uma “performance”, um desenho, etc. Essa variação de proposta
torna esse momento mais prazeroso e supera a mera definição de juízo de valor entre
bom e ruim.
Para o próximo encontro peça aos educandos/as que levem para a aula elementos
característicos da comunidade para compor a cena final.

12º ENCONTRO
- Acolhimento da turma em círculo e de pé, visando um alongamento coletivo e
propositivo em que um/a participante inicia um movimento, os demais observam e
repetem esse movimento. Em sequência cada participante tem a sua vez para propor
ao grupo um novo alongamento.
- Jogo “construindo um ambiente/cenário”:
Esse jogo explora o onde da ação dramática. Assim, divida a turma em dois grupos,
sendo que cada um entra em acordo sobre um onde, o lugar de atuação (contexto).
Em círculo, o primeiro participante vai ao centro e encontra um objeto da cultura afrobrasileira, que pode ser o indicador do onde escolhido, e sai. Cada participante entra
em contato com esse objeto e acrescenta um outro objeto, então, sucessivamente a
cena vai se ampliando de acordo com a proposição do próximo participante.
Exemplo: o primeiro jogador encontra uma panela de barro; o segundo jogador lava
as suas mãos e enxuga em um tecido, encontra algo para pendurar. E assim
sucessivamente.
Apenas o primeiro objeto tem que ter uma relação direta com o universo afrobrasileiro, os demais podem ser visualizados de acordo com a construção da
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narrativa. Caso não disponha dos objetos reais, os objetos disponíveis na aula podem
assumir forma/vida de outros objetos acordados pela equipe.
- Retomada das improvisações criadas entre o 6º e 9º encontros, pois são
aprimoradas para a finalização do ciclo – 2.
Peça que a turma forme as esquipes responsáveis por essas improvisações,
disponibilize espaços para que essas equipes possam ensaiar e construir/pensar os
objetos de cena, o cenário.
- Momento de avaliação e autoavaliação (conversa sobre as necessidades de cada
equipe – avanços, fortalezas, fragilidades, dúvidas).

13º ENCONTRO
- Organização do espaço para as apresentações abertas para a comunidade escolar.
Para tanto, faz-se necessário, que as equipes tenham um momento para rever os
objetos de cena, o cenário, se for o caso. Além do momento de ensaio.
- Bate papo com a plateia sobre o processo criativo do ciclo – 2.

No aqui-agora da minha sala de aula:
Indiscutivelmente, o dia de apresentação do teatro para as demais turmas da escola é
considerado pelo elenco de educandos-atores e educandas-atrizes o grande dia,
principalmente quando todos e todas são considerados corresponsáveis pela
produção cultural (organização do espaço, convite das demais turmas, divulgação,
etc). É perceptível na turma a ansiedade e o encantamento por esse dia, a alegria é
contagiante em mostrar o resultado do processo criativo.

31

No aqui agora-agora do texto, do jogo e da cena...
Figura 7 – Vivência com instrumento musical

Fonte: arquivo pessoal
Figura 8 – Vivência com tecidos na área do jogo

Fonte: arquivo pessoal
Figura 9 – Jogo “andanças” com inserção de pacote de estímulos

Fonte: arquivo pessoal
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CICLO – 3
Provocação temática: O que queremos aqui (comunidade) e lá (mundo)?
Período: 2 meses (novembro e dezembro de 2019).
Textos como pré-textos para o jogo: Velho Atabaque.
Sou Negro.
Autor: Solano Trindade.

CRONOGRAMA DE AULAS:

14º ENCONTRO
Para o momento inicial, em que a provocação temática é “O que queremos aqui
(comunidade) e lá (mundo)?”, selecione previamente as palavras e/ou frases dos
textos que serão usadas como pré-textos para a instauração do ambiente ficcional.
Também nesse ciclo – 3, insira jogos de competição (força/resistência), visando a
reflexão acerca das relações coercitivas que existem no contexto social.
Na proporção que os educandos e as educandas forem chegando, organize-os/as em
círculo e sentados/as no chão para a roda de conversa sobre o que foi vivenciado até
o presente momento.
- Jogo “hipnose”:
Peça a turma para formar duplas, se posicionando um de frente para o outro. Cada
dupla combina quem é o hipnotizador e quem é hipnotizado. O participante
hipnotizador põe a mão próximo ao rosto do outro participante que é conduzido pelo
espaço, explorando diferentes movimentos em diferentes ritmos e níveis. Depois de
um certo tempo, peça as duplas para inverterem os papeis, ou seja, o hipnotizado
passa a ser o hipnotizador.
No contexto da formação identitária esse jogo foi usado para problematizar a
discussão sobre a liberdade de expressão na escola, na comunidade local, no
mundo.
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- Jogo “cabo de guerra”:
É uma atividade física que envolve força, em que duas equipes disputam entre si.
Nesse sentido, forme grupos de oito integrantes. Os participantes ficam dispostos em
linha reta, seguidos ao longo do cabo (uma corda). Entre os dois grupos existe uma
linha central. O cabo é marcado em seu ponto central e em dois outros pontos
distantes quatro metros de seu centro. A disputa é iniciada por duas equipes com a
marca

