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1 APRESENTAÇÃO
Como de costume, pedimos licença aos ancestrais e à memória dos povos que há 500
anos resistem no nosso país, para apresentarmos aqui um pouco do que foi construído durante
o III SEMINÁRIO GRIÔ: CULTURAS POPULARES, IDENTIDADES E RESISTÊNCIA,
que é uma iniciativa do Grupo de Pesquisa GRIÔ: Culturas Populares, Ancestralidade Africana
e Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia (UFBA), realizado
nos dias 9, 10 e 11 de outubro de 2019, na cidade de Salvador, Bahia.
Esse encontro que reuniu em torno de 300 participantes vindos de todas as regiões do
Brasil, países da América Latina, África e também Portugal, abriu espaços de socialização de
pesquisas, produções culturais e iniciativas educacionais, sejam elas no campo formal e não
formal, sejam no âmbito de comunidades tradicionais, proporcionando um fértil espaço de
troca de saberes e experiências, tendo como pano de fundo o processo de construção de
identidades na perspectiva de resistência aos processos conservadores de intolerância,
discriminação e ataques aos direitos e conquistas sociais, presentes no atual contexto político
brasileiro e internacional.
Dialogando com a Educação Popular e o Pensamento Decolonial, que se fortalece dia a
dia no Brasil e América Latina, a proposta do Seminário Griô prioriza e destaca a presença dos
mestres e mestras das culturas populares, bem como de sujeitos pertencentes às comunidades
tradicionais, lideranças indígenas e quilombolas, educadores e artistas populares

numa

perspectiva horizontal em relação aos pesquisadores acadêmicos, proporcionando um espaço
democrático e diverso de compartilhamento e trocas de saberes, visando avanços no processo
de difusão, fomento e fortalecimento dos saberes populares e tradicionais como necessários nos
processos de construção de conhecimento em todos os âmbitos, bem como na humanização da
sociedade.
As dinâmicas e formatos propostos no III Seminário Griô se inspiram também nas
experiências advindas das culturas populares, onde foram priorizados os círculos de discussão,
rodas de conversa, vivências com os mestres populares, apresentações culturais entre outras
propostas, experimentando diferentes formatos para um evento acadêmico, que possam
contemplar a rica experiência de troca e transmissão de saberes provenientes do universo das
culturas populares e tradicionais.
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2 CÍRCULOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO
O formato das sessões de abertura e encerramento do Seminário foi inspirado nas
experiências advindas das culturas populares onde as pessoas ficam dispostas de forma circular
e, portanto, foram denominados de Círculo de Abertura e Círculo de Encerramento.
O Círculo de Abertura do III Seminário Griô aconteceu no dia 9 de outubro de 2019 e
teve como temática: “Culturas Populares, Ancestralidade e Resistência” e contou com a
participação da mestra de ciranda vinda de Pernambuco: Lia de Itamaracá; do líder indígena do
povo Kiriri do estado da Bahia: Bernardino Kiriri; e da mestra de capoeira angola e também
professora da UFBA: Rosangela Janja Araújo.
O Círculo de Encerramento, por sua vez, aconteceu no dia 11 de outubro e teve como
temática: “Construção e Reafirmação de Identidades no Atual Contexto Político Social”, e
contou com a participação de Dona Joca, liderança quilombola da cidade de São Francisco do
Conde-BA; do mestre de capoeira Nô, baiano da Ilha de Itaparica recentemente agraciado com
os títulos de Notório Saber pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e Universidade
Federal da Bahia (UFBA); e do Prof. Dr. José Magnani, Antropólogo da Universidade de São
Paulo (USP).
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3 OFICINAS E VIVÊNCIAS

A proposta do Seminário Griô é criar espaços para trocas e diálogos entre os saberes
acadêmicos e populares e portanto, um dos momentos importantes dessas trocas são as oficinas
e vivências oferecidas por mestres e mestras das culturas populares ou por facilitadores
envolvidos com esses saberes e fazeres tematizados nas oficinas. O III Seminário Griô ofereceu
as Oficinas descritas a seguir.
a) Oficina de Ciranda – Lia de Itamaracá
Lia iniciou a oficina contando sobre sua história, quem ela é, como chegou onde está e
sobre suas vivências. As pessoas estavam todas sentadas no chão fazendo uma grande roda,
como quem escuta, de forma admirada, as doces histórias das suas próprias avós. Depois de
costurar e encantar com suas trajetórias contadas, a rainha das cirandas, acompanhada da Banda
Botequim, fez todo mundo levantar. O pátio da Faculdade de Educação da UFBA virou um
grande cenário histórico. Sediou várias cirandas puxadas por Lia de Itamaracá! Foi incrível
perceber a vibração das pessoas naquele momento, todos de mãos dadas, com os pés batendo
ritmados no chão como as ondas do mar. Dessa forma, se formaram uma roda dentro da outra,
porque a quantidade de pessoas não cabia em uma roda só. Fomos da ciranda ao samba coco e
a plenitude de Lia representando não só uma ilha, mas uma ancestralidade inteira com sua voz.
b) Cordel e Cantoria – Mestre Bule Bule
Sempre alegre e brincalhão, nosso poeta popular Bule Bule, iniciou a oficina trazendo
um pouco de sua história, de suas itinerâncias literárias. Nesse momento, enalteceu a
importância do Griô como pessoa sábia e importante para as culturas. Falou da diferença das
culturas, do samba, por exemplo, e deixou claro que não há cultura melhor nem pior, mas sim
culturas. Lembrou-nos dos poetas do sertão, àqueles sem Cadastro Pessoa Física (CPF) e
documento de identidade. Bule Bule contou com a presença de Bui e Deraldo, toadores de
Riachão do Jacuípe-BA. Nos deliciou com uma toada cantada pelo trio: Bule Bule, Bui e
Deraldo. Daí, direcionou a oficina para os temas: Repente, Literatura de Cordel, Samba Chula
e Capoeira. Para tanto, de forma majestosa nos encantou com os versos: “Chorar só faz
vergonha pra quem chora sem motivo”. Declinou um pouco sobre a Literatura de Cordel
Portuguesa. Falou que em Portugal os cordéis/folhas soltas eram em estrofes de quatro versos.
Já no Brasil, Silvino Pirauá de Lima acrescentou dois versos às quadras e criou a sextilha,
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estrofes com seis versos e rimas do tipo xaxaxa, ou seja, rimas no final dos versos dois, quatro
e seis. Falou também do Quadrão, estrofes de oitos versos
Disse que o Cordel e a Capoeira têm a cultura popular como origem. Falou dessa
similaridade e mencionou que muitas músicas de Capoeira foram criadas e adaptadas a partir
do cordel. Uma das mais famosas é a Ladainha influenciada pelo cordel: a “Peleja de Manoel
Riachão com o Diabo”, de Leandro de Gomes Barros, um dos cordelistas mais antigos do Brasil.
Disse ainda reconhecer a importância da Capoeira, entre outros aspectos, por divulgar a Língua
Portuguesa em centenas de países.
Finalizou cantando estrofes da “Peleja de Manoel Riachão com o Diabo”.
c) Sabedoria das Ervas Curativas – Dona Gegé
A oficina ocorreu na Faced, no dia 11 de outubro de 2019, com a facilitação de Dona
Gegé, rezadeira reconhecida pela comunidade do bairro de Itapuã, em Salvador.
A facilitadora explicou como utiliza as plantas para fazer chás, emplastros, unguentos,
banhos e sacudimentos/rezas; enfatizou também a importância da alimentação e da
espiritualidade nos processos de cura que acompanhou. Dona Gegé trouxe alguns exemplares
de plantas e alimentos para que os participantes pudessem conhecê-los e aprender a identificálos. Aproveitou-se também para transmitir algumas formas de preparo e uso de plantas e
alimentos para melhorar a saúde.
Dona Gegé abordou os benefícios da rapadura, quiabo e banana; o modo de preparação
de chás com folhas como o boldo e folha de louro; unguentos preparados com folhas de arcode-barril; banhos de guiné e de manjericão; e xarope preparados com rapadura, romã, aroeira,
alho entre outros ingredientes.
Por fim, as plantas e alimentos trazidos pela facilitadora foram distribuídos aos
participantes.
d) Arte dos Bonecos Mamulengos – Mestre Elias
A oficina intitulada “Arte dos Bonecos Mamulengo” realizada pelo Mestre Elias teve
como objetivo socializar a arte dos bonecos Mamulengo e a importância dessa prática nos
campos da arte educação e da cultura popular.
Mestre Elias iniciou a oficina exibindo um documentário curta metragem, realizado por
um ex aluno, que contava um pouco da história de sua história enquanto mestre, como ele
começou a trabalhar com os bonecos e o seu encantamento com essa arte. No documentário
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tinha imagens de oficinas já realizadas pelo mestre e relatos dele e de outras pessoas que
também fazem parte da construção e perpetuação dessa arte.
Depois do filme, Mestre Elias propôs que produzíssemos o nosso boneco e que no final
cada um construísse uma pequena cena para dar vida ao boneco/personagem. O boneco
mamulengo é um boneco que tem a cabeça feita a partir de uma cabaça e o corpo de tecido onde
você pode encaixar os dedos de forma que você brinque com ele quando mover as mãos, são
conhecidos também como bonecos de dedo.
Como a oficina era curta, 2 h apenas, o Mestre Elias já trouxe algumas partes prémontadas, como por exemplo a cabeça do boneco, a roupa cortada nos moldes e costuradas,
pois neste tempo não daria para fazer todas as etapas do processo. Assim, coube aos
participantes da oficina moldar os olhos, nariz, boca e pintar o rosto do boneco, colocar o
cabelo, colar a roupa no corpo e costurar as mãos. Mestre Elias sempre muito atencioso, ajudava
cada um e explicava com calma artimanhas.
Cada participante deu vida ao seu próprio boneco com a sua cara. Foi muito interessante
como cada um(a) foi se descobrindo no processo de fazer o boneco. Por fim, fizemos uma roda,
cantamos e dançamos uma ciranda, e cada participante levantou o seu boneco e articulando as
mãos falou uma palavra que resumisse o sentimento daquela experiência. Gratidão, amor,
saberes, trocas, foram algumas das palavras que surgiram nesse momento.
A participação do Mestre Elias no Seminário foi maravilhosa, pois dialoga com a
proposta do evento que é justamente essa troca dos saberes populares e principalmente a
presença desses mestres da cultura popular que tem muito a nos ensinar.
e) Capoeira Angola – Mestre Nô
O mestre Nô – Norival Moreira de Oliveira, um dos mestres de capoeira angola mais
reconhecidos nacional e internacionalmente, que recentemente foi outurgado com o título de
Notório Saber pela UFSC e pela UFBA, ofereceu uma oficina sobre capoeira angola que
enfatizou os aspectos tradicionais dessa manifestação, falando das transformações pelas quais
vem passando nos últimos tempos e também do seu fortalecimento como prática da cultura
afro-brasileira presente em mais de 170 países em todo o mundo.
Num segundo momento, o mestre ministrou uma vivência com os movimentos básicos
de capoeira angola acompanhados pelo seu berimbau, propiciando aos participantes – entre
capoeiristas e iniciantes – a experiência de poder se aproximar um pouco mais dessa
manifestação ancestral da nossa cultura a partir dos ensinamentos desse consagrado mestre.
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f) Batuku: Dança como expressão política das mulheres Cabo-verdianas
Essa oficina teve como facilitadoras: Beatriz Borges Bastos e Lenira Mendes Monteiro
Gonçalves estudantes da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia AfroBrasileira (UNILAB) abordando fundamentos sobre a linguagem, literatura e arte Africana,
abordando mais especificamente o contexto de Cabo Verde, a Ilha de Santiago. Trabalhando
dentro desse contexto questões culturais/históricas e linguísticas da ilha de Santiago/Cabo
Verde, a partir da musicalidade quesitos históricos da localidade; analisando a relação do ritmo
musical Batuque, com a questão de Gênero a partir de conteúdos a nível da linguagem, literatura
e arte do contexto africano, especificamente da Ilha de Santiago Cabo Verde, utilizando as
músicas (Ilha de Santiago e Festa Santo Santiago – Mayra Andrade) para trabalhar a linguagem,
o crioulo Cabo Verdiano (a letra da música), contextualizando a história, arte e cultura da ilha
de Santiago. O batuque, é uma tradição predominantemente feminina, e além de trabalhar a
musicalidade, foi ensinado o toque e a forma de dançar, tratando da questão de gênero presente
nessa manifestação.
Depois trazendo um recorte para o país Cabo Verde, falando sobre aspectos econômicos,
geográficos, históricos e políticos e depois para delimitar ainda mais o nosso corpo de analise,
a partir de duas músicas (Ilha de Santiago e Festa Santo Santiago – Mayra Andrade) apresentar
a Ilha de Santiago, capital do país. Com a abordagem da letra da música foi demonstrada as
figuras e lugares importantes dessa localidade, aproveitando para fazer uma oficina de tradução
e linguagem em crioulo (língua materna de Cabo Verde) foi abordada a questão linguística, a
construção gramatical e a pronúncia com os(as) participantes. A demonstração das músicas
através do clipe permite uma brecha para a discussão do estilo musical, o Batuque, pois no clipe
é apresentado essa manifestação artística, logo iremos explicar sobre essa expressão artística,
fazer a relação com a questão de gênero que perpassa por esse estilo musical/dança, e por fim
iremos propor aos participantes a pratica da dança.
g) “Djemberem”: a casa dos saberes musicais
O músico e pesquisador Thon Nascimento trouxe nessa oportunidade uma série de
atividades que fazem parte da sua pesquisa de mestrado e sua prática como pedagogo na área
da música e dos saberes africanos com enfoque na educação das crianças.
Dentro da sua vivência/oficina os participantes se aproximaram de alguns contos
musicados, criados pelo músico, tendo como base algumas lendas e ritmos africanos de diversas
etnias, utilizados como meio para aproximar as crianças das canções e instrumentos típicos da
África.
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Em cada conto o autor introduz um instrumento e um ritmo novo tendo como
protagonistas crianças de nomes africanos que são conhecedores de diversos instrumentos como
o djembe. Estes ritmos e toques foram executados com percussão corporal, acompanhados de
violão, passo prévio à utilização dos instrumentos que serão aprendidos pelas crianças durante
todo o processo pedagógico.
O objetivo do músico é aproximar as crianças baianas, na sua maioria negras, dos
saberes ancestrais e tradições africanas pouco trabalhadas e conhecidas no âmbito da educação
formal, mesmo tendo uma lei que determina a obrigatoriedade do ensino destes conhecimentos.

h) Saberes emancipatórios: Abayomi por um encontro precioso, deságua afetos
Oficina realizada pelas proponentes Arilma de Sousa Soares e Selma Capinan na
Faculdade de Educação (FACED) da UFBA. A oficina abordou assuntos ligados a
ancestralidade, questões raciais, história, identidade e gênero, fazendo a conexão com
conteúdos ligados a educação não formal e formal.
Inicialmente após uma breve apresentação das proponentes e das demais pessoas
participantes da oficina, foi feita uma contextualização do surgimento das bonecas abayomis,
retratando sua importância e seu valor simbólico, remetendo ao período massacrante da
escravidão e a dura realidade vivida pelos nossos ancestrais nos navios negreiros, um ambiente
totalmente hostil, onde éramos submetidos a todos os tipos de covardia e atrocidades.
Diante desse cenário que mães negras criaram as bonecas abayomi como maneira de
acalentar seus filhos e filhas e de alguma maneira tentar amenizar o sofrimento existente nesse
local.
Diversos retalhos de tecidos de inúmeras cores foram colocados no chão a disposição
dos participantes, sendo que a todo momento a liberdade do processo criativo é estimulado
pelas proponentes da oficina, permitindo que assim cada participante se sentisse a vontade para
fazer a sua boneca. E assim, com todos sentados no chão, num círculo, que os demais conteúdos
pertinentes a oficina são tratados, desde a explicação do significado da palavra abayomi,
encontro precioso, momento mágico como aquele vivido naquela tarde, até questões voltadas
para um corpo negro explorado, violentado, subalternizado não só no período da escravidão
como durante toda sua história.
