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RESUMO 

 

 

Este trabalho, resultado de pesquisa no Mestrado Profissional em Artes 

(PROFARTES/UFPB), apresenta a investigação pedagógica sobre as identidades quilombolas 

de estudantes do ensino fundamental I em escola formal, utilizando jogos e exercícios do 

Teatro do Oprimido. A Escola Municipal Antônia do Socorro Silva Machado está localizada 

ao sul do município de João Pessoa (PB) e foi construída na área do quilombo urbano de 

Paratibe. Constituiu-se ali uma trajetória de estudos com alunos do 1º ano do ensino 

fundamental, sob a luz de teorias que discutem a identidade em variados aspectos e, em 

especial, os relativos à identidade negra e quilombola. O objetivo é perceber uma possível 

identidade dos estudantes nesse contexto, a partir dos jogos aplicados durante as aulas de 

teatro. Além disso, visamos: avaliar o Teatro do Oprimido como abordagem metodológica 

para ensino de teatro em realidade quilombola; desenvolver atividades com Teatro do 

Oprimido para o debate sobre identidades cultural, além de elaborar reflexões sobre os 

desdobramentos com as práticas da Pedagogia do Teatro na percepção e possível constituição 

da identidade quilombola na escola. Direcionamos nossas práticas em sala de aula a partir do 

uso dos jogos e exercícios do Teatro do Oprimido. Com o uso de procedimentos da 

observação participante, na metodologia científica contemplou-se a pesquisa-ação. Neste 

sentido, a fim de compreender os aspectos que norteiam o processo de formação identitária do 

grupo pesquisado, foram realizadas entrevistas semiestruturadas e rodas de conversa, que 

permitiram a observação do discurso oral, das expressões corporais e da produção gráfica de 

desenhos. O estudo se deu com base no comportamento, nas entrevistas e na participação dos 

alunos em exercícios aplicados na oficina de teatro, o que permitiu a percepção e análise de 

aspectos identitários na produção escrita, oral e corporal dos indivíduos.  

 

 

Palavras-chave: Educação Quilombola; Pedagogia do Teatro; Teatro e Identidade; Teatro do 

Oprimido; Identidade Quilombola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This work, acarried out in the context Professional Master’s Degree Program in arts 

(PROFARTES / UFPB), presents the pedagogical research on the quilombolas identities of 

students of a formal and primary school, using games and exercises of the Theater of the 

Oppressed. The Municipal School Antônia do Socorro Silva Machado is located in south of 

the city of João Pessoa (PB) and was built in the urban quilombo area of Paratibe. A wide 

range of studies were carried out with students from the 1st year of elementary school, under 

the influence of theories that discuss the identity in various aspects, especially those related to 

black and quilombola identity. The objective is to perceive a possible identity of the students 

in this context, from the games applied during the drama classes. In addition, we aim to: 

evaluate the Theater of the Oppressed as a methodological approach for teaching theater in 

quilombola reality; develop activities with Theater of the Oppressed for the debate on cultural 

identities; as well as elaborate reflections on the developments with the practices of Theater 

Pedagogy in the perception and possible constitution of the quilombola identity in the school. 

Thus, our practices in the classroom applied games and exercises of the Theater of the 

Oppressed. With the use of procedures of participant observation, in the scientific method. 

Therefore, in order to understand the aspects that guide the process of identity formation of 

the group of students investigated, semi-structured interviews and conversation wheels were 

carried out, allowing the observation of oral discourse, body expressions and graphic design. 

The study was based on the behavior, interviews and participation of students in exercises 

applied in the theater workshop, which allowed the perception and analysis of identity aspects 

in the written, oral and corporal production of individuals. 

 

 

Key-words: Quilombola Education; Drama Pedagogy; Drama and Identity; Theater of the 

Oppressed; Quilombola Identity. 
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INTRODUÇÃO 

 

Com pouca experiência em sala de aula e ainda experimentando as metodologias do 

ensino de teatro com estudantes, encontrei-me recém-chegada como professora de teatro na 

Escola Municipal Antônia do Socorro Silva Machado. Neste ambiente percebi a necessidade 

de me integrar não só a realidade da escola pública, mas principalmente ao contexto 

específico desta Instituição, localizada no Quilombo urbano de Paratibe, zona sul do 

município de João Pessoa – PB. 

Começando na vida docente aos 25 anos na rede municipal de ensino de João Pessoa, 

no ano de 2015, me deparei com questões que cercam todos que saem da universidade para a 

sala de aula: como trabalhar com tantos alunos sem espaço adequado? Além deste 

pensamento constante, havia o fato de estar no corpo docente de uma escola quilombola, fato 

este que promoveu o interesse por buscar novas formas de conhecer sobre a realidade local e 

que também possibilitou a criação do projeto de pesquisa desenvolvido neste programa de 

mestrado. 

Na ocasião, também se fazia necessário existir adequação das atividades realizadas em 

sala com as políticas educacionais da Escola, que no ano de 2015 iniciava uma nova fase, 

além de receber novos professores concursados, enviados pela Secretaria de Educação 

municipal, a Instituição buscava também por uma reforma em seu Projeto Político 

Pedagógico, que estivesse coerente com as diretrizes para construção de uma educação 

quilombola, compartilhando a ideia de renovação educacional. 

A origem desta pesquisa vem do desejo de aprofundar a minha prática artística e 

pedagógica na sala de aula, que ao mesmo tempo, permitisse compreender quem são os 

sujeitos envolvidos nessa prática, e entender como as relações da escola com a comunidade 

quilombola ajudam na compreensão da identidade dos estudantes. 

Na tentativa de se construir e estruturar as práticas do ensino de teatro na Escola 

Antônia do Socorro Silva Machado, ainda no ano de 2015, surge a oportunidade de 

desenvolver as ações práticas de interesse pedagógico no ambiente acadêmico, a partir do 

edital do curso de Mestrado Profissional em Ensino de Artes (PROFARTES), na 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Essa tornou-se a oportunidade de melhorar minhas 

ações em sala de aula, de modo que as atividades na Escola estivessem fundamentadas, 

oferecendo melhor qualidade de ensino para os alunos e gerando material para resolução do 

problema investigado na Escola. 
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Nessa pesquisa, realizada em Instituição pública de ensino formal do município de 

João Pessoa -  PB, foi necessário experimentar, e sobretudo, iniciar uma investigação sobre 

como desenvolver aulas de teatro em uma realidade singular e que necessitava de um olhar 

sensível sobre as práticas artísticas. Não era apenas importante ministrar as aulas de teatro, 

mas também através dela, transformar a forma como os alunos olhavam para si mesmos.  

Com estrutura precária para aulas de teatro e atividades corporais, tornou-se viável 

realizar atividades utilizando desenhos, como forma de expressão da realidade dos alunos, a 

fim de conhecer um pouco de cada um. A partir das produções fui percebendo que muitos 

alunos tinham dificuldades em desenhar a si mesmos com as características que tinham. 

Crianças negras se desenhavam como brancas, loiras, de olhos azuis e quando questionadas 

sobre a semelhança consigo mesmas afirmavam que era “feio cabelo duro”.  

Além disso, também presenciamos práticas de preconceito em relação à cor de pele e, 

consequentemente, em relação às cores dos lápis escolhidos para pintá-las, “preto é feio”, ou 

nas trocas de cores de lápis para os desenhos escutávamos expressões como “toma esse que tu 

é preta”. Presenciar momentos de práticas discriminatórias como essas nos impulsionaram a 

seguir a trajetória dessa pesquisa que levou a produção deste trabalho. 

Diante dessa perspectiva, iniciamos um processo de investigação, a fim de 

compreender as possibilidades de constituição de identidades quilombolas a partir do uso dos 

jogos e exercícios do Teatro do Oprimido.  

Ao refletir sobre a relação da identidade na escola, pensamos quais seriam os 

caminhos para compreender sua configuração e seus processos de construção. Pensar sobre 

esse tema guiou a trajetória dessa pesquisa, gerou questionamentos e possibilidades sobre os 

caminhos possíveis para compreender como seriam construídas as identidades quilombolas 

dos estudantes da Escola Municipal Antônia do Socorro Silva Machado, no Quilombo de 

Paratibe, João Pessoa-PB. 

Ressalta-se a importância de debater sobre a construção identitária no ambiente 

escolar, pois vivemos em meio à um bombardeio midiático que não valoriza as identidades e 

suas pluralidades, mostrando determinados padrões estéticos e de comportamentos, que a 

juventude segue sem refletir. Cabelos lisos, loiros, corpos que apresentam uma estética que 

não valoriza as características da população negra. 

Discutir identidade na escola traz para as crianças e jovens consciência sobre si, sobre 

suas origens, fortalece o sentimento de pertencimento e reconhecimento de valores de uma 

comunidade, o que permite compreender melhor a realidade em que vivem, mantendo uma 
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relação amistosa com o meio, com outros sujeitos, se afirmando e tornando-se protagonistas 

de suas histórias.  

Dentro do contexto quilombola foi preciso compreender as relações entre os sujeitos 

que ali estavam, e em meio à tantas mudanças e adequações pelas quais a Instituição passou, 

era importante entender sobre quais aspectos estava sendo construída a identidade daqueles 

estudantes, principalmente nas relações com a identidade quilombola. 

 A pesquisa foi desenvolvida durante os anos de 2016 e 2018, com a parte prática e 

coleta de dados realizada em 2016. Trabalhamos com 30 estudantes do 1º ano A, sendo 17 

meninos e 13 meninas, entre 6 e 8 anos, da Escola Municipal de Ensino Infantil e 

Fundamental Antônia do Socorro Silva Machado. As atividades ocorreram durante os 

horários reservados para aulas de artes, no turno da manhã, com duração de 45 minutos, nas 

terças e quartas-feiras, entre 8:30 e 9:15.  

As ações práticas ocorreram durante o ano de 2016, com culminância no mês de 

novembro, por se tratar do período de preparação, vivência e experimentação de inúmeras 

atividades na Escola para o evento do Dia da Consciência Negra, denominado pela Instituição 

de “Raízes, Saberes e Fazeres Quilombolas”, no qual toda a comunidade escolar se mobiliza 

nas atividades voltadas para a temática da história e cultura quilombola, especificamente do 

Quilombo de Paratibe. 

Esse período de inserção nas atividades culturais especificas sobre o tema colaborou 

para criar um olhar analítico, produzindo um caminho inicial para compreender o problema da 

pesquisa. As ações se estenderam até um mês depois da finalização dessas atividades para 

avaliação e reflexão dos temas trabalhados. 

 Conhecer os elementos que integram as suas origens faz parte da identidade pessoal de 

cada indivíduo. Essa identidade não se apresentaria de forma simplificada, sobretudo no que 

diz respeito às pessoas da comunidade quilombola de Paratibe, que passa por processos de 

afirmação em meio a tantas novas outras identidades que surgem no contexto do século XXI.  

Compreender a ideia de identidade é algo complexo, pois está atrelada a inúmeros 

fatores, que recebem colaboração, por exemplo, da família e da escola, principalmente nos 

anos iniciais, nos quais a criança é acolhida no início da sua trajetória de formação. 

Partindo dessa ideia, compreendemos que a socialização seria um elemento para 

formação identitária dos sujeitos, o teatro na escola permitiria que ocorressem trocas sociais 

de modo fluido e espontâneo. Neste contexto, o teatro surge como crescente dentre as demais 

linguagens artísticas por desenvolver-se através do lúdico. E ao estarem em um ambiente 

artístico, no qual tendem a se expressar com mais facilidade, possibilitaria que cada indivíduo 
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se mostrasse, identificasse com diversos elementos teatrais, facilitando o processo de 

descoberta da identidade nas aulas de teatro no ensino formal. 

Na escola, por se tratar do encontro de pessoas diferentes, que estão construindo seus 

caminhos e personalidades, a identidade poderia ser encarada sob pontos de vista diversos, 

nos levando a entender que não estaria plenamente definida. Dessa forma, questiona-se: como 

estaria configurada a identidade quilombola, no contexto atual dos estudantes da Escola 

Antônia do Socorro Silva Machado?  

Para compreender melhor o atual cenário escolar e colocar em prática os debates 

relacionados com a construção e afirmação de identidades, o teatro serviria como base para o 

trabalho prático com os alunos, pois, através de suas metodologias de ensino, permitiria traçar 

um caminho para tentar encontrar respostas e compreender se há realmente a constituição de 

identidades que podemos considerar quilombola na escola. Essa construção ocorre em 

colaboração com a escola ou está mais atrelada às questões sociais e culturais da comunidade?  

Seria possível perceber os aspetos de construção das identidades dos estudantes a partir do 

uso de jogos e exercícios do Teatro do Oprimido? 

 Esta pesquisa tem como objetivo geral realizar estudo sobre a possibilidade de 

compreensão de identidades quilombolas, com base no uso de jogos e preceitos do Teatro do 

Oprimido na Escola Municipal Antônia do Socorro Silva Machado. 

 Mais especificamente, objetivamos analisar o Teatro do Oprimido como recurso 

metodológico para ensino de teatro em realidade quilombola; desenvolver atividades com 

Teatro do Oprimido para o debate sobre identidade cultural; elaborar reflexões sobre os 

desdobramentos a partir da prática da Pedagogia do Teatro na formação das identidades 

quilombolas na escola. 

Estando relacionada diretamente aos aspectos da vida dos alunos, essa pesquisa 

desenvolveu inúmeras experiências e vivências, assim como reflexões e trocas entre 

estudantes e professora, permitindo mudanças de pensamento e de posturas que foram 

condizentes com a trajetória metodológica da pesquisa-ação, que tem como objetivo propor 

uma tomada de consciência, no nosso caso relacionada à identidade, além disso, segundo 

Thiollent (1994) a pesquisa-ação auxilia os atores a encontrarem possíveis soluções, tornando 

o processo de pesquisa transformador.  

Aliado ao pensamento sobre transformação através da pesquisa-ação, a proposta 

metodológica do Teatro do Oprimido foi construída voltada para a mudança, através de seus 

exercícios e jogos fazer os indivíduos refletirem sobre as questões abordadas (BOAL, 

2013;2015). 
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A pesquisa-ação foi escolhida para esse processo pois permite a interação entre 

professor (pesquisador) e os alunos, facilitando a aproximação com os sujeitos e, 

principalmente, da sua realidade, visto que para Thiollent (1994), o objetivo da investigação 

nesse tipo de pesquisa não se constitui pelas pessoas e sim pela situação social e os problemas 

que ali se encontram, e que o seu objetivo seria resolver o problema ou esclarecê-los, 

aumentando o grau de consciência dos atores da situação. 

Pensar a abordagem dos jogos do Teatro do Oprimido como base para as atividades 

em sala de aula se justifica pelo fato de sua origem está atrelada à processos de alfabetização, 

ligado às práticas de Paulo Freire com a Pedagogia do Oprimido na América Latina. Dessa 

forma, essa proposta, utilizando os jogos e exercícios, permite interações coletivas, o respeito 

às regras, a formação de liderança e a colaboração. Sendo utilizado para ensino, os jogos 

podem incentivar a transformação individual, tornando os jogadores capazes de construir 

situações imaginárias, objetos e conceitos abstratos. Oportunizando também que os estudantes 

se coloquem no lugar dos outros, ampliando o olhar sob si e sobre outros aspectos da vida. A 

partir desta ideia, de se colocar no lugar do outro, surge o interesse por trabalhar com os jogos 

e técnicas criados por Augusto Boal em sua proposta do Teatro do Oprimido.  

Diante do contexto apresentado nesta pesquisa, observamos no Teatro do Oprimido o 

surgimento de um interessante caminho para o ensino de teatro e que se aproxima da realidade 

encontrada na Escola, pois colaboraria para o fortalecimento das ideias e debates sobre 

identidade, e consequentemente, sobre as relações opressoras que permeiam o tema, 

relacionado a uma cultura de ancestralidade negra no ambiente escolar. Sua escolha justifica-

se por ser uma metodologia que permite a participação ativa de todos os envolvidos no 

processo de criação teatral, possibilitando a formação de laços entre os indivíduos, gerando a 

reflexão sobre os temas de interesse do grupo. 

Esta pesquisa está organizada em 4 capítulos, que apresentam as etapas percorridas, na 

tentativa de compreensão das questões apresentadas no trabalho, contendo revisão teórica 

sobre os temas que cercam a pesquisa, a trajetória metodológica, análise do material obtido, 

os resultados e as considerações sobre o processo. 

 O primeiro capítulo introduz a abrangência conceitual do termo quilombo enquanto 

comunidade e suas relações históricas desde o período colonial até as referências mais atuais, 

levando em consideração as visões dos governos em cada período, e a origem dessas 

comunidades. O presente capítulo compõe-se de três partes distintas que apresentam as 

relações históricas do quilombo, sua relação com a educação, e o contexto do quilombo 

urbano no qual a Escola Antônia do Socorro Silva Machado está inserida. 
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Ressaltamos na primeira parte desse capítulo um histórico sobre o conceito de 

quilombo nos diferentes períodos da história do Brasil e as mudanças ocorridas ao longo dos 

anos, o que provocou expressiva alteração de seu significado, assim como sua origem em 

terras brasileiras. 

Acerca da segunda parte, trata-se das relações entre quilombo e educação, 

apresentando a legislação que organiza a educação quilombola a partir das normas presentes 

nas Diretrizes propostas pelo Ministério da Educação para essa modalidade de ensino. 

Já na terceira e última parte desse capítulo, abordaremos o quilombo de Paratibe, sua 

origem na economia açucareira como quilombo urbano e as relações entre o crescimento da 

comunidade e a criação da Escola Municipal Antônia do Socorro Silva Machado, traçando um 

perfil histórico e sociocultural da Instituição, desde sua fundação, estruturação em terras 

quilombolas e as transformações passadas ao longo das décadas em relação com a 

comunidade. 

O capítulo 2 apresenta um olhar sobre o Teatro do Oprimido a partir da sua origem e 

das aproximações com a Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire.  As relações pedagógicas da 

abordagem de Boal a partir de visões educacionais, apresentando-a como abordagem 

metodológica para ensino de teatro, ressaltando os aspectos artístico pedagógicos, levando em 

consideração seu uso no ensino formal e ressaltado fatores do desenvolvimento do 

pensamento dos alunos sobre si e sobre o outro 

Nesse capítulo também são apresentados os jogos e exercícios que fazem parte do 

arsenal do Teatro do Oprimido, apresentando suas técnicas e aplicabilidade no contexto da 

escola formal como recurso para aprendizagem no processo de ensino de teatro. 

 No terceiro capítulo discutimos sobre as ideias de construção das identidades, a partir 

dos conceitos de diversos autores como Gordon(1968), Hall (2011), Erikson (1976), 

Goffman(1985), considerando os diferentes aspectos existentes no processo de formação e da 

estruturação da identidade, na tentativa de compreendê-las nos seus processos de construção, 

alteração, e as relações da identidade com a infância e a escola. Para, a partir dessas 

discussões, compreender as relações de construção do sentimento de pertencimento, ligado à 

identidade e o conceito de alteridade como colaborador e importante fator na construção do 

“eu”.  

Após o debate sobre a formação identitária, são apresentadas ideias específicas sobre 

construção da identidade negra, e sobre as teorias e discursos que podem nos levar a 

compreender as relações existentes na atualidade e que fazem parte da configuração da 

identidade quilombola.  
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No capítulo quatro apresentamos a metodologia desenvolvida na pesquisa, desde a 

organização do planejamento das aulas, até a execução das atividades em cada espaço 

descrito, com o passo-a-passo de cada aula realizada durante o processo da pesquisa. Além 

dessa visão didática das etapas, são apresentados dados sobre o grupo participante e a 

descrição dos espaços utilizados, assim como as dificuldades enfrentadas durante o processo, 

os procedimentos de coleta de dados, organização e registros das atividades realizadas e a 

análise dos dados obtidos durante as aulas. Ainda neste capítulo, são apresentadas as reflexões 

elaboradas durante o percurso da pesquisa a partir da análise dos dados. 
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CAPÍTULO 1: O QUILOMBO 

 

 Para compreender os elementos de uma pesquisa se faz necessário conhecer o seu 

contexto, os aspectos que permeiam e se relacionam com o tema. Este capítulo apresenta um 

levantamento histórico sobre a origem dos quilombos brasileiros, os conceitos do termo a 

partir do ponto de vista político, das relações sociais e culturais, das classificações de espaço, 

além de sua relação com a sociedade e principalmente a educação para essa população. Além 

disso, são também discutidos os conceitos desenvolvidos ao longo da história acerca do 

quilombo por compreensões antropológicas e sob o olhar da legislação brasileira durante 

diferentes períodos históricos, assim como as ideias de alguns pesquisadores sobre o tema. 

Esse capítulo pretende também levantar referências sobre a educação no quilombo ao 

longo da história e o desenvolvimento do processo educacional para os negros e quilombolas 

no Brasil durante esses períodos, apresentando ainda as relações pedagógicas entre a escola 

Antônia do Socorro Silva Machado e a comunidade Quilombola de Paratibe, para que se 

possa compreender mais especificamente o local de desenvolvimento da pesquisa. 

O Brasil é composto por uma diversidade cultural e étnica que o coloca como nação 

multicultural, resultado das misturas entre povos diferentes ao longo de sua história. Porém, 

alguns dos grupos inseridos nessa diversidade necessitam de políticas educacionais 

específicas que possam garantir os princípios constitucionais de forma igualitária para todos. 

Entre esses grupos estão os quilombolas.  

Durante quase três séculos o Brasil foi um país escravista e foi nesse período que as 

organizações sociais foram se estruturando. Nessa época também se formaram as primeiras 

comunidades quilombolas, que têm sido campo de estudos sociais e antropológico há algum 

tempo. 

A história dos quilombos no Brasil é bastante antiga, assim como a educação no país, 

mas as duas não andaram lado a lado, e os processos educacionais foram construídos sem 

organização e direcionamentos específicos para as comunidades quilombolas espalhadas por 

todo território nacional.  

 

1.1. Gênese do conceito de quilombo 

 

Durante a história do Brasil muitas interpretações existiram em relação aos grupos 

quilombolas. Inicialmente sua identificação foi feita por grupos de viajantes que apontavam 
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os quilombos como algo nocivo à sociedade. Outras interpretações surgiram em diferentes 

épocas, assumindo novos significados e passando por muitas reformulações e reinterpretações 

de conceito e de significado. 

A origem dos grupos quilombolas na história do Brasil é diversa. Como referência se 

toma o modelo do Quilombo dos Palmares, porém esse foi uma exceção. De modo geral cada 

unidade foi formada por fatores diferentes, a depender do local no qual se encontravam e das 

dinâmicas sociais existentes. Para Fiabani (2005), o principal fator que desencadeou a 

formação dos quilombos no Brasil estava ligado ao desejo de autonomia e liberdade.   

Os aspectos conceituais que envolvem o significado da palavra quilombo são inúmeros, 

estão relacionados à períodos históricos, visões enquadradas em certos pontos de vista. Isso 

estabelece uma série de conceitos diferentes ao longo do tempo, passando por mudanças, 

principalmente no entendimento do que é quilombo, para também entender o que isto 

significou em cada fase da história e como é considerado hoje. 

Para compreender o termo é necessário voltarmos a momentos na história em que houve 

as primeiras tentativas de conceitualização, conhecendo os processos que tornaram terras 

brasileiras em quilombos.  

O processo de aquilombamento1 pode ser visto nos locais onde ocorreu escravidão de 

africanos e de seus descendentes. Nas Américas é onde esses grupos estiveram mais visíveis e 

apresentavam diferentes denominações dependendo da região na qual se encontravam: 

quilombos ou mocambos eram os nomes dados no Brasil; Palenques na Colômbia e Cuba; 

Cumbes na Venezuela; Maroons no Haiti e Jamaica (ANJOS, 2007).  

Segundo Munanga e Gomes (2004), quilombo é uma palavra que se origina de 

kilombo, proveniente da língua angolana umbundo. Seu significado se refere a um tipo de 

instituição militar na área do Congo e Angola. Mesmo com a referência militar, a ideia de 

quilombo é que seria uma associação de homens, aberta a todos. Abdias do Nascimento 

(1980), concorda com a ideia e acrescenta que  

 

[...] quilombo não significa escravo fugido. Quilombo quer dizer reunião 

fraterna e livre, solidariedade, convivência, comunhão existencial. 

Repetimos que a sociedade quilombola representa uma etapa no progresso 

humano e sócio-político em termos de igualitarismo econômico (p. 263).  

 

                                                           
1Abdias Nascimento ressalta que o aquilombamento consistia numa “exigência vital dos africanos escravizados, 

no esforço de resgatar sua liberdade e dignidade através da fuga do cativeiro e da organização de uma sociedade 

livre” (1980, p.255). 
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Munanga e Gomes (2004) reiteram isso ao apresentarem o conceito aliado a ideia de 

laços fraternos, no qual a sua formação seria oriunda de processos solidários e de convivência 

 

[...] resultante do esforço dos negros escravizados de resgatar sua liberdade e 

dignidade por meio da organização de uma sociedade livre. Os quilombolas 

eram homens e mulheres que se recusavam a viver sob o regime da 

escravidão e desenvolviam ações de rebeldia e de luta contra esse sistema 

(MUNANGA; GOMES, 2004, p.72). 
 

Essas ideias de associação e laços, colaboram para a criação de uma visão de quilombo 

constituído como grupo específico, uma comunidade unida por um passado em comum, em 

que se lutou contra opressões em busca de liberdade e igualdade. 

Os quilombolas são hoje parte da diáspora africana2, que possibilitou enxergarmos sua 

história nos livros sobre a trajetória dos negros no Brasil. Porém, a história dos quilombos não 

ficou apenas no passado e nos livros de história, mas se mantém viva com as comunidades e 

seus descendentes, que estão espalhados pelo Brasil. 

Mas, além dos aspectos históricos, outras questões envolvem o conceito de quilombo, e 

as discussões sobre o tema precisam ser feitas de forma específica e cuidadosa. Ao longo das 

últimas décadas, esse termo e seus significados foram largamente discutidos, repensados, 

reavaliados e, com isso, promoveu-se a criação e o entendimento de novos sentidos nas 

diversas áreas de conhecimento. 

O conceito de quilombo passou por várias modificações, dependendo do contexto de 

cada época, de modo geral. Em relação aos negros, a conceituação derivou da forma com a 

qual a elite enxergava esses grupos. Mattoso (1988) afirma que os quilombos surgem como 

protesto contra as condições dos escravos, como reação ao sistema de servidão. Seu 

surgimento seguia contra as regras, como rebeliões que brotavam “repentinamente, mas com a 

força do número, numa sociedade de maioria negra e de organização política totalmente 

incapaz de impedir esse tipo de concentração” (p.158).  

Em 1722, aponta Fiabani (2005), observou-se o que talvez fosse a primeira definição 

de quilombo, realizada pelo Regimento dos capitães-do-mato, afirmando que seriam grupos 

acima da quantidade de quatro negros que estabelecessem formas de se manter longe dos 

locais povoados, com ranchos, pilões e modos de se conservarem.  Anos depois, em 1740, em 

                                                           
2 Esse fenômeno histórico e social caracterizado pela imigração forçada de pessoas do continente africano para 

regiões diferentes do mundo, fortemente marcada pelo encontro e troca de culturas de sociedades diversas, a 

diáspora se distinguiu também pela violência e exploração contínua de homens e mulheres para o regime de 

escravidão. Claudia Mortari afirma ainda que o processo da diáspora desenvolveu mudanças profundas nas 

relações entre os indivíduos, não sendo apenas vista como resultado de uma imigração forçada, mas também um 

processo de redefinição identitária, que permitiu a construção de novas formas de identidade (MORTARI, 2015). 
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documentos da Coroa Portuguesa trocados com administradores do Brasil Colônia, 

afirmavam ser as áreas de quilombo “[...]toda habitação de negros fugidos que passem de 

cinco, em parte despovoada, ainda que não tenham ranchos levantados nem se achem pilões 

neles” (MOURA,1997).  

Em 1757 pouco foi alterado na definição, apenas o número de fugidos subiu para 6. 