central

do

cabo

coincidindo

com

a

linha

central.

O objetivo do jogo é puxar o grupo oponente, fazendo com que ele cruze a linha
central. Durante o jogo é interessante que os grupos digam palavras ou freses de
ordem, tipo: “não desista”, “juntos venceremos”, “não abandone a luta”, “juntos somos
mais fortes”, “um por todos e todos por um”, etc.
- Jogo “blablação”:
Organize o espaço da sala de aula entre a área da cena e a plateia. Assim, peça dois
voluntários que aceitem apresentar a comunidade quilombola ou falar sobre a cultura
afro-brasileira. Para tanto, um é o apresentador que fala em blablação (outro idioma)
e o outro é o intérprete. Dê um tempo para a dupla se apresentar e depois peça mais
voluntários.
- Montagem de cenas.
Peça a turma que forme cinco equipes. Cada uma recebe uma fotografia/figura
retirada de um jornal, a qual tenha alguma relação com episódios de preconceito e
discriminação étnico-racial. Com isso, cada equipe tem que criar a cena anterior a
fotografia e a cena posterior a fotografia, ou seja, a fotografia recebida pelas equipes
representa o presente, então, cada equipe tem que improvisar o passado e o futuro
do que consta na imagem. Essa improvisação pode ser uma imagem parada ou uma
encenação propriamente dita.
- Momento de avaliação e autoavaliação (conversa sobre as necessidades de cada
equipe – avanços, fortalezas, fragilidades, dúvidas).
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15º ENCONTRO
- Acolhimento com o jogo “andanças”:
Exploração das frases retiradas dos textos como pré-textos da criação cênica
(variação de ritmos e níveis).
Para esse momento selecione as palavras e frases dos textos, como por exemplo:
1. Texto “Velho atabaque” (atabaque, banzo, maracatu, escravo vestido de rei,
negras sem desodorante, madeira de lei, e o seu choro é música, velho).
2. Texto “Sou negro” (Zumbi, na capoeira ou na faca, meus avós foram
queimados, libertação, mercadoria de baixo preço).
Exemplos de alguns comandos: ande pela sala; pare, sinta a sua respiração; volte a
andar sempre buscando um equilíbrio na distribuição das pessoas pela sala; pare,
observe os espaços vazios; volte a andar; ande um pouco mais lento, mais rápido,
normal; escolha uma dessas palavras e fale sussurrando; fale mastigando; fale
gaguejando; fale soletrando; etc.
- Jogo “toca do coelho”:
Aliado ao jogo “andanças”, peça que a turma continue andando e ocupando de forma
equilibrado todo o espaço. Em um dado momento dê o comando para que os
participantes formem grupos, tipo: grupo de 5! Dessa forma, todos correm para forma
o grupo solicitado. Quem ficar fora do grupo é retirado do jogo. Os grupos se
desfazem e voltam a andar até ouvir o novo comando para formar outros
agrupamentos. Os comandos são dados até sobrar pouquíssimas pessoas no jogo.
- Jogo “eco”:
Peça que a turma forme dois grupos. Os participantes de um grupo ficam de pé um
atrás do outro, formando uma fila. Os dois grupos se posicionam de frente um para o
outro, como se estivessem jogando “cabo de guerra”. O primeiro participante na fila 1
fala uma palavra ou frase. Iniciando com o primeiro participante na fila 2, a palavra ou
frase é repetida por cada integrante sucessivo na fila 2, sem intervalo. Cada
participante deve tomar a palavra ou frase e diminuir a intensidade do som, de
maneira que ele finalmente desapareça no fim da linha. Assim, o primeiro participante
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na coluna 2 fala uma palavra ou frase para que a fila 1 faça o eco e o jogo continua
indo e voltando entre as filas.
- Montagem de cena.
Peça para que a turma forme quatro grupos. Cada grupo recebe um fragmento
textual, o qual norteia a improvisação da cena. Para tanto, cada grupo recebe
orientação individualizado do/a professor/a. Esse trabalho será retomado no próximo
encontro, já que esses fragmentos dão corpo as improvisações da montagem final.
Grupo 1
“Contaram-me que meus avós
vieram de Loanda
como mercadoria de baixo preço.
plantaram cana pro senhor do engenho novo
e fundaram o primeiro Maracatu”.