Questionamentos como: “Você gosta mais de dá ou receber?” Foram feitas durante o
momento de confecção das bonecas, levando assim a reflexão desses dois atos tão singelos que
possui um valor tão significativo e que diz muito sobre cada pessoa, o hábito de se doar, se
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entregar, receber, presentear, ser presenteado, ser o presente em si, pensando de um modo
ligado a afetividade, carinho e atenção que esses gestos contém.
Cada participante fez duas bonecas abayomis e no momento de finalização da oficina
os participantes deveriam escolher uma pessoa e fazer a troca das bonecas, num ato simultâneo
de dar e receber, presentear e ser presenteado.

i) Quem conto canta, cordel encanta
O momento da surpresa: Sérgio Bahialista iniciou a oficina incorporando um
personagem cego contador de histórias. Cantou um cordel e, em seguida, falou do Cego
Aderaldo, poeta popular cearense imortalizado por Firmino Teixeira do Amaral no cordel “A
peleja de Cego Aderaldo e Zé Pretinho”. Como estava com bengala e óculos escuros, falou da
importância da caracterização na montagem de personagens para se apresentar ao público e
citou o público estudantil. Após isso se apresentou: poeta, cordelista, ator e professor.
Como a maioria dos participantes era professores(as), direcionou seu discurso para a
Educação. Falou da importância de mergulhar as pessoas no cordel de forma gradativa e com
paciência e, claro, apresentar o cordel sempre com ênfase e disposição, interpretar mesmo o
poeta popular. Nunca, inicialmente, falar de métrica, deixar que flua normalmente. A ideia é o
aluno se apaixonar pela poesia, pela oralidade, para depois produzi-la.
Com cordéis presos em barbantes, escolheu dois, os pegou, leu com os participantes, os
contextualizou, apresentou os autores e abriu para comentários e inquietações. Em seguida, fez
críticas a cordelistas que insistem em textos que discriminam e maculam a imagem das pessoas
ao fazer referência a palavras do tipo “bicha, sapatona etc”. Pasmem, em pleno século XXI.
Falou de rimas, métricas, da importância de se atentar ao ritmo, à sonoridade e da poesia
de modo geral. Por último, construiu com os participantes uma estrofe, do tipo “xaxaxa”, ou
seja, com seis versos, rimas no segundo, quarto e sexto verso.

j) Remanso das Aves: uma vivência da Pedagogia Griô na Comunidade Quilombola do
Remanso
Esta vivência e jogo da memória, produzidos na Comunidade Quilombola do Remanso,
Chapada Diamantina, Lençóis, Bahia, estimula a memória sensível das pessoas a respeito da
relação delas com as aves que habitam sua comunidade, bairro ou região. Facilita a memória
do nome científico, da morfologia, do habitat e nicho ecológico destes animais, por meio de
práticas de encantamento, vivência, diálogos e produção partilhada, caminho didático da
Pedagogia Griô. Durante a vivência e o jogo, os participantes lembram e compartilham
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memórias de infância, caminham em silêncio e escutam os sons da natureza, praticam jogos de
palavras e o jogo da memória, aprendem e constroem regras de cooperação e solidariedade,
valorizando as culturas das comunidades e grupos de sua convivência.
O tema original desta vivência foi o (re)conhecimento das aves do Remanso através das
histórias da comunidade e da observação em campo. O objetivo geral foi identificar, nesta
Comunidade Quilombola, as aves que são conhecidas pelos estudantes e moradores locais
através das histórias que eles contam e observação em campo. Já os objetivos específicos foram
a elaboração de uma lista de aves do Remanso, principalmente do Marimbus, bioma Pantanal;
valorização e registro da contação das histórias locais; aprofundamento do estudo do ambiente,
interagindo ciência e cultura; reconhecimento dos biomas, fauna e flora local; preservação
ambiental através do conhecimento e uma nova sensibilidade frente à vida; estímulo à formação
de guias com conhecimento das aves locais; estímulo ao gosto por conhecer a comunidade e
seus saberes; criação de banner com principais aves do bioma Pantanal (Marimbus) e jogo da
memória; uso do App Merlin Bird na identificação de aves além de cultivar valores de
cooperação e solidariedade.

k) A Capoeira como instrumento de educação não formal e decolonial
A proposta desta vivência que teve como facilitador Carlos José de Souza Vieira, é
resultado de pesquisas e práticas no Projeto de Extensão Vem Jogar Mais Eu, voltado para a
prática e ensino da capoeira angola; dos seminários e oficinas ofertados pelo Núcleo de Estudos
das Performances Culturais e do Patrimônio Cultural Imaterial (PerformArte), que fomenta o
estudo da capoeira cearense e de outras práticas culturais locais, como o côco de roda, maracatu
e práticas religiosas afro-brasileiras tais como candomblé e umbanda; e das vivências práticas
experimentadas através das rodas de capoeira angola que acontecem em espaços públicos de
Fortaleza - CE. Essa vivência é voltada para educadores e curiosos que desejam trabalhar a
capoeira em espaços educacionais formais e não formais. O intuito é mostrar e despertar nos
participantes a curiosidade e criatividade na adequação dos elementos que podem compor a
roda de capoeira, tanto materiais como performáticos. Além do trabalho corporal como
discurso, serão explanadas as diferenças de performance dos estilos de capoeira e suas
possibilidades na área da educação; a diferença de toques e suas funcionalidades, assim como
cantigas que abordam histórias e fatos relacionados ao povo negro e que podem ser utilizadas
na elaboração de aulas como forma de fomento dos símbolos afro-brasileiros, assim como
estimulam a aproximação do alunos com essas identidades e que fazem menção à
ancestralidade.
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l) Jogo de Trilha Griô: Nações Afroindigenas de Salvador
O jogo de trilha griô Nações Afroindígenas em Salvador, é uma prática da Pedagogia
Griô, foi produzido pela educadora griô Rosevânia Machado, Naiara Santos, Priscila Martins,
Izabel Dantas, envolvendo os saberes e fazeres de mestras e mestres griôs Vovó Cici, Makota
Valdina, Mestre Zoinho, Mestre Jurandir e Professor Cardoso, no contexto do curso de
Formação da Pedagogia Griô assessorado por Lillian Pacheco.
O Seminário Griô é espaço de ecologia de saberes e a vivência com o jogo de trilha griô
Nações Afroindígenas em Salvador foi uma experiência de troca e aprendizagens entre idades,
etnias, lugares de fala diferentes, entre pessoas de outros estados e soteropolitanos etc. Essa
vivência aborda o candomblé e alguns temas relacionados a partir de um jogo cooperativo que
consiste em um tabuleiro, símbolos caminhantes, e cartelas com perguntas, desafios e atrasos.
A nossa roda foi bastante diversa e o ambiente de encantamento, vivência e diálogo se
deu durante o jogar. O mapa do jogo representa o território urbano de Salvador com as
referências simbólicas e culturais dos espaços de terreiros de candomblé. Com isso, mesmo
quem não conhecia esse território passava a ter uma noção sobre nossos espaços culturais e
religiosos, sobre alguns dos nossos costumes, história e modos de linguagem.
m) Museu dos Ossos – um recanto da “cultura de areia” de Itapuã
O Museu dos Ossos é uma criação de pescadores e trabalhadores de praia (Zell, Nado,
Cabeça, Carcará, Valter Hugo e outros) com a colaboração de Clara Domingas, artista e
mestranda em Antropologia na UFBA, também nascida e criada no bairro de Itapuã. Localizado
numa praia entre a quadra poliesportiva e o estacionamento do Quiosque de Janaína, onde
existiu no passado, uma armação de pesca de baleias e mais recentemente, o barracão “Os
kiloss”, uma capatazia da colônia Z-6 que foi demolida pela Prefeitura de Salvador em 2015,
na reforma da Orla de Salvador, o Museu dos Ossos é um ato de resistência frente às
requalificações, reformas e transformações na Orla Marítima da cidade, bem como, à exclusão;
o esquecimento e ao racismo ambiental.
Trata-se de um museu na praia, à céu aberto, um espaço delimitado por arranjos
escultóricos de ossos de baleia, peixes empalhados e outros elementos marinhos, em constante
reconfiguração. Tais produções estéticas já estavam presentes no antigo barracão “Os Kiloss”
quando nos conhecemos – durante intervenção artística realizada por Clara Domingas e Gabriel
Nast – mas ganharam um novo sentido no contexto museal criado por eles depois da demolição
em 2016. No Museu dos Ossos, o sentido de Patrimônio não é mais submetido à única finalidade
da conservação, petrificante, trata-se de fazer de algo morto, destruído, algo bem vivo,
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partilhável, evocando uma memória projetiva e inventiva. A abertura à experimentação pode
ser considerada a característica principal dessa prática museológica, que se alinha ainda com o
que é considerado uma museologia dialógica, ou participativa. Nós estamos chamando também
de museologia performativa.
Nessa vivência foi feita uma escultura provisória – um totem, com alguns desses ossos,
peixes e corais, emprestados da praia de Itapuã. Compartilharemos uma ecologia de memórias
numa conversa circular, explorando objetos, imagens e relatos sobre o “cemitério das baleias”,
como é tradicionalmente chamada esta faixa de praia, refletindo sobre questões apontadas na
pesquisa de mestrado em Antropologia. A ideia é partilhar saberes, técnicas e tecnologias
corporais do fazer de cada um: respiração, desenho, empalhamento, costura e o que mais
ocorrer. Os participantes serão convidados a experimentar algumas dessas práticas e assim,
produzir artefatos e sentidos variados entre nós. No final, encontraremos um lugar para o que
for produzido por nós na versão única do Museu dos Ossos construída ali. Um ritual totêmico
como símbolo da coletividade, da aldeia que não se fecha, mas se abre para o mundo.

n) Onilé
Essa atividade proposta por Pedro Guilherme Amparo deseja ser fiel ao processo
ancestral de compartilhamento de conhecimento e vivência do povo preto. As práticas
colonizadoras, geralmente, presumem hierarquia no processo de composição do saber e de
experiências. Onilé é uma proposta de ocupação artística que compreende uma intervenção
estética corporal. A ocupação propõe um intercâmbio com indivíduos e grupos locais com o
intuito de continuar a rede de negrura já existente pelo território nacional.
Esse “Rolezinho Diaspórico” tem como foco principal a criação de composições
dramatúrgicas, cênicas e performáticas. Partindo da reflexão e do lugar de enunciação dos
participantes o encontro busca investigar, através do corpo, as possibilidades dramatúrgicas e
imagéticas da ocupação urbana. Considerando os agrupamentos possíveis de intercâmbio que
integrarão esta breve residência será proposta uma discussão prática, para além de estreitar
relações, mixar a vida local com possibilidades de construção de paisagens poéticas e
intervenções urbanas. Durante as horas de aquilombamento existirão estudos de textos e vídeos
referenciais, práticas corporais, trocas de experiência e construções individuais e coletivas. A
Intervenção propõe pensar e compartilhar estratégias coletivas para emancipação do povo preto
também através da arte. Tendo como alicerce processos educativos e criativos de construção de
identidades: raça/etnia, classe, gênero e sexualidade.
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o) Saberes ancestrais dos povos indígenas
Essa vivência foi orientada pelo Cacique Ramon, Tupinambá liderança indígena de
Olivença, sul da Bahia e buscou trazer um pouco dos saberes ancestrais do povo tupinambá
localizado, no que diz respeito aos aspectos ligados à ritualidade e o culto aos ancestrais como
referências de todas as atividades realizadas pelo grupo, bem como o respeito e a integração à
natureza como princípios fundamentais de existência dos povos indígenas em geral.
O facilitador discorreu a respeito da importância da preservação do idioma tupi – que
vai além do resgate da língua – que ocorre à partir do convívio com os mais velhos que
transmitem as práticas da cultura tradicional; como também contribui a estratégia de valorizar
a língua tupi em ambientes de ensino formal, proporcionando aos jovens o acesso ao
conhecimento que lhes fora anteriormente negado.
Ao ensinar o Toré, o facilitador contou sobre a simbologia e o uso do Maracá; os
princípios básicos dos movimentos corporais; e ensinou e traduziu alguns cantos em idioma
tupi.
Ramon também apresentou os materiais didáticos utilizados para o ensino do idioma
aos jovens e adultos; com os quais os participantes da vivência praticaram pronuncias e
pequenos diálogos em Nheengatu.
Trouxe também aspectos ligados ao contexto atual em que a resistência se faz ainda
mais necessária diante dos ataques aos direitos conquistados, onde impera a violência e o
preconceito contra os povos indígenas, numa perspectiva de luta decolonial colocada em prática
há mais de 500 anos por esses povos.

p) Educação, cultura popular e os benefícios da terapia comunitária integrativa
Essa proposta de vivência proposta por Ana Paula Clemente, Clara Jardim e Marta Lícia
de Jesus, trata da Terapia Comunitária como um espaço de promoção de encontros interpessoais
e intercomunitários, objetivando a valorização das histórias de vida dos participantes, o resgate
da identidade, a restauração da autoestima e da confiança em si, a ampliação da percepção dos
problemas e possibilidades de resolução a partir das competências locais. Tem como base de
sustentação o estímulo para a construção de vínculos solidários e promoção de vida. A Terapia
Comunitária tem construído a sua identidade alicerçada em cinco grandes eixos teóricos: o
pensamento sistêmico, a teoria da comunicação, a antropologia cultural, a pedagogia de Paulo
Freire e a resiliência.
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4 GRUPOS DE TRABALHO – GTS
4.1 GT - Culturas Populares e Capoeira
Coordenadores Prof. Dr. Bruno Abrahão e Mestrando José Maria Piquerez
4.1.1 Relatoria sobre os debates ocorridos no GT
O debate realizado nas duas sessões desse GT, nos dias 10 e 11 de outubro, a partir dos
trabalhos apresentados tiveram como destaques os pontos que serão apresentados a seguir.
A capoeira tem potência pedagógica, a educação como um todo não é a adequada. O
negro tem grandes dificuldades de estar na educação. A capoeira traz toda a luta, permite se
reeducar como negro. A importância da capoeira está no fazer, nas fontes de conhecimentos
que trazemos os mais velhos e na forma de comunicação que ela é, mostrando sua luta e sua
resistência. Ela é aberta ao público em geral, procura integração. Vem a agregar valor e não fica
só presa ao físico, podemos receber o benefício que ela traz como com a musicalidade. O vazio
que o governo deixa. É difícil ter um momento de lazer para muitas pessoas, por isso a proposta
de ser na rua.
A capoeira sempre bebeu desse berço, da África pelo que traz várias referências
estéticas. Antigamente as pessoas da capoeira participavam de outras manifestações de matriz
africana, como o samba e o candomblé por exemplo e não havia tanta separação como nos dias
de hoje.
Em relação às influências e diversos interesses implicados na prática da capoeira, cada
época apresenta características mais marcantes. Depois da questão biológica passou a ser uma
questão higienista e atualmente, o discurso ligado às drogas para criminalizar a população
negra. Muitas influências vêm de um pensamento colonizador eruropeu, mas os mecanismos se
reinventam em América de diversas formas
Na capoeira de rua, muitas pessoas perguntam se por ser na rua vale tudo até navalha,
mas neste caso é na rua, mas não é de rua porque mantem certo cuidado e regras próprias de
academia. É um espaço que as pessoas já levam um preconceito. Mas cada um tem um direito
a interpretar, direito do olhar. Tem grupos que hoje reivindicam a capoeira de rua. Todo aquele
que chegar é roda de rua. Qualquer tipo de estilo. Pensar na questão da tradição e as diferentes
interpretações da mesma em relação ao que é a prática na rua. A tradição reinventada e ligada
artificialmente com um tempo e espaço concreto.