Dessa forma, a definição que se dava a partir de um conceito baseado na reunião de um 

determinado número de trabalhadores escravizados fugidos, passou de quatro para seis, 

estabelecidos em região despovoada. A existência dos ranchos3 e pilões4 era importante para 

definição da estabilidade do grupo. 

Já no período do Brasil Imperial, uma nova ideia se instaura a partir da não 

necessidade do registro quantitativo de quilombolas para caracterizar o local do quilombo. 

Fiabani (2005) aponta que eram vistos não mais o número de negros, mas sim a localidade na 

qual se encontravam, sem a exigência de elementos que indicassem resistência ou modos de 

produção. De forma geral, o significado recorrente ligado ao quilombo, nessa época, 

registrava a preocupação com a fuga dos trabalhadores escravos e a “[...] característica central 

na definição de quilombo constitui a autolibertação do jugo da escravidão de, no caso 

extremo, no mínimo dois produtores escravizados, através da fuga para um ermo qualquer” 

(idem, p.273). 

Durante o Regime Colonial e Imperial esses grupos representavam núcleos de 

resistência negra. Para Moura (1981), o quilombo, seja ele grande ou pequeno, precário ou de 

vida estável, em qualquer região, era um elemento que promovia o enfrentamento ao regime 

de servidão dos negros. Esses grupos formaram comunidades que modificaram os valores 

sociais e culturais dos africanos em todas as regiões nas quais estava presente a prática 

escravista, fortaleceram seus ideais na luta para conseguir a liberdade. O início da formação 

dos quilombos no Brasil derivou, em grande parte, dos momentos de luta e resistência contra 

a os sofrimentos da escravidão. 

Após esse período não encontramos muitas mudanças, além da quantidade mínima de 

negros para o local ser considerado quilombo. No período da República, que veio depois da 

abolição da escravatura pela assinatura da Lei Áurea, o termo foi ignorado. Mesmo existindo 

                                                           
3 Rancho, de acordo com o Dicionário Michaelis seria habitação pobre ou precária; abrigo ou descanso para 

trabalhadores MICHAELIS. Moderno Dicionário da Língua Portuguesa. Disponível em: 

<http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php>. 
4 Pilão era um instrumento que servia, entre outras funções, para transformar o arroz colhido em alimento 

(FIABANI, 2005, p. 270). Seria o elemento que comprovaria a estabilidade produtiva do grupo. 

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php
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inúmeros grupos espalhados pelo país, eles passaram despercebidos com o processo de 

libertação dos escravos (FIABANI, 2005). 

  Com a Constituição de 1988 que o conceito de quilombo reapareceu nos debates 

políticos nacionais, modificado, no qual se denomina os descendentes e moradores do 

quilombo como remanescentes. Em seu artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias afirma que aos “[...] remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam 

ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os 

títulos respectivos”.  

O maior problema do texto apresentado na Constituição, estaria ligado a insuficiência 

no conceito de quilombo, pois não atenderia à diversidade de modos com os quais os 

quilombolas tiveram acesso as terras. Porém, o reconhecimento na Constituição promoveu 

inúmeros debates e repercutiu a ideia do que seriam os remanescentes de quilombos, gerando 

mais debates e uma falta de certeza sobre sua conceituação. 

Na década de 1990 os debates tornaram-se mais frequentes e a Fundação Cultural 

Palmares apresentava os quilombos como territórios históricos, ocupados por negros e que 

continham resíduos arqueológicos. Afirmava que seriam sítios, historicamente ocupados por 

negros possuidores de valores culturais e etnográficos ainda poderiam ser compreendidos 

como comunidades negras isoladas que contribuíram para segurança das fronteiras e da 

expansão da população pelo país. 

A ideia de que os quilombos eram apenas lugar de negros fugidos foi alterada e se 

atualizou ao longo dos anos com as novas estruturas sociais, ganhando diferentes conotações 

e ressignificações, não apenas nas legislações e na Constituição, mas também nos debates 

sobre a história e nas pesquisas. E para chegar às ideias atuais sobre o conceito de quilombo, 

abandonaram alguns aspectos do passado e passaram a pensar a ideia de quilombo como 

tendo novos traços, contextualizados com a realidade de cada lugar, assim como agregando 

aspectos de resistência e das identidades singulares da comunidade (O’DWYER,1995a). 

De acordo com O’dwyer (1995b), a partir da diversidade de interpretações, no ano de 

1994 que a Sociedade Brasileira de Antropologia (ABA) passa a ter uma visão mais ampla 

sobre o quilombo, permitindo que sejam analisados os novos significados no meio acadêmico 

e também para grupos e indivíduos de organizações que lutam pela afirmação de uma 

identidade quilombola e que pudessem compreender as comunidades negras formadas por 

meio de processos que não seriam derivados unicamente da escravidão e da fuga.  

Segundo a autora:  
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[...] o termo quilombo tem assumido novos significados na literatura 

especializada e também para grupos, indivíduos e organizações. Vem sendo 

ressemantizado para designar a situação presente dos segmentos negros em 

regiões e contextos do Brasil (O’DWYER, 1995b, p.2). 

 

No contexto contemporâneo abandona-se a ideia anteriormente estabelecida de 

refúgio, resquício ou resíduo de ocupação, distanciando o termo quilombo da ideia de grupo 

isolado, mas que também não é constituído por uma população homogênea, apenas composta 

por negros.  

A heterogeneidade encontrada nos quilombos foi resultado da diáspora africana, que 

permitiu os encontros e trocas culturais, o envolvimento com grupos indígenas e também com 

os europeus. Essas trocas culturais estiveram presentes ao longo dos séculos e com o passar 

dos anos, as relações com as culturas locais, com os novos imigrantes e também com a 

revolução tecnológica afastou a ideia de que os quilombolas eram grupos arcaicos, isolados 

socialmente, o que nos faz repensar sobre o sentido do termo “remanescentes”, amplamente 

encontrado nas pesquisas quando se trata de quilombo e também citado na Constituição 

Federal. 

De acordo com Alfredo Wagner de Almeida (1998), o termo remanescente poderia 

levar a ideia de fóssil, sobra, resto, resíduo, não permitindo uma verdadeira atualização do 

conceito de quilombo5. Caberia o uso dessa forma se tratássemos do território, pois quando se 

trata de pessoas ou de comunidade, seria um retrocesso pensar a partir da ideia de resíduo, 

pois a sociedade está em constante mudanças, assim como os indivíduos, fazendo-os sempre 

se adaptar às questões atuais.   

O’dwyer justifica o uso dessa terminologia ao afirmar que a identidade histórica de  

 

[...] “remanescente de quilombo” emerge como resposta atual diante de uma 

situação de conflito e confronto com grupos sociais e econômicos e agências 

governamentais que passam a implementar novas formas de controle político 

e administrativo sobre o território que ocupam (1995b, p.09). 

 

Já para Frederik Barth (1998), os remanescentes seriam grupos étnicos originados de 

um processo histórico de resistência, no qual o termo não denominaria apenas o grupo, mas 

principalmente o território ocupado por eles. Entende também que não são os aspectos 

                                                           
5 Para nossa pesquisa consideramos remanescentes não como algo que restou, sobrou, mas sim como 

descendentes. Assim, o conceito de comunidade quilombola para nós vem da ideia de descendentes dos 

quilombos. 
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culturais e biológicos que definem a organização social e entende que o auto reconhecimento, 

identificação, é o fator que traz sentido e organiza o grupo.  

Considerando os remanescentes como grupo que, de alguma forma preservou algo de 

sua cultura e que passou por momentos históricos de resistência, Fiabani (2005) indaga-se:  

 

No caso de considerar remanescente de quilombo, todo e qualquer grupo que 

preservou sua cultura, ignorando o fator fuga-resistência, determinaria que 

praticamente todas as comunidades negras rurais ou urbanas originaram-se 

de quilombo (p.360-370). 

 

Seria muito difícil avaliar esse processo de criação do quilombo a partir desse 

questionamento, dessa forma seriam descaracterizadas comunidades que não mantiveram sua 

cultura preservada? A cultura precisaria estar intacta durante os anos? Essa ideia engessa as 

possibilidades de interação e limita o conceito. 

O surgimento do conceito histórico do quilombo tem desencadeado, ao longo dos 

anos, várias discussões. A principal delas surge a partir dos debates sobre as afirmações de 

que os quilombos seriam apenas constituídos a partir de movimentos de insurreição ou 

rebelados, porém isso tem sido reavaliado, e nesse sentido novas discussões apresentam-se 

mais flexíveis ao afirmar que consistiam em 

 

[...] grupos que desenvolveram práticas cotidianas de resistência na 

manutenção e na reprodução de seus modos de vida característicos e na 

consolidação de território próprio. A identidade desse grupo não se define 

por tamanho e número de membros, mas pela experiência vivida e as versões 

compartilhadas de sua trajetória comum e da continuidade como grupo 

(O’DWYER, 1995a, p.2). 

 

Nos anos 2000 surgem novas interpretações que colaboram para alteração do ponto de 

vista governamental a partir da elaboração do Decreto nº 4.887/2003, que modificou a ideia 

apresentada na Constituição, ao afirmar que os quilombos são formados por grupos “étnico-

raciais segundo critérios de auto atribuição, com trajetória histórica própria, dotados de 

relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a 

resistência histórica sofrida” (art. 2º do Decreto 4.887, de 20/11/2003). As atribuições e 

identificações usadas pelos indivíduos do grupo facilitam a organização e interação entre os 

membros, segundo Barth (1998), é somente a partir da auto definição que se diferencia quem 

somos nós de quem são os outros, colaborando para o processo de autoafirmação, 

característica que identificaria os povos quilombolas. 
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Dentre as visões do Estado brasileiro sobre as comunidades quilombolas, esta última 

pode ser considerada a mais importante, pois permitiu olhar para aspectos culturais, 

históricos, sociais, raciais e territoriais do grupo. Além de poder analisar as questões de auto 

atribuição, ou seja, as formas como os próprios indivíduos se consideram naquele contexto, 

levando em consideração as relações identitárias e com o sentimento de pertencimento da 

comunidade com sua ancestralidade. 

Nesse sentido, é necessário refletir sobre todas as interpretações encontradas, sejam 

elas dos debates antropológicos, da legislação ou de pesquisas históricas sobre o tema, pois 

apenas dessa forma é possível ter um olhar geral sobre o conceito de quilombo. Mesmo com 

todas as reflexões, é possível perceber que ainda é frequente um conceito colonial de 

quilombo, que talvez não seja correspondente à realidade das comunidades quilombolas no 

século XXI.  

A palavra quilombo, não carrega em si apenas significados históricos, mas também, 

aspectos culturais e sobretudo simbólicos, pois há uma diversidade de significados ligados ao 

conceito. Atualmente fala-se de quilombo urbano, quilombo contemporâneo, comunidade 

afrodescendente, comunidade negra, comunidade remanescente de quilombo. Esses são 

alguns dos termos encontrados nos textos relacionados a esse tema e que são utilizados para 

designar o quilombo. Além disso, compreendem também  

 
[...] aqueles domínios doados, entregues ou adquiridos, com ou sem 

formação jurídica, às famílias de ex-escravos a partir da desagregação de 

grandes propriedades monocultoras. Os descendentes de tais famílias 

permanecem nessas terras há várias gerações sem proceder ao formal de 

partilha e sem delas se apoderar individualmente (MOURA, 1999, p.101). 

 

Leite (1991) e Almeida (1988), afirmam que no contexto contemporâneo as 

comunidades quilombolas tornaram-se fonte de tradições culturais que valorizam sua 

ancestralidade, baseada em uma história identitária comum, relacionadas ao pertencimento e 

consciência de luta pelo território em que vivem, sem deixar de lado o contexto no qual estão 

incluídos atualmente. 

Essas transformações são resultado de um processo natural de ressemantização das 

palavras, que é algo comum em diversas línguas, isso inclui o português. A palavra quilombo 

passou por várias formulações desde o período colonial, quando se referia à um significado 

sociológico e histórico que relacionavam África e Brasil. Com essas relações surgem também 

os encontros linguísticos e que originou novas palavras a partir da palavra quilombo: 

quilombola, calhambola, aquilombar-se (FIABANI, 2005). 
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Após passar pelos aspectos históricos, o termo muda para se referir à espaços, 

comunidade, grupo, um espaço organizado e que hoje é gerido a partir da luta por seus 

direitos. Essa ideia nos faz refletir sobre a utilização do termo na atualidade, que de modo 

geral direciona, à primeira vista para pensar no quilombo como “espaço geográfico e 

comunitário de libertação pela força da força de trabalho escravizada” (FIABANI, 2005, p. 

381). 

A partir dessas ideias, compreende-se que as relações da comunidade de Paratibe com 

sua história, suas experiências e vivências colaborariam para compreender os traços da 

identidade quilombola na contemporaneidade. Principalmente suas relações com a cultura, 

memória e o sentimento de pertencimento com aquele grupo, com o seu território, com sua 

história e herança cultural do lugar. 

Com a ampliação do olhar sobre o conceito, entendemos que os quilombos são 

comunidades que mantêm sua cultura ancestral, desenvolvendo a tradição de seus 

antepassados e propagando-a, sejam elas religiosas ou não, recriando-as e ressignificando-as 

no presente. Esse processo de atualização das práticas culturais é comum principalmente 

quando se tratam de quilombos urbanos, que recebem influências diversas. 

  As comunidades quilombolas que ocupam áreas urbanas se diferenciam em seu 

percurso histórico daquelas que serviam de abrigo para os negros fugidos e que estavam 

localizadas distantes das províncias. Os quilombos urbanos estavam perto das cidades, cerca 

de 4 ou 5 quilômetros, em morros ou vales (BARBOSA, s/d) e dessas regiões tinham visão e 

acesso às grandes cidades para realizar pequenas trocas comerciais. 

Os quilombos urbanos foram espaços criados a partir das trocas com os negros 

libertos, e assim como os quilombos mais afastados, foram locais de resistência e luta contra 

escravidão. Esses redutos tornaram-se territórios onde puderam florescer tradições herdadas 

dos africanos (ROLNIK, 1989). 

A localização urbana também tem outras características, além de sua organização, suas 

lutas, entre outros aspectos. Essas comunidades cresceram e absorveram, ou foram 

absorvidas, pelas cidades vizinhas, urbanizando-se como parte delas. Para Silva (2011), 

também havia outro lado desse crescimento, o deslocamento dessas comunidades para regiões 

mais periféricas, em um processo de exclusão a partir do crescimento da desterritorialização.  

Mas, a experiência do quilombo urbano mostra que cada grupo produzia sentidos e 

sentimento de pertencimento, identificação local a partir dos modos de vida e das práticas 

geradas a partir do cotidiano da comunidade (APPADURAI, 1997), tornando-a um lugar 
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único de incorporação de novos elementos culturais que compõe sua tradição na 

contemporaneidade. 

 

1.2. Quilombo e educação  

 

Atualmente, a legislação educacional vigente definiu níveis de ensino que permitem a 

organização de modalidades da educação, resguarda os direitos e formaliza o ensino do nível 

básico nas etapas de educação infantil, fundamental e médio (LDBEN 9.394/1996). As 

Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para Educação Básica (2010), organizou os níveis 

educacionais existentes, e definiu como modalidades: Ensino Profissional Técnico de Nível 

Médio, além das Diretrizes operacionais para educação do campo, Educação Especial, 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), Educação Indígena, Diretrizes para atendimento aos 

jovens em situação de intinerância, assim como da Educação Escolar Quilombola. Todas são 

regidas pela Lei de diretrizes e Bases da Educação.   

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Quilombola (2013), foram 

desenvolvidas a partir das discussões sobre a educação no campo e sobre os aspectos 

específicos da realidade quilombola no país, inclusive dos quilombos urbanos, a partir de 

diretrizes educacionais voltadas para seu contexto.  

De acordo com essas Diretrizes a 

 
Educação Escolar Quilombola é desenvolvida em unidades educacionais 

inscritas em suas terras e cultura, requerendo pedagogia própria em respeito 

à especificidade étnico-cultural de cada comunidade e formação específica 

de seu quadro docente, observados os princípios constitucionais, a base 

nacional comum e os princípios que orientam a Educação Básica brasileira. 

Na estruturação e no funcionamento das escolas quilombolas deve ser 

reconhecida e valorizada a diversidade cultural (BRASIL, 2010, p.42). 

 

Além do texto apresentado sobre a Educação Quilombola, a LDBEN insere a 

obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Africana, Afro-Brasileira e Indígena na 

educação básica, além de estabelecer o Dia Nacional da Consciência Negra no calendário 

escolar. Ações que colaboram para consolidar saberes da cultura afro-brasileira na educação 

básica, de modo a construir conhecimentos sobre a história do Brasil com um olhar nacional. 

Segundo o Censo Escolar de 2010, existem no Brasil 1.912 escolas localizadas em 

áreas remanescentes de quilombos. Desse montante, 1.889 são públicas e 23, privadas. Das 

públicas, 109 são estaduais, 1.779, municipais e apenas uma é federal. O Brasil tem 2.228 
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comunidades remanescentes de quilombo e, destas, tem 49.722 estudantes matriculados em 

364 escolas. No Nordeste são 30.789 estudantes.  

Entre os anos de 2004 e 2012 muitas comunidades quilombolas obtiveram 

reconhecimento. A Fundação Cultural Palmares (2014) afirma que há na Paraíba 36 

comunidades quilombolas reconhecidas e certificadas pela Instituição. A maior parte delas 

está situada em áreas rurais, excetuando apenas Paratibe, em João Pessoa e Talhado Urbano 

em Santa Luzia, situadas em área urbana. 

Ao pensar e analisar o cenário apresentado por estes números, duas perspectivas se 

apresentam: a primeira é de que as escolas quilombolas estão dentro do seu próprio território e 

atendem estudantes da comunidade; a segunda perspectiva é que as escolas, não 

necessariamente por serem construídas dentro dessa área, dialogam e se relacionam 

exclusivamente com a cultura africana, afro-brasileira e indígena, atendendo além de 

estudantes quilombola outros oriundos de áreas próximas. Na Escola Antônia do Socorro 

percebemos a segunda realidade.  

Há, no contexto atual, uma busca por caminhos que firmem as políticas que 

contribuem para tratar a história e cultura afro-brasileira nas escolas. Nas comunidades 

quilombolas, além disso, buscam-se firmar seus saberes, seus modos de vida particular, de 

forma a criar uma educação específica que valorize o lugar e sua ancestralidade. 

A Educação Escolar Quilombola está presente nas Diretrizes Nacionais da Educação 

Básica produzida pelo Ministério da Educação. Nelas estão contidas as obrigações do Estado 

em relação às necessidades e implicações específicas que uma escola quilombola deve ter 

para funcionar no ensino básico.  

Essas diretrizes contribuem para assegurar a formação e respeito aos valores culturais 

e artísticos nacionais e regionais. Porém, o desenvolvimento do ensino na escola quilombola, 

além de seguir as diretrizes específicas para essa categoria da educação, exige que a unidade 

educacional esteja inscrita em terras de remanescentes quilombolas, associando à cultura. 

Também requer uma pedagogia própria, que leve em consideração as especificidades étnico-

raciais de cada comunidade, além de seus valores, crenças, cultura e história (BRASIL, 2010). 

Porém, com a precariedade das escolas quilombolas, muitas delas apresentam altos 

níveis de defasagem de aprendizagem e baixo nível de escolaridade. Acarreta também uma 

quantidade significativa de estudantes com distorção idade/série, evasão e repetência, pois 

ainda são poucas as políticas voltadas para as singularidades dos processos de 

ensino/aprendizagem dessas comunidades (OLIVEIRA e MARTINS, 2015). 
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De acordo com a Prefeitura Municipal de João Pessoa no Plano Municipal de 

Educação, documento que apresenta demandas específicas para educação quilombola, aponta 

que as 39 comunidades quilombolas da Paraíba estão distribuídas pelas quatro regiões do 

Estado e somam um total de 2.693 famílias, com cerca 12.000 pessoas que vivem nas 

comunidades quilombolas e explica que a modalidade de educação quilombola 

[...] organiza principalmente o ensino ministrado nas instituições 

educacionais considerando, fundamentando-se e alimentando-se: da 

memória coletiva, das línguas reminiscentes (que se conservam na 

memória), dos marcos civilizatórios (conjunto de elementos materiais, 

intelectuais, espirituais e artísticos característicos de uma sociedade), das 

práticas culturais, das tecnologias e formas de produção do trabalho, dos 

acervos e repertórios orais, dos festejos, usos, tradições e demais elementos 

que conformam o patrimônio cultural das comunidades quilombolas de todo 

país (PMJP, 2015, p.78). 

 

A educação nessas instituições deve se voltar para valorização não apenas dos 

conhecimentos gerais, exigidos na LDB, mas principalmente se voltar para os saberes locais, 

saberes não institucionalizados e que colaboram para solidificação dos conhecimentos 

tradicionais a partir da memória da comunidade, de suas práticas cotidianas, crenças e 

patrimônios materiais e imateriais. Confirmando assim, as ideias de uma pedagogia voltada 

para as especificidades do grupo, apresentada nas Diretrizes para Educação Quilombola. 

Afirma ainda que: 

 

Para que haja uma proposta de educação quilombola nas escolas, é 

necessária que a gestão escolar inclua merenda, materiais didáticos, 

infraestrutura, respeitando cada quilombo; que o transporte escolar para os 

alunos tenha uma atenção especial. É necessário acompanhar as condições e 

práticas pedagógicas das escolas localizadas em áreas remanescentes de 

quilombos envolvendo educação infantil, fundamental e médio bem como o 

acompanhamento da prática docente com o objetivo de contribuir para uma 

maior interação entre unidade escolar e comunidade, para que as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola, sejam 

efetivadas em todas as escolas quilombolas (PMJP, 2015, p.79). 

 

Dessa maneira, o município apresenta caminhos para uma Educação Quilombola em 

consonância com as Diretrizes Nacionais para esta modalidade de ensino, e oferece uma 

educação específica, levando em conta as singularidades que a legislação exige.  

 

1.3. Quilombo Paratibe e a Escola Antônia do Socorro Silva Machado 
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Com a economia açucareira nas capitanias crescendo na segunda metade do século 

XVII pelo Brasil, o número de escravizados aumentou. Na Paraíba esse quantitativo 

apresentava-se menor que em outros estados devido às secas da região. Porém, a população de 

escravos se fazia presente nos engenhos e também na criação de gado. Na economia 

algodoeira a presença dos negros no trabalho escravo ocorreu com muita intensidade até 

1850, quando houve o fim do tráfico. Segundo Galliza (1979), foi a cultura algodoeira que 

empregou mão-de-obra mista, composta por escravizados, livres e libertos.  

Muitas comunidades negras da Paraíba tiveram sua origem não das terras livres, mas 

de terras que foram conhecidas e tidas como de um proprietário, em que um grupo de 

escravos esteve subordinado e as receberam como herança. Isso ocorreu em terras de 

quilombos em: Catolé do Rocha; Mundo Novo, em Areia; Vaca Morta, em Diamante, por 

exemplo (FORTES, 2015). 

A doação de terras, em algumas fazendas, ocorria devido à falta de herdeiros para 

administrar o lugar. As terras, segundo Fiabani (2005), eram entregues ainda em vida ou por 

testamento, para que fossem cultivadas pelos trabalhadores. A doação era feita para o grupo, 

não para uma única pessoa, o que com o passar dos anos, dificultou a demarcação de áreas por 

falta de documentação individual. 

Em decorrência da falta de documentação individual, alguns grupos, para se manter, 

venderam parte de seu território. Fortes (2015) relata em sua pesquisa que isso pôde ser visto 

nos quilombos do município do Conde, Várzea e Santa Luzia, que tiveram as terras tornadas 

suas através de herança ou registro de posse no período da abolição da escravidão, que, aos 

poucos sofreram com a perda territorial devido às vendas ou pela insegurança jurídica no que 

trata da propriedade das terras. 

Processo semelhante passou a comunidade de Paratibe, que de acordo com o 

relatório antropológico publicado pelo INCRA, a legalização das suas terras ocorreu a partir 

da Lei das Terras, em 1850, no qual muitos posseiros, na maioria analfabetos, tiveram o 

registro das terras (BRASIL, 2012a). 

A origem do quilombo de Paratibe não está datada com exatidão e alguns registros 

são incertos, mas os poucos existentes colaboram para compreender o surgimento dessa 

comunidade. João Lyra Tavares no livro Apontamentos para a história territorial da 

Parahyba (1989), aborda rapidamente os primeiros registros encontrados sobre a criação da 

comunidade e a sua extensão. O autor afirma como data de criação da comunidade o dia 2 de 

setembro de 1855 e apresenta uma declaração que confirma suas pesquisas:  
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Nós abaixo assignados, declaramos que possuímos a maior parte das terras 

das propriedades, Paratybe, de cujas terras somos consenhores, digo das 

propriedades – Paratibe e Gruta – sitas nesta freguesia na Cidade da 

Parahyba, de cujas terras somos consenhores com outros proprietários; essas 

terras limitam pela parte leste com a propriedade salgado; e pelo oeste com a 

propriedade  Cuiá – pelo norte com o rio Paratibe e pelo sul com a 

propriedade Mussumagro, e terras da barra de Gramame, e nesta propriedade 

Barra também somos consenhores  em comum, limitando essa propriedade 

pela parte do leste com a costa do mar, pelo oeste com o Mussumagro, e pelo 

sul com o rio Gramame, e pelo norte com as terras do Camorupim e Paratibe 

(p.695).  

 

Consta no Relatório Antropológico de Reconhecimento e Delimitação do Território de 

Paratibe ainda outras declarações, com nome de grupos de pessoas. Gonçalves (2010) acredita 

que essa era uma forma comum de apropriação da terra, fazendo das terras uso compartilhado 

por várias famílias.  

No início, a chegada de novos moradores nas terras de Paratibe ocorreu devido à sua 

localização, com condições naturais favoráveis, próximo ao estuário do Rio Gramame e com 

mangues próximos, espaços propícios para o desenvolvimento do trabalho (BRASIL, 2012a). 

O período entre 1970-1990 foi o momento em que ocorreu o movimento de forte 

urbanização da região de Paratibe e no qual há mais registros sobre os acontecimentos. A 

comunidade cresceu devido a sua proximidade com a capital paraibana, e na década de 1970 

passou por um processo de expansão imobiliária que culminou com a construção de alguns 

conjuntos habitacionais e loteamentos. Algumas dessas edificações foram realizadas como 

parte do programa de habitação para famílias de baixa renda (BRASIL, 2012a). Seu 

crescimento deu mais visibilidade à área, porém não se sabe ao certo há quanto tempo a 

região de Paratibe existe. Não há registros formais e as “famílias não sabem informar há 

quantos anos seus ancestrais chegaram em Paratibe, mas têm a convicção de que a terra lhes 

pertence há muito tempo” (BRASIL, 2012a, p. 58). 

O crescimento urbano acarretou um processo de construção e venda de terras de forma 

desordenada no entorno do quilombo. Como consequência disso, houve a perda territorial que 

trouxe indivíduos diferentes para a comunidade, com diferentes costumes, acarretando uma 

mistura de valores e o encontro cultural. Em decorrência dessa expansão urbana no bairro, 

ocorreu uma redução do perímetro quilombola. 

Para Gonçalves (2010), esta perda das terras estaria relacionada a diversos fatores, 

entre eles estão os desentendimentos familiares pela inclusão de membros externos ao 

quilombo ao ciclo familiar e que resultaram em partilha de heranças, além da especulação 
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imobiliária, que fez as terras de Paratibe se valorizarem e consequentemente aumentando o 

número de construções habitacionais e comerciais na área. 

Segundo o Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (2010), existe uma área 

das terras de Paratibe que foi apropriada por “loteamentos, conjuntos, condomínios populares 

e granjas com muros altos e cercas que impedem a circulação dos moradores antigos” (p.106) 

o que atrai novos moradores para a localidade. 