Grupo 2
“Sou negro
meus avós foram queimados
pelo sol da África
minh'alma recebeu o batismo dos tambores
atabaques, gonguês e agogôs”.

Grupo 3
“Velho atabaque
madeira de lei
couro de animais
mãos negras lhe batem
e o seu choro é música”.
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Grupo 4
“Velho atabaque
quantas coisas você falou para mim
quantos poemas você anunciou
Quantas poesias você me inspirou”.

No aqui-agora da minha sala de aula:
Durante as proposições na área de representação, os participantes apresentavam um
repertório criativo que revelava que ali estava presente os “resquícios” de como se
dava os ensinamentos em seus lares, até certo ponto os participantes retratavam o
contexto familiar e social que o cercava. Para além dessas características, o texto
oferecia uma rica abertura interpretativa para que o educando-ator e a educanda-atriz
chegassem as suas próprias conclusões, que preenchessem ativamente as lacunas
textuais com suas inferências, que dessem significado ao que estava escrito, enfim,
que dialogasse de forma orgânica com o autor e/ou professor.

15º ENCONTRO
- Acolhimento da turma em círculo e de pé, visando um alongamento coletivo e
propositivo em que um/a participante inicia um movimento, os demais observam e
repetem esse movimento. Em sequência cada participante tem a sua vez para propor
ao grupo um no alongamento.
- Jogo “a fuga”:
Peça para a turma formar um grande círculo, em que os corpos fiquem bem
próximos. Escolha dois participantes para ficarem dentro do círculo e dois
participantes para ficarem fora. Dessa maneira, quem estiver dentro vai tentar sair e
quem estiver fora vai tentar entrar. Cabe ao círculo impedir essa ação sem soltar as
mãos.
É interessante que quem está dentro e fora diga palavras ou frases de ordens, tipo:
“não desisto”, “vou vencer”, “não abandono a luta”, “eu posso”, etc.
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- Montagem e ensaio das cenas, o que necessita de orientações individuais em cada
grupo. Durante o diálogo sobre os fragmentos (pré-textos) é importante que o
mediador desafie os grupos a irem além da discussão do negro e da negra no
período colonial, mas que pensem no negro e na negra nos dias atuais em diferentes
esferas sociais.
Grupo 1 e Grupo 2 – Fragmentos do texto “Sou negro”.
Grupo 3 e Grupo 4 – Fragmentos do texto “Velho atabaque”.

- Momento de avaliação e autoavaliação (conversa sobre as necessidades de cada
equipe – avanços, fortalezas, fragilidades, dúvidas).

16º ENCONTRO
- Momento inicial de acolhimento e rememoração do encontro anterior.
- Atividade extraclasse: roda de conversa sobre com as memórias vivas da
comunidade tradicional. Esse momento é ideal para que os participantes mergulhem
nos saberes e fazeres tradicionais dos nossos mais velhos e velhas através da
ancestral tradição da oral.
Nesse sentido, o ideal é construir previamente com a turma um roteiro de perguntas,
já que a turma precisa ter a consciência de que o processo criativo do teatro dialoga
de certa forma com os conhecimentos trazidos pelos entrevistados.
- Momento de avaliação do encontro. Reflexão crítica sobre a relação dialógica do
que vem sendo construído nas aulas com os relatos orais das memórias vivas da
comunidade.
Para o próximo encontro peça aos educandos/as que levem para a aula elementos
característicos da comunidade para compor a cena final.