Qual seria a interpretação do que não seria capoeira? Se é tudo que a boca come, como
dizia Mestre Pastinha, mas a boca não come tudo. Tudo que a boca come tem uma relação com
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Exu e o que não come tem uma relação coo as quizilas que nem todo mundo pode comer tudo.
O afastamento da criminalidade do Mestre Pastinha para poder ser aceita a capoeira socialmente
e o Mestre como agente cultural
As leis do século XX favoreciam a vinda de imigrantes europeus, como alemães e
italianos, socialistas e anarquistas que queriam fazer revolução agraria etc. Já não eram
propícios a essas ideias de embranquecimento. Embranquecimento funcionou com outros
mecanismos, nas ideias, nas leis etc.
Hoje existem uma padronização de estilo e de bateria baseada numa estética própria do
grupo que faz que essa integração a diferença de algumas rodas de rua antigas nas quais,
principalmente, os instrumentos, cada um chegava com seu instrumento, eram variáveis assim
como os códigos, permitia uma integração, as vezes até forçada.
O que seria a falsidade da capoeira que não é vista como negativo? Essa falsidade vai
além da roda da capoeira o que a vida pode trazer. Não a falsidade entre os capoeiras.
A separação de angola e regional não é uma forma de preservar a capoeira? A ideia foi
pensar um diálogo entre esses dois estilos como fazer isso desde um ambiente onde não se
trabalhe como uma única modalidade. Procura atender as diversidades.
Em relação aso valores sexistas foi referido ao machismo que se expressa nas músicas,
como isso é trabalhado dentro da capoeira e como trabalhar com as antigas gerações que não
estão na academia repensando essas aspectos. Pensar o que está sendo passado para novas
gerações.
Se questionar por que que a capoeira tem que estar na escola. O que se deve ensinar de
capoeira na escola? A capoeira deve estar na escola, mas se deve pensar para que, quais
abordagens, quais princípios devem ser enfatizados? Como seria a questão da militarização nas
escolas e a prática da capoeira?
O dia iniciou com a apresentação dos trabalhos “Eu vou dizer a dendê: tem homem e
tem mulher.” Uma análise empírica sobre as mulheres negras na capoeira angola, Leticia de
Oliveira Menezes, procedido pelo trabalho “Centro de Cultura Física Regional: A Academia
do Mestre Bimba como palco de relações sociais”, Sérgio Fachinetti Doria (Mestre Cafuné), do
trabalho “Cadê as mulheres no video-documentário memórias do Recôncavo: Besouro e outros
Capoeiristas”, de Silvaneide Ramos de Lima e Luis Vitor Castro Junior e, por fim, “A ética
revolucionária: investigação de uma pedagogia da capoeira na obra de Frede Abreu” de Maria
Luisa Barros Pimenta Neves (Contramestra Lilu). A primeira abordou a questão do gênero na
Capoeira Angoleira a partir da experiência do seu grupo; o segundo, tematizou as relações
sociais na academia do Mestre Bimba; a terceira, a capoeira no cinema e a última, o estágio
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inicial da sua dissertação de mestrado, sobre a importância do pesquisador Frede Abreu para
pensar uma pedagogia da capoeira. Após a apresentação dos trabalhos iniciou a discussão. Se
inscreveram Elba, Carlos, Luiz Vitor e Bruno. A primeira chamou atenção para a questão da
violência na capoeira, se referindo à questão do gênero, em relação às crianças, tema dos seus
estudos da Faculdade de Filosofia da UFBA, o segundo perguntou ao mestre Cafuné, discípulo
do Mestre Bimba, sobre o legado da Capoeira Regional no Ceará; o terceiro cumprimentou a
mesa e parabenizou a qualidade dos trabalhos e a riqueza dos novos estudos voltados para a
capoeira e o quarto abordou a questão da capoeira no cinema e a necessidade de tomar o filme
como mais uma fonte de acesso para a construção da história e da sugeriu à Maria Luiza a
aproximação dos familiares para ampliar as fontes para a construção da biografia do
pesquisador Frede Abreu, bem como sua importância em projetos sociais atuais que fomentam
a iniciação à capoeira em Salvador. No segundo bloco contou com os demais trabalhos da
Silvaneide Ramos de Lima e Luis Vitor Castro Júnior – “Mandinga em Manhattan quais são as
falas das mulheres” e “A presença das mulheres no filme: Mestre Bimba a Capoeira Iluminada”,
o trabalho “CHORA VIOLA: Viola de Samba, Viola na Capoeira”, de José María Piquerez
Figueiredo e, por fim, “A capoeira na escola à luz da pedagogia crítico-superadora”, de Matheus
Lima de Santana. No debate, os(as) apresentadores (as) foram interpelados pelas questões: Zé
Maria, pela relação do violão e o toque Iúna, da Capoeira Regional, e Mateus, sobre a
justificativa do ensino da capoeira na educação formal. Após as respostas, o moderador
encerrou a mesa agradecendo à participação nos dois dias de trabalho do Grupo.
4.1.2 Trabalhos apresentados – Comunicações Orais
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“CHORA VIOLA”: VIOLA DE SAMBA, VIOLA NA CAPOEIRA
José María Piquerez Figueiredo
Instituto de Humanidades, Artes e Ciências da Universidade Federal da Bahia (IHAC- UFBA)
- Programa de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade (POSCULT).
Resumo
É conhecida a proximidade entre a capoeira e o samba de roda por quem frequenta os ambientes
de manifestações da cultura popular baiana. Não é estranho nos dias de hoje ver grupos de
capoeira que realizam a manifestação do samba de roda quando finalizam a roda de capoeira,
sendo vários os Mestres conhecidos por destacarem-se nas duas manifestações ou terem
participado de ambas de forma indireta ao longo da sua vida.
Incluir sambas nas gravações de discos de capoeira e vice-versa ou realizar trabalhos separados
das duas manifestações é algo que podemos encontrar em alguns trabalhos realizados por alguns
Mestres da Bahia com: Ananias, Boca Rica, Bigodinho, Gerson Quadrado, entre outros.
Pode-se encontrar grande quantidade de relatos que vinculam essas práticas como afirma Abib
(2009, p. 95) sobre Mestre Gerson Quadrado na Ilha de Itaparica que “[...] aprendeu a capoeira,
no tempo em que se faziam as rodas embaixo das árvores, onde tinha sombra, com um ou dois
berimbaus e três pandeiros. [...] Depois, tinha samba de viola, que virou tradição na Ilha”.
Em 1990, publicou-se um disco chamado Afro-Brazilian Music in Bahia: Capoeira, Samba,
Candomblé pelo Berlin Phonogramm-Archive, o que recolhe gravações de campo do
etnomusicólogo Thiago de Oliveira Pinto procurando as conexões entre essas manifestações
afro-baianas. “It is possible to establish numerous more precise points of contact between the
musical forms right up to distinct similarities of structure and contextual inter-conections. As
various levels, therefore, resemblances will be noted between the samba and the capoeira, as
well as between samba and candomblé.”
A viola no samba de roda foi de tal relevância que deu lugar a uma das denominações desta
manifestação: “Samba de viola”. Atualmente essa denominação não implica a presença da viola
machete que quase desaparece do cenário musical até alguns trabalhos de revitalização recentes,
mas a utilização de instrumentos de corda como violões, banjos, cavaquinhos ou outros tipos
de violas.
Um dos pioneiros na pesquisa deste samba, o etnomusicólogo Ralph Waddey citado por
Sandroni e Sant’anna (2006, p. 140), chegou até a manifestação na década de 1980 através da
capoeira e especificamente do Mestre Cobrinha Verde que tinha uma forte ligação com o samba
de viola.
Fui informado da viola do Recôncavo e do seu samba no decorrer de um trabalho que fazia em
Salvador sobre o repertório musical do jogo de capoeira, e foi através de informantes de
capoeira, especialmente o saudoso Rafael Alves França, o Mestre “Cobrinha Verde”, que pela
primeira vez fui apresentado aos violeiros do Alto da Santa Cruz, em Salvador, entre os quais
Antônio “Candeá” Moura e seus colegas – na sua maioria, como “Cobrinha”, emigrados do
Recôncavo. Foi Cobrinha o primeiro a insistir em que eu, como músico, precisava conhecer
“nosso samba... samba de viola”, e levou-me a ver “Candeá”, que morava ali perto.
(SANDRONI; SANT’ANNA, 2006, p. 140)
Como praticante de capoeira angola tinha nas minhas memorias ouvido falar da presença nas
rodas de capoeira de violas de samba e de instrumentos que fugiam ao padrão de bateria
consolidada nos nossos dias, sendo uma formação que realizam a maioria dos grupos que fazem
parte dessa manifestação. Numa manhã de julho de 2018, no dia seguinte de ter vivenciado um
samba de roda num caruru em Acupe no Recôncavo da Bahia, onde ainda se encontravam
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presentes alguns mestres de outras cidades, que tinham virado a noite no samba, encontrei-me
surpreendido por um fato que tal vez nunca esperaria vivenciar. Entre as pessoas que estávamos
nessa manhã encontrava-se o Mestre Aurino de Maracangalha, um dos violeiros antigos que
ainda continua com a tradição da viola machete no samba de roda, e a pedido realiza o ritmo de
capoeira na viola como era tocado antigamente, acompanhado por corridos e pequenos jogos
entre os presentes, sendo este fato um ponto de partida para a escrita deste trabalho.
Sendo vários os pontos de contato entre o samba de roda e a capoeira, este trabalho pretende
fazer ênfases na viola, visualizando a variedade de instrumentos e formações que a roda de
capoeira teve durante seus processos históricos, principalmente na cidade do Salvador, na
Bahia, assim como evidenciar a presença de instrumentos de cordas conhecidos como violas e
a possível conexão com o berimbau agudo da bateria de capoeira angola contemporânea
denominado viola.
Palavras-chave: Viola. Samba de Roda. Capoeira.
Referências
ABIB, P.(coord.). Mestres e capoeiras famosos da Bahia. Salvador: EDUFBA, 2009.
BONATES, K. K. Manaus: Instituto Jair Moura: Núcleo de Documentação e Pesquisa da
Capoeira, 1999.
CARYBÉ. O jogo da capoeira (24 desenhos). Salvador: Livraria Progresso Editora, 1955.
(Coleção Recôncavo, 30).
DECANIO, A. A herança de Pastinha. Salvador: Coleção São Salomão, 1997.
HOBSBAWM, E. A invenção das tradições. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984.
PASTINHA, V. F. Quando as pernas fazem miserê metafísica e prática da capoeira. Salvador:
S/E, 1960.
REGO, W. Capoeira Angola. Ensaio-sócio-etnográfico, Salvador: Itapuã, 1968.
SANDRONI, C; SANT’ANNA, M. (org.). Samba de roda do Recôncavo baiano. Brasília, DF:
IPHAN, 2006. (Dossiê IPHAN, 4).
SHAFFER, K. O berimbau-de-barriga e seus toques. Rio de Janeiro: MEC, 1977.
VIANNA, A. Valentes a unha. Casos e coisas da Bahia. Salvador: Fundação Cultural do Estado
da Bahia, 1984.

30
III SEMINÁRIO GRIÔ: CULTURA POPULAR E EDUCAÇÃO

A ÉTICA REVOLUCIONÁRIA: PRIMEIROS INDICATIVOS DE UMA PEDAGOGIA
DA CAPOEIRA NOS ESTUDOS DE FREDERICO JOSÉ DE ABREU
Maria Luísa Bastos Pimenta Neves/Contramestra Lilu e Maria Cecília de Paula e Silva
(Orientadora).
Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEDU) da Faculdade de Educação da
Universidade Federal da Bahia (FACED/UFBA) - Grupo de estudos HCEL- História, Corpo,
Educação e Lazer.
Resumo
Esse artigo compõe os estudos para a pesquisa de mestrado em andamento no Pós-Graduação
em Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia cujo tema é descrito
como "Indicativos de uma pedagogia da capoeira nos estudos de Frede Abreu" pela autora.
Assim, são objetivos deste projeto de dissertação: destacar e analisar elementos encontrados
na obra de Frederico José de Abreu para a sistematização do conhecimento sobre uma prática
pedagógica atuante na capoeira e espalhada pelos capoeiristas ao longo de sua história de
resistência, pesquisada por Abreu. Acumulado ao longo de seu trabalho, temos registros
históricos, a valorização da oralidade e a opção de Abreu em ser um pesquisador não
acadêmico, criando a possibilidade de tornar pública suas diversas e relevantes pesquisas, sem
sobrepor conceitos a fatos, sem sobrepor a si mesmo ao fortalecimento desse conhecimento
como práxis humanista, sem desconectar a história de seus corpos testemunhas e corpos autores,
atores e negados. Esse estudo enxerga a possibilidade de trazer informação e provocar contínua
reflexão à toda a sociedade acerca do potencial de educação para a diversidade contido na
capoeira e destacados nos estudos e livros de Frederico José de Abreu.
Dentre as diversas facetas que a capoeira apresenta está a de uma práxis humanista que promove
uma reconstituição do ser social e a ressignificação de uma história e suas consequências,
mediante esforços despendidos e a conquista de avanços na aquisição de conhecimento (e
sabedoria) obtidos por tantos diferentes corpos em movimentos e em interação nos ambientes
da capoeira, amalgamando fazeres e saberes do corpo individual e, também, do corpo coletivo
(no corpo coletivo) herdeiro da cultura africana em ação em solo brasileiro. Práxis que
ressignifica o existir e dignifica o corpo, devolvendo a quem pratica a capoeira, a nossa história,
mal contada, de opressão, racismo, manipulação e suas consequências para a formação do povo
brasileiro, por meio e fim do corpo em total ação e movimento.
Uma outra lógica de tempo, relacionada a uma dinâmica circular da capoeira de angola
discutida por Abib (2004, p. 4), é de fato, muito relevante nas discussões acadêmicas sobre a
pesquisa acerca da capoeira e outros saberes populares:
Entendemos que os processos de transmissão de saberes presentes no universo da
cultura popular, pautados por uma lógica diferenciada, pressupõem práticas
pedagógicas também diferenciadas, baseadas numa outra concepção de tempo e
espaço, que priorizam um outro tipo de relação entre mestre e aprendiz (ou entre
educador e educando), que enfatizam formas diferenciadas de sociabilidade, em que
as formas simbólicas, a ritualidade e a ancestralidade têm papel fundamental e que
assim privilegiam, nesse processo pedagógico, outro sistema de valores, que não
aquele presente na prática educacional corrente em nossa sociedade.

Podemos perceber a partir dessa abertura proposta por Abib que essa lógica de tempo
diferenciada conduz a ancestralidade para a capoeira e a capoeira para a ancestralidade,
ensinando de tal ponto de vista, que ao plantar uma bananeira ou executar um aú, estes (e
outros) movimentos pedagogicamente potentes – como tantos brinquedos ou jogos pedagógicos
que auxiliam e facilitam o aprendizado de milhares de pessoas em diversas situações –
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permitirão àquele corpo praticante, a nunca aceitação da coisificação imposta pela lógica
ocidental da colonização. Por efeito da consciência da história e do reconhecimento do
movimento dos ancestrais que aqui continuam através de nós e da cultura, firma-se o
compromisso da transmissão dos saberes, preservação e transformação da cultura pela
comunidade. O ritmo implica necessariamente em movimento. O ritmo é orientador, é a própria
vida pulsando: conecta corpos e faz externar o entusiasmo, a intenção e o conhecimento dos
corpos que jogam tocam, cantam ou vivem capoeira. “Todas as coisas são ritmo”.