Diante desse contexto de desenvolvimento e expansão da área, viu-se a necessidade da 

existência de um espaço educacional. Anterior a esse processo de crescimento, entre as 

décadas de 1950 e 1970, segundo Cavalcante (2013), funcionava uma pequena escola, 

autônoma, organizada pela professora Antônia do Socorro Silva Machado, em sua 

propriedade. Com o movimento de urbanização de Paratibe dona Antônia percebeu a 

necessidade de tirar a escola do espaço da sua casa, como forma de facilitar o acesso de 

crianças vindas de outras áreas, e com isso ampliar fisicamente a escola e o atendimento 

educacional.  

Assim, para a construção da escola em um espaço que pudesse atender mais crianças 

em Paratibe, dona Antônia do Socorro doou um terreno que lhe pertencia para que a 

Prefeitura Municipal de João Pessoa pudesse construir uma escola (LIMA, 2010). Em 1972 

houve a inauguração da escola na área, com o nome de Grupo Escolar Municipal José 

Peregrino de Carvalho. A escola tinha quatro salas, sendo duas para aula, uma para a diretoria 

e uma outra para cantina (COSTA, 2016). As mudanças mais importantes ocorreram na 

década de 1990, quando em 1992, com a morte de dona Antônia do Socorro, houve a 

homenagem póstuma, com a alteração do nome da Escola que passou a ser conhecida com o 

nome da mulher negra que colaborou com a educação na comunidade (COSTA, 2016).  

Após a morte de Antônia do Socorro, além da mudança de nome da escola, ocorreram 

modificações estruturais e na gestão escolar. Nos anos 2000 ocorreram as reformas que 

aumentaram o número de salas, houve a construção do ginásio, inaugurado em 2009 

(GONÇALVES, 2010). 

No ano de 2016 a Instituição tinha 1.005 estudantes matriculados, com uma grande 

estrutura com salas de aula, biblioteca, ginásio, sala de informática e refeitório divididos no 

espaço do térreo e primeiro andar. Suas atividades funcionam nos turnos da manhã, tarde e 

noite, atendendo às etapas de Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II e Educação de 

Jovens e Adultos somando um total de 45 professores distribuídos entre os turnos. Atende 

estudantes de sete bairros nos arredores, Paratibe, Muçumagro, Praia do Sol, Praia da Barra de 

Gramame, Nova Mangabeira, Parque do Sol e Conjunto Sonho Meu.                                    
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 Mesmo sem ainda ser reconhecida6 como instituição quilombola, a Escola tem 

desenvolvido projetos e políticas educacionais que visam a valorização e a afirmação da 

identidade quilombola dentro das propostas e diálogos construídos no espaço escolar. 

É importante frisar que há uma preocupação por parte da Escola em promover uma 

educação não somente para afirmação das identidades, mas que de forma efetiva colabore no 

sentido do pertencimento e a valorização da cultura local e das pessoas, como uma forma de 

trabalhar “as relações étnico raciais transversalmente, também todos os componentes do 

processo educacional, abrangendo o projeto político pedagógico no caso das escolas” (JESUS, 

2013, p.02). 

Todas as mudanças ocorridas nas últimas décadas contribuíram não só para melhora 

do espaço escolar, mas também para ampliação da clientela, e consequentemente, para 

inserção de novos sujeitos na região de Paratibe. Na luta pelo reconhecimento e afirmação 

como Instituição Quilombola, Associação dos moradores de Paratibe e a Escola Antônia do 

Socorro Silva Machado, trabalham lado a lado para conseguir esse resultado. Paralelamente a 

isso, a Escola construiu seus projetos internos, regimento e Projeto Político Pedagógico (PPP) 

aliados à prática pedagógica e às Diretrizes do Ministério da Educação sobre o ensino em 

escolas quilombolas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6 A Escola Antônia do Socorro Silva Machado ainda não obteve o reconhecimento de Instituição quilombola. 
Até dezembro de 2017 o processo para conseguir o título estava aguardando decreto do prefeito Luciano 
Cartaxo. Ver documentação nos anexos. 
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CAPÍTULO 2: O TEATRO DO OPRIMIDO 

 

Pensar o teatro na educação não é algo novo, desde a Grécia antiga já se pensava sobre 

a relação dos jogos como importantes para o desenvolvimento do indivíduo e sobre a sua 

prática servir como base para formação na vida adulta. Santana (2009) cita Aristóteles ao 

afirmar que o filósofo concordava com essa ideia, ao refletir sobre a potencialidade da arte 

dramática em relação aos aspectos do fazer, fruir, pensar e sentir, acreditado ser essenciais 

para o desenvolvimento do ser humano. 

Ao observarmos o percurso histórico da inserção do teatro na educação, percebemos 

que ela passa por diferentes momentos, desde a Grécia antiga, Idade Média, Renascimento, 

até a modernidade, apresentando-se de formas distintas, aliando as práticas teatrais ao 

processo pedagógico (NEVES; SANTIAGO, 2009). 

No final do século XIX e início do XX as relações entre teatro e educação se 

estreitam. Essa aproximação dos laços entre ambas ocorre com mais intensidade ao longo do 

século XX, quando o homem se encontra em momento mais reflexivo, devido às mudanças 

sociais e econômicas da época.  Esses novos processos sociais tiveram ligação direta com o 

ensino e essa  

 

[...] concepção possibilitou se pensar o teatro na educação, não apenas como 

um instrumento ou método utilizado no ensino de conteúdos extrateatrais, 

tampouco disciplina voltada para formação e artistas, mas o teatro, sim, 

como atividade educativa focada no domínio, na fluência e compreensão 

estética das complexas formas humanas de expressão que movimentam 

processos efetivos, cognitivos e psicomotores (NEVES e SANTIAGO, 2009, 

p.31). 

 

No Brasil, o fortalecimento das relações entre teatro e educação surge a partir da 

regulamentação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nº 9.394, de 1996, e com os 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte (BRASIL, 1998). Essas legislações asseguram o 

ensino de arte nas escolas como obrigatórios na educação básica, incluindo teatro como uma 

das linguagens artísticas. 

O processo de escolarização do teatro como disciplina no ensino formal, segundo 

Santana (2009), necessitou de criação de metas pedagógicas e estéticas específicas, assim 

como organização de avaliações e conteúdos que facilitassem o aprendizado. No decorrer 

desse processo, foram criadas metodologias que colaborariam com a inclusão do teatro no 

ambiente escolar, contribuindo para superar os obstáculos enfrentados em sala de aula. 
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Nessa trajetória o ensino de teatro teve suas atividades, por algum tempo, vinculadas 

aos aspectos lúdicos e não educativos. Para Japiassu (2001), as artes na educação escolar 

brasileira encontravam-se atreladas ao lazer ou recreação, deixando de lado a sua vertente 

educativa. E mesmo com os avanços da inclusão do teatro como disciplina regular, as escolas 

mantinham uma visão espontaneísta, que segundo afirma Santana (2009, p.33), “velava a 

essência da arte dando ênfase à livre-expressão, ao invés de instaurar experimentos geradores 

de saberes, práticas e fruição de obras”.  

A solidificação das atividades de teatro no ambiente escolar, como disciplina, veio a 

partir das experiências de Viola Spolin com os jogos teatrais, que influenciou o 

desenvolvimento de outras abordagens de ensino de teatro. Além dos jogos teatrais, outros 

métodos, como jogo dramático, peça didática e o drama, passaram a estar presentes nas 

propostas pedagógicas de ensino de teatro no Brasil (JAPIASSU,2001). Autores como Peter 

Slade, Bertold Brecht, Richard Courtney, Ingrid Koudela, Beatriz Ângela Cabral, Augusto 

Boal, entre outros, tiveram suas propostas de ensino analisadas e serviram como base para a 

construção das metodologias que colaboram para estruturação do ensino de teatro na 

educação formal brasileira. 

 

2.1. A gênese do Teatro do Oprimido 

 

O Teatro do Oprimido foi idealizado por Augusto Boal (1931–2009), dramaturgo, 

diretor e político carioca que desenvolveu um “conjunto de procedimentos de atuação teatral 

improvisada” (JAPIASSU, 2001, p.37) que visa a transformação social e dos sujeitos.  

A proposta de Boal tem seus primeiros passos na década de 1960, quando iniciou a sua 

trajetória pelo teatro de cunho político-social. A partir de 1964, com a Ditadura Militar e a 

perseguição que sofriam os artistas no Brasil, Boal foi exilado e morou em diversos países 

como México, Peru, Argentina, Estados Unidos, onde continuou, segundo Barbosa (2011), 

com a criação teatral, estudando novos métodos e estruturando o que viria a ser o Teatro do 

Oprimido. 

Durante o período em que esteve no exílio, especialmente na América Latina, entrou 

em contato com a proposta da Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire, a partir das práticas do 

projeto de alfabetização (ALFIN — Programa de Alfabetização Integral), que promovia 

atividades pedagógicas para adultos com objetivo de alfabetizá-los em “todas as linguagens 
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possíveis, especialmente artísticas, como o teatro, a fotografia, os títeres, o cine, o periodismo, 

etc.” (BOAL, 2013, p. 123). 

As experiências com o ALFIN aproximaram Boal e Freire, o que reforçou o interesse 

do dramaturgo sobre a proposta de a aprendizagem da Pedagogia do Oprimido (BARBOSA, 

2011), proporcionando reflexões e experimentações no programa de alfabetização. A partir 

daí é possível observar as relações existentes entre as duas propostas, pois não é apenas no 

nome que essa metodologia teatral está ligada à proposta pedagógica de Freire, mas 

principalmente nos seus objetivos e interesses. 

 Paulo Freire, com a Pedagogia do Oprimido, desenvolveu um método que facilitou o 

processo de alfabetização, de forma funcional, permitindo que adultos participassem do 

sistema escolar, possibilitando a leitura e o aprendizado da escrita como ferramentas para 

decifrar o mundo e transformá-lo.  E foi nos países em que Paulo Freire esteve na América 

Latina, aplicando a Pedagogia do Oprimido, que Boal acompanhou seus trabalhos, dessa 

forma, pôde colaborar com as transformações e desenvolver sua abordagem teatral (BOAL, 

2013). 

Paulo Freire propunha uma pedagogia que trabalhasse o conhecimento e que também 

fizesse parte da realidade do educando, no qual o professor pudesse explorar e refletir sobre as 

atividades e experiências educativas a partir dela. Suas ideias apresentavam-se como uma 

forma de oposição à educação bancária tradicional, se posicionando contra a ideia de que os 

estudantes seriam depósitos de conhecimentos, contra a absorção passiva de informações. 

Freire defendia em sua pedagogia a existência de um contexto dialético, que permitisse a troca 

entre os lados, afim de promover aprendizagem para ambos, contribuindo para a 

transformação social (FREIRE, 2011). 

De acordo com Teixeira (2007) as aproximações entre as teorias e práxis de Freire e 

Boal estão além da ideia de aprender através de experiências vividas, ambos dão ênfase ao ato 

de aprender como forma de expandir horizontes, e afirma que para ambos autores os 

“pensamentos estão intensamente norteados por um projeto político-pedagógico cujo 

conteúdo é a libertação do opressor” (idem, p.121) e que defendem a educação como sendo 

dialógica. O autor aponta ainda que tanto Boal como Freire reconhecem que o conhecimento 

precisa de expressão e comunicação e que para isso faz-se necessário compreender que a 

 

[...] educação e o teatro são essencialmente umas ciências transversais. Na 

sociedade do conhecimento de hoje isso é muito mais verdadeiro já que o 

“espaço escolar” e o “espaço teatral” são muito maiores do que a escola e o 
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teatro. Freire e Boal insistem na conectividade, a gestão coletiva do 

conhecimento (TEIXEIRA, 2007, p.122). 

 

Além de pensar pela vertente pedagógica, as convergências entre as ideias dos dois 

autores se encontram no pensamento de que não há neutralidade nas ações de educação e 

teatro, recusando que essas práticas sejam utilizadas para manipulação e sim no processo de 

libertação humana (TEIXEIRA, 2007). 

Augusto Boal se aproxima das ideias de Freire ao entender a cultura e a arte como um 

instrumento de libertação dos oprimidos, pois “amplia e aprofunda sua capacidade de 

conhecer” (BOAL,2013, p.16) e torna-os sensíveis à realidade na qual estão para poder 

transformá-la. Para Freire (2009), a sua pedagogia partiria da ideia de que ninguém seria 

totalmente ignorante e que os sujeitos deveriam expandir constantemente seus conhecimentos, 

sem permanecer passivos nesse processo e a cultura seria caminho para continuar aprendendo. 

Concordando com a ideia, Boal propõe que o teatro existiria como elemento de libertação do 

espectador, seria uma forma de criticar o teatro tradicional, que separa os atores e plateia em 

espaços e funções determinadas e restritos a elas durante todo espetáculo, deixando os 

espectadores passivos e limitados (BOAL, 2013).  

Diante disso, precisava apresentar uma forma de fazer teatro que rompesse com essa 

estrutura rígida de funções, permitindo a participação da plateia ativamente na realização 

cênica, com igualdade de condições entre atores e espectadores. Entendeu que o teatro poderia 

oferecer o espaço e estímulos necessários para as transformações, importante nos momentos 

de emancipação dos oprimidos. 

Coma as experiências durante o período inicial do exílio Boal elaborou as técnicas que 

fazem parte da base da Estética do Teatro do Oprimido: Teatro-Imagem, Teatro-Jornal, Teatro 

Invisível e o Teatro Fórum são as mais conhecidas. Durante o tempo que esteve na Europa, 

elaborou ainda uma outra proposta:  Arco-íris do Desejo, a vertente terapêutica das técnicas 

desenvolvidas por Boal. De volta ao Brasil, após a Ditadura Militar, se envolveu com mais 

entusiasmo na política, dando os primeiros passos para a configuração do Teatro Legislativo 

(BOAL, 2013). 

Nas atividades do Teatro do Oprimido os sujeitos podem colocar-se, ter voz ativa, e 

não serem inseridos, têm autonomia para expressarem-se como ser pensante e manifestando-

se como um agente de transformações, como é o caso do espectador. Ele não atua ou 

representa um papel predefinido pelo diretor de forma rígida, pois ele também é parte da 

realidade apresentada, e diante do tema exposto, o espectador “transforma a ação dramática 
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inicialmente proposta, ensaia soluções possíveis, debate projetos modificadores: em resumo, o 

espectador ensaia, preparando-se para a ação real” (BOAL, 2013 p. 124). 

Ser um agente de transformação, mas por ela também passar, é uma das singularidades 

do Teatro do Oprimido, aponta Flávio Desgranges (2010), ao afirmar que isso se deve ao fato 

de existirem inúmeras possibilidades de recriação de uma mesma realidade, fazendo com que 

as práticas da metodologia proposta por Boal continuem despertando interesse e se mantenha 

sempre atual. 

O método teatral criado por Augusto Boal desenvolve-se em três aspectos principais: o 

educativo, o social e o terapêutico e têm como base os jogos teatrais, pois para ele, os jogos 

trazem características importantes para a vida em sociedade, desde as regras, normas, leis e 

também a liberdade criativa (2013). Além dos jogos, estão também presentes nas práticas do 

Teatro do Oprimido um conjunto de técnicas que pretendem ajudar o espectador a 

transformar-se a partir das ações que foram aprendidas em cena e levar esse aprendizado e 

essas transformações para sua vida cotidiana.  

Os temas propostos nas atividades do Teatro do Oprimido estão relacionados ao 

contexto do grupo ou comunidade no qual a atividade está ocorrendo, fazendo com que 

questões da realidade social daqueles indivíduos venham à tona nas cenas apresentadas e 

possam ser discutidas por todos a partir do uso de alguma das técnicas da abordagem.  Para 

colaborar com a interação e possibilitar a discussão, surge o coringa, uma espécie de 

mediador, com função polivalente (JAPIASSU,2001), que entra e sai de qualquer personagem 

representado na história. Segundo Boal (2009) o coringa seria um apoio indutor, que ajuda a 

audiência a compreender a técnica com objetivo de “ajudar os participantes a prepararem a 

extrapolação na vida real” (idem, p.213), estimulando a plateia para intervir na cena vista. 

Esse sistema era uma 

 
[...] técnica de encenação narrativa em que as personagens não se fixavam 

nos atores, mas transitavam entre a equipe da cena, sendo transmitidas de um 

ator a outro por meio de um gesto característico ou musical, complementado 

por comentários sobre a história (BOAL, 2015, p.403). 

 

A metodologia do Teatro do Oprimido é composta por exercícios, jogos e técnicas, 

que nas intervenções teatrais “o espectador possui a capacidade de transgredir o ritual teatral 

convencional, penetrar na imagem, na cena ou na peça, e transformá-la. Possibilita o trânsito 

entre o mundo das ideias e o mundo da realidade” (TEIXEIRA, 2007, p.89).  
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A organização da metodologia e sua expansão ocorrem com a Árvore do Teatro do 

Oprimido, que apresenta de forma visual a estrutura e o crescimento da proposta de Boal, 

tendo como tronco fortalecedor os jogos e daí desdobrando-se em técnicas. 

O crescimento e a sistematização dessa proposta ocorreram com criação de técnicas 

voltadas para necessidades de expressão de forma diferentes. A primeira delas é Teatro-

Jornal, desenvolvido como resposta ao momento político vivido pelo dramaturgo na época em 

que dirigia o Núcleo do Teatro de Arena de São Paulo, entre 1956 e1971, em meio à ditadura 

militar, época na qual os espetáculos passavam pela censura, principalmente os que se 

referiam a questões políticas (BOAL, 2015). 

 

Fonte: BOAL, 2013, p.16 

 

A técnica do Teatro-Jornal se baseia na criação de cenas que visam recriar notícias 

publicadas nos jornais na década de 60. O objetivo era criticar, de modo implícito, o regime 

militar. A partir de exercícios e técnicas simples de cena, sua proposição básica permite a 

transformação de notícias de jornal ou de qualquer outro material não dramático em cenas 

teatrais, utilizando algumas ou todas as etapas apresentadas pelo dramaturgo para criação:  a 

leitura simples, leitura cruzada, leitura complementar, leitura com ritmo, ação paralela, 

improvisação, histórico, reforço, concreção da abstração, texto fora do contexto (BOAL, 

2015). O Teatro-Jornal foi a técnica que abriu caminhos para a criação de outras e também 

concretizou um processo que aproximou Boal das classes oprimidas (SANTOS 2016).  

Durante o tempo em que esteve na Argentina realizou as primeiras experimentações 

do Teatro Invisível. Esta técnica tem sua estrutura diferente das demais, pois a representação 

da cena é construída em um ambiente que não é do teatro, diante de pessoas que não sabem 

Figura 1 - Árvore do Teatro do Oprimido 
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que está ocorrendo uma dramatização (BOAL, 2013). A ideia é ativar reações da audiência, 

que podem ser comentários ou até mesmo reações que alterem a proposta, sem saber que 

estão assistindo a um espetáculo. 

 

No teatro invisível, o espectador torna-se protagonista da ação, um espect-

ator sem que, entretanto, disso tenha consciência. Ele é o protagonista da 

realidade que vê, mas ignora a sua origem fictícia: atua sem saber que atua, 

em uma situação que foi, em seus largos traços, ensaiada... e que não teve a 

sua participação (BOAL, 2013, p. 47). 
 

Mesmo sendo apresentada a um público que não está ciente de que ocorre ali um 

espetáculo, a peça tem um texto escrito que serve de base para o desenvolvimento das ações 

em cena, e para adaptar às intervenções do espect-atores (BOAL, 2015).  

Enquanto morou na América Latina, Boal esteve em contato com diversos povos 

indígenas, no México, Colômbia, Venezuela e Peru. Nesses encontros havia um elemento que 

dificultava o desenvolvimento pleno das propostas de Boal: a comunicação. Nas atividades do 

ALFIN, no Peru em 1973, percebeu a dificuldade na comunicação com a existência de vários 

dialetos em cada localidade. Nesse contexto surgiu a ideia de utilizar a linguagem não verbal, 

expressar-se através do corpo e das imagens que ele poderia apresentar, eliminando as 

palavras faladas na representação das cenas, utilizando apenas as imagens corporais como 

forma de se comunicar. Essas atividades deram origem ao Teatro-Imagem (ROVAI; AYER, 

2008 apud SILVA, 2014).   

As imagens criadas e recriadas com o corpo transmitiam uma mensagem, e quando se 

apresentavam em transição, tinham por objetivo “ajudar os participantes a pensar com 

imagens, a debater um problema sem o uso da palavra, utilizando apenas os seus próprios 

corpos (posições corporais, expressões fisionômicas, distâncias e proximidades etc.), e 

objetos” (BOAL, 2015, p.29). O Teatro-Imagem apresenta-se como uma técnica teatral na 

qual 

 

[...] questões, problemas e sentimentos são representados em imagens 

concretas, individuais e coletivas. A partir da leitura da linguagem corporal, 

busca-se a compreensão dos fatos representados. Imagem que é real 

enquanto imagem, ou seja: uma realidade existente, concreta e, ao mesmo 

tempo, a representação de uma realidade vivenciada (SANTOS, 2016, 78). 
 

Boal (2013) afirma que a técnica se desenvolvia em quatro diferentes ações: a primeira 

é a formação de esculturas, construídas com os corpos dos participantes e que deveriam 

mostrar um pensamento sobre um tema apresentado, os outros participantes poderiam intervir, 
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modificar e completar as imagens até que todos concordem, e aí tem-se a representação de 

uma opressão; na segunda ação os espect-atores constroem uma imagem ideal, onde não 

exista opressão; na terceira ação há o retorno para a imagem real, iniciando debate sobre 

como transitar da imagem real, com opressão, para a ideal. Neste ponto são construídas as 

imagens de transição; na quarta e última parte os espect-atores exprimem suas palavras em 

representações corporais, e modificam, eles mesmo, a as imagens da realidade apresentada, 

transitando entre o ideal e o real. 

Outra das técnicas desenvolvidas por Boal foi o Teatro Fórum. Criado durante o 

período em que esteve no Peru com a campanha de alfabetização do ALFIN (BOAL, 2015). 

Essa técnica consiste em apresentar uma peça contendo um problema comum ao grupo e no 

qual se pretendia encontrar uma ou mais soluções. O espetáculo acontece até o instante da 

crise, momento em que o Protagonista deve tomar uma decisão, neste instante a cena é parada 

e os espectadores são questionados sobre o que deveria acontecer a seguir. Essa abertura, para 

que haja intervenção do público, é o caminho para as transformações que o Teatro do 

Oprimido almeja, mas que necessariamente não será alcançada de modo imediato (SILVA, 

2014). 

A técnica, segundo Boal (2015), oportuniza que a plateia possa intervir e modificar a 

cena, com uma sugestão, ou até mesmo assumir o lugar do Protagonista e resolver a cena do 

modo que considerar melhor, até que se esgotem as possibilidades de resolver a situação de 

opressão. O Teatro Fórum se apresenta como “tipo de luta ou jogo, e, como tal, tem suas 

regras. Elas podem ser modificadas, mas sempre existirão, para que todos participem e uma 

discussão profunda e fecunda possa nascer” (BOAL, 2013, p.48), sem uso da violência e que 

faça as pessoas refletirem sobre as situações de opressão representadas e também sobre como 

elas se apresentam em suas vidas de forma direta ou indireta, na tentativa de dar-lhes 

subsídios para enfrentá-las. 

O Arco-íris do Desejo é o nome dado à um conjunto de técnicas que foram criadas 

para analisar as questões ligadas às internalizações das opressões vividas, De acordo com 

Santos (2016, p.94) são técnicas “teatrais utilizadas para o estudo de casos, onde os opressores 

foram internalizados e, dessa perspectiva, seguem repercutindo ideologias, costumes e 

verdades, na vida cotidiana de quem os hospeda”. As atividades que envolvem as técnicas 

tendem a ser terapêuticas, porém seu objetivo é compreender o mecanismo da opressão em 

questão para poder proporcionar experiências que permitam aos oprimidos refletirem sobre 

sua situação e libertassem (idem). 
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A última técnica elaborada por Boal foi o Teatro Legislativo, criado durante o período 

em que exerceu mandato de vereador no Rio de Janeiro, pelo Partido dos Trabalhadores – PT. 

A ideia era semelhante ao teatro Fórum, no qual a plateia além de entrar para intervir na cena, 

poderia também sugerir leis para resolver os problemas da cena. Boal não pretendia que o 

eleitor fosse mero espectador das ações dos parlamentares, mesmo quando concretas, queria 

que opinassem, discutissem, se posicionassem em relação aos argumentos, e fossem 

corresponsáveis por aquilo que faz o seu parlamentar (BOAL, 1996). 

Ao explorar as atividades propostas por Boal através de suas técnicas e jogos, o 

indivíduo experimentaria todos os aspectos do fazer teatral, estando sempre ativo ao observar 

e também interagir. Japiassu (2001) explica que a intenção de Boal era que os sujeitos 

pudessem se tornar espect-atores, libertando a plateia da “opressão” na qual foi submetida 

pela tradição do teatro ocidental. Essa posição ativa valoriza os efeitos pessoais, sociais e 

educativos que o Teatro do Oprimido possibilita para os sujeitos envolvidos em suas 

atividades. Pois,  

 

[...] o espectador, ser passivo, é menos que um homem e é necessário re-

humanizá-lo, restituir-lhe sua capacidade de ação em toda a sua plenitude. 

Ele deve ser também o sujeito, um ator, em igualdade de condições com 

atores, que devem por sua vez ser também espectadores (BOAL, 2013, 

p.162). 

 

As intervenções apresentam-se como caminhos para oferecer visões pessoais sobre os 

problemas encontrados, assim como permitir a libertação de pensamentos e a autonomia nas 

escolhas e posicionamentos. A afinidade entre as propostas de Freire e Boal se encontram 

novamente, e vão além da luta contra passividade dos sujeitos Ela se apresenta mais clara em 

seus objetivos, pois ambos propunham a luta por uma sociedade mais igualitária, a partir da 

ideia do sujeito transformado e agente de transformação. Tanto a Pedagogia quando o Teatro 

do Oprimido, possibilitam a reflexão e permitem a construção de meios de libertação da 

realidade estabelecida. 

Dessa forma, o Teatro do Oprimido se envolveria com os aspectos estéticos da criação 

teatral e também com as questões culturais e, principalmente, educacionais. Seu método seria 

profundamente educacional, ou como afirma Japiassu (2001, p.47), “estético-pedagógica que 

conduz e ensaia uma revolução política, econômica e histórica nas sociedades humanas”. 

2.2. Teatro do Oprimido e Educação  
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Os processos estéticos, simbólicos, expressivos e comunicacionais existentes nas 

atividades artísticas são fundamentais para o desenvolvimento do pensamento e dos 

sentimentos humanos, principalmente na educação. Assim, o teatro na escola não seria uma 

disciplina que visa formar artistas. O objetivo das artes no contexto escolar afasta-se da ideia 

de promover formação artística, visa desenvolver “o domínio, a fluência e a compreensão 

estética dessas complexas formas humanas de expressão que movimentam processos afetivos 

cognitivos e psicomotores” (JAPIASSU, 2001, p.24). Japiassu argumenta sobre a importância 

do ensino de teatro na escola, pois estimula a expressividade e colabora para o 

desenvolvimento dos estudantes em diversos aspectos, contribuindo com o crescimento de 

cada um e para expansão de conhecimentos, pois 

   

[...] articula aspectos plásticos, audiovisuais, musicais, e linguísticos em sua 

especificidade estética, o teatro passou a ser reconhecido como forma de 

conhecimento capaz de mobilizar, coordenando-as, as dimensões sensório-

motora, simbólica, afetiva e cognitiva do educando, tornando-se útil na 

compreensão crítica da realidade humana culturalmente determinada (idem, 

p.22). 

 

O ensino de teatro no Brasil faz uso de diversas metodologias, e dentre todas, o Teatro 

do Oprimido na educação formal permitiria que os alunos se coloquem no papel de outro 

indivíduo, em um processo de alteridade, assumindo o lugar do outro, em meio ao processo de 

criação e reprodução de cenas do cotidiano, por exemplo. 