17º ENCONTRO / 18º ENCONTRO (foco nos ensaios)
- Acolhimento da turma em círculo e de pé, visando um alongamento coletivo e
propositivo em que um/a participante inicia um movimento, os demais observam e
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repetem esse movimento. Em sequência cada participante tem a sua vez para propor
ao grupo um no alongamento.
- Acolhimento com o jogo “andanças”:
Para além das orientações que comumente são dadas na condução desse jogo, peça
para a turma pensar e dizer palavras que surgiram nos relatos dos entrevistados/as,
bem como palavras que estejam presentes nos fragmentos textuais que receberam.
- Jogo “movimento rítmico”:
Dando continuidade ao jogo “andanças”, o/a professor/a fala o nome de algum objeto,
como trem, berimbau, atabaque, etc. Cada participante, sem pensar, faz algum
movimento que o objeto lhe sugere. Quando os movimentos ficarem rítmicos e
fluidos, os participantes ampliam os movimentos pela área de jogo, insinuando
possíveis relações/contatos entre si.
- Montagem e ensaio das cenas.
Os cinco grupos precisam dispor de espaços que preservem o seu momento de
criação.
- Momento de avaliação e autoavaliação.

19º ENCONTRO
- Na proporção que os educandos e as educandas forem chegando, peça que
escolha um espaço no chão da sala e de maneira muito à vontade. Oriente que se
deite e que por um instante, de olhos fechados, tente esvaziar a mente, esvaziar o
corpo da agitação daquele dia. Esse momento é conduzido por comandos brandos,
voz tranquila e que tenha uma relação com um som ambiente que remeta ao contexto
da territorialidade quilombola (sons dos elementos da natureza, som de berimbau).
Oriente a turma para não deitar com “pose”, evite cruzar os braços e as pernas, fazer
caras e bocas. O ideal é que o corpo esteja relaxado inteiramente no chão. Os olhos
fechados e as orientações brandas favorecem o distanciamento do contexto externo
da sala de aula.
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Depois dessa proposição e sem pressa, peça que a turma abra os olhos lentamente,
olhe para o teto, se espreguice alongando exageradamente os membros do corpo, e
que se sente no chão, olhe para o colega que está mais perto, olhe para o colega que
está mais distante.
- Vivência com o Espelho:
Retomando a proposta do primeiro dia da aula de teatro, peça que cada participante
se olhe no espelho, que perceba os detalhes dos seus traços faciais, que pense com
quem se parece, que faça caras e bocas, que se toque.
Com isso, cada um ficará com o seu espelho como base para a produção do
autorretrato. Para tanto, disponibilize papel, lápis de escrever, lápis de cera.
A minha sugestão é que seja um lápis de cera com tonalidades diferentes e reais de
cor de pele, evitando assim, a caixa de lápis de cor comum que traz um lápis que,
equivocadamente, as pessoas chamam de “lápis cor de pele”, o qual na verdade era
rosado, sendo a melhor opção para o branqueamento da própria imagem.
- Com a finalização do autorretrato, peça aos participantes que sentem em círculo no
chão, sendo um momento para a socialização das produções. Tente rememorar como
foi feito o primeiro autorretrato, apontando as diferenças e as semelhanças.
- Montagem e ensaio das cenas.

No aqui-agora da minha sala de aula:
Figura 10 - Autorretrato

Fonte: arquivo pessoal
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A repetição da proposta do autorretrato me permitiu compreender que o processo de
ensino-aprendizagem na escola deve ser construído a partir da proposição contínua
de atividades desafiadoras em que os estudantes desenvolvam criticidade e
autonomia dentro da dimensão epistemológica da ação – reflexão – ação. E que
nessa dimensão o imediatismo impede que os estudantes avancem e construam
aprendizagens significativas.
Essa reflexão surgiu ao testemunhar na sala de aula que toda a turma produziu o
autorretrato levando em conta as suas características físicas, como: textura do
cabelo, formato dos lábios e do nariz, cor dos olhos e cor da pele. Essa fresta de
autoestima positiva em se reconhecer e se valorizar é apenas a ponta do iceberg do
que pode ser construído no/com educando(a) e reverberado na/com sociedade,
quando a instituição escolar de fato superar a folclorização e superficialidade do
trabalho pedagógico voltado para a formação identitária, propagando o entendimento
de que o cidadão negro e a cidadã negra podem sim ocupar espaços de liderança,
espaços de poder

20º ENCONTRO
- Apresentação das cenas para a comunidade escolar.

No aqui-agora da minha sala de aula:
Como diziam os educandos e as educandas: “Hoje é o grande dia!”
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No aqui agora-agora do texto, do jogo e da cena...
Figura 11 – Vivência com o pacote de estímulos

Fonte: arquivo pessoal

Figura 12 – Explorando o corpo do outro(a) no jogo “andanças”

Fonte: arquivo pessoal

Figura 13 – Jogo “cabo de guerra”

Fonte: arquivo pessoal
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ANEXOS

Experiência: Texto – Jogo – Cena.