As infinitas personalidades que participam da cultura da capoeira e são guardiãs ou guardiões
dessa arte e as realidades sociais em que a capoeira tem penetração impressionam por sua
mistura nos ambientes da capoeira e divulgam essa práxis em diversos outros ambientes
também. Enquanto praticante, já constatei e ouvi que “a capoeira é um dos ambientes mais
ecléticos que existem!” ou que “berimbau é passaporte pra gente entrar em qualquer ambiente:
aqui ou lá fora!”.
Abreu, 1993, ao apresentar o livro ao leitor destacando que “Provavelmente, este é o primeiro
livro publicado de um velho mestre de capoeira – escrito pelo seu próprio punho com suas
próprias letras e tretas” (COUTINHO, 1993, p. 11), está valorizando e legitimando Noronha
como o grande historiador da capoeira e lança mão de Muniz Sodré, outro intelectual capoeirista
de grande contribuição para o legado da diáspora africana no Brasil:” O negro é pobre de letras
e rico de tretas!” Sodré, constante referência para Abreu em seus trabalhos, destaca, valoriza e
legitima a ação e movimento do corpo negro como registro da história. Abreu analisou o
contexto histórico da capoeira trazida por mestre Noronha de forma muito facilitadora e lúcida
e já alertava a comunidade da capoeira sobre a necessidade de organização a partir de interesses
em comum. Frede, então, prossegue comentando os manuscritos de Noronha e nos anunciando
a “boa nova”: “Esses manuscritos estão condenados a ser uma das mais importantes crônicas
sobre capoeira do início do século (XX), na medida em que contem aspectos essenciais para o
levantamento histórico da época”. (Coutinho, 1993, p. 116) Ele sistematiza, com objetividade,
14 aspectos importantes para nossa consideração e orientação na leitura dos Manuscritos,
reverencia o ótimo trabalho de mestre Noronha, homem simples e capoeira do seu tempo.
Dentre estes quatorze aspectos está a ética revolucionária. Sagacidade de Abreu (1993, p. 119),
observando relações de respeito na capoeira em Coutinho: “i) A ética revolucionária: a malícia,
a falsidade, a traição funcionando como lei, suplantando a moral. Na barra pesada todo mundo
estranha todo mundo: todos se respeitam porque todos são perigosos: nisso se sustenta o
equilíbrio e a harmonia do grupo, tornando a camaradagem essencial.”
A ética revolucionária de Abreu ao entender os registros de Coutinho, nos faz compreender que
a capoeira, mesmo perseguida como foi (porque foi sempre uma práxis revolucionária aos olhos
do opressor), fez valer por muito tempo a indispensável e pouca chance de prosseguir sendo
gente para muitos povos, mesmo quando tudo indicaria o contrário.
Palavras-chave: Capoeira. Pedagogia. Frede Abreu.
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A RODA DA LUA CHEIA: EDUCAÇÃO SOCIOCULTURAL E LAZER NO BAIRRO
DE CASTELO BRANCO SALVADOR-BA”
Ailla Melo e Rafael Dantas da Purificação
Instituto de Humanidades, Artes e Ciências da Universidade Federal da Bahia (IHAC- UFBA).
Resumo
A “Roda da Lua Cheia” é uma roda de Capoeira Angola na rua, portanto, aberta a todos os
olhares, fato que despertou nossa atenção para o “direito a olhar”, e assim participar da história,
não se tratando apenas do ato de ver, e sim de promover relação de populares com a cultura,
sem permitir assim que sua interpretação sobre sua própria cultura seja deturpada ou
manipulada, fato que nos remeteu ao conceito defendido por Nicholas Mizoerff em: O direito
a olhar (2016) ilustrando que para além da visualidade que nos pode ser imposta, está nosso
direito a fazer parte desse olhar e não admitir distorções dos fatos, eis que assim o direito ao
olhar se sobrepõe a visualidade de acordo com o autor.
A ideia de promover uma roda na rua surgiu em 2016, mas o primeiro encontro aconteceu na
lua cheia de 17 de maio de 2017, como nos relatou o Prof. Tiago Ponta Pé Negro (Tiago Souza),
que idealizou a atividade, e juntamente com Prof. Wellington Batista e Mestre Djalma (exresidentes do bairro e angoleiros), promoveram a ação acreditando que energia da lua nutriria
a roda, assim, o primeiro encontro foi um sucesso, os convites boca a boca de capoeira em
capoeira fizeram com que a roda recebesse capoeiras e simpatizantes de outras zonas da cidade,
e os encontros seguem ocorrendo desde então todo primeiro dia de lua cheia de cada mês, se
tornando um encontro mensal de angoleiros. De acordo com a obra: Práticas corporais
(SILVA; DAMIANI 2005, p. 20) “[...] a arte promove elementos indispensáveis da conjuntura
humana, como: temor e destemor, felicidade dentre outros, o livro adiciona que se explorada
pedagogicamente a Capoeira pode compor um abundante campo de investigação e
aprendizagem”, essa opinião como força motriz para nossa busca.
Além dos encontros mensais a cada lua cheia, foram promovidos pelo Prof. Tiago com o apoio
da comunidade o “Iº Encontro de Angoleiros de Castelo Branco” em agosto de 2018, estiveram
presentes grandes Mestres de capoeira, e capoeiras de diversos grupos para prestigiar o evento
e propor oficinas, e também o segundo encontro em agosto de 2019, que atraiu capoeiras de
outros grupos e consequentemente de demais bairros da cidade. Ações assim promovem o uso
da cidade, e do espaço público tendo vista seu valor de uso, sendo ferramenta de protesto, queixa
e exigência social, que nasce na rua a partir da necessidade de um espaço para a prática, o que
nos remete ao conceito de direito á cidade defendido por David Harvey na obra Cidades
Rebeldes: do direito a cidade a revolução urbana (2014) quando menciona como surge e é
impulsionado esse direito, o grupo em questão se torna em nossa opinião um bom exemplo.
Acompanhando o movimento “Roda da Lua Cheia”, nos direcionamos a análise da
contribuição sociocultural do grupo para o bairro e cidade em que está inserida, identificando
por meio de quais ações esta atuação se destaca. O resultado surpreendeu o Prof. Tiago, quando
a iniciativa se mostrou eficiente ao identificar e evidenciar Mestres da cultura popular, dandolhes oportunidade de compartilhar seus saberes, além de promover um espaço de
autoconhecimento cultural. Em meio à experiência destacamos o Sr. Roberto Angoleiro, que
foi aluno do Mestre Domingos mão de onça, nos relatou que aprendeu capoeira nos meados da
década de 60 na região da cidade alta, hoje residente da região do Castelo Branco ao ouvir o
berimbau chamar, se aproximou da roda e hoje contribui difundindo seus conhecimentos e
memórias com os mais novos na “Roda da Lua Cheia”.
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Analisamos a força da oralidade no movimento , a exemplo do “Mestre Zé do lenço”, aluno
de Mestre “Diogo Espinho remoso”, que nos encantou com uma apresentação cantada de sua
trajetória na Capoeira, ações como essas legitimam o valor da arte enquanto método capaz de
produção de compreensões sobre processos históricos, como o defendido pelo historiador Dr.
Antônio César de Almeida, em: “Fontes orais: testemunhos, trajetórias de vida e história” ([20-]), no qual ele apresenta a importância da história oral e a ilustra como método capaz de
produção de interpretações sobre processos históricos, ressalta quão grande a relevância do
contato com alguém quem viveu a história e a descreve, o autor ainda salienta que quando o
individuo relata suas vivências, as transforma em experiências que se afastam do esquecimento.
O valor da experiência é um dos pilares da arte, o autor Jorge Larossa (2002, p. 22) em: “Notas
sobre a experiência e o saber de experiência”, traduz a importância da experiência, e quão rara
tem se tornado devido ao excesso de opinião, enquanto estabelece o que é o periodismo, e como
essa somatória de opinião e informação pode ocupar o espaço ilustre da experiência em tempos
atuais.
O conjunto de ações identificadas resulta numa combinação satisfatória, por apresentar um
caminho que nos leva a educação artística, cultural, histórica, física e política, por meio de um
único movimento cultural. As experiências, ao longo da imersão, nos levam a acreditar no
potencial do movimento “Roda da Lua Cheia” como ferramenta de manutenção da capoeira e
samba de roda e propulsor de valorização da cultura popular. A essência da manifestação é
mantida quando apresentada como resistência, arte, ferramenta educativa potencializadora, e
difusora de conhecimentos em um espaço público, estimulando a construção de saberes,
motivando jovens e lhes possibilitando lazer, cultura, autoconhecimento e autonomia sobre sua
história, promovendo ações assim cremos que o movimento evidencia sua contribuição para
uma evolução sociocultural em seu bairro e cidade.
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CAPOEIRA NA ESCOLA À LUZ DA ABORDAGEM CRÍTICO-SUPERADORA
Matheus Lima de Santana
Graduando Universidade Federal da Bahia (UFBA)
Resumo
A capoeira é uma manifestação cultural afro-brasileira que mistura movimentos semelhantes às
lutas e elementos corporais da dança. Suas raízes estão no período escravocrata do Brasil, e era
utilizada na época como mecanismo de resistência e enfrentamento da população negra ao
domínio do homem branco português, além de ser uma expressão que unia as diversas etnias
africanas em território brasileiro. Seu começo é em território brasileiro, mas o fundamento e o
mito são africanos.
Durante sua existência, a capoeira foi vítima de diversos preconceitos, era considerada uma
prática de marginais e vagabundos e chegou a ser criminalizada, o que gerou uma nova variação
dela, chamada de “Capoeira regional”, criada por mestre Bimba. Essa modalidade possuía
aspectos disciplinadores, esportivos e de algumas lutas orientais, e objetivava a aceitação social
da capoeira, culminando na sua retirada do código penal brasileiro em 1934, através de um
decreto do presidente Getúlio Vargas.
Em 2008, a capoeira foi tombada como Patrimônio Cultural Brasileiro pelo Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e em 2014 a Organização das Nações
Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) declarou a roda de capoeira como
Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Além disso, o processo de globalização
possibilitou a disseminação da capoeira para diversos países do mundo com variações criadas
a partir da “capoeira angola” e “capoeira regional”.
No que se refere à transmissão do conhecimento clássico da capoeira para as novas gerações,
em 2003 foi sancionada pelo então Presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Lei nº 10.639, que
obriga o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira nas escolas de Ensino Fundamental e
Médio do país, e inclui no calendário escolar o dia 20 de novembro como Dia Nacional da
Consciência Negra. Entretanto, os conteúdos da cultura afro-brasileira e africana são pouco
trabalhados na escola, e quando tratados ficam restritos a datas “comemorativas”.
Assim, torna-se necessário pensar e executar possibilidades pedagógicas que tratem desses
conteúdos de forma ampla, abrangendo sua gênese e historicidade, em especial nas aulas de
Educação Física. Portanto, esse trabalho se propõe a debater o trato pedagógico da capoeira
numa perspectiva de ensino crítico-superadora, onde não se separa a riqueza de movimentos
corporais da sua história.
A Metodologia do Ensino de Educação Física Crítico-superadora (1992) é uma concepção
pedagógica para o ensino da Educação Física que busca responder determinados interesses de
classe, e possui características diagnóstica, porque remete a constatação dos dados da realidade;
é judicativa, porque adota um posicionamento de classe; e é teleológica, pois determina um
alvo aonde se quer chegar. Os princípios curriculares são requisitos para selecionar, organizar
e sistematizar os conteúdos de ensino e os ciclos de escolarização tratam os conteúdos
simultaneamente, expandindo as referencias no pensamento do aluno, a partir da constatação
de dados da realidade, passando pela interpretação, compreensão e completando através da
explicação desses.
Entendendo a capoeira como um conteúdo clássico da cultura afro-brasileira e da cultura
corporal que expressa sentido/significado, é que se torna importante tratá--la pedagogicamente
na escola e nas aulas de Educação Física buscando não separar os seus gestos corporais da
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história de luta, resistência e emancipação da população negra escravizada no Brasil. Assim, é
função da Educação Física brasileira resgatar a capoeira enquanto manifestação cultural,
trabalhando sua historicidade junto ao movimento cultural e político que a gerou. (COLETIVO
DE AUTORES, 2009, p. 75)
A capoeira é uma das manifestações mais significativas na formação da cultura popular afrobrasileira. Admitindo o seu caráter revolucionário e cultural, e a sua ausência na educação
formal do Brasil, é necessário que as escolas incluam nos seus currículos esse conteúdo da
cultura corporal, dosando e sequenciando de forma que o aluno passe do seu não domínio ao
seu domínio.
Palavras-chave: Capoeira e educação. Abordagem crítico-superadora. Cultura corporal.
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CAPOEIRA E EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR – CONTRIBUIÇÕES DO COLETIVO
DE AUTORES
Jéssica Reis da Luz
Universidade Federal da Bahia
Resumo
Ao longo da história, a Capoeira, ou isto que chamamos capoeira, vem passando por sucessivas
transformações. (ABIB, 2019) E o que um dia já esteve no código penal brasileiro, hoje é
mundialmente difundida, objeto de interesse de diversos setores sociais e conteúdo a ser tratado
nas escolas brasileira. A magnitude que a capoeira tem ou pode ter enquanto conteúdo a ser
tratado nas aulas de Educação Física é gigantesca, tendo em vista o leito histórico que
conformou esse campo de conhecimento. Direta ou indiretamente, ora em menor ou maior grau,
a educação física serviu como instrumento de materialização de estratégias e políticas de
desumanização e extermínio de negros e pobres no Brasil. A partir de ideais eugenistas e
higienistas, a construção do belo, saudável e da boa moral abrangia somente brancos e
burgueses. Sendo assim, a capoeira se conforma de certa maneira como uma antítese do que se
propôs a Educação Física historicamente.
Nesse processo, devemos levar em consideração as consequências da globalização, que são a
intensa mercadorização da capoeira. Se por um lado saíram do código penal para chegar ao
patamar de conhecimento obrigatório a ser ensinado nas escolas, por outro, assiste a uma
esportivização e “pasteurização”, como diz Abib, que a desconecta do seu leito histórico,
esvazia seus sentidos, apaga sua memória. Reivindicar sua história e princípios é poderosa
estratégia, tanto para sua preservação quanto para o movimento de resistência ante a essa
globalização destrutiva. Se assim o é feito, mostra-se como prática decolonial, pois apresenta
outras possibilidades de ser e estar e no mundo, que não a inculcada pela ordem capitalista.
(ABIB, 2019) E nesse movimento, o mestre assume papel central.
Um dos traços fundamentais da capoeira é a oralidade. Sem a tinta e caneta e com algemas e
correntes, como guardar, preservar e reproduzir pelas gerações seguintes a sua própria cultura?
Respeitar e valorizar o lugar do mestre é necessário, pois estamos falando de séculos de
impossibilidades. É através do acesso à memória que muitos processos se desencadeiam. E não
necessariamente a memória escrita. A capoeira, que é um pouco de dança, um pouco de luta,
um pouco de teatro, está sem dúvida dentro do escopo da cultura corporal. E ao se deparar com
esse panorama, nós, professores de educação em formação, nos perguntamos: afinal,
podemos/devemos “ensinar” capoeira no chão da escola, na educação formal?
O livro “Metodologia do ensino da educação física”, lançado há quase 30 anos atrás, trouxe
elementos importantíssimos para responder essas questões. No entanto, apresenta lacunas das
quais nós precisamos preencher. Se estão realmente à frente do seu tempo e indicam
conhecimentos afro-brasileiros como clássicos (tal como Saviani define) a serem ensinados nas
escolas (COLETIVO, 2002), ao não mencionarem o mestre de capoeira como detentor desse
conhecimento a ser transmitido para outras gerações, o Coletivo endossa o epstemicídio do
povo negro. (CARNEIRO, 2005) E não há de ter melindres. Nem sempre o racismo opera na
ordem do consciente. A branquitude arquiteta a nós, brancos. Rama pelas veredas do
inconsciente. Contudo, se há vantagens em perpetuar a supremacia branca, de maneira
consciente ou inconsciente, não há passividade. Arrancar essa erva daninha exige muita
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humildade e abertura ao outro, abertura aos que tem muito a nos ensinar sobre resistir. Sobre
ser.