O teatro do Oprimido possibilita, dentro de suas técnicas, que o sujeito reviva e reflita 

sobre as suas experiências, além de participar da realidade do outro, colaborando para o 

processo de transformação de si, do contexto que o envolve e das relações que mantém 

(LOPES, 2001).  E esse processo de transformar-se em um sujeito atuante e crítico é tornar-se 

o espect-ator de Boal, ao mesmo tempo, aproxima-se da proposta de uma educação popular de 

Paulo Freire, pois ambos desenvolvem o pensamento de que é necessário que o sujeito atue e 

intervenha no mundo para que haja transformação. 

 

Quando falo em educação como intervenção me refiro tanto à que aspira a 

mudanças radicais na sociedade, no campo da economia, das relações 

humanas, da propriedade, do direito ao trabalho, à terra, à educação, à saúde, 

quanto à que, pelo contrário, reacionariamente pretende imobilizar a História 

e manter a ordem injusta (FREIRE, 1996.p. 122-123). 

 

Silva (2014) acredita que a base da praxis pedagógica de Boal está no conceito de 

espect-ator, que ocorre ao proporcionar aos sujeitos participantes a possibilidade de 
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intervenção, de sair da postura passiva, de observador, para atuar na cena e propor soluções 

através do diálogo. Para Boal as relações com educação estão presentes nos diversos aspectos 

de sua abordagem, e afirma que o Teatro do Oprimido é um “teatro, não didático no velho 

sentido da palavra e do estilo, mas pedagógico no sentido de aprendizado coletivo” (1996, 

p.22). Esse aprendizado ocorre a partir do diálogo, que existe com incentivo do coringa na 

ação, que facilita, de modo pedagógico, a intervenção da plateia, media as ações em cena e 

problematiza, para fornecer recursos para os participantes desenvolverem o exercício. 

Desse modo, podemos pensar a função do coringa como um educador-pedagógico, a 

partir da ideia de que “deve ter a sensibilidade de notar que nenhum conhecimento 

inquestionado é, na verdade, inquestionável. Cada nova descoberta da História ou invenção da 

Ciência recoloca a dúvida sobre os saberes” (BOAL, 2009, p.245), além disso o coringa 

colabora para que esse ciclo, de diálogo e questionamentos exista na cena estimulando a 

participação de todos, para que possam desenvolver soluções dentro da proposta apresentada. 

A pedagogia teatral que Boal propôs desenvolveu-se para democratizar o acesso à arte, 

para que todos pudessem participar, possibilitar conhecimento e permitir que os sujeitos se 

expressem na linguagem teatral. Para Boal (2013), a comunicação poderia acontecer através 

de uma língua, idioma, mas seria “importante compreender que todos os idiomas são 

linguagens, mas nem todas as linguagens são idiomáticas!” (p.122) e o teatro, como 

linguagem, proporcionaria comunicação e reflexão. Ao oferecer aos sujeitos novas 

linguagens, apresenta-se a eles novas formas de comunicação e expressão, facilitando a 

ampliação do conhecimento.  

Boal acreditava que o Teatro e a Estética do Oprimido seriam de natureza educativa e 

pedagógica, como duas partes que se completam, mas não significariam a mesma coisa 

(BOAL, 2009).  

Freire e Boal lutaram por sociedades igualitárias, e acreditavam que a transformação 

para essa igualdade viria a partir da libertação do oprimido, se para Freire isso parte da ideia 

do cidadão transformado e transformador, para Boal a proposta é o espect-ator crítico e 

atuante. 

 

A pedagogia do oprimido que, no fundo é a pedagogia dos homens 

empenhando-se na luta por sua libertação tem que ter nos próprios 

oprimidos, que se saibam ou comecem criticamente a saber-se oprimidos, 

um dos seus sujeitos. Nenhuma pedagogia realmente libertadora pode ficar 

distante dos oprimidos, quer dizer, pode fazer deles seres desditados, objetos 

de um “tratamento” humanitarista, para tentar, através de exemplos retirados 

de entre os opressores, modelos para a sua “promoção”. A pedagogia do 
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oprimido, que busca a restauração da intersubjetividade, se apresenta como 

pedagogia do Homem. Somente ela, que se anima de generosidade autêntica, 

humanista e não “humanitarista”, pode alcançar este objetivo. Pelo contrário, 

a pedagogia que, partindo dos interesses egoístas dos opressores, egoísmo 

camuflado de falsa generosidade, faz dos oprimidos objetos de seu 

humanitarismo, mantém e encarna a própria opressão. É instrumento de 

desumanização (FREIRE, 2011, p.45). 

 

Quando o sujeito toma consciência de que é importante para a mudança e libertação 

social é que de fato encontramos a essência do que pensou Boal e Freire. É nesse instante de 

reconhecimento que o indivíduo percebe que pode transformar sua realidade, e é neste ponto 

que as ideias dos autores encontram um mesmo sentido pois: 

 

[...] o teatro popular e a educação popular são processos de construção 

inseridos em um contexto histórico de sua época, sendo, portanto, fruto das 

diferentes situações políticas do seu momento de produção e construção, por 

traz em si princípios da realidade vivida por seus sujeitos. Freire e Boal, ao 

sistematizarem suas metodologias, provocam reflexões e propiciam os 

debates sobre estas questões latentes na sociedade. (TEIXEIRA, 2007, p. 

120). 

 

 A partir dessa ideia, observa-se a intenção política com objetivo comum de 

transformação social. O Teatro do Oprimido e a Pedagogia do Oprimido abrem margem, com 

suas práticas, para transformação da realidade a partir da educação, com a dimensão 

pedagógica da abordagem de Boal encontrando-se com a de Paulo Freire. Pois o Teatro seria 

uma forma de conhecimento, e sendo assim, é também um meio de transformar a sociedade 

(BOAL, 2015). 

O objetivo metodológico do Teatro do Oprimido é construir reflexões sobre as 

relações de poder existentes nos contextos apresentados pelo grupo, explorando as situações 

de opressão no qual todos são sujeitos ativos, assistem e participam da peça. Pedagogicamente 

o Teatro do Oprimido permite que as experiências sejam experimentadas no âmbito coletivo, 

promovendo a reflexão e a análise dos problemas típicos do grupo, sejam sobre a violência, 

preconceito, discriminação. Teixeira (2007) afirma que a metodologia de Boal tem a 

finalidade de criar condições para o oprimido se apropriar de recursos para produzir teatro, 

ampliando suas possibilidades de expressão, estabelecendo comunicação direta e ativa, no 

caminho de pesar mudanças, de ser sujeito ativo. 

Nessa proposta, apresenta técnicas, jogos e exercícios estruturados como jogos 

lúdicos, que “[...] têm regras fixas mas exigem criatividade, tal como a sociedade tem leis, 

mas necessita de liberdade” (BOAL, 2009.p.188). Pensando no contexto educacional, os 
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jogos facilitam a organização dos participantes e estimulam os jogadores a refletirem sobre as 

relações entre oprimido e opressor, preparando-os para utilizar as técnicas, ou simplesmente, 

para desmecanizar suas ações e começarem a se perceber, e também compreender a realidade 

ao seu redor, possibilitando enxergar os contextos no qual se encontram e suas posturas de 

oprimido ou opressor (BOAL, 2015). 

As atividades apresentadas a partir das técnicas e jogos de Boal trazem o contexto 

social dos grupos para a realização dos exercícios no Teatro do Oprimido, de modo que os 

indivíduos consigam produzir e refletir de forma consciente sobre a realidade. Nessa 

abordagem Boal pretende “ajudar o espectador a se transformar em protagonista da ação 

dramática, para que, em seguida, utilize em sua vida ações que ensaiou em cena” 

(DESGRANGES, 2011, p. 70), uma forma do indivíduo se tornar livre e o ajuda a “liberar-se 

de sua condição de “espectador” e assumir a de “ator”, deixando de ser objeto e passando a 

ser sujeito, convertendo-se de testemunha em protagonista (BOAL, 2013, p. 128). 

De acordo com Santos (2016), o método de Boal permite a discussão coletiva, 

propondo a eliminação de barreiras, estabelecendo trânsito livre em um espaço lúdico, 

democrático e que possibilita a existência de um diálogo horizontal e propositivo, aspectos 

importantes do processo educacional 

O Teatro do Oprimido tem sua dimensão educacional exacerbada ao permitir a troca 

de conhecimentos e experiências, constituindo-se como facilitador nas discussões de 

problemas sociais e de intervenção socioeducativa (DESGRANGES, 2010). Para Gadotti 

(2007, p.42), “O potencial pedagógico do teatro é ainda maior quando ele se torna 

intencionalmente educador, como é o caso do Teatro do Oprimido”. 

A proposta de Boal objetiva o respeito às escolhas de cada indivíduo, assim como a 

expressão de cada um. No processo educativo essas escolhas são essenciais, pois os sujeitos 

assumem responsabilidades por suas decisões, e ao mesmo tempo, também se tornam capazes 

de entender as diferenças existentes nesse contexto, colaborando para o exercício do respeito, 

sem a estereotipação ou classificação dos indivíduos. A proposta educativa aconteceria de 

forma coletiva, aprendendo de forma ativa, seja atuando ou como espect-ator. 

 

2.3. Jogos e exercícios do Teatro do Oprimido 

 

 Os jogos têm sido fortemente aplicados no ensino de teatro, Courtney (2001) afirma 

que podem ser aplicados em diversas áreas, acreditando que o jogo no teatro estimula o 
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desenvolvimento de diversos aspectos. Em sua obra Jogo, teatro e pensamento, o autor trata 

do Jogo Dramático e as relações dessa abordagem na educação, defendendo o faz-de-conta 

como importante para o desenvolvimento de habilidades na infância. 

Além das ideias de Courtney, a disseminação da linguagem teatral através de jogos 

propostos por Viola Spolin (2012), contribuíram para compreender melhor as aprendizagens 

específicas ligadas ao ensino de teatro. A democratização dos jogos teatrais colaborou para 

consolidar a utilização de jogos no ensino de teatro no Brasil. 

A inserção dos jogos na educação não é recente, voltados para o teatro há os jogos 

teatrais, sistema desenvolvido por Viola Spolin que contribui para o processo de 

aprendizagem, pois permitem que, em meio a ludicidade promovida pela atividade, o 

indivíduo esteja mais aberto ao novo e se envolva de forma espontânea. Dessa forma os jogos 

serviriam como base fundamental no ensino de teatro pois: 

 

O jogo é uma forma natural de grupo que propicia o envolvimento e a 

liberdade pessoal necessários para a experiência. Os jogos desenvolvem 

técnicas e habilidades pessoais necessárias para o jogo em si, através do 

próprio ato de jogar. As habilidades são desenvolvidas no próprio momento 

em que a pessoa está jogando, divertindo-se ao máximo e recebendo toda a 

estimulação que o jogo tem para oferecer – é este o exato momento em que 

ela está verdadeiramente aberta para recebê-las (SPOLIN, 2010, p.4). 

 

Dentre metodologias mais populares que utilizam jogos para ensino de teatro no Brasil 

estão os Jogos Teatrais, Jogos Dramáticos e os jogos do arsenal do Teatro do Oprimido. O 

primeiro exige a presença de uma plateia, com divisão de grupos e também com regras 

específicas e objetivos claros em cada jogo, e além disso, divide o grupo entre jogadores da 

plateia e do palco. Já o Jogo Dramático, a representação ocorre através de improvisação e não 

há papeis pré-estabelecidos, eles emergem com a interações durante os jogos (JAPIASSU, 

2001). 

O jogo dramático estaria ligado às experiências pessoais e também emocionais de cada 

participante do jogo, desenvolvendo mais o aspecto espontâneo, no qual a fantasia está ligada 

ao processo de aprendizagem (SLADE, 1978). Já as ideias de Boal apresentam característicos 

do jogo dramático e do jogo teatral, seus jogos também têm regras, mas seus objetivos não 

estão tão fortemente ligados aos mesmos temas que os outros jogos citados. A ideia de Boal 

com os jogos é preparar os sujeitos para que pudessem entrar em cena e falar de situações 

opressivas (JAPIASSU, 2001). 
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De modo geral, todas as categorias de jogos utilizados no ensino de teatro na escola 

têm como finalidade o conhecimento, crescimento pessoal e o desenvolvimento cultural dos 

estudantes. Para Japiassu (2001) essa ideia parte do sentido de que as habilidades serão 

desenvolvidas a partir da comunicação, do uso da linguagem teatral, seja a partir de uma 

perspectiva lúdica ou improvisacional. Dessa forma, a comunicação acontece entre os 

jogadores e as soluções para a cena são encontradas a partir das interações.  

Os jogos e exercícios do Arsenal do Teatro do Oprimido originaram-se na 

necessidade, assim como os jogos de Spolin, de desmecanizar os sujeitos participantes nas 

atividades, com a intensão de deixar mais livres o corpo. Esses jogos facilitam o 

autoconhecimento, adquirido através dos sentidos, visando o melhor conhecimento do corpo, 

seus limites, sua força (BOAL, 2015).  

 Os jogos, na proposta de Boal, chamados “joguexercícios” são compostos por 

exercícios que designam os movimentos físicos, musculares, respiratórios, motores e vocais 

que ajudam o indivíduo a se conhecer melhor e compreender suas capacidades e também 

 
[...] visam a um melhor conhecimento do corpo, de seus mecanismos, suas 

atrofias, suas hipertrofias, sua capacidade de recuperação, reestruturação, 

rearmonização. O exercício é uma “reflexão física” sobre si mesmo. Um 

monólogo, uma introversão. Os jogos, em contrapartida, tratam da 

expressividade dos corpos como emissores e receptores de mensagens. Os 

jogos são um diálogo, exigem um interlocutor, eles são extroversão (BOAL, 

2015, p. 97). 

 

 Os jogos de Boal permitem com que o espect-ator se expresse segundo as suas 

necessidades e que também possa discutir sobre as suas questões sociais. O dramaturgo 

apresenta as etapas para a transformação do espectador em espect-ator, importantes para 

efetivação desse método na escola. A primeira etapa está relacionada ao conhecimento do 

corpo, as limitações, as possibilidades de expansão, deformação e recuperação. Os exercícios 

dessa parte têm “por finalidade ‘desfazer’ as estruturas musculares dos participantes” (BOAL, 

2013, p.131). 

 A segunda etapa visa desenvolver a capacidade expressiva do corpo, na tentativa de 

abandonar os movimentos e expressões cotidianas, auxiliando os jogadores a desenvolver 

recursos do corpo como formas de se expressarem. Nessa etapa jogos não exigem 

interpretação de personagens. Já a terceira etapa apresenta o teatro como linguagem e não 

como um produto acabado (BOAL, 2013). Divide-se em três graus: Dramaturgia simultânea 

no qual os espectadores criam a narrativa ao mesmo tempo em que apresentam; O Teatro-
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Imagem, falando através das imagens corporais; e o terceiro grau o Teatro-Debate onde os 

espetadores intervém substituindo os atores. 

 A quarta etapa apresenta o teatro como discurso e tem como objetivo que os espect-

atores intervenham e representem segundo suas próprias questões sociais. Nesta etapa estão 

incluídas algumas técnicas como o Teatro Invisível e Teatro-Jornal, além delas há também o 

teatro-fotonovela, quebra de repressão, teatro-mito, teatro julgamento, rituais e máscaras. 

Essas formas de fazer o teatro, segundo Boal (2013), são teatro-ensaio e não o espetáculo, são 

experiências na qual se sabe o começo e o fim. 

 Pensando as relações dos jogos para o desenvolvimento dos sujeitos e analisando as 

possibilidades de aplicação dos joguexercícios propostos por Augusto Boal, é possível 

enxergar espaço fértil para sua aplicabilidade no ensino formal, tendo em vista que além do 

aprendizado relacionado com a corporeidade, há a possibilidade de explorar seus exercícios 

com foco na realidade específica da comunidade escolar. 

 Na trajetória pedagógica do Teatro do Oprimido observa-se sua organização didática 

ao compreender sua estrutura, na qual apresenta os jogos e exercícios em categorias 

específicas, a fim de criar consciência sobre cada parte do corpo, utilizando os elementos da 

visão, audição, tato, pensando no corpo como um todo e elaborando jogos direcionados para o 

desenvolvimento dos aspectos que Boal considerou essenciais para prática do Teatro do 

Oprimido. 

 Ao trabalhar cada parte do corpo em separado cria-se uma sequência que estimula 

vários sentidos, que colaboram para o estímulo à consciência corporal, pois esses jogos e 

exercícios 

 

[...] são atividades do corpo inteiro. Nós respiramos com todo o corpo: com 

os braços, com as pernas, com os pés etc., mesmo que os pulmões e o 

aparelho respiratório tenham importância prioritária no processo. Nós 

cantamos com o corpo todo, não somente com as cordas vocais. Fazemos 

amor com o corpo inteiro não somente com os órgãos genitais (BOAL, 2015, 

p.98). 

  

Os sentidos explorados para consciência corporal estão divididos em cinco categorias, 

como um conjunto de jogos e exercícios que pretendem restaurar a expressividade e permitir 

que mensagens possam ser recebidas e transmitidas através do corpo, para uma melhor 

percepção do mundo. São elas: sentir tudo que se toca, escutar tudo o que se ouve, ativando os 

vários sentidos, ver tudo que se olha e a memória dos sentidos. A partir dessas categorias, 
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Boal propõe que os participantes construam corporalmente uma autonomia cênica (BOAL, 

2015). 

 Essa classificação em categorias ainda se subdivide, cada parte contém algumas séries 

de exercícios e cada série uma quantidade de jogos que envolvem atividades de aquecimento, 

atenção, agilidade, consciência corporal, espacial, equilíbrio, exploração de movimentos e dos 

espaços, exercícios de confiança, comunicação, além da criação de cenas e também jogos e 

brincadeiras populares. 

 O jogo como abordagem metodológica, além de colaborar para uma alfabetização 

estética, contribui para o repertório cultural dos sujeitos. Que ao participar dos jogos e 

refletirem sobre suas realidades dentro das dinâmicas lúdicas em sala, refletem e encontram 

possibilidades de construir, a partir da brincadeira, formas de pensar diferente. 

Podemos reconhecer então, que no contexto escolar, os estudantes estariam abertos a 

novas experiências pedagógicas, livres e desmecanizados, preparados para conhecer o novo e 

participar de vivências que possibilitem explorar a inventividade, criatividade e a imaginação. 

Essas habilidades desenvolvidas através do jogo poderiam estar ligadas também às relações e 

comportamentos sociais, incluindo os sujeitos como parte de um coletivo, respeitando as 

regras e refletindo também sobre suas posturas dentro e fora do jogo, como forma de se 

perceberem nas relações como oprimido ou opressor. Dependendo das situações propostas, 

todos podem passar pelos dois papéis, permitindo a reflexão fora do jogo sobre as atitudes e 

comportamentos que definem oprimidos e opressores.  

 

CAPÍTULO 3: IDENTIDADE 

 

 Este capítulo pretende desenvolver as ideias relacionadas à identidade, apresentando 

os conceitos que envolvem o termo, para que possamos compreendê-lo e também os 

processos de sua construção. Nesse sentido, apresentam-se algumas relações sobre a 

identidade e o indivíduo a partir de três concepções diferentes propostas por Stuart Hall 

(2011): a do sujeito do Iluminismo, do sujeito sociológico e a do sujeito pós-moderno. 

Além de Stuart Hall (2016, 2003, 2011, 2007) outros teóricos são introduzidos, 

apresentando suas ideias sobre o processo de construção da identidade através dos diferentes 

caminhos de pensamento, entre eles estão Dubar (2005), Pereira (2002) que se aproximam das 

ideias de Hall sobre os diferentes sujeitos, assim como Martins (1999) e Erikson (1976). 

Apresentamos também alguns aspectos das teorias sobre identidade propostas por 

Guatari e Rolnik (1986) que abordam ideias sobre a referência no processo identitário, 
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Gordon (1968) apresenta as primeiras relações sobre alteridade e também diferença, 

aprofundadas também por Silva (2007). Introduzimos as ideias de Goffman (1985, 1998), 

sobre as relações entre identidade e estigma. Sobre as relações entre identidade e 

pertencimento há as abordagens de Zavalloni e Guerin (1984).  

 Não é recente o interesse do homem por tentar compreender quem é. Há muitos anos 

essas investigações estiveram presentes nas diversas sociedades e hoje torna-se cada vez mais 

relevante o seu debate. Compreender a identidade e as formulações de conceitos ligados a ela 

é algo complexo, pois a sociedade produz mudanças diárias em vários aspectos do nosso 

cotidiano, modificando e ressignificando os indivíduos. Segundo Hall (2011), isso se deve ao 

fato de que na sociedade contemporânea não é possível definir a identidade de forma precisa. 

O autor reflete em seu estudo sobre as relações entre a globalização e os efeitos da 

modernidade na identidade cultural, e aponta que desde o século XX, com as inúmeras 

mudanças estruturais da sociedade, os sujeitos começaram a se transformar e, 

consequentemente, surgiu maior interesse por compreender os processos de construção da 

identidade. 

 As mudanças que Stuart Hall aponta estão ligadas a fragmentações sociais, e com o 

surgimento de novas relações quebraram-se as ideias sólidas que existiam no passado em 

relação à classe, gênero, etnia, religião, sexualidade, raça, nacionalidade. Essas 

transformações também modificaram as identidades pessoais, permitindo perceber que “as 

velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo social, estão em declínio, 

fazendo surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo moderno” (2011, p.7). 

  As pesquisas relacionadas à identidade são vastas, tornou-se atualmente um tema 

relevante em várias áreas do conhecimento e tem sido amplamente discutida, seja na 

antropologia, sociologia, psicologia e educação. Muito se tem a falar sobre os seus processos 

de construção e os aspectos que marcam as identidades ou sobre as suas multiplicidades. 

  

3.1. Aspectos de construção da identidade 

 

Para compreender melhor os aspectos que permeiam a construção da identidade, é 

necessário antes conhecer as três concepções descritas por Hall (2011). A primeira delas é a 

do sujeito do Iluminismo. Essa ideia propunha a crença de que o indivíduo seria centrado em 

si, unificado e integrado e que se mantinha idêntico desde o momento de seu nascimento, 

onde o “centro essencial do eu era a identidade de uma pessoa” (HALL, 2011, p.11). Se 
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opondo a essa ideia, surge a concepção do sujeito sociológico, que se distancia do conceito 

Iluminista, porque introduz a compreensão dos aspectos sociais como importantes para a 

formação da identidade, construída a partir das relações e interações entre o “eu” e a 

sociedade. Sendo assim: 

 

A noção de sujeito sociológico refletia a crescente complexidade do mundo 

moderno e a consequência de que este núcleo interior do sujeito não era 

autônomo e autossuficiente, mas era formado na relação com “outras pessoas 

importantes para ele”, que mediavam para o sujeito os valores, sentidos e 

símbolos – a cultura – dos mundos que ele/ela habitava (HALL, 2011, p.11). 

  

A partir dessa ideia, há uma relação entre o interior e o exterior, que cria um diálogo 

entre os dois lados: o que pertence ao mundo pessoal e ao mundo público. Esse diálogo 

coloca ambos em um mesmo patamar e estabiliza os sujeitos e seus mundos de modo 

unificado. Reforçando a ideia de que a sociedade influencia de forma significativa na 

identidade, o autor assegura que: 

 

[...] a identidade sociológica preenche o espaço entre o mundo pessoal e o 

mundo público. O fato de que projetamos a "nós próprios" nessas 

identidades culturais contribui para alinhar nossos sentimentos subjetivos 

com os lugares objetivos que ocupamos no mundo social e cultural (HALL, 

2011, p. 11-12). 

 

Porém, para Hall (2011), essa ideia de unificação e estabilização do sujeito ficou no 

passado, atualmente não são estáveis como afirma o conceito sociológico. Na verdade, seriam 

compostos por várias identidades, criadas a partir de um processo de identificação com o 

mundo ao seu redor. É esse processo que gera o sujeito pós-moderno, que tem sua identidade 

definida através de sua história e não de forma biológica. 

 

O sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, 

identidades que não são unificadas ao redor de um “eu” coerente. Dentro de 

nós há identidades contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal 

modo que nossas identificações estão sendo continuamente deslocadas 

(HALL, 2011, p.13). 

 

Ainda segundo o autor, a identidade construída na atualidade está ligada a bases que 

não são fixas, sólidas. É formada a partir de uma desestruturação, na qual esse sujeito não tem 

mais uma identidade permanente, são fluidas, estando em constante movimento e ganhando 

novos formatos. 
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Pereira (2002), em seu estudo sobre a construção identitária, confirma a ideia do 

sujeito pós-moderno proposta por Hall (2011), ao afirmar que a identidade não seria 

totalmente determinada ao nascer nem apenas por fatores sociais, ela é reconstruída durante a 

vida do indivíduo e é resultado de sua trajetória, através da interação. Existindo de modo 

flexível, dinâmica e marcada pelas inúmeras relações que estabelecem ao longo da vida, com 

diferentes grupos dos quais participamos e que auxiliam para constituição da identidade 

pessoal.  

Porém, ao dividirmos isso com a sociedade, compartilhamos nossas identidades com 

pessoas diferentes, ou seja, a identidade não é nada mais “que o resultado simultaneamente 

estável e provisório, individual e coletivo, biográfico e estrutural, dos diversos processos de 

socialização que, em conjunto, constroem os indivíduos e definem as instituições” (DUBAR, 

2005, p.136). Colaborando para compreendemos então, que a identidade parte de trocas das 

experiências individuais e coletivas, que transformam aquilo que é novo em algo conhecido, 

contribuindo para o processo de identificação. 

Uma das teorias que colabora para entender esse processo é a de Guattari e Rolnik 

(1986), que afirmam ser a identidade um conceito de referenciação, de circunscrição da 

realidade a quadros de referências, que podem ser imaginados, idealizados.  Nesse contexto a 

referenciação está relacionada com o processo de identificação do indivíduo, que poderia ser 

sua impressão digital, seu documento pessoal, onde a identidade seria “aquilo que faz passar a 

singularidade de diferentes maneiras de existir por um só e mesmo quadro de referência 

identificável” (p.68,69), seria dialética, implicando relações do sujeito com seu contexto 

social.  

A singularidade, nesse caso, pode ser pensada no sentido de cada indivíduo construir 

suas próprias referências, ter liberdade de assumir sua individualidade. Porém, é importante 

separar a identidade da singularidade. A identidade pode ser considerada uma forma de se 

auto identificar em meio à um grupo, enquanto a singularidade seria um conceito existencial 

(GUATTARI; ROLNIK,1986). 

Já para Zavalloni e Guérin (1984), a identidade está ligada à ideia de pertencimento. E 

essa noção de pertença compreende-se na seleção e absorção para si de valores, crenças e 

costumes do sujeito ou do grupo no qual está inserido. Nesse caso, a identidade aparece como 

uma forma de entender a configuração de um determinado contexto a partir das relações de 

pertença sociais e culturais. Esse sentimento é o que permite aos sujeitos pensarem quem são 

a partir dos processos ou práticas nos quais estão envolvidos. Dessa forma, essa aproximação 
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se relaciona com as questões culturais que apontam para uma afinidade ou nos distancia dela, 

formulando o pertencimento. 

Para Borbalan (apud AGUIAR, 2004) a formulação dessas relações seria diferente, o 

autor acredita na construção da identidade a partir de situações e experiências singulares, pois 

o indivíduo se socializaria e construiria sua identidade através de diferentes etapas ao longo 

da vida. Durante esse processo, a imagem construída de si mesmo, em crenças e 

representações do “eu” fazem com que selecione suas ações e relações sociais, ou seja, a 

construção da identidade se deve aos aspectos construídos pelo desejo de pertencer a um 

grupo, “a uma cultura nacional ou de identificação com uma comunidade local” (HALL, 

2016, p.25). 

A identidade estaria em meio a um jogo, em uma relação dialética entre o “eu” e o 

“outro”, em um sistema de percepções e representações. É nesse jogo de papéis sociais que o 

pertencimento e a exclusão relativos ao “outro” ajudam indivíduo a situar-se e se definir 

(GORDON, 1968).  