Solano Trindade

Navio Negreiro
Lá vem o navio negreiro
Lá vem ele sobre o mar
Lá vem o navio negreiro
Vamos minha gente olhar...
Lá vem o navio negreiro
Por água brasiliana
Lá vem o navio negreiro
Trazendo carga humana...
Lá vem o navio negreiro
Cheio de melancolia
Lá vem o navio negreiro
Cheinho de poesia...
Lá vem o navio negreiro
Com carga de resistência
Lá vem o navio negreiro
Cheinho de inteligência...
(O poeta do povo, p. 45)

Quem tá gemendo?
Quem tá gemendo
Negro ou carro de Boi?
Carro de boi geme quando quer
Negro não
Negro geme porque apanha
Apanha pra não gemer
Gemido de negro é cantiga
Gemido de negro é poema
Geme na minh’alma,
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A alma do Congo,
Do Níger da Guiné,
De toda África enfim
A alma da América
A alma Universal
Quem tá gemendo
Negro ou carro de Boi?
(Cantares ao meu povo, 2.ed., p. 29.)

Velho atabaque
Velho atabaque
quantas coisas você falou para mim
quantos poemas você anunciou
Quantas poesias você me inspirou
às vezes cheio de banzo
às vezes com alegria
diamba rítmica
cachaça melódica
repetição telúrica
maracatu triste
mas gostoso como mulher...
Triste maracatu
escravo vestido de rei
loanda distante do corpo
e pertinho da alma
negras sem desodorante
com cheiro gostoso
de mulher africana
zabumba batucando
na alma de eu...
Velho atabaque
madeira de lei
couro de animais
mãos negras lhe batem
e o seu choro é música
e com sua música
dançam os homens
inspirados de luxúria
e procriação
Velho atabaque
gerador de humanidade...
(O poeta do povo, p. 73)
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Sou negro
A Dione Silva
Sou Negro
meus avós foram queimados
pelo sol da África
minh'alma recebeu o batismo dos tambores
atabaques, gonguês e agogôs
Contaram-me que meus avós
vieram de Loanda
como mercadoria de baixo preço
plantaram cana pro senhor do engenho novo
e fundaram o primeiro Maracatu.
Depois meu avô brigou
como um danado nas terras de Zumbi
Era valente como quê
Na capoeira ou na faca
escreveu não leu
o pau comeu
Não foi um pai João
humilde e manso.
Mesmo vovó
não foi de brincadeira
Na guerra dos Malês
ela se destacou.
Na minh'alma ficou
o samba
o batuque
o bamboleio
e o desejo de libertação.
(O poeta do povo, p. 48)

Abdias Nascimento

Olhando no Espelho

(Para meus netos Samora, Alan e Henrique Alberto)
Ao espelho te vejo negrinho
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te reconheço garoto negro
vivemos a mesma infância
a melancolia partilhada do teu profundo olhar
era a senha e a contra-senha
identificando nosso destino
confraria dos humilhados
a povoar a terna lembrança
esta minha evocação de Franca
Éramos um só olhar
nos papagaios empinados
ao sopro fresco do entardecer
Negrinho garota negra
vivemos a mesma infância
nos cafezais brincamos
nas jabuticabeiras trepamos
chupamos a mesma manga e melancia
Éramos uma única ansiedade
à subida multicor dos balões
pejados de nossos sonhos e ilusões
Negrinho meu irmão
como te chamavas tu?
Felisbino Sebastião Geraldo?
Serias menina: Rosa
Negra Alice Tarsila?
Ou te chamarias Aguinaldo?
Lembro nosso emprego:
lavar vidros
entregar remédios
fazer limonada purgativa
limpar as sujeiras de uma farmácia
E aquele grito em nosso ouvido
“– Acorda preguiçoso”? era o patrão
outra vez cochilaste reclinado ao chão
Assustados teus olhos dançaram
desgovernados pelas lágrimas
saltaste inutilmente lépido
Um dedo irrevogável
te apontou a porta do desemprego
assim regressaste
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à casa que já não tinhas
na noite anterior morrera
tua pobre mãe que a mantinha
Negrinha garoto negro
sei que somos uma
prosseguimos os mesmos
ao abandono de nossa orfandade
Assim juntos e sem nome
devemos continuar nosso sonho
nosso trabalho
reinventando as nossas letras
recompondo nossos nomes próprios
tecendo os laços firmes
nos quais
ao riso alegre do novo dia
enforcaremos os usurpadores de nossa infância
Para a infância negra
construiremos um mundo diferente
nutrido ao axé de Exu
ao amor infinito de Oxum
à compaixão de Obatalá
à espada justiceira de Ogum
Nesse mundo não haverá
trombadinhas
pivetes
pixotes
e capitães-de-areia
(Búfalo, 1980)
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SABERES E FAZERES, CANTOS E ENCANTOS
DO
QUILOMBO MONTE RECÔNCAVO.
Autor Rubens dos Santos Celestino