Além dos limites epistemológicos apresentados na obra, existem lacunas quanto a
sistematização desse conhecimento. Nas poucas vezes que aparece no livro, figura muito mais
como temática do que como conteúdo de fato. Superamos o paradigma da aptidão física e a
intensa esportivização da educação física. Nós professores já não temos intenção de formar o
atleta, bem como não há intenção (nem possibilidade) de se formar o capoeirista. Então afinal,
o que nos é possível ensinar da capoeira e como vamos ensinar? Chegamos à conclusão de que
só é possível para nós no chão da escola aproximações com a capoeira, bem como acontece
com os outros conteúdos da educação física. Não precisamos ser especialista das modalidades
para extrair seus elementos, dar devido trato pedagógico e trazer para sala de aula. Contudo há
especificidades na capoeira. Respeita--las é fundamental. Capoeira também é malandragem, e
isso não se sistematiza num plano de aula, no tempo ou no espaço, nem se apanha facilmente.
Malandragem não se aprende na escola formal, mas na vida.
Falar sobre práxis pedagógica é, antes de tudo, falar sobre formação de professores. A relação
que a universidade mantém com a sociedade, com os outros conhecimentos, vai refletir
diretamente nas nossas práticas. É um movimento complexo, principalmente em tempos de
ataques ao conhecimento científico de adeptos abertos ao terraplanismo e de fanatismo
religioso. Vivemos uma tentativa suicida de enterrar o país num obscurantismo que pode trazer
resultados irreversíveis. Nós sabemos a importância que a ciência tem. E para que ela deixe de
se perpetuar como instrumento de subjugação das minorias políticas, há de se conhecer outras
possibilidades de conhecimento, dialogar com elas, para assim, construir o novo.
Ainda há muito que se avançar a respeito do trato com os conhecimentos da capoeira pelos
professores de educação física. Nós, profissionais, acadêmicos e intelectuais da área precisamos
olhar com cuidado para esse problema.
Palavras-chave: Capoeira. Coletivo de autores. Decolonização.
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A CRIMINOLOGIA E A CRIMINALIZAÇÃO DA CAPOEIRAGEM
João Vitor Santos Rehim/Faculdade de Educação/UFBA
Israel Messmore Coelho Fraga Silva/ Faculdade de Educação/UFBA
Bruno Otavio de Lacerda Abrahao/Faculdade de Educação/UFBA
Resumo
Entendida como uma forma de luta que potencializaria a inclinação inata do negro para a
violência, a capoeira foi criminalizada pelo Estado brasileiro em 11 de outubro de 1890, virada
do Século XIX em que a libertação dos escravos coloca em xeque o tradicional arranjo de
“livres” e “cativos”. A fim de atender simbolicamente a essa nova ordem, a Abolição da
Escravidão e a Proclamação da República trouxeram a criminalização da capoeira. O fato desses
eventos serem paralelos a ações repressivas contra as tradições afro-brasileiras revelam os
significados sobre a demanda da criminalização da capoeira naquele contexto.
O final do século XIX fez do negro um dos principais personagens daquele cenário no Brasil.
A abolição da escravidão e o advento da República geraram uma produção de discursos que
alimentavam as representações sobre a “raça negra” como seres degenerados e não civilizados.
Os “homens de sciencia” armavam uma rede discursiva que explicam a loucura, o suicídio, a
dependência, enfim, o caráter degenerado e avesso à civilização dos negros. Orientadas pelo
Positivismo, as conclusões das instituições científicas daquele período aludiam um futuro
pessimista para o destino do Brasil em função da presença do negro na população brasileira.
(SCHWARCZ, 2002)
Schwarcz (2002) mostra ainda que os estudos da Antropologia Criminal e do Direito
desempenhavam um papel capital naquele contexto. Tais teorias acreditavam que nas
características físicas de um povo poderiam ser reconhecidos a criminalidade, as
potencialidades e os fracassos de um país. Essas conclusões eram temidas na medida em que as
“certezas” sobre os negros traziam desconfianças relacionadas às potencialidades do Brasil. A
criminalidade, versavam tais teorias, era um fenômeno físico, hereditário, lido a partir “da
natureza biológica do comportamento criminoso”. (SCHWARCZ, 2002, p. 156) A análise se
desviaria do crime em si para se concentrar no criminoso, que seria identificado a partir de
critérios físicos, antropológicos e sociais; e o entendimento do crime a partir da análise do
indivíduo, seu tipo físico e a raça a que pertencia. (SCHWARCZ, 2002)
Considerada “uma arma” (SCHWARCZ, 2001, p. 230-231) ou uma “prática pouco civilizada”,
a capoeira aparecia, com o advento da República, nas palavras do chefe da polícia como uma
“doença moral à nação brasileira” (REIS, 2000, p. 30) encontrando, na Criminologia, terreno
fértil para sua criminalização. A capoeira era praticada, majoritariamente, pelos ex-escravos
negros pertencentes às classes trabalhadoras. Por isso, a maioria dos capoeiras que receberam
ações repressivas das instituições policiais e judiciárias eram negros.
O aprofundamento dos estudos da Criminologia pode trazer elementos para ampliar a
compreensão sobre a criminalização da capoeira. Legislados pelo mesmo Código, o que
significava ser “capoeira” – ou “vadio” – naquele contexto? O que significava o termo
“vadiagem” em um contexto de reordenação de um ethos escravocrata para um modelo
igualitário liberal? Na transição do Império para uma República que emergia realçando modelos
civilizatórios europeus, o que significava a capoeira ser considerada “bárbara”, quando a
maioria dos seus praticantes era negra? O que significava ser “violento” ou “criminoso” em um
contexto onde a Criminologia emergia como uma palavra conclusiva a respeito da “raça negra”?
A fim de responder a essas questões, nosso objetivo é ampliar os significados acerca da
criminalização da capoeira a partir do aprofundamento nos estudos da escola criminológica
positivista: retratando a teoria do criminoso nato e a sua influência no direito Penal brasileiro,
em permitir mecanismos de controle social punitivos altamente eficazes para a eliminação e
exclusão do negro, independentemente da prática de delitos. Este é um estudo em andamento.
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Nesta etapa vamos nos concentrar na produção teórica sobre a Criminologia para relacioná-la
aos significados da capoeira naquele período.
Uma leitura preliminar sobre essa teoria mostra que os negros eram vistos como incorrigíveis
e degenerados determinados, por forças naturais, ao cometimento de práticas criminosas. Nesse
sistema a responsabilidade penal deixa de ser pessoal para ser social. O direito Penal desprendese do livre arbítrio do criminoso para apegar-se à sua natureza biológica. Neste momento, o
ordenamento jurídico brasileiro será contaminado por inúmeras medidas segregacionistas
transmutadas em leis com a intenção de estereotipar o negro como um criminoso em potencial
e findar a cultura afro-brasileira. Justamente onde a capoeira assumirá seu papel de luta negra
e será vista como um objeto social de resistência da cultura africana no Brasil. Esperamos com
isso trazer novos elementos para ampliar o entendimento da capoeira frente a repressão do
código normativo do século XIX e de seus resquícios deixados na nossa sociedade.
Elaborado no final do século XIX, o discurso científico das elites brasileiras sobre o negro
revelava como os discursos científicos traziam consigo os efeitos do poder. A transformação
do “outro” em “o criminoso” significa inscrevê-lo pelos símbolos da “desordem” revelando,
com efeito, o lugar marginal na estruturação social que o grupo criminoso deveria ocupar. Os
aparelhos de vigilância e a construção da delinquência são mecanismos de exclusão revelando,
assim, as estratégias utilizadas pela elite para se manter no topo da estrutura social. É ela que
constrói o “criminoso” porque ele simboliza a ameaça da “desordem” sobre a “ordem” e revela
os mecanismos de exclusão adjacentes ao “fora da ordem”. A ordem opõe-se à desordem sendo
que a primeira recebe um peso diferenciado na relação.
É a partir dos significados de “proclamar uma República” para o Brasil que devemos pensar a
criminalização da capoeira. Se é somente constituindo-se enquanto “República” que o Estado
se torna autônomo, a Proclamação da República seria a afirmação do Brasil enquanto um Estado
independente, e não mais colônia de exploração de Portugal. Se o advento da República trazia
consigo a necessidade de mudar simbolicamente a identidade brasileira, então seria necessário
construir um significado renovado sobre essa nação que fosse isento das representações em
voga naquele momento que versavam sobre a inferioridade da “raça negra”. Neste sentido a
capoeira, prática egressa da escravidão do Brasil Colonial, era tudo aquilo que o Brasil
Republicano e Liberal queria esquecer.
Palavras-chave: Capoeira. Criminologia. Resistência.
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“EU VOU DIZER A DENDÊ: TEM HOMEM E TEM MULHER”: UMA ANÁLISE
EMPÍRICA SOBRE AS MULHERES NEGRAS NA CAPOEIRA ANGOLA
Letícia Menezes (Flor de Liz)
Universidade Federal da Bahia – Grupo ACANNE de Capoeira Angola
Resumo
Nessa perspectiva, o intuito desse texto é entender como tem se dado a relação feminina negra
dentro da vadiação da roda de angola. O texto vai explanar um apanhado histórico e
interseccional de mulheres na capoeira angola na Bahia. A questão histórica será tentar
compreender os lugares e representações ocupados por nós, mulheres negras, na história da
capoeira angola. Na análise social, utilizarei da interseccionalidade, um termo cunhado por
Kimberlé Crenshaw e Carla Akotirene, como uma ferramenta para questionar os processos
sociais das mulheres negras relacionando com suas narrativas dentro da capoeira angola.
Para isso, seguirei a metodologia da “escrevivência”, termo cunhado pela escritora negra
Conceição Evaristo; dando foco à Mestra Janja e às mulheres que compõem o grupo Associação
de Capoeira Angola Navio Negreiro (ACANNE), com depoimentos e relatos de experiências.
As discussões do texto se voltam a entender, de início, de que forma a interseccionalidade pode
está relacionada com a questão da mulher negra dentro da capoeira angola. Reflete-se então, de
que a metodologia teórico/cientifica, que é a interseccionalidade, pode ser um aparado para
compreender de forma mais acessível as dificuldades de ser uma mulher negra dentro da
sociedade e dentro da roda de angola. Em seguida, trago relatos sobre minha trajetória na
capoeira e depoimentos de companheiras da Associação de Capoeira Angola Navio Negreiro
(ACANNE), discorrendo como é ser uma mulher negra na capoeira. Além disso, é trazido o
cenário de mulheres negras na capoeira angola de Salvador, principalmente em espaço de
“poder”, destaco então a importância da Mestra Janja nesse contexto. Para finalizar as
discussões, trago mais depoimentos das “guerreiras de Zion” da ACANNE falando sobre o
evento “Esse Gunga Também é meu”, que é proposto e realizado pelas mulheres da ACANNE
com o objetivo de falar sobre ser mulher na capoeira.
Por fim, o texto apresenta a importância das mulheres negras estarem, atualmente, assumindo
o espaço de protagonismo dentro da capoeira angola. A sensação que fica é o entendimento de
uma continuação de histórias ancestrais que hoje se registram nos corpos das pretas que gingam
nesse cenário soteropolitano e perpetuam memórias.
Palavras-chave: Mulher negra. Capoeira Angola. Interseccionalidade.
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AS MEMÓRIAS DE UMA RELÍQUIA DA BAHIA. HISTÓRIAS E SABERES DO
MESTRE ZÉ DO LENÇO SOBRE A CAPOEIRA ANGOLA
Átila Conceição Rodrigues
Associação de Capoeira Angola Relíquia Espinho Remoso
Resumo
A cidade de Salvador, no estado da Bahia, a prática de uma significativa cultura afro-brasileira,
a capoeira angola, é realizada em muitos dos seus bairros. Porém trata-se de uma forma de
envolvimento difícil de categorizar a um modo único e específico que nos leve a crer que todos
estes pratiquem da mesma Capoeira Angola. Ou seja, nestas localidades da prática capoeira
existem semelhanças e diferenças, que não necessariamente anulam umas as outras, mas que
torna estes ambientes enriquecedores.
Este estudo em específico aborda uma linhagem de capoeira Angola localizada da região da
Jaqueira do Carneiro, atual Fazenda Grande do Retiro. Atualmente um dos mestres do local foi
uma das crianças que, durante as décadas de 60, 70 e 80 do século passado, presenciaram as
rodas de capoeira onde grandes mestres da época na cidade de Salvador se faziam presentes. O
jovem José Alves se tornou o Mestre Zé do Lenço, que continua a morar na Jaqueira do Carneiro
e que realiza seu trabalho com a capoeira Angola no bairro das Sete Portas, este é, sem sombra
de dúvidas, um detentor da memória da capoeira angola praticada nesta localidade e que se tem
poucos estudos realizados que possam contribuir para a difusão de novas imagens, perspectivas
e histórias da capoeiragem na Bahia durante o século XX, dando relevância a este estudo.
Locais como a Gengibirra na Liberdade, Belvedere da Sé, o Pelourinho e outros bairros, são
locais históricos da capoeiragem na cidade de Salvador esses são reconhecidos em estudos
consagrados e já compõe a memória dos capoeiristas. Ao sair do Centro da cidade de Salvador,
com suas consagradas referencias territoriais, patrimoniais e histórico-turístico, e se aprofundar
na capoeira localizada nos bairros periféricos não se dilui a importância e significado da
capoeira realizada no centro da capital da Bahia, mas a intenção é contribuir para o
reconhecimento de outros centros de capoeira na nossa cidade e tornar mais concreta a ideia da
diversidade como fundamento desta prática cultural afro-brasileira.
O Mestre Zé do Lenço vivencia a Capoeira Angola há 58 anos, atualmente Mestre renomado
tem seu trabalho espalhado por cidades no Brasil e em outros países, como São Paulo, Brasília,
Lisboa Montevideo. Através da memória, da oralidade e da prática Zé do Lenço vem
garantindo a perpetuação da capoeira praticada na Jaqueira do Carneiro, levando consigo os
nomes de Mestre Espinho Remoso e do Mestre Diogo, o qual conviveu e teve relações de
compadres.
Portanto, a história do Mestre Zé do Lenço, seus registros escritos, fotográficos e audiovisuais
sobre a capoeira angola nos garante a construção de uma memória acerca deste reduto dos
angoleiros na Bahia. E sendo o próprio mestre uma fonte oral, a realização de uma pesquisa que
envolva uma apreciação dialogada destas fontes historiográficas junto com o Mestre Zé do
Lenço nos permitirá, também, que esta memória não se perca.
A preservação desta memória além de ampliar a perspectiva e noção territorial e cultural da
capoeiragem na capital baiana, também reconhece a existência e importância de outras
linhagens de capoeira angola tornando ainda mais legítima a relação semelhanças e diferenças
existentes no se praticas o Jogo de Angola. Nesta perspectiva então, está situada a importância
da preservação da memória de um mestre antigo, dialogando com os fundamentos ancestrais
cujo trabalho educativo da capoeiragem é permanente e está em pleno movimento quando Zé
do Lenço se propõe a percorrer muitos lugares para “armar a capoeira”.
Nesse sentido, o presente texto deseja propor uma roda de conversa para se dialogar em favor
de reunir ideias para se realizar estudos e pesquisas sobre o Mestre Zé do Lenço, o Mestre
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Diogo, a capoeira da Jaqueira do Carneiro e os afazeres de um mestre artesão na transmissão
de saberes.
Palavras-chave: Capoeira Angola. História. Memória.