A partir dessa relação, Stuart Hall afirma que  

 

[...] é apenas por meio da relação com o Outro, da relação com aquilo que 

não é, com precisamente aquilo que falta, com aquilo que tem sido chamado 

de seu exterior constitutivo, que o significado "positivo" de qualquer termo - 

e, assim, sua "identidade" - pode ser construído (2000, p. 110).  

 

A partir disso podemos entender que a constituição do “eu”, estaria ligada aos 

processos e acontecimentos da vida dos indivíduos. Esses acontecimentos produzem na 

pessoa uma imagem dela mesma, que se forma nas relações que ela estabelece com os demais 

sujeitos do seu entorno. Essa ideia consideraria dois pontos importantes: o do 

desenvolvimento biológico, ligado ao crescimento natural dos indivíduos; e as relações 

sociais, que acontecem durante o decorrer da vida (ERIKSON, 1976). 

Segundo Erikson (1976), formação da identidade 

 

[...] emprega um processo de reflexão e observação simultâneas, um 

processo que ocorre em todos os níveis do funcionamento mental, pelo qual 

o indivíduo se julga a si próprio à luz daquilo que percebe ser a maneira 

como outros o julgam, em comparação com eles próprios e com a tipologia 

que é significativa para eles; enquanto que ele julga a maneira pela qual eles 

o julgam, à luz do modo como se percebe a si próprio em comparação com 

os demais e com os tipos que se tornaram importantes para ele. Este 

processo é, ... em sua maior parte inconsciente (ERIKSON, 1976, p. 21). 
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O autor apoia a ideia de que os aspectos da construção da identidade se estabelecem 

no próprio indivíduo, e no centro de sua cultura, colaborando para compreender as relações 

dele dentro do grupo, ou comunidade que está inserido. É constituída de maneira simultânea 

dentro da pessoa, a partir da ideia que tem de si mesmo, e do que pensa sobre os outros, do 

julgamento dos outros sobre si e o contexto social no qual se encontra. 

Seria um processo de diferenciação, no qual cada vez que o sujeito se relaciona com 

contextos sociais diferentes e com novos sujeitos, amplia seu círculo e produz uma imagem de 

si e do outro a partir das aproximações com as novas realidades. Tornando esse percurso mais 

abrangente com o passar do tempo, adquirindo novos significados e compreensões de si e do 

outro. As dimensões da identidade pensadas dessa forma, se estabeleceriam no indivíduo, e 

também no núcleo de sua cultura, possibilitando caracterizar duas identidades: a do indivíduo 

e a do grupo (MARTINS, 1999). 

 
A concepção proposta por Erikson nos remete a um sujeito que representa a 

si mesmo enquanto consciente de si e da/na relação que estabelece com 

outrem. No entanto, seu conceito de identidade traz implícita a ideia de 

similaridade, à medida que pressupõe que a identidade do sujeito se constrói 

a partir de uma certa correspondência, o que assegura e implica “o mesmo” 

(idem., p.3). 

 

Além de Erikson, Tomaz Tadeu Silva (2007) também acredita que a identidade tem 

sua configuração associada à diferença. Para ele, uma existe por causa da outra, em contextos 

nos quais os sujeitos se diferenciam, incluindo ou excluindo-se, pertencendo ou não, 

marcando a identificação. A identidade seria a referência na qual a diferença se define, e 

diferenciar estaria ligado a reconstruir-se a partir daquilo que define quem é o outro. E esse 

processo de definição é resultado de discursos que afirmam ou negam, que os sujeitos são ou 

não são, brasileiro, negro, argentino, por exemplo. Essas são declarações sobre quem são, e ao 

mesmo tempo, de quem é o outro, diferenciando-se e construindo a identidade a partir da 

diferença. 

 
A afirmação da identidade e a marcação da diferença implicam, sempre, as 

operações de incluir e excluir. Como vimos, dizer “o que somos” significa 

também dizer “o que não somos”. A identidade e a diferença se traduzem, 

assim, em declarações sobre quem pertence e sobre quem não pertence, 

sobre quem está incluído e quem está excluído. Afirmar a identidade 

significa demarcar fronteiras, significa fazer distinções entre o que fica 

dentro e o que fica fora. A identidade está sempre ligada a uma forte 

separação entre "nós" e "eles". Essa demarcação de fronteiras, essa 

separação e distinção, supõem e, ao mesmo tempo, afirmam e reafirmam 

relações de poder (SILVA, 2007, p.82). 
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A trajetória desses acontecimentos ocorreria em dois lados distintos: de um lado 

elementos que fazem o sujeito identificar e corresponder a ele como algo idêntico ou 

diferente, um caminho para compreensão da diferenciação; de outro lado o de identificar-se, 

no qual o indivíduo se inclui ou se exclui a partir daquilo que já foi assimilado. Essa dialética 

sugere a emergência de novas identidades (SILVA, 2007).  

Goffman (1998) também concorda com a relação da identidade e diferença, pois para 

ele, essa ligação também é parte de definições do que outras pessoas pensam. Para o autor “a 

informação a respeito do indivíduo serve para definir a situação, tornando os outros capazes 

de conhecer antecipadamente o que ele esperará deles e o que eles podem esperar” 

(GOFFMAN, 1985, p.11). Dessa forma, passa a existir uma separação que coloca de um lado, 

o indivíduo, e de outro, o mundo individual das outras pessoas, o que possibilita estabelecer 

as diferenças entre a identidade pessoal da social. Para o autor, elas são parte dos interesses e 

definições de outras pessoas em relação ao indivíduo cuja identidade está em questão. 

Rocha (2006, p.139) afirma que esse processo de diferenciação do sujeito, alteridade, e 

a construção da identidade seriam derivadas da diferença, neste caso a identidade seria uma “a 

força que liga uma pessoa ou grupo a uma atitude ou crença, uma luta pelo reconhecimento e 

a alteridade faz parte dessa construção”. Entendendo que o outro é diferente e que ao 

reconhecer essa diferença toma-se consciência da alteridade, momento importante para a 

formação identitária dos sujeitos. Santos e Sadala (2013) defendem essa ideia e afirmam que a 

história individual de cada um se forma a partir da alteridade, parte da identidade do sujeito se 

constrói a partir do que vem do outro, por meio de um processo de identificação.  

Hall (2016) discute sobre abordagens que tratam da diferença, apresentando as ideias 

linguística, antropológica, semiótica e psicanalítica. A primeira delas argumenta que a 

diferença é importante para dar significado a existência; já sob o ponto de vista semiótico a 

diferença seria necessária para construir significados na relação entre o “eu” e o “outro”, pois 

a troca, nessa interação, auxilia na construção da identidade. Já a abordagem antropológica, 

argumenta que a cultura está ligada ao sistema de formação individual e que depende do 

significado que damos às coisas a partir de um sistema de classificações. 

A última abordagem proposta por Stuart Hall é a psicanalítica, que aponta o “outro” 

como fundamental para a construção do self dos indivíduos. Argumenta também que o self 

não é estável ou determinado, pois não existiriam sujeitos totalmente plenos e unificados, 

estariam sempre em diálogos nunca concluídos para a formação do “eu”. Entendendo que esse 

diálogo do “eu” com o “outro” é formado “em relação a algo que nos completa, mas que – por 

se encontrar fora de nós –, de certa forma, sempre nos falta” (HALL, 2016, p.159).  
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De forma geral, utiliza o termo identidade para  

 

[...] significar o ponto de encontro, o ponto de sutura, entre, por um lado, os 

discursos e as práticas que tentam nos ‘interpelar’, nos falar ou nos convocar 

para que assumamos nossos lugares como sujeitos sociais de discursos 

particulares e, por outro lado, os processos que produzem subjetividades, que 

nos constroem como sujeitos aos quais se pode falar. As identidades são, 

pois, pontos de apego temporário às posições-de-sujeito que as práticas 

discursivas constroem para nós (HALL, 2007, p.112). 

 

A vida social proporciona trocas entre os indivíduos desde a infância, isso colabora 

para estruturação da identidade a partir dos processos de identificação e diferenciação que se 

iniciam no círculo familiar. Diante disso, Martins (1999, p.2) acredita que há uma 

transferência de algo do contexto social para o indivíduo desde o início de sua vida neste 

grupo, como uma identidade grupal, “que é dele, como uma pessoa, mas que é também a do 

grupo”. 

O processo de identificar-se nem sempre mantém essa pluralidade de forma 

harmônica, pelo contrário, é justamente na desarmonia, na diferença que também se encontra 

a identificação. Neste ponto entramos nas questões relacionadas à representação. 

Hall (2016) disserta sobre as conexões entre identidade e representação, pois essa 

última mostra, através de diferentes linguagens quem é o indivíduo. “A representação é uma 

parte essencial do processo pelo qual os significados são produzidos e compartilhados entre 

membros de uma cultura” (p.31). O autor compreende que representar seria descrever, 

retratar, ou ainda simbolizar algo, dessa forma a identidade estraria atrelada à memória do 

grupo, produzindo cultura. 

 

3.2. Identidade Negra e Quilombola 

 

Dentro das relações de representação, serão debatidos símbolos de afirmação 

identitárias ligadas à diversidade na cor da pele e de tipos de cabelo, como elementos de 

resistência negra e de empoderamento e libertação de imposições sociais. 

  Retomando as ideias de pluralidade apresentadas anteriormente, abre-se a reflexão 

sobre a identidade quilombola a partir do histórico de miscigenação da população Brasileira 

nos quilombos, principalmente os urbanos. Na tentativa de compreender os elementos que dão 

significado à essas identidades e compreendê-los a partir dos pontos de vistas das legislações 

e de teóricos, quais seriam os aspectos que poderiam delinear a identidade quilombola. 
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 Como vimos, a identidade não se forma de modo isolado, ao contrário, é dialogada 

abertamente ao longo da trajetória do indivíduo. Ela é móvel, o que permite sua constante 

construção e reconstrução e isso ocorre com todos os tipos de identidades, que dependem 

desse diálogo para se estabelecer. Cada indivíduo assume uma identidade de forma 

diferenciada através das adaptações aos grupos, lugares, cultura, a partir das escolhas de cada 

um. Esse processo diz respeito também à construção da identidade negra. 

Nilma Lino Gomes (2002) acredita que a identidade negra é uma 

 

[...]construção social, histórica e cultural repleta de densidade, de conflitos e 

de diálogos. Ela implica a construção do olhar de um grupo étnico/racial ou 

de sujeitos que pertencem a um mesmo grupo étnico/racial, sobre si mesmos, 

a partir da relação com o outro. Um olhar que, quando confrontado com o do 

outro, volta-se sobre si mesmo, pois só o outro interpela a nossa própria 

identidade (p.39). 

 

 Pensar a respeito da construção da identidade negra é também discutir sobre a 

identidade de forma geral, a partir das dimensões sociais e pessoais, que não podem estar 

separadas. Gomes (2003) discute o tema a partir da ideia de que é no âmbito da cultura e da 

história que são definidas as identidades sociais, sejam elas raciais, de gênero, sexuais, 

nacionais, de classe, ou qualquer outra. 

 Atualmente é difícil definir uma identidade puramente negra no Brasil. Devido às 

miscigenações, imigração, influências sociais, econômicas e culturais foram tornando mais 

complexas as tentativas de se definir a identidade negra, por isso é mais fácil falarmos de uma 

identidade afro-brasileira, plural, composta de raízes de identidades negras diversas, pois as 

pessoas se unem em redes diferentes e que, em relação à identidade negra, não se trata apenas 

de reconhecer-se como negro através da cor da pele, há outros aspectos relacionados com o 

pertencimento. De acordo com Joaquim (2001): 

 

Uma das manifestações de identidade social é a identidade étnica, que 

permite apreender a própria etnicidade e constitui a principal característica 

do grupo étnico. […] O principal significado emocional de pertinência a um 

grupo étnico é um princípio organizador e mobilizador de interesse de 

grupos específicos, com isto podendo possuir uma conotação positiva. 

Grupos étnicos são grupos cujos membros possuem uma identidade distinta 

e atribuída e, ao mesmo tempo, têm, basicamente, cultura, origem e história 

comuns (JOAQUIM, 2001, p. 52). 

 

 Gomes (2003b) concorda com as ideias de Joaquim (2001) e confirma que a 

construção dessa identidade estaria atrelada à maneira particular de relacionar-se com o corpo, 
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da cultura, da história e experiências individuais e que se constrói de forma variada, pois entra 

em cena um elemento que une ou separa: o pertencimento racial. Esse pertencimento seria 

originário de uma mesma ancestralidade africana, ligada não só à cor da pele, mas também 

considerando o cabelo como um elemento de forte expressão cultural.  

 Para Munanga (2004), a identidade negra surge a partir da tomada de consciência das 

diferenças entre “nós” e “outros”. Porém, de que identidade trata, o autor questiona os 

critérios que organizam os elementos para a criação dessa identidade intrigado sobre se tratar 

de um grupo oprimido que toma consciência de classe e raça. Mas essas inquietações surgem 

para um questionamento maior ser trazido à tona: quem é negro? 

 Acreditando ser a identidade construída a partir de diálogos, no processo de interação, 

compreendemos que algumas barreiras dificultam esse diálogo. O racismo é um dos principais 

aspectos que atrapalha as relações dialéticas de diferentes grupos, que criam um bloqueio e 

fronteira relacionados à cor da pele, por exemplo. A cor da pele marcaria um estigma, como 

aponta Fanon (2008), fato que permitiu com que muitas sociedades construíssem discursos e 

significados sobre o negro baseados apenas em sua cor. 

 Para Gomes (2002b), que aborda as questões históricas relacionadas ao corpo negro, a 

identidade atribuída ao negro seria construída socialmente, e mesmo não correspondendo à 

realidade, produz efeitos sobre ela, criando uma ideia no inconsciente coletivo que levou a 

acreditar que tudo que está ligado ao preto é ruim. Franz Fanon (2008) confirma essas 

relações com a cor preta ao afirmar que o preto estava ligado ao negativo, ao que 

 

[...] era ruim, indolente, malvado, instintivo. Tudo o que se opunha a esse 

modo de ser preto, era branco. Deve-se ver nisso a origem da negrofobia do 

antilhano. No inconsciente coletivo, negro = feio, pecado, trevas, imoral. 

Dito de outra maneira: preto é aquele que é imoral. Se, na minha vida, me 

comporto como um homem moral, não sou preto. Daí se origina o hábito de 

se dizer na Martinica, do branco que não presta, que ele tem uma alma de 

preto. A cor não é nada, nem mesmo a vejo, só reconheço uma coisa, a 

pureza da minha consciência e a brancura da minha alma (FANON, 2008, 

p.163). 

 

 Diante desse contexto, cada vez mais se faz necessário buscar compreender sobre a 

construção da identidade negra e no momento em que surge o interesse sobre o conceito de 

identidade negra, novos questionamentos acompanham esse percurso. Assim como a 

identidade negra não encontra uma definição fechada, tratar sobre a quilombola também não 

encontra um ponto final. Ainda hoje é possível ver relações de indicação de que as 

comunidades quilombolas seriam comunidades negras, dentro de discursos como o de 
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O’Dwyer (1995c), ao afirmar que a ideia de quilombo vem passando por uma 

ressemantização, mas o termo “designa a situação presente dos segmentos negros em regiões 

e contextos do Brasil” (p.2). 

 A luta por sua identidade é marcada na origem dos quilombos no Brasil, com seus 

processos de resistência, luta por território, por suas especificidades histórias, sociais, 

culturais e políticas. No contexto atual é possível associar a identidade negra à quilombola, 

mas a compreensão dessas relações é muito complexa e dinâmica. Pois ao mesmo tempo em 

que e ambas estão próximas, a identidade quilombola passa por constantes mutações, que 

alteram seu sentido, aproximando ou distanciando seu conceito em relação à identidade negra, 

pois entende-se “que todo e qualquer processo identitário é dinâmico, mutável, interage com 

outras identidades, possui dimensão relacional e está ligado às noções de pertencimento” 

(BRASIL, 2012, p.417), e assim, depende das relações que a identidade quilombola firma de 

aproximações com a identidade negra. 

Dessa forma, a identidade quilombola seria formada a partir de relações não 

permanentes, tornando-se uma “‘celebração móvel’: formada e transformada continuamente 

em relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais 

que nos rodeiam” (HALL, 2011, p.13) seja a cultura negra ancestral que permanece em 

aspectos culturais do quilombo, ou pelas novas intervenções oriundas do processo de 

globalização. 

Essa ideia de pertencimento decorre do fato de que nos quilombos urbanos houve uma 

miscigenação que manteve a população heterogênea. O que permite acreditarmos que não 

existiria apenas influência ancestral da cultura negra, mas devido a sua aproximação com os 

grandes centros urbanos e com as relações sociais que foram construídas ao longo desse 

processo, entender que há inúmeras identidades que permeiam a realidade da identidade 

quilombola e que as relações de pertencimento ou não com a identidade negra marcam apenas 

um aspecto de sua construção. 

 

3.3. Escola e Identidade  

 

 A escola hoje é um dos espaços importantes da formação de indivíduos e não tem 

apenas os professores como responsáveis por isso, mas toda a comunidade e profissionais que 

nela atuam. De forma abrangente, os processos que ocorrem no ambiente escolar são 

enriquecedores e tornaram a escola não apenas o espaço de adquirir conhecimentos 
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acadêmicos, mas também de compartilhar sentimentos, valores, costumes, entre outros 

elementos que se existem no encontro de indivíduos diferentes. 

 De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica 

(BRASIL, 2010), a educação, como direito universal, seria indispensável para a formação dos 

alicerces dos indivíduos. Seria o contexto no qual o sujeito aprende a “constituir e reconstituir 

a sua identidade, em meio a transformações corporais, afetivo emocionais, socioemocionais, 

cognitivas e socioculturais, respeitando e valorizando as diferenças” (p.17).  

 O sistema educacional atual exige do estudante conhecimentos diversos, que 

pretendem oferecer um aprendizado a partir de uma formação integral, oferecendo 

experiências diferentes. Martins (1999) acredita que nas relações educacionais é onde há 

reconhecimento e vivências de novos sentidos, dessa forma o autor ressalta essa relação ao 

introduzir as ideias de Ardoino7 relacionando suas teorias com as questões educacionais ao 

afirmar que 

 

[...] é uma relação de implicação8. Ou seja, o sujeito e seus outros se 

constituem concreta, interativa, mútua e reciprocamente, e sem nenhuma 

simetria, pelo jogo da negatricidade9 que os afeta; o que lhes permite 

atribuir lugares uns aos outros, através do reconhecimento dos limites de 

cada um. Isto significa dizer que estamos diante do processo de alteração: as 

relações se caracterizam pelas influências mútuas, pelas resistências, pelos 

desejos, etc., entre os que nela estão envolvidos. Há portanto transformações 

do comportamento por esse jogo das influências e da interação (grifos do 

autor, p.8). 

  

 Compreende-se que nas relações com o “outro” implica o reconhecimento de si, o que 

permite enxergar a pluralidade de identidades contidas no indivíduo. Ao entrar na escola, a 

construção da identidade na criança se fortalece através do processo de identificação com os 

professores, neste caso Erikson (1976) entende que ocorre o “desenvolvimento e manutenção 

nas crianças de uma identificação positiva com aqueles que sabem coisas e sabem como fazer 

coisas” (p.125). 

 Educação e construção da identidade são, segundo Gomes (2002a), dois processos 

densos. Nesse sentido a escola seria o espaço onde ocorrem trocas, diferentes olhares, 

encontros entre sujeitos diferentes e dessa maneira poderia ser considerada espaço de 

construção identitária. Nesse processo, as diferenças e semelhanças são os pontos comuns 

                                                           
7 Martins cita as ideias da palestra proferida por Ardoino - Análise institucional: gênese, atualidade e 

perspectiva. 
8 Implicação – Ação do outro, de acordo com a sua identidade construída 
9 Negatricidade – Jogar contra a concepção do outro sobre si. 
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entre os indivíduos sendo a diferença um ponto importante para aproximação ou 

distanciamento de pares e importante no processo de humanização. 

 Gomes ainda propõe em seus estudos a relação entre educação e cultura, como 

conexão importante da formação identitária. Não resumindo a educação ao processo de 

escolarização, mas da longa trajetória de humanização que se realiza em espaços além do 

escolar: família, igreja, vizinhança, trabalho, grupos culturais, entre outros.  

 

Privilegiar a educação que acontece no interior da instituição escolar, 

tentando, porém, compreendê-la inserida no processo cultural e articulada 

com outros espaços educativos não escolares. A escola é vista, aqui, como 

uma instituição em que aprendemos e compartilhamos não só conteúdos e 

saberes escolares, mas, também, valores, crenças e hábitos, assim como 

preconceitos raciais, de gênero, de classe e de idade. (GOMES, 2003, p.4)  

  

Ao pensar dessa forma, é possível compreender que o estreitamento dos laços entre 

educação e cultura permitem uma aproximação para tentar entender os processos de 

construção identitárias pessoais que ocorrem no âmbito escolar. 

Dentro do ambiente escolar, aprende-se nas relações com o outro e tomar “consciência 

do papel do outro na vida de todos parece se constituir cada vez mais numa necessidade, mais 

ainda para aqueles que operam num contexto de exclusão, a exemplo dos que vivem a 

realidade da educação pública nesse país” (ROCHA, 2006, p.138). 

A escola, enquanto espaço de compartilhamento não apenas de conteúdos, é espaço 

frutífero para troca de experiências e também valores. E para Nilma Lino Gomes (2002b)  

 

A escola, enquanto instituição social responsável pela organização, 

transmissão e socialização do conhecimento e da cultura, revela-se como um 

dos espaços em que as representações negativas sobre o negro são 

difundidas. E por isso mesmo ela também é um importante local onde estas 

podem ser superadas (p.40). 

 

A autora acredita que trabalhar o tema da identidade, relacionado à identidade negra, 

colaboraria com um processo de aprendizagem sobre a conscientização e valorização da 

cultura negra. Para Nilma Lino Gomes isso colaboraria para que os sujeitos possam 

reconhecer-se numa identidade, respondendo “afirmativamente a uma interpelação e 

estabelecer um sentido de pertencimento a um grupo de referência” (2003, p. 171). Dessa 

forma a escola proporcionaria o diálogo entre indivíduos diferentes, possibilitado que a 

criança negra na escola participe da desconstrução de estereótipos ligados à sua origem e 

possa nutrir o sentimento de pertencimento ligado à sua identidade. 
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Para que a instituição escolar consiga desenvolver a relação entre as aprendizagens 

escolares e a diversidade cultural existente, principalmente em relação à escola pública, é 

necessário que se perceba as pluralidades identitárias existentes no ambiente da escola. 

 

3.4. Teatro do Oprimido e identidade 

  

No ambiente escolar, as atividades pedagógicas contribuem para que os indivíduos 

construam sua trajetória reunindo e edificando conhecimentos sobre o mundo, mas 

principalmente, nesse percurso, vão aprendendo sobre si e também sobre as relações e 

contextos que pertencem. É no espaço escolar que iniciam indagações sobre quem eles são, as 

incertezas, o pertencimento à determinados grupos e também é onde ocorrem os processos de 

reconhecimento, que compreendem etapas da construção da identidade. 

O pertencimento, segundo Bauman (2005) é essencial para a construção da identidade, 

pois para que isso ocorra, o pertencimento não pode ser uma condição alternativa. E lembra 

que ambas 

 
[...] não têm a solidez de uma rocha, não são garantidos para toda vida, são 

bastante negociáveis e revogáveis, e de que as decisões que o próprio 

indivíduo toma, os caminhos que percorre, a maneira como age – e a 

determinação de se manter firme a tudo isso – são fatores cruciais tanto para 

o “pertencimento” quanto para a “identidade” (p.17, grifo do autor). 

  

Nesse sentido, o teatro, estando ou não no ambiente formal de educação, permite que 

os sujeitos se observem e vejam o outro em ação, colocando-se em um processo de auto 

reconhecimento que 

 

[...] assim adquirido permite-lhe ser sujeito (aquele que observa) de um 

outro sujeito (aquele que age); permite-lhe imaginar variantes ao seu agir, 

estudar alternativas. O Ser humano pode ver-se no ato de ver, de agir, de 

pensar. Ele pode se sentir sentindo, e se pensar pensando (BOAL, 1996, p. 

27, grifo do autor). 

 

O teatro na escola com atividade de jogos torna possível a participação dos sujeitos em 

atividades de faz-de-conta, permitindo a troca de papeis, sendo eu ou sendo o outro. Essa 

troca possibilita o conhecer-se, de ver a si pelo olhar do outro, colaborando para compreender 

a alteridade no contexto do Teatro do Oprimido. Esse aspecto pode ser melhor evidenciado 

quando olhamos para o Teatro Fórum, no qual o indivíduo assume o lugar do personagem, 
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pois “longe de ser testemunha, o espectador é ou deve exercitar-se para vir a ser o 

protagonista da ação dramática” (BOAL, 2015, p.296). 

O teatro, de modo geral, permite compartilhar sentidos e produzir ficções, que ajudam 

a entender as identidades e a escola seria o local no qual as atividades possibilitariam a 

reconfiguração social. O encontro entre palco e plateia, ator e espectador, promove a partilha 

e na ideia de Boal o espect-ator seria a forma de permitir essa transição entre os dois lados. 

Caberia então ao teatro a função de se abrir ao que está de fora (GUÉNOUN, 2004). 

Teixeira (2007) afirma que não haveria educação sem respeitar a identidade e sem 

autonomia, seria necessário respeitar as experiências, saberes e o processo do indivíduo ao 

longo de sua trajetória. Essas vivências servem de base para as proposições do Teatro do 

Oprimido, elaborando cenas a partir da vida   

A proposta de Boal, ao opor-se à dominação, faz com que o indivíduo permita-se ver a 

si mesmo dentro do contexto opressor e possa libertar-se. Ao propor essa abertura, as 

oportunidades de libertação tornam-se inúmeras, na busca de soluções possíveis. Direcionada 

para possibilidade de perceber o opressor e inverter as posições, modificando o processo de 

opressão. O Teatro do Oprimido revela os anseios por menos opressão, com mais 

expressividade e sensibilidade, na tentativa de mais encontros, trocas. Nessa proposta teatral é 

possível reconhecer as oportunidades de autoconhecimento em seus exercícios, o que 

indicaria o caminho para formação integral do indivíduo e um recurso para que os sujeitos 

permaneçam abertos à alteridade. 
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CAPÍTULO 4: EM SALA DE AULA 

 

Neste capítulo descreve-se como ocorreu a pesquisa na Escola Antônia do Socorro 

Silva Machado. Apresentando os processos de planejamento de aula, escolhas das atividades, 

organização e uso dos espaços escolares, assim como as dificuldades encontradas. Nessa 

etapa são apresentadas as reflexões sobre as práticas, a proposta metodológica, a sequência 

didática desenvolvida e os resultados obtidos. 

Além do universo da pesquisa e os caminhos metodológicos que colaboraram para sua 

construção, essa fase do trabalho, descreve os problemas nos quais originaram o interesse por 

esta investigação, identificando e definindo as variáveis de métodos, técnicas e ferramentas 

utilizadas para sua realização e os instrumentos de coleta e de análise dos dados, assim como 

a sequência didática desenvolvida em sala. Ao final, reflexões sobre os resultados obtidos ao 

longo do processo.  

Apresentamos a experiência com o uso dos jogos e exercícios propostos por Augusto 

Boal no Teatro do Oprimido com estudantes do 1º ano do ensino fundamental I.  As 

atividades foram realizadas dentro da grade curricular da turma, utilizando os horários da 

disciplina de artes. Os estudantes não foram escolhidos ou selecionados, atividades descritas 

estiveram ligadas aos conteúdos de teatro desenvolvidos ao longo do ano com a turma. 

 

4.1 Proposta Metodológica 

 

 A metodologia se dá a partir do pensamento de que é preciso não apenas estar 

envolvido com um problema coletivo, mas interagir de modo ativo dentro da pesquisa que é 

“concebida em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema 

coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do 

problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo” (THIOLLENT, 1994, p. 