Falar dos saberes e fazeres quilombolas do Monte Recôncavo é também
pensar na trajetória cultural e econômica do Recôncavo Baiano por se tratar de um
território de identidade com uma indiscutível influência da cultura do povo africano na
diáspora, um dos povos que foi imprescindível para a construção de uma identidade
singular e plural unicamente brasileira, ou seja, uma identidade genuinamente afrobrasileira. E quando trago o termo cultura à tona, compreendo-a de forma ampla,
complexa e dinâmica, transcendendo a mera compreensão de que se refere apenas
aos folguedos, aos artesanatos, as alegorias de um determinado lugar, mas sim, aos
diferentes conhecimentos e modos de vida de um povo, de uma comunidade, de um
território.
Dessa maneira, devido a sua localização geográfica e a sua proximidade com
importantes engenhos de cana-de-açúcar que existiam em São Francisco do Conde,
o Monte Recôncavo herdou fortes traços culturais dos “trabalhadores” desses
engenhos antes do advento do petróleo, uma gente que foi responsável pelo
desenvolvimento intelectual, social e artístico-cultural desse “torrão acolhedor”.
Traços que contribuíram para a criação de pequenas lavouras do cultivo de
mandioca, do aipim e de variados grãos para o sustento das famílias e
comercialização local, além das formas tradicionais da caça e da pesca, o que era tão
comum na região.
Em 2005, a Companhia Cultural Mont’Arte realizou uma pesquisa com os
moradores mais antigos da comunidade montense 1 acerca do modo de vida dessa
população, da sua relação com as demais comunidades circunvizinhas e de como os
mesmos foram tendo contato com o processo de urbanização, o qual só foi possível
anos depois da significativa construção da Refinaria Landulpho Alves em São

1

Adjetivo pátrio para quem nasce ou mora na comunidade Quilombola Monte Recôncavo, em São
Francisco do Conde-BA.
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Francisco do Conde, período em que o município foi considerado área de proteção
nacional.
Essa pesquisa visava principalmente à obtenção da Certificação de Auto
Reconhecimento do Monte Recôncavo como Comunidade Remanescente de
Quilombo, a qual só foi obtida no ano de 2007 através da Fundação Cultural
Palmares / Ministério da Cultura / Governo Federal. Assim, através da valorização da
tradição oral e da ancestralidade, marca tão emblemática do povo africano, foi
possível ter acesso a um vasto conhecimento que não estava nos livros, nos
almanaques, nem tampouco na academia, mas sim, nas profundas e ricas memórias
dessa população.
Segundo os entrevistados, o Monte Recôncavo era um lugar de difícil acesso,
onde existiam várias trilhas que davam acesso a outros povoados como Madruga,
Vencimento