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CADÊ AS MULHERES NO VIDEO-DOCUMENTÁRIO MEMÓRIAS DO
RECÔNCAVO: BESOURO E OUTROS CAPOEIRAS
Silvaneide Ramos de Lima e Luis Vitor Castro Júnior
Universidade Estadual de Feira de Santana/ Grupo de Pesquisa Artes do Corpo
Resumo
Este trabalho faz parte do projeto de pesquisa Capoeira e Cinema que tem como objetivo
principal analisar a produção de vídeos documentários sobre a capoeira. Para tanto, o recorte
deste trabalho investiga a presença das mulheres no documentário Memória do Recôncavo,
Besouro e outros capoeiristas, procurando compreender os enunciados/representações das
mulheres subjacentes na trama fílmica.
Deve-se ficar atento à imagem, pois ela abarca uma multiplicidade de vestígios da realidade e
diferentes significados selecionados pelo diretor do filme. Portanto, além de oferecer um
documento técnico-estético, o filme enquanto fonte tem um conteúdo no qual se revela uma
imagem, o “objeto-imagem”, que é constituído de múltiplos significados, abarcando uma
complexidade de significação. Dessa maneira, ao ter a imagem em movimento como fonte
possível para estudar a capoeira, é importante considerá-la como documento que está à espera
de um leitor e não desejar que ela se explique por si só. (CASTRO JÚNIOR, 2010)
A fonte da pesquisa é o filme Memórias do Recôncavo: Besouro e outros capoeiristas que
reconstrói a memória do famoso e lendário personagem da região do recôncavo baiano, o
Besouro Mangangá, através das narrativas orais de antigos moradores, mestres de capoeira,
historiadores e pesquisadores. O diretor Pedro Abib revitaliza a memória da capoeira,
potencializando a oralidade enquanto potência dos conceitos que as culturas dominas e de
resistências produzem. O filme foi contemplado na pelo edital Capoeira Viva – 2006 do
Ministério da Cultura do Governo Federal.
No filme, os mestres têm um grande poder de fala, entretanto, em alguns momentos são visíveis
e imprescindíveis a presença das mulheres na filmografia. A pesquisadora Maria Mutti é quem
vai contextualizar historicamente o enredo do filme, explicando cada detalhe sobre capoeira e
a vida de Besouro Mangangá. Além disso, reconhece-se sua autoridade no contexto histórico e
cultural dos legados africanos recriados no Brasil. Na cena cinematográfica, explica os diversos
episódios ocorridos: a vida dos índios e negros no recôncavo baiano, a partir da experiência do
plantio de cana-de-açúcar; a fazenda que Besouro trabalhava, bem como os dispositivos de
poder que os donos dos engenhos utilizados na exploração do trabalho, no final do século XIX;
os mistérios, a magia e a mandinga de Besouro; a trágica morte de Besouro no momento de sua
morte e o descaso das autoridades da época em deixar de atendê-lo, na Santa Casa da
Misericórdia em Santo Amaro.
Outra visualidade das mulheres no filme é a cena próxima ao rio, lavando roupas e carregando
lenha na cabeça. A imagem potencializa as mulheres trabalhadoras, com seus afazeres
domésticos que são atividades corriqueiras, sempre visíveis em uma sociedade machista. Elas
aparecem no plano secundário da cena, enquanto alegorias previzualizando os cenários da vida
cotidiana daquele lugar.
Outra cena rápida, mas que merece destaque é a mulher tocando berimbau médio na roda de
capoeira, pois tocar o berimbau significa assumir a responsabilidade de organizar a roda e o
tempo de jogo. Na imagem, Mestre Felipe agachado, cantando uma ladainha, se preparando
para jogar. Portanto, “teimosamente” ou espontaneamente, a capoeirista entra na cena fílmica,
marcando a narrativa, cuja potência estética-política está em tocar para o Mestre Felipe jogar.
Se por um lado, constata-se que a presença das mulheres aparece em pequenos fragmentos em
se tratando de um filme de longa duração, tornando-as quase invisiveis, por outro a força da
narrativa oral de Maria Mutti marcar substancialmente a trama fílmica de histórias masculinas.
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A PRÁTICA DA CAPOEIRA NA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA: O SABER POPULAR
NO MEIO ACADÊMICO
Carlos José de Sousa Vieira
Universidade da Integração da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB)
Resumo
A capoeira, no século XXI, é praticada em mais de 150 países e seus ensinamentos seguem
valorizando as simbologias afro-brasileiras e a língua portuguesa, seja através do nome dos
movimentos, das cantigas entoadas na roda ou dos instrumentos utilizados. Entretanto, a
capoeira que conhecemos hoje, também é fruto de uma série de transformações que resultam
de seu hibridismo cultural no contato com outras manifestações populares e ocidentais,
consequentemente, isso a levou à divisão em vertentes performáticas que também adentraram
o mundo da epistemologia e se moldaram em discursos que ora remetem ao nacional, ora
remetem à ancestralidade. Com a imersão de praticantes no meio acadêmico, surge cada vez
pesquisadores e praticante-pesquisadores que trazem ao debate acadêmico e comunitário novas
abordagens dessa prática e de suas possibilidades na educação. Contudo, muitos são os grupos
que se institucionalizam e que firmam uma identidade tomando como base a sua linhagem
própria, ou seja, uma espécie de arvore genealógica que apresenta praticantes de gerações
anteriores, fundadores de especificidades filosófico-pedagógicas voltadas à ancestralidade,
como o Mestre Pastinha, ou de caráter esportista, como desenvolvido por Mestre Bimba. Diante
dessas dicotomias, e pensando a prática da capoeira na perspectiva sociológica de Boaventura
de Sousa Santos, como fazer um diálogo na Universidade da Integração da Lusofonia AfroBrasileira (Unilab) com os alunos praticantes da Capoeira Cearense, ingressos na instituição e
comunidade externa, uma vez que a prática mais defendida dentro da Universidade é a Capoeira
Angola? Esses praticantes são integrados e seus saberes aproveitados ou são pressionados a
uma única prática? Os professores da instituição, que pesquisam e lecionam disciplinas que
abordem a capoeira, são abertos ao diálogo com esses praticantes sem seguir a lógica da
institucionalização de grupos? Há outros fatores que inviabilizam a participação dos estudantes
e da comunidade externa na realização da prática da capoeira dentro da Unilab? É possível
também pensar uma capoeira como instrumento para a educação decolonial que seja
emancipadora e que esteja fora das dicotomias angola e regional? É possível despir a capoeira
dos seus valores sexistas sem descaracterizá-la? Foi por meio não só da participação e
observação no Projeto de Extensão de Capoeira “Vem Jogar Mais Eu”, mas também da
participação das atividades ofertadas pelo Núcleo de Estudos das Performances Culturais e do
Patrimônio Cultural Imaterial (PerformArte), cujos resultados foram extraídos de vivências,
práticas e diálogos com outros capoeiristas, dentro e fora da Universidade, que foi possível
fazer uma análise e reflexão sobre as várias formas de se pensar a capoeira como instrumento
de emancipação. Sendo a Unilab um espaço de intercâmbio e fomento das práticas culturais
africanas e afro-brasileiras, e levando em consideração o discurso que visa a práticas
decoloniais no diálogo Sul Sul, que tem como foco pensar essa e outras práticas culturais fora
dos padrões de abordagem ocidental do conhecimento, o presente relato expõe experiências e
concepções que foram adquiridas por um praticante de capoeira, especificamente a capoeira
cearense, após seu ingresso na Universidade (UNILAB). O relato será feito por meio de uma
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roda de conversa onde será exposto, através de narrativa descritiva, as vivências e experiências
deste praticante.
Palavars-chave: Capoeira. Saber Popular. Universidade
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A PRESENÇA DAS MULHERES NO FILME MESTRE BIMBA: A CAPOEIRA
ILUMINADA
Silvaneide Ramos de Lima e Luis Vitor Castro Junior
Universidade Estadual de Feira de Santana/ Grupo de Pesquisa Artes do Corpo
Resumo
Este trabalho faz parte do projeto de pesquisa Capoeira e Cinema que tem como objetivo
principal analisar a produção de vídeos documentários sobre a capoeira. Para tanto, o recorte
deste trabalho investiga a presença das mulheres no documentário Mestre Bimba a capoeira
iluminada, procurando compreender os enunciados/representações das mulheres subjacentes na
trama fílmica.
Deve-se ficar atento á imagem, pois ela abarca uma multiplicidade de vestígios da realidade e
diferentes significados selecionados pelo diretor do filme. Portanto, alem de oferecer um
documento técnico-estético, o filme enquanto fonte tem um conteúdo no qual se uma
complexidade de significação. Dessa maneira, ao ter a imagem em movimento como fonte
possível para estudar a capoeira, é importante considerá-la como documento que está á espera
de um leitor e não desejar que ela se explique por si só. (CASTRO JÙNIOR, 2010)
A fonte de pesquisa é o filme Mestre Bimba a capoeira iluminada que na trama fílmica o diretor
Fernando Goulart revitaliza a memória da capoeira contando a sua história, trazendo esta prática
como esporte, arte, jogo e luta que ganhou território nacional e estrangeiro. Todo este contexto
é iniciado através da determinação de Mestre Bimba, itens reforçados pelas narrativas orais de
alunos, esposas e filhos que revelam este como um grande educador. O filme foi contemplado
pela Lei do audiovisual Agência Nacional de Cinema (Ancine), patrocínio pelo Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), em 2007, através do Ministério da Cultura
do Governo Federal.
No que tange as análises, levantamos três aspectos relevantes, a seguir: a presença das mulheres
na cena fílmica como um todo, cuja visualidade denota as expressões alegóricas da cultura
baiana relacionada ao universo da capoeira; o discurso do Mestre Camisa para justificar a
relação do mestre Bimba com as mulheres, levando em consideração a poligamia enquanto uma
pratica cultural africana e por fim, as narrativas das ex-companheiras do mestre Bimba sobre
as experiências “amorosas”.
Neste vídeo documentário visualizamos a presença das mulheres em diversas cenas, tais como:
incensando o ambiente, jogando na roda de capoeira com homens e mulheres, nas
comemorações pertencentes a shows folclóricos que visualizam as práticas corporais do samba
de roda, puxada de rede, entre outros. Vale ressaltar que nessas imagens elas não são
protagonistas, aparecem como alegorias representando as apresentações folclóricas.
Em uma cena rápida e não menos importante mostra duas mulheres estrangeiras que falam que
a capoeira para elas significa vida, ou seja, elas vêem esta pratica como algo que resistiu ao
preconceito e racismo na sociedade, pois no mundo ainda existe o machismo mesmo após as
lutas das mulheres pela igualdade esta pratica é exercida por elas ainda com muita divisão entre
o gênero feminino e masculino.
Sobre a cena do Mestre Camisa na qual comenta que Bimba tinha várias mulheres, destaca-se
na fala a justificativa da poligamia, a partir de uma prática cultural africana. Neste sentido,
reforça uma ideia de normalidade social, historicamente concebida, no qual o homem exercia e
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exerce todo o poder nas relações societárias entre homem e mulher, reforçando o imaginário
social do machismo.
Já no final do filme, o diretor organiza o cenário das mulheres que falam de suas experiências
“amorosas” com o Mestre Bimba e não sobre a capoeira, de certa forma os relacionamentos
dele era ao mesmo tempo com várias mulheres e que elas “aceitavam” isso por ele ser um
homem “carinhoso e atencioso”. As narrativas delas tangenciam diversas interpretações que
vão desde uma troca concedida entre as partes, até o poder de escolha delas na relação com o
Mestre. As falas expressam, no atual cenário social a atitude do Mestre como algo considerado
normal, enfatizando a ideia de aceitação da mulher sendo submissa ao homem. São paradigmas
instituídos ao longo do tempo, desde a escravidão que as mulheres não têm vez e nem voz e são
obrigadas a aceitar tudo.
Palavras-chave: Capoeira. Filme. Gênero.
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MANDINGA EM MANHATTAN QUAIS SÃO AS FALAS DAS MULHERES
Silvaneide Ramos de Lima e Luis Vitor Castro Junior
Universidade Estadual de Feira de Santana/ Grupo de Pesquisa Artes do Corpo
Resumo
Este trabalho faz parte do projeto de pesquisa Capoeira e Cinema que tem como objetivo
principal analisar a produção de vídeos documentários sobre a capoeira. Para tanto, o recorte
deste trabalho investiga a presença das mulheres no documentário Mandinga em Manhattan
procurando compreender os enunciados/representações das mulheres subjacentes na trama
fílmica.
Deve-se ficar atento á imagem, pois ela abarca uma multiplicidade de vestígios da realidade e
diferentes significados selecionados pelo diretor do filme. Portanto, alem de oferecer um
documento técnico-estético, o filme enquanto fonte tem um conteúdo no qual se uma
complexidade de significação. Dessa maneira, ao ter a imagem em movimento como fonte
possível para estudar a capoeira, é importante considerá-la como documento que está á espera
de um leitor e não desejar que ela se explique por si só. (CASTRO JÙNIOR, 2010)
A fonte de pesquisa é o filme Mandinga em Manhattan. O filme retrata a expansão da capoeira
pelo mundo e seu refluxo para a Bahia, narrando a história da capoeira, com relatos dos mestres
incluindo mulheres e alunos. Mostra as mulheres parcialmente como protagonistas, narrando
suas experiências na capoeira, e a saída dos capoeiristas para o exterior apresentando os frutos
dessa expansão em termos positivos para o Brasil, tornando Salvador como um centro de
referência para a capoeira mundial. Do diretor Lázaro Farias. O filme contemplado pela editora
Doc TV 2006 do Ministério da Cultura do Governo Federal.
De início visualizamos uma cena rápida e não menos importante, entretanto a presença das
mulheres não seja numa roda de capoeira mais sim, uma roda de samba elas aparecem alegres,
sorridentes e sambando, batendo palmas usando trajes cheios de volume, vestido rodado e lenço
amarrado na cabeça. A presença dessas mulheres nesta cena reforça uma idéia alegórica e
folclórica no âmbito da capoeira, principalmente a partir dos anos 60, quando as apresentações
folclóricas prezavam em mostrar a puxada de rede, samba de roda, entre outros.
Na cena em que Rosângela Araújo conhecida como (Mestra Janja) fala sobre as pessoas que
visitam a África e não veem a pratica da capoeira nesse país. E em outro momento ela afirma
que não necessita os capoeiristas morar fora do Brasil, pois existe um calendário mundial
permite que os mestres permaneçam em seu país e pratique a capoeira. Percebemos a autoridade
dela no assunto, pois traz questionamentos e explicações sobre a importância da prática da
capoeira. Nessa condição, a mulher exerce o poder de fala enquanto autoridade no universo da
capoeira.
Outra visualidade das mulheres no filme é a cena da professora Emilia Bancardi coordenadora,
folclorista e etmusicológa que exerceu um papel muito importante nesse filme, sendo a criadora
do Grupo Viva Bahia, grupo este que faz montagem do folclore na década de 1960 e levou
capoeiristas para Inglaterra apresentando teatro dentro e fora do Brasil, este grupo ajudou a
expansão da capoeira e de outras práticas culturais pelo mundo.
No meio do filme, a cena da Mestra Marisa Cordeiro, ela relata da dificuldade de criar um grupo
de mulheres para a prática da capoeira no exterior sendo pelo medo, vergonha, entre outras
coisas mais que com paciência e perseverança ela conseguiu e que neste grupo elas
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participavam seja tocando os instrumentos, participando dentro e fora da roda ou cantando as
músicas. Tendo em vista toda dificuldade, finalmente vemos a mulher atuando no espaço dentro
da roda de capoeira.
Em uma cena mais no final do filme a Mestranda Elisa, estrangeira, fala que ninguém sabia
falar a língua portuguesa e após as aulas de roda de capoeira muitas pessoas começaram estudar
e aprender esta língua e que queriam vim ao Brasil conhecer o País, nisto reforça a expansão da
língua portuguesa em outros países.