14).  

Esse tipo de pesquisa visa “intervir na situação, com vistas a modifica-la. O 

conhecimento visado articula-se a uma venalidade intencional de alteração da situação 

pesquisada” (SEVERINO, 2007, p.120).  Assim, a pesquisa-ação proporciona ao grupo de 

sujeitos envolvidos nas atividades, mudanças que levem a um aprimoramento das práticas 

analisadas.  

Thiollent (1994) acrescenta ainda que a pesquisa-ação também tem aspectos da 

pesquisa do tipo participativa, visto que “a participação das pessoas implicadas nos problemas 
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investigados é absolutamente necessária” (p.15) e dessa forma torna-se flexível, na medida 

em que o pesquisador passa a conhecer o caminho da prática, mostrando-se como um método 

adaptável com a inserção de conhecimentos relacionados à prática. 

Entre as fases desenvolvidas nessa pesquisa, seguimos as etapas propostas por 

Thiollent (1994): preparatória, com a definição do tema, levantamento bibliográfico, 

organização da proposta; exploratória, com a identificação do grupo participante, coleta de 

dados; ação. E por fim, a avaliação dos resultados das ações realizadas, com possíveis 

redirecionamentos de atividades, reflexão sobre as soluções do problema, comparação de 

resultados; por último a etapa conclusiva, na qual é feita a identificação do conhecimento 

gerado, com formulação de conclusão sobre o tema da pesquisa. Por ser uma abordagem 

flexível, a ordem dessas etapas não é rígida, podendo ser alterada e até mesmo realizada mais 

de uma vez e simultaneamente a outras fases. 

Além de utilizar a abordagem da pesquisa-ação, nós desenvolvemos com os alunos do 

1º ano ‘A’ atividades reflexivas e rodas de diálogo, como forma de viabilizar o pensamento 

sobre o tema, avaliar o aprendizado e, a partir disso, planejar as próximas atividades, 

utilizando os registros e impressões do grupo (WARSCHAUER, 1993). 

As atividades em roda na educação formal não são algo novo e no ensino de teatro 

também não. As rodas são um momento importante, por exemplo, para o processo de 

avaliação no Sistema de Jogos Teatrais, onde segundo Viola Spolin (2010), ocorre para 

permitir que os alunos se expressem sobre as atividades e conhecimentos apreendidos, como 

forma de avaliação. A roda torna-se lugar de compartilhar aprendizados entre todos os 

participantes e promove a construção e reconstrução de conceitos apreendidos a partir da 

escuta e do diálogo com o grupo, pois cada indivíduo, com sua forma de pensar, irá refletir de 

formas diferentes sobre os aprendizados nascidos a cada encontro (WARSCHAUER, 1993). 

Moura e Lima (2014) reafirmam as ideias de Warschauer (1993) sobre a roda como 

importante ferramenta na educação, compreendendo que consiste 

 

[...]em um método de participação coletiva de debate acerca de determinada 

temática em que é possível dialogar com os sujeitos, que se expressam e 

escutam seus pares e a si mesmos por meio do exercício reflexivo. Um dos 

seus objetivos é de socializar saberes e implementar a troca de experiências, 

de conversas (MOURA; LIMA, 2014, p. 101). 

 

 Em se tratando da pesquisa-ação, a roda carrega em si o aspecto participativo, ao 

produzir dados em que “o pesquisador se insere como sujeito da pesquisa pela participação na 

conversa e, ao mesmo tempo, produz dados para discussão” (idem, p.99). 
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 Além da roda, os jogos tornaram-se um aliado para o desenvolvimento das atividades, 

pois ao tratar-se de crianças na faixa etária entre 6 e 8 anos, construiriam ambiente propício 

para socialização, contribuindo para o envolvimento dos alunos, além de desenvolverem 

habilidades importantes para o ato de jogar, como respeito às regras e também com os demais 

participantes (SPOLIN, 2010).  

É importante levar em consideração também que é nesta etapa que a estrutura de 

organização e entendimento sobre jogos de regras aparece, de modo a favorecer a 

aprendizagem da cooperação e que o “jogo de regras supõe o desenvolvimento da inteligência 

operatória, quando a criança desenvolve a reversibilidade do pensamento” (KOUDELA; 

SANTANA, 2006, p.67).  

 Os jogos de Augusto Boal, no Teatro do Oprimido, foram utilizados como abordagem 

didática e metodológica nesta pesquisa, sob influência dos jogos teatrais de Viola Spolin, com 

estrutura semelhante e variações diferenciadas. A escolha por utilizar essa abordagem de 

ensino de teatro decorre de sua aproximação com a pesquisa-ação, visto que em ambas há 

como objetivo a transformação dos participantes como resultados das atividades realizadas. 

 

4.2 Sequência didática desenvolvida 

 

Neste ponto apresentamos as atividades realizadas a partir dos planejamentos 

específicos de cada etapa, os jogos escolhidos, o objetivo de sua execução, o desenvolvimento 

em sala e a avaliação ao final de cada fase. Essa avaliação se fez necessária para direcionar as 

atividades de acordo com a dinâmica e participação dos alunos, a partir do processo de 

entendimento e compreensão das atividades. 

A turma do 1º ano ‘A’ foi escolhida por ser composta de estudantes que cursaram a 

educação infantil na escola (turma Pré II) e já haviam tido contato com ensino de teatro no 

ano anterior. Essa decisão facilitou para que os alunos já estivessem familiarizados com a 

rotina das aulas práticas e tivessem afinidades com a professora. 

Organizamos a nossa prática em três etapas diferentes: a primeira estava relacionada a 

aprofundar e compreender melhor o problema. Na segunda etapa desenvolvemos os jogos e as 

avaliações em rodas de debate; na terceira e última parte finalizamos com o trabalho com 

atividades lúdicas e dança. 

Para identificar o problema nós realizamos atividades de conversa com as crianças 

sobre a Escola, a comunidade, as famílias dos alunos. A partir da identificação do problema, 

iniciamos processo de aprofundamento sobre as questões que cercavam o fato das crianças 
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terem dificuldade para criar desenhos de si mesmas que se assemelhassem com a forma real 

com que se pareciam. Não utilizando cores para pintar a pele nos desenhos ou fazendo uso de 

cores como o rosa claro, conhecido entre eles como “cor de pele”.   

Por se tratar de um contexto de comunidade remanescente de quilombo temos uma 

maioria de estudantes negros na Escola.  

Fonte: Acervo da autora. 

 

 A partir da observação dessa situação, meninas negras desenhando-se como brancas, 

começamos a nos indagar de que forma poderíamos realizar ações que proporcionassem a 

reflexão sobre as identidades individuais de cada um e com elementos de pertencimento com 

a comunidade. Para isso, realizamos atividades para compreender de que forma as crianças da 

turma estavam se percebendo e se desenhando. 

       Após a identificação do problema no processo de reconhecimento, iniciamos as atividades 

com jogos e exercícios teatrais de consciência corporal, de Boal.  

A segunda etapa, mais longa, foi organizada a partir dos jogos, atividades com 

desenhos, músicas e rodas de conversa. Utilizamos, principalmente, os jogos presentes no 

livro Jogos para atores e não atores, com foco nas cinco categorias propostas por Boal, mais 

especificamente na quarta categoria: ver tudo que se olha. 

Iniciamos as atividades com os jogos de tradição popular como forma de aquecimento 

e preparação corporal. Os jogos de Boal foram inseridos logo em seguida, e a princípio 

estiveram voltados para a construir uma espontaneidade corporal e para que pudéssemos 

observar as relações que eles estabeleciam entre si durante as atividades10. 

                                                           
10 Alguns jogos foram adaptados para o contexto da comunidade e da escola, como as variações da série de 

caminhadas. 

Figura 2 - Meninas gêmeas e desenho de si mesmas. 
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             Fonte: Acervo da autora                      Fonte: Acervo da autora 

 

Dentro da proposta com os jogos, trabalhamos a parte corporal associada aos sons, 

partindo do jogo máquina de ritmos e inserindo, ao longo das aulas, músicas instrumentais, 

ritmos populares como frevo, maracatu, côco, forró, e canções que tratam sobre aspectos do 

corpo, do cabelo e cor da pele, por exemplo. 

O uso da música foi recurso importante para as atividades corporais e foram utilizadas 

visando a criação corporal a partir dos diversos ritmos. Trabalhamos com músicas 

instrumentais com os ritmos do frevo, maracatu, côco, ciranda, forró. Já as canções foram 

inseridas aos poucos, em contextos específicos, aliados a atividades realizadas pela 

professora-pedagoga da turma.  

Fonte: Acervo da autora 

 

As canções escolhidas não foram trabalhadas inteiramente, apenas alguns fragmentos 

específicos, focando principalmente no refrão de algumas delas, partes importantes para o 

debate em sala e reflexão sobre o que estava sendo cantado pelos alunos11. Após o processo 

de reconhecimento do corpo com atividades de jogos de regras e ritmos, já tendo estabelecido 

                                                           
11 As músicas selecionadas nesta etapa foram: Menina pretinha – Mc Soffia; Preta Pretinha – Novos Baianos; 

Meu cabelo duro é assim – Chiclete com Banana; Nega do cabelo duro – Planet Hemp; Dandara – N’zambi; 

Respeitem meu cabelos, brancos – Chico César. 

 

Figura 3 - Exercício de caminhada 
Figura 4 -  Atividade com o jogo: ocupando 

menor espaço 

Figura 5 - Atividade com ritmos 
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uma noção da consciência corporal, demos início às atividades de consciência de si com o 

jogo do espelho e com atividades de autorretrato12. 

A inserção da sequência do espelho ocorreu de forma gradativa, inicialmente com 

jogos de observação, concentração para que pudéssemos introduzir a atividade em pares. A 

sequência não foi desenvolvida em sua totalidade, como na descrição de Boal, pois foram 

necessárias adaptações para a compreensão e limites corporais das crianças e possibilidades 

do espaço físico da sala. Realizamos as variações em aulas diferentes, mesclando exercícios 

de aquecimento e outros jogos, possibilitando explorar a sequência paulatinamente. 

    Fonte: Acervo da autora     Fonte: Acervo da autora 

 

Em meio às aulas com jogo do espelho, inserimos atividades de desenho, observação 

de si e do outro. As atividades foram direcionadas para que houvesse atenção às cores, formas 

e texturas das partes do corpo, sobretudo do rosto. Para isso, os alunos utilizaram lápis, giz de 

cera coloridos e papel branco. 

 Foi solicitado, inicialmente, que cada aluno pensasse sobre as formas do seu próprio 

rosto, analisando sua cor de pele, cor e textura de seus cabelos, formato da boca, nariz, 

orelhas, sobrancelhas, cor dos olhos e todos os detalhes que pudessem colocar em seus 

desenhos.  

Fonte: Acervo da autora 

                                                           
12 O jogo do espelho, em seu modo simples é trabalhado em duplas, um aluno de frente para o outro. Um se 

move enquanto o outro tenta acompanhar seu movimento como se fosse o reflexo no espelho, depois as funções 

se invertem. Boal (2013) Apresenta variações para esse exercício. 

Figura 7 - Jogo do espelho – trabalho corporal 

 

Figura 6 - Jogo do espelho – expressões faciais 

Figura 8 - Sequência de imagens resultantes do primeiro momento com a produção de autorretratos. 
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Em seguida, cada um produziu o seu desenho, criando uma imagem que acreditavam 

ser semelhante à deles mesmos. Após a finalização dos desenhos analisamos um por um, 

comparando com os desenhos anteriormente construídos.  

 Terminada esta parte, continuamos com os jogos corporais, realizando exercícios que 

estivessem mais vinculados a consciência de si e do outro, além dos desdobramentos da 

sequência do espelho inserimos também a sequência da “modelagem”, pertencente à quarta 

categoria de jogos e exercícios propostos por Boal.  

   

Fonte: Acervo da autora 

 

Percebemos um distanciamento da cor natural das crianças ou ausência de cor ao 

pintar a pele em alguns desenhos, no qual não houve nem a tentativa de indicação de cor. Em 

outras vezes os alunos até iniciavam a pintura com uma cor mais escura, mas não pintavam 

completamente. 

 Diante desta constatação avaliamos as atividades realizadas e os direcionamentos 

dados em sala e demos continuidade aos jogos com a ideia de quebrar com essa prática, de 

não utilizar cor para pintar pele no papel branco, construindo as atividades a partir dos jogos 

que permitissem se ver de formas diferentes e tivessem mais proximidade uns com os outros.  

Exploramos jogos de observação e de interação, para que os alunos estivessem mais 

próximos, criando laços de afinidades através do lúdico, desenvolvendo os jogos de 

imagem13, visando permanecer com atividades que estivessem voltadas para o 

desenvolvimento, principalmente, da consciência de si e do outro, assim como permitir a 

abertura de espaço para análise de suas próprias ações no decorrer das aulas.  

Paralelamente aos jogos realizamos uma segunda atividade de desenho, dessa vez em 

pares, para que cada aluno pudesse observar seu colega e desenhá-lo ao seu modo. Os alunos 

se colocaram em pares, um de frente para o outro, observavam-se por um tempo e 

                                                           
13 Os jogos escolhidos para essa etapa foram: luta de boxe, jogo das bolas, mímica, descobrir a alteração. 

Figura 9 - Desenhos de alunas com dificuldade de usar cores escuras para pintar a pele. 
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experimentavam possíveis cores e misturas para a criação do desenho. Em seguida iniciavam 

a atividade, sempre observando o colega a sua frente.  

Ao final, os desenhos foram colados um ao lado do outro, para que eles pudessem 

observar a si mesmos pela ótica do colega e debatessem sobre a aproximação ou 

distanciamento da imagem que eles teriam de si mesmos. No momento de apreciação alguns 

alunos não gostaram da forma com a qual foram retratados pelos colegas, afirmando não 

serem tão “escuros” quanto estava representado no desenho feito, essa situação gerou alguns 

questionamentos entre eles e abrindo espaço para avaliar esses comportamentos, 

redirecionando os jogos a partir dessa perspectiva. 

                Fonte: Acervo da autora        Fonte: Acervo da autora 

 

Outra observação que fizemos ainda no processo de avaliação sobre os desenhos, foi 

que desenhos pintados com cores escuras estavam menos elaborados, como se fossem 

pintados naquela cor à contragosto. Já as produções que estavam sem cores ou que foram 

utilizadas cores claras para pintura, estavam mais definidos os traços. 

Com término dessa segunda atividade com desenho, paramos com os jogos de espelho 

e inserimos outros exercícios, focados ainda na quarta categoria: “ver tudo que se olha”, 

visando sensibilizar o grupo para além das sequências do espelho e de modelagem. Nesse 

momento, incluímos algumas variações da sequência de modelagem com esculturas e a 

sequência das marionetes. 

Paralelamente a este processo iniciamos atividades de sensibilização em relação às 

cores utilizadas nos desenhos de forma geral. Tentamos conduzir um processo no qual os 

alunos pudessem reconhecer suas cores nos objetos da vida cotidiana, por comparação, 

aproximando-se ou se distanciando daquela cor.  

Figura 11 - Resultado: comparação a 

imagem produzida e o rosto das alunas 

 
 

 

Figura 10 - Momento de observação e 

produção de desenho 
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Fonte: Acervo da autora 

 

Fonte: Acervo da autora  
 

Percebemos que, com relação aos objetos do dia-a-dia, foi mais fácil para os alunos 

encontrarem cores que se assemelhasse com a deles, se identificando mais facilmente com 

objetos como cintos, pelúcias, bolsas, embalagens de diversos produtos e maquiagens. Porém, 

quando abordávamos a questão da cor da pele em relação ao desenho, havia uma recusa em 

utilizar cores como marrom, preto, vinho, recusando-se até a misturar cores para encontrar 

uma cor igual. 

Diante desse impasse, resolvemos realizar com as cores de lápis o mesmo processo 

realizado com os objetos, para eles mesmos compararem suas cores com as dos lápis, 

possibilitando encontrarem cores que pudessem ser usadas para pintar sua pele nas produções 

realizadas em sala e que fossem semelhantes à sua cor real. 

Na ocasião, cada aluno teve oportunidade de, individualmente, olhar as cores de lápis 

e comparar com sua cor de pele, analisando as cores da mão, do rosto, olhos e cabelos, 

utilizando além dos lápis, giz de cera e um espelho. 

Figura 12 -Turma do 1º ano A observando objetos com cores de pele 

Figura 13 - Alunos testando a proximidade da cor de suas peles com os objetos 
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Fonte: Acervo da autora 

 

Para finalizar as atividades com desenhos, resolvemos voltar a primeira orientação. 

Após todos esses estímulos, experiências práticas e reflexões sobre as cores, pedimos que os 

alunos novamente desenhassem a si mesmos. 

Percebemos que houve mudança nas formas com as quais as crianças estavam se 

desenhando, principalmente com a utilização de cores como vermelho e marrom para pintar a 

pele. Porém ainda observarmos aspectos como a cor dos olhos (azuis no desenho da 

esquerda), que chamava atenção no desenho. 

 

Fonte: Acervo da autora 

 

A terceira etapa ocorreu entre os meses de outubro, novembro e dezembro, 

desenvolvendo-se em torno de questões identitárias com relação ao brinquedo e aos discursos 

sobre o negro através das músicas trabalhadas ao longo do ano. 

Após trabalhar os jogos na segunda etapa, com a proximidade do dia das crianças, no 

mês de outubro, resolvemos direcionar nosso processo para a questão do brinquedo, com a 

intenção de compreender também a identidade lúdica das crianças. 

Iniciamos pesquisando sobre brinquedos e brincadeiras de origem africana e pedimos  

Figura 14 - Escolha e observação da cor do lápis e da pele 

Figura 15 - Novos retratos 
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que os alunos apresentassem, para a turma, brincadeiras conhecidas por eles, que foram 

ensinadas pelos primos, tios, pais. Algumas brincadeiras tradicionais já haviam sido utilizadas 

durante o ano e outras foram experimentadas pela turma. Além disso, os alunos trouxeram 

seus brinquedos de casa para um momento livre de interação na sala. 

Pensar a respeito dos brinquedos é pensar também em identidade cultural. Para Walter 

Benjamin (2009), os brinquedos imitam instrumentos dos adultos, incentivando certas 

atividades e brincadeiras que mudam de acordo com o lugar no qual se encontram. As 

bonecas, por exemplo, eram trajadas como adultas e dependendo de onde eram feitas, 

refletiam costumes de brincadeiras de cada lugar, como as bonecas de porcelanas originárias 

da Rússia, ou a Barbie americana, cada boneca carrega traço característico da cultura de cada 

região. 

Essa cultura que está atrelada ao brinquedo, a cultura lúdica, não é limitada ao brincar 

da criança, mas inclui também o ambiente, os objetos que os cercam, o meio social e a cultura 

local, o que nos faz compreender as ideias de Brougère (2010a) ao afirmar que “o brinquedo 

contribui para o desenvolvimento da cultura lúdica” (p.54), colaborando para o 

desenvolvimento do indivíduo em diferentes fases da vida. 

Ao pesquisarmos sobre brinquedos e brincadeiras de origem africana descobrimos a 

boneca Abayomi, que se destacou por ter uma história peculiar e ser feita de pano, geralmente 

preto. A história conta que as mulheres negras trazidas nos navios, oriundas de países 

colonizados pelos portugueses, produziam as bonecas como amuleto de proteção. Durante as 

viagens ao Brasil em meio à diáspora africana, elas rasgavam partes de suas próprias roupas 

para dar vida às Abayomis e presentear as crianças para brincarem. Abayomi significa aquele 

que traz felicidade ou alegria, encontro precioso: abay = encontro e omi = precioso. 

(FUNARTE,1995). 

Construídas com sobras de pano, apenas com nós ou tranças e sem costura alguma, as 

bonecas não possuíam demarcação de olho, nariz ou boca, favorecendo o reconhecimento das 

múltiplas etnias africanas presente nos navios negreiros. Essas informações e descobertas nos 

fizeram construir uma sequência de atividades, desenvolvendo reflexões sobre o brinquedo, 

de modo a compreender um pouco mais a identidade a partir das suas relações com esses 

objetos. 

Os brinquedos fazem parte de uma indústria que reflete a sociedade e os bonecos, de 

acordo com Brougére (2010b), seriam a existência de uma representação humana oferecida à 

criança ou criada por ela mesma através da boneca que parece ter extensão quase universal, 

criando formas de representação sociais.  
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A partir disso, construímos com os alunos uma linha do tempo, partindo do presente e 

voltando ao passado para conhecer as bonecas de diferentes materiais, períodos históricos e de 

outras culturas. Isso fez os alunos se questionarem e imaginarem como seus parentes mais 

antigos brincavam e que tipos de brinquedos eles tinham. Da mesma forma, imaginaram as 

atividades com brinquedos realizadas por pessoas de culturas diferentes, de outros países. 

Ao tratar das bonecas confeccionadas de pano, os alunos conheceram os modelos mais 

tradicionais, costuradas, com vestidos de renda e vendidas como objetos de artesanato. Neste 

ponto nós introduzimos a história da Abayomi para os alunos, como uma referência a 

existência das bonecas de pano em contextos diferentes. Nessa etapa também pedimos que 

cada um trouxesse seu boneco (a) preferido, possibilitando brincar e conhecer brinquedos 

diferentes como forma de contextualizar os conhecimentos apresentados sobre os brinquedos. 

Nesse processo os alunos puderam perceber as diferentes características na construção de 

cada boneca, confeccionadas com materiais diversos dependendo da tradição de cada lugar, 

feitas de porcelana, plástico, à mão, com pano, costuradas em máquina. 

 

Fonte: Acervo da autora 

 

 Quando tratamos sobre as bonecas de pano, demos ênfase ao fazer tradicional, utilizando 

como referência algumas mães e avós de alunos da turma que trabalhavam com a confecção 

de bonecas na comunidade de Paratibe. Ressaltando assim, a importância da produção local e 

estimulando o debate sobre os trabalhos realizados pelos membros mais antigos das famílias. 

Finalizada a etapa de apresentação dos brinquedos e bonecas, contamos para os alunos 

um pouco da história do Brasil, no período da Diáspora Africana, abordando aspectos 

relacionados à vinda dos negros para o país. Utilizamos imagens presentes em livros de 

história como as produzidas pelos artistas Jean Baptiste Debret, Johann Moritz Rugendas, mas 

percebemos que elas não eram claras para a compreensão da turma e tornou-se difícil o debate 

em sala a partir delas. As conversas em sala não expandiam o imaginário das crianças para 

Figura 16 - Grupo reunido aguardando momento de apresentar seus bonecos. 
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além do que estava exposto, limitando-os muitas vezes, a tratar apenas sobre os mesmos 

temas.  

Para desenvolver a atividade de forma lúdica e mais compreensiva para os nossos 

estudantes, criamos um painel, ilustrando a trajetória da separação dos diferentes povos, que  

saíram do continente africano até a chegada ao Brasil. Após a leitura dessa imagem, os alunos 

produziram suas interpretações da imagem, criando em seus cadernos aquilo que entenderam 

a partir da observação do painel produzido pelas professoras e a partir das discussões sobre o 

tema na aula de história. 

Fonte: Acervo da autora 

 

Depois de ouvir as interpretações do grupo, contamos a história da boneca Abayomi, 

contextualizando com as questões de história do Brasil e nos deparamos com um problema: a 

narrativa da origem da boneca não trazia elementos lúdicos, sua origem não está registrada em 

livros, não sabíamos detalhes, pois trata-se de uma narrativa da tradição oral.  Diante disso, 

buscamos nos aprofundar em sua história para que pudéssemos apresentar melhor para os 

alunos o contexto de sua origem.  

A Diáspora Africana foi narrada de forma que os alunos pudessem entender, como 

forma de traçar um paralelo entre a chegada dos negros trazendo a tradição das bonecas com a 

realidade quilombola. Para isso fizemos uma linha do tempo, desde quando os negros saíram 

da África, sua chegada ao Brasil, o período de escravidão, os momentos de fuga, a construção 

de quilombos, a libertação dos escravos e, além disso, as relações desse passado com a 

comunidade de Paratibe, quilombo urbano em meio à capital paraibana. 

Partindo do que se conhecia sobre a história da boneca, relatado rapidamente em sala 

quando apresentadas as bonecas de pano, criou-se a possibilidade de narrar corporalmente o 

processo de origem da Abayomi. Inspirado na ideia de que foi criada para proteger, cuidar, 

Figura 17 - Painel resumido da história da Abayomi 
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como algo precioso para quem recebe, a sua confecção se originaria então de um ritual de 

partilha, de algo de si para o outro, um presente. 

 Tendo em vista esse entendimento, a criação de uma narrativa corporal colaboraria 

para 

que o processo de ensino/aprendizagem tivesse o aspecto artístico pedagógico ressaltado e 

tornasse mais significativa a apreensão do conhecimento, permitindo que os estudantes 

pudessem interpretar, ao seu modo, a história dessa vez vista de modo mais concreto. 

No processo de construção corporal buscamos trazer a ideia de oralitura, conceito 

proposto por Leda Martins para falar da visão da literatura afrodescendente no Brasil, que 

considera não só a produção escrita como também as manifestações corporais e 

performativas. 

  
A esses gestos, a essas inscrições e palimpsestos performáticos, grafados pela voz e 

pelo corpo, denominei oralitura, matizando na noção deste significante a singular 

inscrição cultural que, como letra (littera) cliva a enunciação do sujeito e de sua 

coletividade, sublinhando ainda no termo seu valor de litura, rasura da linguagem, 

alteração significante, constitutiva da alteridade dos sujeitos, das culturas e de suas 

representações simbólicas. (2002, p. 87) 

 

 A oralitura permitiria desenvolver um diálogo entre aquilo que fora passado pela 

tradição oral, criando relações com o passado e o presente de forma a promover relações entre 

corpo, ancestralidade, ritual e a história oral da boneca, previamente conhecida. Criando uma 

escritura performática, corpórea e pensando no uso do espaço educacional como ambiente 

para a prática do professor-artista, possibilitando não só o trabalho com dança e teatro, mas 

incluindo a performance como estética a ser também apreciada nesse contexto. 

 No encontro dos alunos com a história não bastava apenas criar uma tessitura corporal, 

interligar os registros sobre criação da boneca e reproduzir para eles. Era essencial relacionar 

todos os aspectos da origem com a realidade local de Paratibe, de forma que se tornasse algo 

reconhecível e que para que os alunos se reconhecessem e sentissem uma relação de 

pertencimento.  

Para isso, realizou-se levantamento sobre as manifestações tradicionais da comunidade 

e a pesquisa trouxe para narrativa elementos comuns no contexto do Quilombo de Paratibe, 

como o ritmo e os movimentos do afoxé e princípios do movimento do maracatu e o 

maculelê. Junto a isso, a incorporação dos instrumentos musicais que colaboraram para 

construção imaginária de um ambiente que se relacionasse aos movimentos corporais 

pensados para o enredo a ser apresentado. 



76 
 

 Para compartilhar a história da boneca, nos juntamos ao professor de música e 

organizamos na biblioteca um espaço com tapetes e almofadas, espaço que permitiu boa 

sonoridade para execução da música e, para que todos pudessem se sentar. Além disso a 

biblioteca foi escolhida por ser espaço da imaginação e por permitir a saída dos alunos da sala 

de aula para um espaço diferente, onde eles mudassem o olhar, considerando a biblioteca 

como espaço do aprendizado lúdico.  

Apresentamos performaticamente a narrativa do ritual de criação da Abayomi, como 

se estivesse sendo confeccionada dentro do navio. Para isso utilizamos movimentos que se 

associassem ao balanço do navio no mar e paralelamente a música executada surgia tímida, 

desenvolvendo-se ao longo da movimentação e do surgimento da boneca, parte por parte. A 

música utilizada foi desenvolvida na percussão inspirada em ritmos locais como do maracatu 

e maculelê. 