e

Paramirim,

aspecto

que

pode

ter

favorecido

a

fuga

e,

consequentemente, o abrigo de alguns negros e negras escravizadas que
trabalhavam nos engenhos mais próximos. Ressaltando, é claro, que a construção da
Igreja de Nossa Senhora do Monte também foi uma forma colonizadora de instaurar a
Freguesia do Monte e com isso controlar o território, afinal de contas, a Igreja e o
Estado caminhavam juntos.
Nesse sentido, é relevante lembrar que embora o Monte Recôncavo, outrora
denominado Monte de Tamarari, tenha sido um epicentro do domínio português por
essas bandas territoriais através da construção da Igreja e de outros órgãos oficiais
(cadeia, cartório, etc.), nada esgota a certeza da remanescência quilombola
autodeclarada por seus habitantes, os quais sempre deram os seus contornos
comunitários através da lavoura e da pesca, pois com o declínio da cultura da cana
de açúcar a Igreja perdeu a sua função primária – dominar pela fé e
controlar/monitorar os espaços terrestre e marítimo, devido a sua excelente
localização acima da Baia de Todos os Santos, já que paulatinamente os engenhos
foram perdendo força, surgindo à necessidade de um novo modelo de produção.
Nos relatos foram apontadas a agricultura “familiar”, a caça e a pesca como as
únicas formas de sobrevivência da população. Sendo que os indivíduos que
trabalhavam nas fazendas eram obrigados a comprar os seus alimentos nos
comércios dos próprios fazendeiros a preços absurdos. Com isso, os trabalhadores
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não recebiam salários, as mercadorias compradas nas vendas eram descontadas no
final do mês, as quais eram anotadas em uma caderneta pelo próprio fazendeiro.
Essa relação do fazendeiro com o seu empregado se caracterizava como um
desdobramento do trabalho escravo, ou seja, da relação do opressor com o oprimido.
Ainda hoje é possível encontrar no Monte Recôncavo algumas casas de
farinha. Essas casas eram propriedades de lavradores que possuíam grandes
plantações de mandioca. Outro ponto relevante apontado pelos antigos moradores
era a existência de inúmeras fontes que serviam para pegar água para o consumo
próprio ou não, dando origem a uma forma de trabalho feminino que era a lavagem
de roupa de ganho2. Dessa maneira, o reduto das fontes era um precioso momento
para as lavadeiras colocarem os papos em dias, enfim, era um espaço de forte
relação social.
Durante o diálogo com as memórias ancestrais dos moradores mais antigos,
era frequente estes fazerem referência à respeitada senhora Hercília Alves, mais
conhecida como Dona Lu (em memória), parteira e rezadeira responsável pela
maioria dos partos ocorridos na própria comunidade, uma senhora de grande
importância humana e religiosa, já que das suas mãos nasceram e se curaram
diversas pessoas, um potencial herdado da sua fé afro-indígena e sincrética aos
Santos Católicos e ao Caboclo Tupinambá.
Outra personalidade bastante rememorada nos relatos foi o “Seu” Taurino dos
Santos (em memória), conhecedor genuíno dos segredos das ervas, fruto também da
sua fé afro-indígena. O mesmo, segundo os entrevistados, provocava na comunidade
um misto de medo e respeito por conta das suas práticas ancestrais de matriz
africana, que muitas vezes eram testemunhadas por várias pessoas em dias de
bastante trovão e relâmpago, quando Seu Taurino era ”tomado pelo seu Encantando”
Nzàzi/Xangô e saía pela rua, envolto de uma roupa e de uma coroa feita de
cansanção e urtiga, ervas que provocam uma sensação de queimadura ao toque com
a pele.

2

Ofício que algumas mulheres, na sua maioria senhoras, cobravam para lavar roupa de terceiros. O
valor cobrado variava de acordo com a quantidade de peças lavadas, bem como de acordo com o local
onde a roupa seria lavada (na residência do dono(a) da roupa, na residência da lavadeira ou numa
fonte local de água natural).
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Ainda sobre a prática dos e das rezadeiras, também foi mencionado os auxílios
prestados por Dona Florência e Seu “Mané Vermelho”, ambos já falecidos. Vale
mencionar também os saberes e fazeres inerentes as manifestações culturais e
religiosas que movimentavam o dia-a-dia da pacata comunidade, como por exemplo,
o histórico e já extinto candomblé do Pé do Loco (Orixá patrono do terreiro,
simbolizado pela árvore gameleira branca, o mesmo que Irôko da nação Ketu ou
Tempo/Kitembo da nação Angola), sob a liderança da família Martins e do babalorixá
do povoado de Paramim – Pai Tote, já falecido.
Como as cerimônias nesse terreiro eram realizadas anualmente no mês de
agosto, atraindo devotos de outras cidades, a comunidade também se preparava para
comercializar algumas iguarias (mingau, mungunzá, cocada, etc). Para os moradores,
esse era um candomblé que suscitava medo ou respeito, os mais corajosos davam
uma espiadinha de longe, já os mais temerosos nem se atreviam a sair de casa.
Esse terreiro ao ar livre contribuiu para a criação de muitas histórias que
passaram a povoar o imaginário coletivo da população local, como a Mãe D’água e a
Cobra Encantada da fonte do Tororó; além das histórias de Lobisomem, Mulher da
trouxa, Cavala, Bolo de carne, Cavaleiro, Caipora e muitas outras. Causos que
embalavam as noites escuras quando faltava luz elétrica, quando os moradores
estavam fazendo farinha ou quando a população, principalmente mulheres e crianças
acordavam bem cedo para pegar a disputada água da fonte do Tororó, das fontes de
cima e de baixo da fazenda de doutor Fred (falecido) e/ou da fonte do Daniel,
conhecida também como fonte do Cabanga.
Não podemos deixar de lado os sabores da quermesse que era feita no final
do mês de janeiro para angariar fundos para os festejos da padroeira da comunidade,
em que se armavam barracas para a comercialização de vários tipos de quitutes e
bebidas e era realizada a Esmola Cantada que percorria os povoados circunvizinhos
com muita cantoria e batucada, acompanhada é claro, pela imagem de Nossa
Senhora do Monte. “Era um tempo de muita alegria, a lavagem era com muito samba,
tinha baiana, tinha baile, a Santa gostava”, disse um dos entrevistados.
Reisado, samba de roda, afoxé, bumba-meu-boi, lindroamor, caretas, eram
algumas “brincadeiras” que reuniam os moradores madrugada adentro, e quiçá,
madrugada afora até o sol raiar. Dona Mundinha que o diga, ao se recordar dos seus
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carurus de sete meninos, que eram embalados pelo som da viola, pandeiro, palmas e
muito samba no pé!
O carnaval montense, assim como em outras cidades do interior, sempre foi
“palco” para caretas e mascarados exibirem a sua criatividade abordando diferentes
temáticas