Nesse filme, constata-se que a presença das mulheres aparecem em pequenos fragmentos em
se tratando de um filme de longa duração, trazendo este contexto da expansão da capoeira
dentro e fora do Brasil e a visibilidade delas em outras formas como na narrativa oral, roda de
capoeira tocando instrumentos, batendo palmas, relatando suas historias dentro deste espaço,
com isto mostra a força das narrativas e as imagens marcam e fortalecem a presença delas nesta
trama, mesmo que de forma minoritária considerando um filme de longa duração.
Palavras-chave: Capoeira. Filme. Gênero
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CENTRO DE CULTURA FÍSICA REGIONAL: A ACADEMIA DO MESTRE BIMBA
COMO PALCO DE RELAÇÕES SOCIAIS
Sérgio Fachinetti Dória (Mestre Cafuné)
Fundação Mestre Bimba
Resumo
Este trabalho intitulado “Centro de Cultura Física Regional: a Academia do Mestre Bimba”
como palco de relações sociais objetiva apresentar características da personalidade do Mestre
Bimba como a sua responsabilidade social e suas atitudes de produtor cultural. Além disso,
busca descrever a capacidade deste mestre como líder social, em ações como, a integração de
vários extratos sociais num mesmo ambiente promovendo encontros em solenidades de
formaturas, festas de batizados de capoeira, rodas de samba entre outras.
Diante disso, muitos são os livros escritos, monografias, dissertações de mestrados e teses de
doutorados sobre a história do Mestre Bimba e sua vida capoeirística. Porém, muito pouco se
ressaltou uma das principais características de sua personalidade e de seu trabalho como líder,
mentor social e promotor cultural, daí, percebe-se a importância de apresentá-lo nessa
perspectiva pouco conhecida e abordada por pesquisadores.
Manoel dos Reis Machado nasceu em Salvador Bahia no ano de 1899, aos 12 anos aprendeu a
capoeira, aos 18 já estava ensinando e tinha aproximadamente 30 seguidores com ele.
(DECÂNIO FILHO, 1996) A fama de sua personalidade e do seu trabalho motivou ao
Presidente do Brasil em 1937, o Dr. Getúlio Ornelas Vargas, iniciar o processo de
descriminalização da capoeira. Em 1954, Mestre Bimba se apresenta para o presidente Getúlio
Ornelas Vargas e para Juraci Magalhães, Governador da Bahia. Nessa ocasião, o presidente se
referiu a capoeira como sendo um esporte verdadeiramente brasileiro. Este evento, entre outros,
contribuiu para que em 1954 a arte da capoeira fosse descriminalizada. (CAMPOS, 2009)
Mestre Bimba iniciou bem cedo suas ações sociais, pois aos 12 anos, estava integrado aos
trabalhadores do Cais do Porto de Salvador e lá prestava pequenos serviços a aqueles servidores
das docas os ajudando. Já adulto, como líder social da comunidade onde residia, atendia às
muitas necessidades de seus membros, defendendo seus pares de querelas policiais injustas e
muitas vezes era chamado para resolver pequenas desavenças entre vizinhos.
Em sua academia, o Centro de Cultura Física Regional (CCFR), abria as portas dela,
literalmente, para promover eventos culturais, a exemplo da realização de sambas de roda aos
finais de semana para diversão dos amigos e alunos, ensaios de folias de ternos de reis, o baile
da Cantareira do seu Gustavo, o Bacurau do seu João Piedade, os ensaios dos Acadêmicos do
Samba do senhor Deobrando. Também Campanhas de vacinação promovidas pela Secretaria
de Saúde aconteciam no salão da sua academia, local onde aplicava injeções, quando solicitado,
inclusive na veia, pois o povo não tinha a quem recorrer nas imediações. (NENEL, 2018)
Além disso, no CCFR, promovia interações entre seus alunos e as pessoas das comunidades de
extratos sociais muito diferentes, porque sempre havia alguém desempregado e muitos de seus
discípulos eram filhos de médicos, ou empresários que arranjavam trabalhos para algumas
dessas pessoas.
Quando havia formaturas de seus alunos, estes teriam que distribuir convites para seus
familiares e amigos e publicar em um jornal de boa circulação o evento, o que tornavam estas
festas bastante concorridas. Nas formaturas, os familiares dos formandos percebiam o ganho
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formacional de seus filhos relacionado ao respeito, à disciplina, ao companheirismo, à
camaradagem e participação social em suas atividades, tornando o CCFR um palco para tais
relações. (ALMEIDA, 1994)
Como educador, apesar de nunca ter frequentado a educação formal, educou muitas gerações
da sociedade baiana, isso incluía filhos de fazendeiros de cacau, de empresários, de médicos
famosos, de políticos da cidade e do Estado, mas também muitos jovens de extratos sociais
menos favorecido, como filhos de pedreiros, carpinteiros, barraqueiros, funcionários públicos,
da sua comunidade. (TAVARES, 2014) Assim, reinava sempre harmonia social, não havia
discriminação de qualquer forma ou motivo e a alegria, a camaradagem corriam soltas e
constantes nas aulas. (DORIA, 2011)
Em razão disso, os conselhos de sobrevivência em situações difíceis e perigosas são guardados
na memória de seus discípulos para todo o sempre. Conselhos como: tenha cuidado por onde
você anda e ou situações em que se envolver, nunca haja sem examinar bem o que está
acontecendo, procure estar sempre atento nos locais onde se encontra, se tem como sair
rapidamente sem empecilhos etc. (DORIA, 2011)
Além disso, na composição do Método da Capoeira Regional, instituiu princípios que são
maneiras de se relacionar de forma social com o capoeira, são eles: gingar sempre; esquivar
sempre; jogar sempre próximo ao parceiro; todos os movimentos devem ser objetivos;
conservar, no mínimo, uma base ao solo; obedecer ao ritmo do berimbau; respeitar as guardas
vencidas e zelar pela integridade física e moral do camarada. (NENEL, 2018)
As ações fomentadas pelo Mestre Bimba durante sua vida, no CCFR refletem e ressoam como
legado para parte de seus discípulos e, de certa forma, nos faz entender por quê seu nome e seu
trabalho têm sido conhecidos, engrandecidos e ele amado pelo mundo da capoeira.
Enfim, levar ao público o conhecimento de personalidades de nossos saberes e fazeres
populares, a exemplo de ícones da capoeira neste contexto político pode contribuir para uma
maior integração entre os praticantes dessa cultura, como também um olhar mais atencioso pela
sociedade.
Palavras-chave: Mestre Bimba. Capoeira. Relações Sociais.
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CAPOEIRA: MANIFESTAÇÃO AFROBRASILEIRA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO
FÍSICA. (IDENTIDADE, LUTA E RESISTÊNCIA DO POVO NEGRO EM FAVOR DA
EDUCAÇÃO ÉTNICO-RACIAL
Jaimilson Barros Vieira
Bolsista pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (Pibic)/ Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB) - Grupo de Pesquisa Marxismo e Políticas
de Trabalho e Educação
Resumo
Este texto tem por objetivo refletir sobre a importância da capoeira nas aulas de Educação
Física. Com a finalidade de problematizar a capoeira com o contribuiçã o da cultur a corporal,
nos perguntamos: qual a importância de se trabalhar o conteúdo capoeira nas aulas de Educação
Física? Como a Educação Física Escolar pode contribuir na formação crítica dos alunos através
da capoeira? Justificando sua inserção na escola através da Lei nº 10.639/03. Por meio de
pesquisa bibliográfica, tendo como fonte: livros, artigos, leis e decretos. Abordando aspectos
históricos da capoeira, manifestação afro-brasileira, desde sua criminalização aos dias atuais,
com presença da capoeira em 170 países, em todos os continentes. Também é abordado neste
trabalho, a Educação Física Escolar, desde sua inserção no século XVIII, até sua chegada ao
Brasil no século XX, e posteriores movimentos renovadores que buscaram dar um novo sentido
a área. Aborda-se, também, legislações que garantem não só na sociedade, mais também nas
escolas a obrigatoriedade do ensino da história africana e afrobrasileira. Por fim, a capoeira
como uma prática possível nas aulas de Educação Física, ressaltando os nomes daqueles que
resistiram contra o sistema opressor. O movimento feminino que vem ganhando força na
capoeira e tem conquistado espaços que antes eram reservados para homens. Por fim, não
podemos esquecer também de outras culturas populares que assim como a capoeira,
reivindicam espaços como práticas decoloniais dentro do sistema capitalista, e que também tem
importância no imaginário popular brasileiro.
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CAPOEIRA É TUDO QUE A BOCA COME
Paulo Andrade Magalhães Filho
Programa de Pós Graduação do Centro de Estudos Afro Orientais - UFBA Pós Graduação
Resumo
A expressão “tudo que a boca come”, popularizada pelo Mestre Pastinha, tem sentidos
polissêmicas no seio da comunidade da capoeira. A partir do diálogo com o povo de santo,
pretendemos apresentar algumas chaves interpretativas que se articulam em torno da relação
dual e contraditória da capoeira com a Modernidade, compreendida pelas perspectivas
decolonial e do Atlântico Negro. As entrevistas realizadas com diferentes mestres estabelecem
conexões dos fundamentos da capoeira com o candomblé, a filosofia Bantu e a física quântica,
conectando o ancestral com o contemporâneo.
Esta comunicação está ligada a uma tese de doutorado com previsão de defesa para agosto de
2019.
Palavras chave: Capoeira. Modernidade. Bantu.
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4.2 GT - Culturas Populares e Linguagens Artísticas
Coordenação: Everton Machado, Paulo Gonçalves (Ministro) e Andreia Vieira da
Conceição
4.2.1 Relatoria sobre os debates ocorridos no GT
As apresentações do GT foram iniciadas com a comunicação “Etnocenas do samba de
roda em três takes: indumentária, sonoridades e movimento” apresentada pela pesquisadora
Clécia Marino Aquino de Queiroz. Clécia iniciou a apresentação cantando, como se pedisse
permissão aos seus ancestrais para iniciar a sua fala. Envolveu todos e todas participantes da
comunicação. Trouxe aspectos importantes da indumentária das mulheres do Território de
Identidade Recôncavo. Além disso, abordou nuances sobre o samba no que diz respeito às
músicas, aos instrumentos e à percepção do público.
Em seguida foi a vez de Paulo César da Silva Gonçalves e Bruno Abrahão com o
trabalho Literatura de cordel e capoeira: um olhar através dos achados na Fundação Mestre
Bimba. Apresentaram sete cordéis encontrados na Fundação e discorreram sobre alguns
significados encontrados nos cordéis, entre eles o potencial educativo. Esse trabalho faz parte
da tese em construção do pesquisador Paulo Gonçalves.
Andreia Vieira da |Conceição apresentou o trabalho “Contribuições da Literatura de
Cordel para o trabalho com a consciência fonológica na Educação de Jovens e Adultos”, a
autora abordou como o Projeto “Minha Vida em Cordel” foi realizado com a turma da Educação
de Jovens e Adultos (EJA). A apresentação teve como objetivo geral reconhecer a importância
da Literatura de Cordel para o desenvolvimento de habilidades necessárias para aquisição da
consciência fonológica. Conceitos como rima, consciência de palavras, consciência de sílabas
e fonêmicas foram abordados e demonstrados de forma prática visual. Durante a apresentação
o cordelista e professor Antônio Barreto deu um depoimento, transmitido em vídeo, sobre a
importância do cordel nas práticas pedagógicas como meio de informação, leitura e valorização
da cultura popular. Vale ressaltar que as apresentações de Andreia Vieira e Paulo Gonçalves
dialogaram bastante no que concerne às práticas pedagógicas a partir da Literatura de Cordel.
Rubens dos Santos Celestino apresentou o trabalho “Contos e encantos do Quilombo
Monte Recôncavo”. Em sua fala disse reconhecer muitas das mulheres que Clécia Queiroz citou
da cidade de São Francisco do Conde. Abordou a dificuldade inicial para montar uma peça
teatral com os estudantes da EJA de uma escola de São Francisco do Conde. Após repensar sua
prática, percebeu que em verdade os discentes queriam construir juntos a peça e não apenas
encenar. Rubens finaliza a sua apresentação reconhecendo o quão foi importante reconhecer os
saberes discentes dos sujeitos da EJA.
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Leandro Fontes dos Santos apresentou o texto: “A quadrilha junina Arraiá Bela Flor e
seu processo de construção cênica”. Conceituou a quadrilha e apresentou classificações e
regiões onde se encontra cada uma delas. Em seguida, deu enfoque à quadrilha Bela Flor e, a
partir dela abordou nuances dos ensaios da quadrilha, trouxe aspectos dos saberes dos
participantes. Também enfocou sua formação em teatro como fundante para o trabalho com os
participantes do grupo.
Fabio Silva e Andrea Silva e Uildemberg apresentaram “RG: performatividade e
ativismo do/no corpo negro”. O corpo foi relacionado, dentro da arte, como expressão de
ancestralidade. Inquietações e reflexões sobre esse corpo na cena do teatro. Além do disso, o
corpo negro foi relatado como algo que choca (choque epidérmico) quando chega a lugares que
normalmente não tem a presença do negro como joelharias lojas do shopping em Salvador.
“RG: performatividade e ativismo do/no Corpo Negro” traduz-se um compilado do que o
coletivo tem vivido de violência pela cor da pele nos sete anos de existência.
Foram também apresentados os trabalhos a seguir que dialogam com danças e ritmos
numa perspectiva educacional: “UNILAB em extensão: Cabaz Garandi – ritmos e danças
tradicionais da Guiné-Bissau”. Ró Gilberto Gomes Cá e Binto Traule; “O Funk como estratégia
de resistência das crianças da Estrada Velha em Acarape/CE”. Júlia Amanda de Melo Raulino,
Isadora Enéas Maia e James Moura Júnior.
Ailton Mario Nascimento apresentou “DJEMBEREM: a casa dos saberes musicais”.
Abordou danças africanas, a exemplo da Dança das Tinas que tem a cabaça. O autor seguiu nos
apresentando outros objetos transformados em instrumentos músicas como as tinas. As músicas
são feitas em roda de dança realizadas por irmandades. Enalteceu a diversidade de instrumentos
percussivos existentes no Continente Africano e deixou claro que não se restringe apenas ao
tambor. Ressaltou a percepção que muitos brasileiros têm de que no Continente Africano
utiliza-se somente o tambor como elemento de percussão. Apresentou a prática pedagógica que
executou com crianças do Ensino Fundamental I a partir do canto coletivo regido pela flauta.
Falou, ainda, do Djemberem como casa dos saberes musicais. Por analogia, em sua prática em
sala de aula, criou uma casa dos saberes musicais. Para tanto, utilizou-se de uma barraca de
camping como o Djemberem. Assim, quando o(a) aluno(a) estava muito agitado era
encaminhado para esse local. Chegando lá, ouvia música e desenhava, ao passo que, de certa
forma, era convidado a refletir sobre seus atos.
Caroline Matos de Carvalho, Daniela Moraes Mello e Maria Vitória Campos Mamede
Maia apresentaram o texto “Piquenique de histórias: um encontro com a ancestralidade”. Este
trabalho apresentou práticas de leitura e contação de histórias com uma programação que
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respeitava o tempo de atenção de cada criança. Nessa atividade eram selecionadas cantigas da
comunidade que acompanhavam as histórias. Essa foi a forma encontrada por educadoras para
explorar junto às crianças músicas tradicionais do lugar e assim manter viva na memória das
crianças as histórias e cantigas populares. Dessa forma, substituíram o alimento físico, pelo
alimento artístico pela leitura dos livros.
Tâmela Pereira França apresentou o texto “Dança Afro no Projeto Pacais: uma
experiência de autoafirmação de mulheres negras em situação de riscos sociais”. A autora,
graduanda em Dança, iniciou sua apresentação declamando uma poesia. Deu depoimento
demonstrado a sua formação em coletivo que busca representar a mulher negra com respeito e
dignidade. Em seu depoimento disse que, no início, as estudantes se apresentaram tímidas, com
baixa autoestima, não se olhavam no espelho. No entanto, com a prática educativa pela dança,
os participantes passaram a se olhar.