Demos ênfase na sua construção através dos gestos, mostrando através do corpo as 

etapas de criação, sem deixar de lado as questões históricas e culturais. Visto que os alunos 

estavam trabalhando com o tema na sala de aula com a professora-pedagoga, o que 

possibilitou a contextualização, sem ser necessário dar explicações sobre o que ocorreu em 

cena.  

 

 

Fonte: Acervo da autora 

 

Este momento fez surgir o interesse das crianças pela boneca: mesmo sem traços de 

identificação de rosto ou gênero14, elas foram atraídas pela simplicidade de sua construção. 

Além de terem reconhecido naquele momento, elementos sonoros e corporais que fazem parte 

de sua cultura local.     

                                                           
14 As bonecas, por serem construídas apenas com nós, não tem demarcados olhos, boca, nariz, orelha, do mesmo 

modo não há diferenciação de gênero. O que faz com que sejam diferenciadas são as composições de roupas 

colocadas após a confecção. 

Figura 18 - Momento de apreciação do processo de construção da boneca. 
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Finalizada esta etapa voltamos a nos reunir em roda com os alunos para avaliar, até 

aquele ponto, os conhecimentos deles em relação aos brinquedos e aos diferentes tipos de 

bonecas conhecidas, assim como ouvir deles o que compreenderam do momento de 

apresentação.  

Verificamos que os alunos estavam curiosos com relação à construção da Abayomi, 

interessados em fazer, eles mesmo, as bonecas e poderem brincar com elas. Seguimos para 

etapa de confecção e pedimos que os alunos trouxessem retalhos de panos de diversas cores 

para ajudar na confecção. Em sala, com ajuda da professora-pedagoga, realizamos 

coletivamente a construção das bonecas, em pequenos grupos. Apresentando passo a passo, 

desde o corte do tecido, e a feitura dos nós de cada parte.   

Realizamos a atividade na sala de aula da turma com o grupo organizado sem semi-

círculo, o que permitiu que todos pudessem viazualizar o centro da sala, onde ocorria a 

explicação. As mesas e cadeiras ficaram próximas e os alunos foram organizados para que 

estivessem próximos, e aqueles que tinham mais agilidade em fazer nós pudessem ajudar os 

colegas que precisassem. Dessa forma, conseguimos a participação da maior parte do grupo e 

tivemos apoio dos alunos do Gremio Estudantil e da professora-pedagoga, que deram suporte 

auxiliando os estudantes nos momentos de dificuldades. 

                                      Fonte: Acervo da autora                               Fonte: Acervo da autora 

 

Após a finalização das bonecas voltamos a sentar em roda para saber a opinião dos 

alunos sobre essa experiência e avaliarmos essa etapa. As conversas foram interessantes e os 

alunos trouxeram questões importantes sobre a boneca, como por exemplo, o fato de não ser 

parecida com ninguém, e dessa forma, ter seu corpo composto por partes que todos têm, e 

parecer com todo mundo. Percebemos também, assim como em toda atividade escolar, 

desinteresse por parte de alguns alunos da turma, especificamente os que não conseguiram 

acompanhar a construção e que demoraram a fazer a boneca, desistindo da atividade. 

 

Figura 19 - Explicando sobre os nós Figura 20 - Confecção da boneca com nós 
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Depois de conversarmos, propomos um momento de brincadeiras livres, para 

observarmos as relações entre brinquedos e brincadeiras após todo o processo. Alguns alunos 

não sabiam como brincar com a Abayomi, esperando que nós mostrássemos “o jeito certo”. 

               Fonte: Acervo da autora                                                    Fonte: Acervo da autora 

 

No final do bimestre, como atividade de culminância, foi realizada uma exposição 

com as Abayomis confeccionadas pelos alunos. Os estudantes organizaram suas bonecas em 

mesas colocadas no ginásio da Escola e apresentaram para outras turmas um pouco do que 

aprenderam sobre a origem histórica da boneca e a técnica de confecção, tiraram dúvidas e 

responderam perguntas de alunos de outras turmas.  

O resultado foi apresentado para as demais turmas na semana da criança, no mês de 

outubro. Na quadra da escola foram montados espaços para brincadeiras e jogos, cada turma 

ficou com uma área pré-determinada para compartilhar seus resultados. Nossos alunos tanto 

apresentaram suas produções como também tiveram acesso a conhecer as brincadeiras 

tradicionais organizadas por outras turmas, em um momento rico de troca de conhecimentos. 

Alguns alunos, os que estavam mais à vontade para falar em público, ficaram 

responsáveis por falar um pouco da história e do que foi feito em sala, enquanto os demais 

mostravam suas produções e brincavam com as bonecas.  

 

 

 

 

 

 

 

                  

                   Fonte: Acervo da autora     Fonte: Acervo da autora 

Figura 21 - Brincadeiras em pequenos grupos Figura 22 - Brincadeira com bonecas 

 

Figura 23 – Apresentando a boneca Figura 24 - Alunos com suas bonecas 
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Com a finalização da etapa das bonecas, nos voltamos para a Semana da Consciência 

Negra, comemorada na Escola todos os anos com atividades culturais de diversos tipos. Nesse 

momento sentamos com os alunos para avaliar tudo o que havíamos construído até então – os 

jogos, os desenhos, a criação das bonecas –, para saber se havia, nos discursos, alguma 

relação de pertencimento. 

 Foi nesse instante que percebemos que havia ainda a necessidade de se expressarem, 

de mostrarem mais do que a exposição de bonecas ou de desenhos em sala, pois eles queriam 

se mostrar de forma diferente. Percebemos que havia interesse por algo que fosse produzido 

coletivamente, resultando numa apresentação. Então voltamos às músicas que foram 

anteriormente utilizadas nas aulas. 

 Nas aulas com a professora-pedagoga, os alunos já haviam debatido sobre o conteúdo 

das letras das músicas e do que se tratavam. Criamos então um recorte, separando em algumas 

o refrão e em outras o início para, em seguida, juntar os trechos e criar uma música só. 

Apresentamos a nova música com essa mistura e propomos um jogo de movimentos, diferente 

de tudo que já havíamos trabalhado. 

  

Fonte: Acervo da autora 

 

Sugerimos que os alunos se organizassem pela sala, de modo confortável, e uns 

ficaram em pé, outros sentados, outros deitados. Pedimos que ouvissem a música de olhos 

fechados, para sentir o que a mistura dessas canções queria falar. Depois fizemos uma roda de 

dança, para que todos pudessem dançar livres e irem criando movimentos para a música, se 

sentindo à vontade para imitar o movimento de algum colega ou criar o seu próprio. 

              Durante as aulas percebemos que algumas atitudes surgiam durante o momento da 

dança, como o ato das meninas soltarem os cabelos e balançarem para todos os lados. Isso nos 

chamou atenção e após observar os movimentos produzidos, organizamos a turma para 

sequenciar aquilo que tínhamos visto nas aulas. 

Figura 25 - Criação dos movimentos com dança livre 
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 A coreografia foi composta de 7 trechos das músicas: Menina pretinha – Mc Soffia; 

Preta Pretinha – Novos Baianos; Meu cabelo duro é assim – Chiclete com Banana; Nega do 

cabelo duro – Planet Hemp; Dandara – N’zambi; Respeitem meus cabelos, brancos – Chico 

César. Iniciamos escolhendo quais movimentos eles mais gostaram para cada parte da música, 

e um grupo de alunos vinha à frente da turma e mostrava os movimentos, todos repetiam. 

Seguimos assim com toda a coreografia, até chegar no refrão de “Respeitem meus cabelos, 

brancos!”, momento em que os alunos ficaram receosos, sem saber se poderiam balançar os 

cabelos soltos na dança.  

As crianças acreditavam que para uma coreografia ser considerada “bonita” teria que 

ter gestos graciosos, movimentos de braços e pernas bem marcados, deixando de lado tudo 

aquilo que haviam criado no momento de liberdade com a dança. O que para eles era 

considerado “belo” na dança não condizia com a brincadeira de se movimentar com a música. 

 

Fonte: Acervo da autora 

 

Apesar das indicações para repetirem os movimentos criados por eles ao escutarem as 

músicas, eles relutaram em repeti-los ao saber que seria para apresentar uma coreografia. 

Resolvemos sentar em roda para conversar sobre as possibilidades de expressão com o corpo 

e questioná-los: o que vocês querem dizer quando soltam os cabelos e balançam? A partir daí 

realizamos mais algumas sessões do jogo do espelho, dessa vez utilizando as músicas 

escolhidas para culminância. 

Como consequência dos gestos criados em dupla durante os jogos, conseguimos 

organizar e sequenciar os movimentos que originaram a coreografia apresentada na Semana 

da Consciência Negra na Escola. A apresentação, realizada entre os dias 21 e 23 de 

novembro, mobilizou todos alunos da turma e suas famílias, que foram convidados a 

Figura 26 - Primeiro momento de criação da coreografia 
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prestigiar a finalização do projeto no ginásio da Escola, junto com projetos de outras turmas 

que tiveram suas culminâncias na mesma semana. 

Após a finalização das atividades, permanecemos acompanhando a turma e realizando 

atividades com jogos. Durante o mês de dezembro, alternamos atividades com jogos e 

momentos de conversas individuais e em grupo, visando, ao final, saber o que pensavam os 

estudantes sobre si, sobre o que significava ser quilombola. De modo geral, compreender se a 

trajetória percorrida ao longo do ano havia construído um discurso sobre as identidades dos 

estudantes participantes da pesquisa. 

4.4 Procedimentos de organização e análise dos dados 

 

 O início das atividades práticas da pesquisa iniciou com o levantamento de 

informações sobre a escola e o grupo participante. Por se tratar de alunos que já estudaram na 

Escola no ano anterior tornou-se mais fácil a conversa com o grupo e, além disso, possibilitou 

contato direto com os responsáveis, que assinaram termo de consentimento e de uso de 

imagem para pesquisa.  

 O fato de ser professora da Escola e conhecer previamente os participantes da pesquisa 

facilitou para criar confiança com os responsáveis e com a turma, os estudantes sentiram-se 

mais confortáveis com as rodas de conversas e os registros realizados em salas por pessoas 

conhecidas. 

 Durante a realização das atividades práticas foi efetivado registro através de vídeo e 

fotografias15 realizado pela pesquisadora e, em alguns momentos, pelos alunos ou pela 

professora-pedagoga que atua diariamente com a turma. Nas atividades relacionadas à 

composição com desenhos foram registrados os resultados em fotografia individual, junto 

com o estudante e as produções também foram digitalizadas individualmente para melhor 

qualidade durante a fase de análise da pesquisa. 

  Os registros são fundamentais no processo de observação, pois torna-se útil para 

obtenção de informações, visto que tanto o desenho quanto as atividades de expressão 

corporal apresentam elementos que podem ser analisados e, por vezes, podem expressar 

melhor interesses e ideias, visto que são produzidos através de um processo lúdico, que 

permite a liberdade nos momentos de criação. No caso desta pesquisa, trata-se de um processo 

de observação participante, visto que dentro da pesquisa-ação o pesquisador também está 

inserido nas atividades, algumas vezes, como membro do grupo. 

                                                           
15 Para esta pesquisa foi requerida uma autorização de uso da imagem de cada aluno da turma, sendo utilizada 

apenas as imagens daqueles cujos responsáveis assinaram o termo. 
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Devido ao fato dos alunos da turma estarem em processo de alfabetização, não foram 

realizadas atividades com resultados que exigissem escrita. Tendo em vista a idade dos 

alunos, a utilização das rodas de conversas funcionou como elemento mais adequada para 

compreensão dos discursos pessoais e narrativas de entendimento das atividades. Além disso, 

por ser professora da escola e ter acompanhado o grupo por quase dois anos, as conversas 

foram facilitadas pela afinidade construída durante o convívio.   

Antes das atividades com jogos, nós organizamos uma roda de conversa para entender 

como eram constituídas as famílias dos estudantes. Nesse primeiro momento, ouvir o que os 

estudantes tinham a falar sobre suas famílias foi importante para compreender como se 

enxergavam nesse contexto. A partir das respostas obtidas iniciamos a elaboração das 

atividades e jogos que colaborassem para a reflexão dos alunos sobre eles mesmos e suas 

trajetórias, a fim de compreenderem sobre suas identidades. 

 Com o início das atividades práticas, utilizamos a análise qualitativa, selecionando de 

forma crítica os dados provenientes das observações e das ações didáticas em sala, assim 

como a avaliação do processo ao final de cada encontro. Para compreender os resultados em 

sala de aula se faz necessário avaliar todas as partes que compuseram o processo, de forma 

que “o objeto é decomposto em suas partes constitutivas, tornando-se simples aquilo que era 

composto e complexo” (SEVERINO, 2007, p.193), decompondo e recompondo o objeto de 

pesquisa, permitindo uma visão de conjunto. Isso se torna mais fácil a partir dos processos 

avaliativos ao final de cada aula. 

Com objetivo de analisar de maneira mais adequada possível as atividades realizadas 

pelos alunos, utilizamos a Análise do Discurso. A técnica escolhida para análise dos dados foi 

a qualitativa, através da análise dos discursos construídos ao longo da pesquisa. De acordo 

com Gondim e Fischer (2009), a análise do discurso é uma teoria que utiliza o próprio 

discurso como objeto de estudo, permitindo entrecruzarem-se campos diferentes para 

compreender o objeto em questão. Neste sentido, analisar os dados obtidos através dessa 

técnica ajudaria a compreender a fala dos alunos dentro do contexto da pesquisa, pois a 

análise do discurso 

 

[...] ajuda a compreender como as pessoas pensam e agem no mundo 

concreto. A história, o contexto e a posição social concorrem para as 

produções discursivas. O enunciador do discurso, portanto, não é somente 

um sujeito empírico, um sujeito da experiência e da existência 

individualizada no mundo, mas sim um sujeito discursivo, cuja história 

pessoal se insere na história social, ideologicamente marcada. (2009, p.12) 

 



83 
 

A Análise do Discurso colabora para que possamos compreender o significado daquilo 

é dito e de toda produção dos estudantes. A escolha por utilizar os pressupostos da Análise do 

Discurso deve-se ao fato de que possibilita compreender que tudo aquilo que é enunciado é 

mutável, não há um único significado fixo. 

 Dessa forma, entendemos que análise discursiva na nossa pesquisa segue não apenas 

o sentido acadêmico, mas é construída a partir das histórias pessoais de cada um, colaborando 

para compreender os discursos identitários a partir de produções diversas como as rodas de 

conversas, os desenhos e a linguagem corporal. Justamente por ser esse material (desenhos e 

linguagem corporal) significativo para a compreensão do discurso do grupo. 

 

4.5 Resultados 

 

 Nesta parte apresentam-se os resultados obtidos a partir da análise de dados e das 

compreensões acerca do problema, relacionando as ações das práticas em sala de aula com as 

teorias relacionadas ao tema, a fim de apresentar resultados de uma prática aliada à teoria 

apresentada. Do mesmo modo, apresentamos aquilo que não foi resultado esperado, que 

surgiu durante o decorrer da pesquisa, como forma de confirmar ou não as ideias iniciais 

dessa investigação. 

Ao utilizar o caráter lúdico dos jogos ao longo das aulas estimulamos a expressão 

individual de cada aluno, oferecendo possibilidades de descobertas e aprendizados. No 

decorrer da pesquisa pudemos perceber os avanços e problemas com os quais nos deparamos, 

nos fazendo constantemente repensar as ações práticas, seja por falta de recursos, por 

dificuldade dos alunos ou por falta de espaço. 

No início da pesquisa uma das dificuldades encontradas foi de organizar as aulas 

práticas no espaço escolar, visto que não há na escola sala específica para artes. Para superar 

esse obstáculo, pensamos em qual outro espaço teria condições de receber os alunos e 

decidimos por utilizar a sala de aula da turma, necessitando em todos os encontros, organizar 

as mesas e cadeiras para obtermos espaço para as atividades. Alternamos o uso da sala com o 

espaço do laboratório de informática, que continha menos cadeiras e contava com recursos 

tecnológicos, possibilitando trabalho com uso de imagens, vídeo e música. 

Mesmo com essas dificuldades, criou-se uma rotina de trabalho por parte dos alunos, 

que ao saberem dos dias e horários das aulas de artes, iniciavam a organização previamente 

com a professora-pedagoga, nos fazendo ganhar tempo e organizar melhor os momentos da 
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aula. Além disso, a pró atividade dos estudantes fez com que se unissem no trabalho de 

organização, que refletiu nas ações e jogos coletivos nas aulas de teatro. 

A roda de conversa foi um recurso muito utilizado durante a pesquisa, iniciamos com 

ela antes de começar a aula, relembrando o encontro anterior, e ao final para avaliarmos o que 

ocorreu durante a aula. Inicialmente percebemos que havia uma busca por tentar encontrar 

respostas corretas. Quando perguntávamos algo como “o que você aprendeu na aula de 

hoje?”, os alunos apenas repetiam respostas dos colegas, principalmente as respostas dos 

colegas considerados por eles como os “mais inteligentes”.  

Com o passar do tempo observamos mudanças em relação a esse comportamento, pois 

passamos por atividades que, ao final, exigiam que cada um pensasse sobre si, de forma 

individual, sobre o que sentiu, o que pensou, o que gostou. Dessa forma eles passaram a ter 

discursos diferentes se começaram a se posicionar com opiniões não repetitivas, algumas 

vezes até contrárias aos demais colegas. 

Essas observações foram mais claras durante o trabalho com o desenho, no qual alguns 

alunos que em conversas, diziam não saber desenhar, tentavam copiar as produções dos 

colegas, as cores, formas dos desenhos, produzindo desenhos muito parecidos. Durante as 

atividades percebemos, na verdade, uma recusa por se desenhar com cores mais escuras, 

fazendo com que muitos desenhos fossem representações de imagens de crianças brancas, 

loira, de olhos azuis.  Seguindo um padrão de imagem, que quando não pintava a pele, 

deixando-a da cor branca do papel, ou utilizava lápis rosa claro para pintá-la. 

A realidade contida nos desenhos não correspondia ao grupo de alunos que tínhamos 

em sala. Isso gerou certo desconforto pois os colegas apontavam uns aos outros, mostrando as 

diferenças entre desenho e desenhista. Em situações como essas resolvíamos na roda de 

conversa, sem confusões, fazendo-os refletir sobre a produção a partir do uso de um espelho. 

Com isso demos início a um processo mais delicado, que tratava de reconhecer-se. 

Fonte: Acervo da autora 

Figura 27 - Amostra de desenhos padronizados 
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Observamos que ao longo dos trabalhos, principalmente depois das atividades com  

desenhos, que houve uma mudança nas formas de pensar, de agir e de falar, de modo geral, 

especialmente quando tratávamos a respeito da cor de pele ou tipos de cabelo. Com tantos 

estímulos, os alunos foram, eles mesmos, construindo discursos sobre tudo que estávamos 

construindo em sala.  

Se antes nos deparávamos com a dificuldade em pintar a cor da pele nos desenhos, 

agora há uma curiosidade por misturar cores para se aproximar ao seu tom de pele. Além 

disso, nas relações interpessoais, os estudantes começaram a perceber os colegas de forma 

diferente, com mais respeito. 

Percebemos que havia uma rigidez dos alunos nos momentos de realizar os jogos, 

principalmente quando eram em pequenos grupos. Com o passar do tempo e com a inserção 

dos jogos utilizando música e trabalhando com todos ao mesmo tempo, o receio em se 

mostrar diminuiu. Observamos que ao longo dos jogos alguns alunos tinham uma 

compreensão sobre o que estava acontecendo. Essa compreensão pôde ser vista ao final de 

cada aula, nas rodas de conversa, quando os alunos expressavam seus pontos de vista sobre as 

atividades realizadas, avaliando suas posturas e emitindo opiniões sobre a aula. Neste 

momento é que percebemos o entendimento dos estudantes sobre o que estavam realizando, e 

ouvir deles a importância que davam às ações realizadas em sala. 

 Ao inserir os jogos de observação e do espelho, notamos que havia dificuldades no 

grupo em olhar um para o outro de maneira natural, afinal eles quase nunca observavam os 

colegas. Após as primeiras atividades dessa etapa foi perceptível a aproximação dos alunos. 

Foi como se a partir das vivências, observando e interagindo de forma mais próxima, eles 

estivessem de alguma forma mais conectados, estreitando os laços. 

 Nas avaliações após essa sequência foi possível perceber, nos discursos dos alunos, 

um certo temor na hora de retratar o colega e suas observações. Muitos não conseguiam dizer 

que o colega observado era negro, diziam moreno, marrom, ou ainda negro claro, como forma 

de descrever seu parceiro de atividade.  

Algumas afirmações nas rodas de avaliação nos chamavam atenção, como o fato de 

inicialmente pouco usarem lápis para pintar a pele. E quando questionados sobre essa 

ausência de cor ouvíamos respostas como: 

 
Eu sou branco, tia! Não dá pra pintar de branco, o papel já é todo branco [...] 

só se eu pintar de ‘cor de pele’[...] mas acho que fica mais bonito assim, 

mais branco, que fica igual ao do resto do povo da sala, né não, tia? (RF, 

2016, João Pessoa - PB) 
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 No decorrer das atividades, os alunos observaram a si mesmos e aos outros. Essa  

percepção foi passada para o desenho, que ganhou forma e cores diferentes das atividades 

iniciais.  

Fonte: Acervo pessoal 

 

No trabalho de alguns alunos percebemos que os traços, antes tímidos das formas e 

cores, foram ressaltados, como no caso da cor da pele, pintada com mais intensidade, 

utilizando cores diversas e preenchendo mais o desenho. Além disso, houve maior destaque 

aos formatos de orelha e nariz, antes discretos.  

Ao vermos a comparação das imagens, reconhecemos que elementos antes deixados 

de lado, que estavam ligados à imagem dos estudantes, agora eram elementos reforçados na 

imagem, que não foram amenizados ou deixados de lado. O fato de não ter mais receio no uso 

da cor de lápis mais escuro para pintar a pele no desenho seria um indicador de aceitação, 

sobretudo de reconhecimento de si e de compreensão da sua identidade. 

 

Fonte: Acervo pessoal 

 

Figura 28 - Antes e depois do desenho de si: gêmeas 

Figura 29 - Antes e depois do desenho de si: nariz e orelhas 
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Além de passar a utilizar cores diferentes do rosa-claro para pintar a pele nos 

desenhos, 

observamos que as imagens produzidas eram mais expressivas: olhos e bocas com tamanhos  

maiores, mostrando uma mudança na forma de ver-se. Além disso, os desenhos expressavam 

sentimentos, deixando de ser desenhos do imaginário para tornarem-se desenhos que refletia 

aquilo que viam no espelho. 

 

Fonte: Acervo pessoal 

 

Os resultados em relação à percepção pessoal foram enriquecedores, principalmente 

quando pensamos na quebra de uma rotina sobre a criação de desenhos. Para nossa surpresa, 

alguns desenhos tiveram uso de mistura de cores como amarelo e vermelho, vermelho e 

marrom, marrom e amarelo, criando desenhos com cores de pele diferenciadas dos demais. 

 

Fonte: Acervo pessoal 

 A associação das atividades de desenho aliada ao jogo do espelho contribuiu de forma 

significativa para as mudanças observadas. Essas mudanças na forma de falar, no modo de 

Figura 30 - Antes e depois de desenho de si: cores e expressividade 

Figura 31 - Desenhos com utilização de cores diferentes para pintar a pele 
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desenhar, sobretudo na escolha das cores, foram muito ricas, pois percebemos que houve uma 

transformação na forma de pensarem sobre si e no modo de enxergar o colega. Isso decorreu 

também do processo paralelo realizado pela professora-pedagoga, que nas aulas desenvolveu 

o tema sobre família, mistura e miscigenação, tratando sobre a história da formação do nosso 

país e a origem do povo brasileiro. 

 Ao passarmos para a etapa na qual inserimos as brincadeiras e o brinquedo, tivemos a 

oportunidade de acompanhar atividades de faz-de-conta nos momentos antes da aula. Nesses 

rápidos instantes sem direcionamentos, percebemos a forma como cada um se colocava com 

seu brinquedo, mostrando-se heróis, vilões, fadas, princesas, entre outros personagens da 

fantasia. Porém, mesmo com essa variedade de personagens, não havia nenhum boneco negro. 

 Quando inserimos a Abayomi para o grupo, num primeiro momento pensamos que 

isso teria desdobramentos negativos em relação a questões religiosas. Visto que muitos 

estudantes cristãos poderiam ter uma imagem distorcida em relação à boneca preta. Tendo em 

vista inúmeros receios para desenvolver a proposta, criamos a sequência didática que partiu 

dos brinquedos e bonecos dos alunos para, aos poucos, mostrarmos bonecas de diferentes 

partes do mundo e construídas de diversos materiais, até que conseguíssemos chegar até 

Abayomi.  

 Para que esta etapa transcorresse de forma tranquila, houve significativa participação 

da professora-pedagoga, que levou muitas de nossas atividades para serem transformadas em 

conteúdo de suas aulas, reforçando os conhecimentos nas áreas de história e linguagem. Dessa 

forma, houve um trabalho que foi construído delicadamente, para que o processo de aquisição 

do conhecimento ocorresse de forma gradual e significativa, que não ligasse a aula de artes 

apenas ao brincar, mas que criasse conexões com as demais disciplinas, vínculos com outros 

conhecimentos, interligando as diferentes áreas e proporcionando um aprendizado 

transdisciplinar. 

 Ao contrário das nossas preocupações, não nos deparamos com qualquer tipo de 

preconceito em relação à boneca, ao contrário, a curiosidade dos alunos nos surpreendeu. Ao 

apresentarmos corporalmente a história da boneca, momento em que a narrativa de origem da 

Abyomi foi mostrada de forma não verbal, conseguimos conquistar a atenção dos alunos de 

forma única. 

 Por não haver palavras, apenas música e movimento, o grupo ficou curioso para tentar 

entender o que iria acontecer, visto que estavam em um ambiente diferente da sala de aula e 

na biblioteca não aconteciam muitas atividades com som, por se tratar de um ambiente de 

silêncio, mais utilizado por eles para leitura. 
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 Após a apresentação nos surpreendemos com muitos alunos, em sua maioria meninas, 

fazendo muitas perguntas e querendo entender como havia sido feita, tão rapidamente, uma 

boneca que agora eles estavam segurando. Nesse momento conseguimos sentar para 

conversar e, aos poucos, chamar os alunos para segurar algumas bonecas feitas previamente.  

Cada um olhava de uma forma: uns com desinteresse, outros com vergonha por estarem sendo 

vistos pelos colegas. Enquanto alguns não quiseram participar, os que o fizeram perguntaram 

coisas como: quando foi que havia aprendido a fazer a boneca; quem ensinou a fazer; como 

fazia tão rápido. 

Fonte: Acervo pessoal 

 

 Percebemos que a curiosidade para entender o movimento de construção da boneca foi 

o que despertou o olhar do grupo. Nós nos aproveitamos disso para questioná-los sobre a 

compreensão do que haviam assistido. 

 A partir do interesse apresentado na roda de conversa, passamos para a etapa seguinte 

e, partindo da curiosidade observada, iniciamos o processo de confecção das bonecas em sala. 

O momento foi proveitoso, e chamou a atenção de professoras de outras turmas durante o 

compartilhamento dos resultados, assim como no momento da exposição das bonecas 

confeccionadas. O interesse se estendeu também ao coordenador de Projetos da Escola, que 

sugeriu que atividade se tornasse uma oficina que foi oferecida para as turmas do Pré, 1º e 2º 

anos. 

A partir dessa vivência com outras turmas e professoras, recebemos o convite para que 

a oficina fosse realizada como parte das atividades práticas da Formação Continuada Saberes 

e Fazeres Afro-brasileiros e Indígenas na sala de aula16, voltada para professores da rede 

municipal de João Pessoa, com aulas na Escola Antônia do Socorro. A oficina foi realizada 

durante o encerramento do curso no ano de 2016. 

                                                           
16 Trata-se de curso de formação continuada oferecido pela Prefeitura Municipal de João Pessoa em parceria com 

a Universidade Estadual da Paraíba (UEPB – campus Guarabira), sediado na Escola Antônia do Socorro Silva 

Machado, voltado para capacitação de professores na temática quilombola e indígena. 