e

utilizando

materiais

reciclados

na

composição

das

fantasias,

principalmente retalhos. Essas confecções eram feitas com o intuito de esconder a
identidade do brincante, que além de assustar os transeuntes, corriam atrás com um
cipó dos que abusavam essas caretas emitindo um som onomatopeico, “linguagem”
exclusiva dos mascarados a fim de ocultar a sua real voz. Outra forma dos
transeuntes abusarem as caretas era chamando-as de “manjadas”, que quer dizer “eu
sei quem é você”. Era um corre-corre divertido embalado pelos gritos em diferentes
pontos da rua: “venha manjada, venha manjada!”.
Um ícone das caretas era o vaqueiro “João Barandim” ou simplesmente
“Barão”, que mesmo sem conseguir disfarçar a sua identidade vestido de vaqueiro,
devido as suas características físicas (alto, magro e veloz), este era a mola
propulsora do corre-corre: “velha mulher de branco”, etc. Não tinha quem se
recusasse a abusá-lo e saísse em disparada.
O Monte Recôncavo sendo um celeiro cultural, guarda na memória com um
imenso saudosismo a tradição emblemática de enterrar o ano. Como o próprio nome
já diz, os moradores se reuniam espontaneamente na rua em forma de um arrastão,
portando galhos de diferentes folhas (São Gonçalinho, aroeira, arruda, quarana,
pitanga, bananeira), além de alguns instrumentos musicais. Com a proximidade da
meia noite do dia 31 de dezembro, um forte arrastão surgia da Rua da Brasília,
atraindo as demais pessoas para as ruas, onde se realizava esse “sacudimento”
coletivo, afastando as negatividades do ano velho e atraindo positividades para o
novo ano que se iniciara.
“Vamos, vamos, vamos apreciar, enterrar o ano velho que o novo vai chegar”.
Embalados por essa cantiga, o cortejo/arrastão percorria todas as ruas e finalizava na
rua do outeiro jogando as folhas numa ribanceira, ou melhor, dizendo, no famoso
buracão.
Com o passar dos tempos a cultura montense foi ganhando novos
personagens não menos criativos, como os Negrotes – pessoas pintadas com carvão
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ralado e usando fraldas descartáveis; a dinâmica desses brincantes consiste em sujar
de carvão os transeuntes com seus abraços e/ou jogando farinha de trigo. Também
foram incorporadas fantasias mais industrializadas e músicas eletrônicas, como por
exemplo, o evento da ressaca do carnaval que ocorre no final de semana logo após
da quarta-feira de cinzas.
O Monte Recôncavo é apenas um foco de resistência da população negra de
São Francisco do Conde, haja vista, que aqui houve escravidão, bem como houve
resistência a esse tipo de opressão. Em síntese, por essas bandas houve outros
quilombos, os quais precisam ser reconhecidos por seus próprios moradores, já que a
nossa história não foi e com certeza não será construída apenas por “barões”, como
tá posto na história oficial dessa cidade.
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