Figura 32 - Momento de conversa com o grupo após a contação da história 
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Com o encerramento desta etapa entramos nas atividades de finalização do ano, com o 

4ºbimestre, no qual utilizamos as músicas trabalhadas nas aulas de português para criação 

coreográfica. A ideia foi de trabalhar com músicas ligadas às imagens estereotipadas 

existentes na escola em relação a cor da pele e tipos de cabelo.   

Durante o processo de criação da coreografia observamos que parte do discurso da 

música foi absorvido pelos estudantes, propagando ideias debatidas em sala, a partir da 

compreensão da música. Esses debates saíram da sala de aula, pois as músicas eram escutadas 

por alunos de outras turmas, causando curiosidade, e que queriam saber do que se tratava. 

Esse interesse externo gerou, nos alunos do nosso grupo, a necessidade de falar sobre o que 

eles estavam produzindo, de mostrar a música, de cantar e de mostrar a coreografia que eles 

ajudaram a criar. 

Além disso, havia um discurso sobre o conteúdo das músicas, principalmente quando 

falavam sobre o trecho da música de Mc Soffia, por ser uma menina que canta rap e fala de 

coisas voltadas para realidade deles. A relação com cabelo, cor de pele e dos brinquedos 

tratada nas letras, eram tema de rodas de conversa de algumas meninas no intervalo. 

O processo de empoderamento dos alunos e de compreensão sobre quem eles são não 

passa apenas por questões da escola. Compreendemos que o processo artístico pedagógico 

proposto aqui não seria capaz, sozinho, de traçar um perfil identitário dos estudantes dentro de 

uma escola quilombola. Mas entendemos que a construção de um percurso didático como o 

apresentado nos fez, enquanto educadoras, enxergar as singularidades dos nossos estudantes 

dentro do contexto da comunidade, e da escola enquanto instituição social. 

O que ocorreu ao longo desse período foi o amadurecimento dos nossos estudantes 

quanto às afirmações sobre quem são e uma aceitação de sua origem, despida de preconceitos. 

Além disso, acompanhamos mudanças nos discursos e nas expressões não verbais também, 

como o fato, por exemplo, das meninas começarem a usar os cabelos soltos, realidade que não 

era vista anteriormente.  

Consideramos que, ao utilizar os jogos propostos por Augusto Boal, conseguimos 

realizar ações expressivas e reflexivas com os alunos, e como consequência, fazê-los repensar 

algumas questões, como no caso dos desenhos de si mesmos. O ato de desenhar-se, ver-se no 

espelho, observar o desenho do outro, observar os outros e a si mesmo durante os jogos, 

comparar sua cor de pele com objetos do cotidiano e com diferentes lápis de cores, fez com 

que cada um construísse uma nova percepção sobre si. Isso foi notado ao compararmos tanto 

os desenhos e as relações interpessoais, quanto na forma de falar, acompanhada nas rodas de 

conversa. 
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Os momentos de avaliação, ao final de cada aula, foram importantes não apenas para 

construímos um caminho visando atingir os alunos de forma significativa, mas também, de 

poder ouvir o que eles tinham a dizer, de possibilitar que fossem construídos pensamentos e 

discursos deles próprios.  

Quanto ao trabalho coletivo, entendemos que as ações planejadas de forma 

transdisciplinar colaboraram não apenas para que conseguíssemos desenvolver nossa 

pesquisa, como também contribuiu para as atividades sobre o processo de alfabetização. Em 

relação a isso a professora-pedagoga aponta: 

 

A valorização da diversidade cultural, enaltecida pelo percurso metodológico 

desenvolvido, demonstrou contribuições ímpares em diversos aspectos no 

que tange aos desenvolvimentos social e cultural dos estudantes. Pude 

constatar no período de dois anos em que estabelecemos parcerias em 

diversos projetos, partindo das contribuições trazidas pelas crianças, e 

buscando temas que favorecessem o auto reconhecimento, e a autoestima. 

Ao longo do processo, percebemos com nitidez que os estudantes – com 

idades inicialmente de 6 anos – passaram a reconhecer, de forma mais 

coerente, sua cor e a cor do outro, bem como os tipos de cabelos, suas 

semelhanças e diferenças. Foi percebido ainda que se sentiam mais à 

vontade em seu modo de pentear e de enfeitar-se. É possível afirmar ainda 

que ao fim do período de dois anos acompanhando a turma, essas crianças 

desenvolveram ótimos resultados em oralidade e produção textual autônoma, 

o que sem dúvidas também traz nuances do trabalho de arte voltado para 

construção da identidade em sala de aula. (V. L17, 2017, informação verbal). 

 

No decorrer deste processo verificamos que ocorreram mudanças tanto entre docentes 

quanto discentes da Escola. A partir do momento que colegas professores voltaram-se para 

observar os resultados apresentados pelos nossos alunos, percebemos que havíamos 

construído um percurso inovador, atraindo o interesse dos professores tanto do Fundamental I 

quanto do Fundamental II da Escola. A trajetória serviu de modelo para o trabalho 

transdisciplinar de professores de língua portuguesa e história, que adaptaram nossa proposta 

para os estudantes de outras turmas.  

Quando pensamos no discurso produzido pelos alunos, também acreditamos que 

tivemos um trabalho exitoso, pois construímos aulas que proporcionaram a construção da 

autonomia nas crianças, estimulando-as a pensar, e consequentemente, tornaram-se mais 

expressivos. 

Além disso, constatamos que a forma de ver a comunidade de Paratibe, tanto pela 

percepção dos alunos quilombolas quanto dos não quilombolas, adquiriu um novo 

                                                           
17 Virna Lopes, professora-pedagoga da turma do 1ªano em 2016. 
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significado. Se antes existia um estranhamento ou distanciamento da ideia de ser quilombola, 

agora percebemos que os comportamentos e atitudes foram modificados. Houve um 

reconhecimento da importância da comunidade e de sua história, para a existência da Escola 

como instituição formadora, como espaço de encontro e aprendizado de estudantes moradores 

do quilombo e de seu entorno. 

Outro aspecto interessante foi a notória mudança, principalmente, em relação aos 

cabelos, mudança na qual passaram também os responsáveis pelos alunos, que variaram a 

forma como cuidavam dos cabelos crianças. Que ao conhecerem a história de seus 

antepassados, e perceberem que o contexto negativo que lhes foi transmitido anteriormente 

sobre o ser negro, não era condizente com a força e a persistência deste povo, as crianças 

passaram a valorizar as suas características pessoais. Foi perceptível que os alunos, sobretudo 

as meninas, expressaram o desejo de passar a vir a escola com os cabelos soltos, o que por 

vezes provocou a reflexão de suas famílias habituadas a reproduzir o que lhes foi ensinado 

através dos traços preconceituosos da sociedade que ainda hoje insiste na tentativa de 

emoldurar pessoas.  

Como desdobramento percebemos também a diminuição dos xingamentos 

relacionados ao corpo, cabelos, cor da pele. Estes comportamentos das crianças, foram 

inclusive, disseminado no ambiente escolar sendo, a partir de então, comum observarmos as 

madeixas soltas nos pátios da escola. Os termos pejorativos proferidos pelas crianças nos 

momentos de brincadeiras em relação aos cabelos tornaram-se escassos, não que isto tivesse 

sido imposto pelas professoras como algo proibido, mas os alunos compreenderam, ao longo 

dos trabalhos, o respeito às diferenças, seja de cor, cabelos, entre outros. 

Do grupo de estudantes moradores da área remanescente do quilombo, entendemos 

que ficaram mais orgulhosos do passado de suas famílias, tornaram-se empoderadas, 

demonstrando um forte sentimento de pertencimento. Esse sentimento foi compartilhado por 

todos ao começarem a entender mais sobre si, seu passado, suas relações com a família e a 

escola. Nos fazendo compreender que neste processo, os nossos alunos conseguiram 

reconhecer-se como parte integrante da comunidade, mas que não eram iguais, não eram 

todos quilombolas, porém compreenderam que era necessário valorizar as diferenças, as 

individualidades, aspectos esses que entenderam ser os construtores das identidades de cada 

um. 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise de diferentes formas 

expressivas dos estudantes, o que permitiu construir um olhar mais sensível sobre seus 

discursos e na linguagem não-verbal do grupo. Além disso, também permitiu que se 



93 
 

construísse um sentimento de pertencimento e alteridade, que os estimulou a colocarem-se 

uns no lugar dos outros, colaborando com o entendimento de si a partir da diferenciação entre 

o “eu” e o “outro”. 

As ações e atividades desenvolvidas na Escola Antônia do Socorro Silva Machado, 

colaboram para que conseguíssemos traçar e compreender aspectos que fazem parte da 

identidade quilombola dos nossos estudantes. Toda a experiência vivida e relatada neste 

trabalho abre margem para novas discussões e possibilidades de entendimento sobre a 

identidade quilombola no século XXI. Tais ações também permitem enxergar novas formas 

de se trabalhar a cultura afro-brasileira em sala de aula de forma contextualizada, permitindo 

que o aluno seja também um agente ativo neste processo.  

A abordagem proposta por Augusto Boal, no Teatro do Oprimido, contribuiu com as 

aulas nos dando a oportunidade de aprofundar na prática em sala de aula, pois oportunizou 

valorização e percepção de si através dos jogos, possibilitando o entendimento da identidade 

no contexto escolar, analisando e entendendo também a existência do sentimento de cidadania 

e de pertença na relação com a comunidade.  

A partir das questões de identidade apresentadas no início dessa pesquisa, percebemos 

que ainda há muito para se compreender nas relações de construção da identidade no 

ambiente escolar. E ao trazermos as ideias pedagógicas de Boal para sala de aula 

possibilitamos a reflexão sobre como essa proposta metodológica de ensino de teatro, através 

das suas atividades e jogos selecionados, contribuiu para a autoconsciência dos nossos 

estudantes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A sociedade tem se modificado diariamente, seja através da tecnologia ou pelas novas 

organizações sociais, que interferem nas nossas vidas. Da mesma forma, nossa identidade 

passa por uma diversidade de estímulos, sendo construída e reconstruída, alterada durante os 

nossos caminhos pessoais, nos diferentes momentos das trajetórias que percorremos e com as 

pessoas que encontramos. Assim, entendemos que a identidade é algo mutável, constituído de 

forma complexa, que se constrói ao longo do tempo, e que para compreendê-la é necessário 

conhecer inúmeros contextos e situações da vida de cada indivíduo. 

Essa complexidade da constituição das identidades é vista também na escola, quando 

nos deparamos com a diversidade cultural e social, pois com a velocidade de acesso à 

informação e a rapidez das mudanças, essas identidades que tentamos compreender são 

transformadas o tempo todo.  

No processo de escolarização essas transformações ocorrem de diversas formas, por 

ser a fase na qual as crianças passam a questionar o mundo e a compreendê-lo, recebem 

influências de todos os tipos, pois estão abertas ao conhecimento, interessadas e curiosas com 

as inúmeras descobertas possíveis. Desta forma, conseguimos explorar elementos em sala de 

aula, sobretudo os temas voltados para identidade. 

Dentro desse contexto, as descobertas sobre si, sobre o outro e sobre as relações no 

ambiente escolar tornam-se atraentes, criando momentos ricos, principalmente, se realizados 

de forma lúdica e direcionada para o aprendizado significativo. Na atmosfera da aula de teatro 

essas descobertas tornam-se possíveis e os caminhos para o aprendizado mais divertidos. 

Esta dissertação se organizou na trajetória de pesquisa para entender a configuração da 

identidade de estudantes da Escola Antônia do Socorro Silva Machado. Desenvolveu-se a 

partir de questionamentos sobre quais motivos levavam as crianças a desenharem-se seguindo 

um padrão de imagem: pele branca, olhos claros, cabelos lisos. Nesse caminho, elaboramos 

propostas seguindo a abordagem dos jogos e exercícios do Teatro do Oprimido, criando 

estratégias para construção de consciência de si que fosse gerada a partir do lúdico. Com 

objetivo de compreender como estaria sendo construída a identidade dos estudantes da Escola 

Antônia do Socorro Silva Machado, percebemos o quão rico este tema pode ser e quanto mais 

ainda há que ser explorado. 

Durante a nossa pesquisa traçamos um percurso que nos fez compreender os aspectos 

que nos levaram ao desenvolvimento da pesquisa, passando pelas questões históricas, teóricas 

e práticas. Além dos aspectos que colaboraram para construção das práticas pedagógicas em 
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sala, conhecemos importantes conceitos que auxiliaram no entendimento sobre as diferentes 

formas de construção de identidade, importante também para que conseguíssemos traçar um 

caminho que nos desse recursos para elaborar ideias entre os conceitos ligados à construção 

da identidade e os jogos por nós escolhidos na abordagem do Teatro do Oprimido. 

 Dessa forma, conseguimos aliar caminhos para desenvolver questões em sala que 

possibilitaram a exploração do desenho, do corpo e da oralidade dos nossos estudantes, 

levando-os a se expressarem de diversas formas na construção de um discurso sobre si, que 

foi se modificando ao longo das nossas observações. 

Esse processo, de construção e reconstrução, mudanças e novos planejamentos, nos 

levou a pensar sobre a necessidade de flexibilizar as ações de uma pesquisa. Ressaltando a 

importância de observar os passos de cada etapa de forma consciente e organizada, 

permitindo assim compreender que, ao realizarmos este estudo utilizando a pesquisa-ação, nos 

colocando dentro do processo e previamente conhecendo os sujeitos, também fazemos parte 

dele, e com isso, nos tornamos mais próximos do grupo e de seus anseios. 

 Ao longo das ações práticas realizadas, tivemos inúmeras dificuldades e avanços, 

conquistas e frustrações, além da certeza do inacabamento desse estudo. Os caminhos 

descritos nesse trabalho foram construídos paralelamente ao desenvolvimento das aulas, pois 

a cada finalização de etapa avaliamos comportamentos, discursos, e montamos novas 

estratégias diante das demandas que encontrávamos para conseguir atingir nossos objetivos. 

Dessa forma, trabalhar em paralelo com a professora-pedagoga da turma colaborou para que 

esse olhar, sobre as necessidades dos alunos, ficasse mais claro, o que permitiu uma 

sensibilidade para recriar e alterar estratégias em sala de aula. 

Ao nos propormos a prosseguir as ações com base nos princípios do Teatro do 

Oprimido, utilizando seus jogos e exercícios, ressaltamos a importância do despertar, 

aprender e criar através da brincadeira e dos jogos de regras. Isso nos fez criar elos maiores 

com os estudantes e transformou a relação professor-aluno, criando um ambiente de 

cumplicidade. Criar formas de ver o outro, ver a si mesmos e, ao mesmo tempo, colaborar 

para experiências teatrais em sala, experienciando novas abordagens e desdobramentos. 

Utilizar os jogos propostos por Boal em sala de aula, diferentemente de outras 

abordagens, me fez perceber o discurso produzido pelas crianças, fazendo com que elas se 

expressassem e se afirmassem de forma mais ativa. A experiência com os jogos e exercícios 

do Teatro do Oprimido promoveram também reflexões e debates que nos surpreenderam ao 

longo das atividades, nos fazendo observar o aumento da compreensão de si, do outro e do 
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contexto (escola e comunidade) como um todo. De forma geral foi importante para despertar 

um pensamento crítico e reflexivo dos estudantes. 

Durante todo caminho percorrido nos últimos dois anos com a pesquisa no Mestrado, 

percebemos também que além da proximidade com o grupo ter sido essencial para uma 

pesquisa teórico-prática, tê-la desenvolvido com crianças na faixa etária entre 6 e 8 anos foi 

uma escolha assertiva. Encontramos um grupo que esteve aberto aos jogos, e mesmo sendo 

uma turma numerosa, conseguimos realizar as atividades com a participação de todos. 

Na busca por encontrar respostas, o processo percorrido pode ser considerado 

enriquecedor, pelo fato de ter colaborado com a construção de conhecimentos e 

proporcionado possibilidades e experiências diferenciadas para os alunos durante o processo. 

Trato como diferenciadas pois outras turmas da Escola não tiveram planejamento da aula de 

teatro semelhante, e nesse ponto percebemos as diferenças por não terem tido os mesmos 

estímulos e participado das mesmas atividades durante o ano. A final percebemos diferenças 

como nas expressões do corpo, na forma de falar, no respeito com os colegas e na forma de 

falar de si. 

Dessa forma, acreditamos que as mudanças podem não ter sido notadas de forma 

direta pela comunidade escolar, mas nós nos orgulhamos do processo pedagógico construído 

durante a pesquisa, que permitiu a mudança de atitudes, comportamentos e das novas formas 

com as quais os estudantes puderam ver a si mesmos.   

Ao realizar esta pesquisa no ambiente da escola pública, percebemos muitas das 

dificuldades e aprendizados presentes neste processo. Apesar disso, foi possível enxergar as 

mudanças ocorridas ao longo do tempo, como as mudanças de comportamento, das formas de 

falar das crianças, sem xingamentos, com mais liberdade para criar seus próprios desenhos 

com cores diversas, mais confiança para se expressarem, seja com o corpo, em conversas ou 

nas suas produções visuais. 

As reflexões contidas nesse trabalho contribuíram, não apenas para nós, pesquisadoras 

e professoras, mas principalmente para os nossos estudantes, que desfrutaram de aprendizados 

transdisciplinares. E essa experiência diferenciada abre margem para desdobramentos em 

outros campos dos estudos da educação, sobretudo no contexto da Pedagogia do Teatro. Além 

desses aspectos, trouxemos à tona práticas que possibilitaram a aplicação da Lei 10.639/03, 

desenvolvendo uma perspectiva de reconhecimento e valorização das diferenças a partir da 

cultura e da história afro-brasileiras, principalmente relacionada com a comunidade de 

Paratibe. 
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Acreditamos também que essa pesquisa aproximou a escola e a comunidade, pois a 

escola é instrumento fundamental da construção da cidadania, do respeito às diferenças e da 

construção das identidades. Essa compreensão da escola não poderia se distanciar da 

comunidade de Paratibe, de cultura rica e que não podemos esquecer, nem negligenciar suas 

peculiaridades.  Enxergamos a necessidade de reconhecer, interagir e promover ações que 

valorizem os saberes ancestrais da comunidade dentro do ambiente escolar, valorizando 

também sua cultura, a fim de resgatar a memória coletiva, visado afirmação de uma 

pedagogia que permita as aprendizagens tradicionais sem perder de vista aquilo que nos insere 

no contexto singular da comunidade quilombola de Paratibe, dessa maneira poderemos 

construir uma rede de saberes e conhecimentos que podem transformar as relações entre o 

Quilombo e a Escola. 

Os desafios vivenciados ao longo dessa pesquisa como docente, artista e pesquisadora, 

me fizeram refletir sobre as práticas diárias no ambiente escolar, sobretudo, analisar não 

apenas a nossa presença na escola, mas perceber todas as novas coisas que aprendemos todos 

os dias com os alunos, as vivências, a reinvenções. O que nos fez entender suas formas de 

pensar e agir, moldado nossas visões, nossas formas de ensinar e aprender durante as trocas 

no cotidiano. 

Como professora, este percurso promoveu um amadurecimento incomparável, 

possibilitando reflexões sobre os erros e acertos dessa trajetória, construindo, paralelamente 

novas posturas, outros olhares sobre a prática em sala de aula dentro do espaço da Escola 

Antônia do Socorro Silva Machado. Além de poder ter participado ativamente de todo 

processo, explorando as possibilidades do uso dos jogos do Teatro do Oprimido e permitindo, 

explorar as possibilidades do método e desbravar outras linguagens artísticas e atividades que 

contribuíram para realização desta pesquisa. 

Ao percorrer o longo caminho para finalização deste trabalho, compreendo a 

importância de sua execução, tanto para mim como professora, que superei e desviei das 

inúmeras dificuldades e desafios de ser docente na rede pública brasileira. Entendo que para 

as crianças também foi importante, mudaram e hoje têm uma percepção diferente sobre si, 

entendendo melhor quem são.  
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Anexo A- Certidão de auto reconhecimento da comunidade de Paratibe. 
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Anexo B – Comunidades remanescentes de quilombo reconhecidas pela Fundação 

Cultural Palmares   
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Anexo C – Letras das músicas trabalhadas em sala 

 

Menina Pretinha - Mc Soffia 

   

Menina pretinha, exótica não é linda 

Você não é bonitinha 

Você é uma rainha 

 

Menina pretinha, exótica não é linda 

Você não é bonitinha 

Você é uma rainha 

 

Devolva minhas bonecas 

Quero brincar com elas 

 

Minhas bonecas pretas, o que fizeram com elas? 

 

Vou me divertir enquanto sou pequena 

Barbie é legal, mas eu prefiro a Makena africana 

Como história de griô, sou negra e tenho orgulho da minha cor 

Africana, como história de griô, sou negra e tenho orgulho da minha cor 

 

Menina pretinha, exótica não é linda 

Você não é bonitinha 

Você é uma rainha 

 

O meu cabelo é chapado, sem precisar de chapinha 

Canto rap por amor, essa é minha linha 

Sou criança, sou negra 

Também sou resistência 

Racismo aqui não, se não gostou, paciência 

 

Cabelo é chapado, sem precisar de chapinha 

Canto rap por amor, essa é minha linha 

Sou criança, sou negra 

Também sou resistência 

Racismo aqui não, se não gostou, paciência 

 

Menina pretinha, exótica não é linda 

Você não é bonitinha 

Você é uma rainha 

 

Menina pretinha, exótica não é linda 

Você não é bonitinha 

Você é uma rainha 
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Os Novos Baianos - Preta Pretinha 

 

Laiá Larará Lararará Larará 

Preta, Preta, Pretinha! 

Preta, Preta, Pretinha! 

Preta, Preta, pretinha! 

Preta, Preta, Pretinha! 

 

Enquanto eu corria 

Assim eu ía 

Lhe chamar! 

Enquanto corria a barca 

Lhe chamar! 

Enquanto corria a barca 

Lhe chamar! 

Enquanto corria a barca... 

 

Por minha cabeça não passava 

Só! Somente Só! 

Assim vou lhe chamar 

Assim você vai ser 

Só! Só! Somente Só! 

Assim vou lhe chamar 

Assim você vai ser 

Só! Somente Só! 

Assim vou lhe chamar 

Assim você vai ser 

Só! Só! Somente Só! 

Assim vou lhe chamar 

Assim você vai ser... 

Eu ía lhe chamar! 

Enquanto corria a barca 

Eu ía lhe chamar! 

Enquanto corria a barca 

Lhe chamar! 

Enquanto corria a barca 

Eu ía lhe chamar! 

Enquanto corria a barca 

Eu ía lhe chamar! 

Enquanto corria a barca 

Lhe chamar! 

Enquanto corria a barca... 

 

Abre a porta e a janela 

E vem ver o sol nascer...(6x) 

 

Eu sou um pássaro 

Que vivo avoando 

Vivo avoando 

Sem nunca mais parar 

Ai Ai! Ai Ai! Saudade 

Não venha me matar 

Ai Ai! Ai Ai! Saudade 

Não venha me matar 

 

Lhe chamar! 
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Chico César - Respeitem Meus Cabelos, 

Brancos 

   

Respeitem meus cabelos, brancos 

Chegou a hora de falar 

Vamos ser francos 

Pois quando um preto fala 

O branco cala ou deixa a sala 

Com veludo nos tamancos 

 

Cabelo veio da África 

Junto com meus santos 

 

Benguelas, zulus, gêges 

Rebolos, bundos, bantos 

Batuques, toques, mandingas 

Danças, tranças, cantos 

Respeitem meus cabelos, brancos 

 

Se eu quero pixaim, deixa 

Se eu quero enrolar, deixa 

Se eu quero colorir, deixa 

Se eu quero assanhar, deixa 

Deixa, deixa a madeixa balançar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiclete Com Banana - Meu Cabelo 

Duro é assim 

 

Ah eu tou maluco!... 

 

Meu cabelo duro é assim, cabelo duro, de 

pixaim (bis) 

Nega não precisa nem falar, nega não 

precisa nem dizer 

Que meu cabelo duro se parece é com você 

 

(Refrão) 

Belezaaaaa, uh!! É Festaaaa, uh!! 

Chiclete com Banana, uh uh !! (bis) 

 

Meu cabelo duro é assim, cabelo duro, de 

pixaim 

 

(Refrão) 

 

Lelele le ôôôô Lelele le ôôôô 

 

Quem me ligou, não disse alô 

Tou no chuveiro tou com calor 

Tou resolvendo, pra onde eu vou  

O segurança toca o agogô 

Eu tou ligado, ligado no meu cabelo duro, 

que é de pixaim 

É de pixaim, é de pixaim 

Oi oi  

- E a mão pra cima batendo palma, ah eu 

tou maluco 

 

(Refrão) 

 

Meu cabelo duro é assim, cabelo duro, de 

pixaim (bis) 

Nega não precisa nem falar, nega não 

precisa nem dizer 

Que meu cabelo duro se parece é com você 

(bis) 
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N'zambi - Dandara 

   

Princesa da beleza negra, guerreira, líder 

forte, poder transformador 

Encanta o quilombo, mostra de frente tua 

garra que dá força pra lutar 

Despindo as mentes da submissão, mulher 

negra, quilombola de exjá 

Yansã beijou Xangô, arrancou-lhe as 

armas, pôs em punhos e lhe dominou 

 

Dandara, Dandara, Dandara, Dandara 

 

Transfere tua essência como exemplo as 

mulheres que se negam a lutar 

As negras oprimidas em favelas e escolas, 

domésticas do lar 

Junta e organiza por que juntas são mais 

uma, com mais força e maior 

Romper a hipocrisia da autoridade que a 

burguesia vai se aniquilar 

 

Seus olhos negros firmes da esperança da 

vitória que está para chegar 

Que sambam sobre os peitos dos homens 

fortes e guerreiros querendo te conquistar 

Tua força é divina e ancestral e pega fogo e 

é fogo de orixá 

Vem com teu sorriso, abre os braços, solta 

as tranças vem de novo, me acalenta 

Planet Hemp - Nega Do Cabelo Duro 

   

Ondulado, permanente 

Teu cabelo é de sereia 

E a pergunta que sai da mente 

Qual'é o pente que te penteia? 

 

Quando tu entra na roda 

O teu corpo bamboleia 

Minha Nêga meu amor 

Qual'é o pente que te penteia? 

 

Teu cabelo a couve flor 

Tem um quê que me tonteia 

Minha nega, meu amor 

Qual'é o pente que te penteia? 

Mise en place a ferro e fogo 

Não desmancha nem na areia 

Toma banho em Botafogo 

Qual'é o pente que te penteia? 

 

Nêga do Cabelo Duro 

(Oh minha Nêga!) 

Qual'é o pente que te penteia? 

(Qual'é o pente!) 

Qual'é o pente que te penteia? 

(Qual'é o pente!) 

Qual'é o pente que te penteia? 

Oh! Nega! 
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Anexo D - Lista de jogos e exercícios utilizados em sala (BOAL, 2015) 

 

• Cruz e círculo (p.100); 

• Hipnotismo colombiano (p.101); 

• Menor superfície (p.102); 

• Círculo de nós (p.105); 

• Dança das cadeiras (p.108); 

• Descoordenação de movimentos coordenados (p.109); 

• Série de caminhadas e suas variações (p.110); 

• Ninguém com ninguém (p.115); 

• Batatinha frita 1,2,3 (p,117); 

• Espada de pau parisiense (p.118); 

• Ritmo e movimento (p.130); 

• Máquina de ritmos (p.130); 

• Jogo peruano das bolas (p.132) 

• Música e dança (p.143); 

• Desenhar o próprio corpo (p.157); 

• Sequência do espelho (p.165); 

• Sequência da modelagem (p.171); 

• Sequência das marionetes (p.174); 

• Completar a imagem (p.175); 

• Luta de boxe (p.177); 

• Observação (p.179); 

• Descobrir a alteração (p.179); 

• Mímica (p.184); 
 