Edilene da Silva Bernardo, Luziana da Silva Bernardo e Antonio Marcos de Sousa Silva
apresentaram o texto “Um tesouro chamado Nordeste: a arte do saber popular - da criação ao
espetáculo”.
Pedro Guilherme Silva Amparo apresentou o texto “O Teatro Negro como estética
decolonial e ferramenta de (re)existências”. Abordou o percurso formativo e de resistência
desde a tentativa de defesa do seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) na graduação até
chegar ao espetáculo "violento". Para Pedro através do teatro é possível representar signos e
ideias relacionados ao processo de colonização do Brasil. A partir de suas vivencias como ator
negro, questionou o espaço que o teatro designa para que o negro tenha voz. Assim, o teatro é
visto com um lugar de (re)existências. O trabalho mostrou o lugar do corpo negro na cena e
como esse corpo fala.

4.2.2. Trabalhos apresentados – Comunicações Orais
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FLAGRANTES DA VIDA DE MIGRANTES EM CONTOS DA LITERATURA CABOVERDIANA E MOÇAMBICANA
Giselle Rodrigues Ribeiro
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB)
Resumo
Nesta comunicação, faremos algumas considerações sobre dois contos contemporâneos
escritos em língua portuguesa, especificamente “A viagem”, da moçambicana Tatiana Pinto, e
“Retorno”, da cabo-verdiana Ivone Ramos. o primeiro, publicado em 2016, no Brasil, pela
editora Kapulana, e o segundo publicado em 2008, pelo Instituto da Biblioteca Nacional e do
Livro de Cabo Verde, incluído na coletânea de contos Elas contam, organizada pela escritora
Ondina Ferreira. Analisaremos suas personagens centrais, focalizando como reagem ao
fenômeno migratório, que afeta a dinâmica de suas famílias, e como ratificam ou desafiam
papéis de gêneros instituídos em suas sociedades. Esta análise tem um propósito descritivo e é
desenvolvida com a adoção do método da pesquisa bibliográfica, ou seja, embasa-se em textos
impressos ou publicados em formato eletrônico. Em termos teóricos, procuramos estabelecer
um diálogo com intelectuais preocupados com o desvendamento de experiências humanas
comuns, como Maria Odila Dias (1998), no artigo “Hermenêutica do Cotidiano na
historiografia contemporânea”, e José Machado Pais, no livro Sociologia da vida cotidiana
(2012). Tratamos, em suma, de realizar um mergulho crítico na cultura de nosso tempo por
meio da literatura, procurando contribuir para o desvendamento e para a visibilização das vidas
de seres sociais pouco visíveis, com o intuito de reconhecer suas práticas e estratégias de
sobrevivência, como parte de um esforço pela dissolução das dicotomias asseguradoras de
processos de subalternização e pelo alçamento de vozes historicamente outremizadas. Este
trabalho está vinculado ao grupo de pesquisa “Migrantes na literatura e nas histórias em
quadrinhos” (UNILAB), cadastrado no Diretório de Grupos de Pesquisa no Brasil do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
Palavras-chave: Literatura. Migração. Hermenêutica do cotidiano.
Referências
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https://youtu.be/DrIC7A0u-f8. Acesso em: 29 out. 2018.
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CABAZ GARANDI – RITMOS & DANÇAS TRADICIONAIS DA GUINÉ-BISSA
Ró Gilberto Gomes Cá, Binto Traule
Instituto de Humanidades e Letras do Campus dos Malês da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB).
Resumo
Os membros do grupo de dança Cabaz Garandi, estudantes bissau-guineenses dos cursos de
Humanidades, Letras, Pedagogia, Relações Internacionais e Ciências Sociais da Universidade
da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira(Unilab) - Campus dos Malês,
desejavam sistematizar e formalizar as suas atividades de ensaio e aperfeiçoamento, pesquisa e
divulgação de ritmos e danças tradicionais da Guiné-Bissau [particularmente, as danças Tina,
Gumbê, Kusundê, Djambadon, N’kankanó bá e Kunderé, cf. Sia (2017), Couto; Embaló (2010)
e Semedo (2010)] através de um projeto de extensão em cujo âmbito desenvolver atividades de
periodicidade semanal nos seguintes eixos: 1) Ensaios do grupo; 2) Desenvolvimento de
atividades de pesquisa; 3) Sistematização dos resultados das atividades de pesquisa para
planejamento de oficinas de divulgação e prática de ritmos e danças com membros externos ao
grupo e para elaboração de materiais impressos e/ou audiovisuais de divulgação; 4)
Desenvolvimento de oficinas de divulgação e prática de ritmos e danças com membros externos
ao grupo; 5) Apresentações artístico-culturais.
O projeto foi aprovado com o nome “Cabaz Garandi – ritmos e danças tradicionais da GuinéBissau” enquanto projeto de extensão no âmbito do edital Programa de Iniciação de Bolsas
de Ensino de Arte e Cultura (PIBEAC) 2019 da Unilab no eixo Arte e Cultura, sob
coordenação do Prof. Carlos Maroto Guerola, e se encontra em andamento desde janeiro de
2019. Desde então, os participantes têm desenvolvido atividades de pesquisa, têm ministrado
oficinas em escolas da comunidade quilombola do Monte Recôncavo (São Francisco do
Conde / BA) e em escolas dos municípios de Santo Amaro e Candeias, e têm realizado
diversas apresentações, como,por exemplo, no III Festival das Culturas da Unilab.
Palavras-chave: Guiné-Bissau. Extensão. Dança.
Referências
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A QUADRILHA JUNINA ARRAÍA BELA FLOR E SEU PROCESSO DE
CONSTRUÇÃO CÊNICA
Leandro Fontes do Santos
Universidade Federal da Bahia - Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas
Resumo
Há mais de uma década me encontro envolvido com o universo das quadrilhas juninas
participantes de competições, principalmente na cidade de Salvador, e algumas questões sempre
chamaram minha atenção dentro desse contexto. Uma das principais foi o formato cênico que
esse tipo de grupo terminou por assumir e o padrão de trabalho que passou a desenvolver,
sempre pautado em uma organização cuja principal finalidade gira em torno de obter os
melhores êxitos possíveis em diferentes concursos juninos conhecidos como festivais de
quadrilhas, eventos que se tornaram muito comuns nas últimas décadas – nos quais as
quadrilhas juninas disputam entre si por premiações em dinheiro. Para buscar tais conquistas,
as quadrilhas passam muitos meses se preparando, em um processo que, somados os ensaios,
as reuniões e planejamentos, dura pelo menos nove meses. Ao se debruçar sobre as
manifestações da chamada “Cultura Popular” atualmente, faz se imprescindível encarar esse
tipo de manifestação considerando o contexto histórico e a conjuntura social onde ela acontece.
Sempre vinculada ao conjunto de “tradições” e folguedos populares das festas juninas, essa
dança – ao longo de sua história – passou por uma série de adaptações e transformações até se
converter em um dos maiores símbolos do período junino no Brasil. a quadrilha junina,
enquanto manifestação de uma cultura popular parece ter reinventado sua prática. E que a
própria concepção generalizada existente a respeito dela em termos de representação não se
sustenta mais em sua totalidade. No caso das quadrilhas profissionalizadas são grupos dotados
de complexidade organizacional, com diretoria e profissionais contratados para montar, dirigir
e coordenar seus trabalhos, bem como aquilo que resulta deles. Trabalhos estes que não se
resumem a pequenas apresentações culturais – ou, para quem preferir, folclóricas –, mas a
espetáculos que envolvem dança, música, teatro e interação com elementos cenográficos,
dentro de um padrão de montagem que exige dedicação e vários meses de preparo.
Grupos de caráter profissionalizado, como a Bela Flor, são interessantes para ser pesquisados
por vários motivos. Um deles se relaciona ao fato de que são essas quadrilhas que, atualmente,
parecem deter certo protagonismo quando o assunto é “São João” – pelo menos na Bahia. De
algum modo, elas parecem ser referência quando se fala em quadrilha junina nos dias atuais e,
além disso, são responsáveis por construir – ou pelo menos por organizar – um público
específico classificado como “quadrilheiro”, que abarca todos os indivíduos que, de alguma
forma, se interessam por essa manifestação. Este trabalho tem como objetivo analisar a
encenação do grupo a fim de problematizar como se dá o trânsito entre o teatro, as tradições
culturais nordestinas e a modernização na construção do espetáculo junino no contexto dos
concursos de quadrilha.
Para a realização desta pesquisa foi preciso sistematizar fontes de referência para a análise dos
processos de construção do espetáculo junino e para as discussões sobre o espaço das tradições
culturais na cena junina do século XXI; visitas de campo as principais quadrilhas juninas da
cidade de Salvador; análises baseadas na imersão no campo empírico representado por essas
quadrilhas e suas formas de montagem, procurando verificar como os seus agentes
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quadrilheiros convivem com aspectos que vão do tradicional aos novos sentidos e significados
das suas práticas culturais.
Observa-se, dentro desse movimento profissionalizado das quadrilhas, uma espécie de
"hibridização", aos moldes daquilo que Canclini (2000) cita, quando diversos referenciais
sociais e culturais parecem passar por uma fusão. Esses grupos são, provavelmente, uma clara
expressão do mundo em que vivemos atualmente, onde se torna cada vez mais difícil falar em
algum tipo de manifestação cultural "pura", no sentido de que não sofreu qualquer intervenção
externa à sua realidade. As quadrilhas juninas profissionalizadas mostram, em suas concepções,
um tipo de trabalho que toma por base referenciais que não são próprios da chamada "cultura
popular". Elas já agregam elementos daquilo que muitos chamam de "indústria cultural", ou
pelo menos se inspiram neles para montar suas apresentações.
Palavras-chave: Quadrilha Junina. Cultura Popular. Encenação.
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LITERATURA DE CORDEL E CAPOEIRA: UM OLHAR ATRAVÉS DOS ACHADOS
NA FUNDAÇÃO MESTRE BIMBA
Paulo César da Silva Gonçalves, Bruno Otávio de Lacerda Abrahão
Universidade Federal da Bahia
Resumo
A Literatura de Cordel, típica da Região Nordeste do Brasil, é uma fonte rica para o acesso aos
significados da cultural local. De acordo com Lüdke e André (1986), pode servir como fonte
de pesquisa inovadora, pois como disse Godoy (1995, p. 21) é “[...] uma forma que pode se
revestir de um caráter inovador, trazendo contribuições importantes no estudo de alguns temas”.
A capoeira, prática corporal de resistência da cultura afro-brasileira, é um deles. Neste sentido,
este estudo tem como objetivo investigar os significados da capoeira na Bahia através da
Literatura de Cordel. Elegemos pontos de culturas, bibliotecas, fundações, escolas de capoeiras,
feiras livres, museus etc., como os lugares para encontrar cordéis para a pesquisa. Para este
momento, a título de aproximação, vamos nos concentrar nos cordéis da Fundação Mestre
Bimba.
Sete folhetos com a temática capoeira foram encontrados. Três autores são responsáveis por
esses escritos, são eles: Victor Alvim Itahim Garcia, Olegário Alfredo e Isa da Rocha
Mulatinho, do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Pernambuco, respectivamente.
O primeiro autor escreveu: O debate de Padre Cícero com Mestre Caiçara no céu (2008), ABC
da Capoeira para crianças (2007), Manduca da praia: o lendário capoeira do Rio Antigo
(2007). Coube ao segundo autor a obra: O encontro de um angoleiro com um regional (2005).
Isa da Rocha Mulatinho, a terceira autora, escreveu: Mestre Mulatinho: a Capoeira de uma
vida (2007), Capoeiragem no Recife dos Brabos (2007) e Histórias da Capoeira
Pernambucana (2008). Assim, mesmo não empregando técnica específica para análise de
documentos, serão apresentadas impressões e inferências pela análise interpretativa, de
Severino (2016).
ABC da Capoeira para crianças, de Victor Alvim, apresenta linguagem adequada ao público
infantil. De forma pedagógica, inicia as vinte e três estrofes do cordel com uma palavra ora
relacionada ao universo da capoeira, ora a sentimentos, virtudes ou partes do corpo. Ao
apresentá-lo com 23 letras, nos remete ao alfabeto sem a interferência do estrangeirismo surgido
no Brasil com a inserção das letras K, Y e W, perspectiva descolonial (BALESTRIN, 2013), ao
valorizar o português brasileiro.
Manduca da praia: o lendário capoeira do Rio Antigo, de Victor Alvim, conta a história de
Manduca da Praia, um Capoeira do Rio Antigo, 40 antes da abolição. Caracteriza-o como
valentão e destemido. Tão destemido que até as maltas o respeitavam. Ratifica, de certa forma,
a presença de arma branca e porretes nesta região. Dessas armas, a navalha é a mais conhecida.
Vale a pena ressaltar que muitos romances da literatura brasileira fazem menção à navalha, a
exemplo de O Cortiço, de Aluísio de Azevedo e Jubiabá, de Jorge Amado.
O debate de Padre Cícero com Mestre Caiçara no Céu, também de Victor Alvim, aborda o
impedimento de Caiçara entrar no céu, após julgamento prévio de Padre Cícero ao saber que o
Mestre Caiçara se envolveu em diversas façanhas e querelas em vida, como brigas, arruaças,
jogos de azar, bebedeiras, vadiação na capoeiragem, poligamia, além de ser candomblecista.
Nesse sentido, o cordel apresenta um viés crítico e reflexivo ao denunciar o preconceito à
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capoeira, à discriminação e intolerância religiosa ao Candomblé, bem como sugere respeito a
toda e qualquer religião.
O encontro de um angoleiro com um regional, de Olegário Alfredo, reitera a discussão acerca
da rivalidade entre o angoleiro e o regional. Apresenta o capoeira regional como ligeiro, porém
afobado. Já o regional faz menção ao jogo rasteiro do angoleiro, o que pode simbolizar como
próximo ao chão, mas também pode ser interpretado como limitado, sem variedade e termos do
gênero. Importante à crítica que faz ao batizado realizado na capoeira regional, ao afirmar
violência nos jogos. Apesar da peleja, ao final do cordel, os dois capoeiras saem de mão dadas
e conversando.
Mestre Mulatinho: a Capoeira de uma vida, de Isa Mulatinho, apresenta o Mestre Mulatinho
como um herói, por ser forte, audaz, destemido, perseverante no aprendizado dos segredos da
Capoeira, inigualável para a autora. Além disso, nas entrelinhas textual está a importância da
formação como mestre de capoeira, não só no aspecto da luta, mas também em relação aos
aspectos relacionados à história de resistência da capoeira.
Capoeiragem no Recife dos Brabos, de Isa Mulatinho, de forma ritmada, conta a peleja do
Quarto Batalhão e a Guarda Nacional de Recife, da rivalidade nas músicas com palavras de
ordem, como também na capoeira coreografada originando o frevo. Traz também a perseguição
do Governador Sigismundo Gonçalves aos capoeiristas pernambucanos.
Histórias da Capoeira Pernambucana, obra também da autora Isa Mulatinho, narra a saga
pernambucana da capoeira renascida através do Me Sinhozinho e do Me Bimba, mas
sacramentada pela linhagem do Me Mulatinho, o qual contribuiu com a formação de diversos
outros mestres e educadores sociais. Ao Me Mulatinho, de acordo com os escritos deste cordel,
o Salve, saudação efetuada por capoeirista, é de autoria deste Mestre de Recife.
Desse mapeamento, não foi encontrado cordel com autores baianos. Porém, as obras
disponíveis na Fumeb trazem discussões importantes para o contexto da Capoeira,
independentemente, da modalidade/estilo apresentado. Dessa forma, ficou evidenciado a
ratificação da Capoeira como luta de resistência em virtude da escravidão, como também em
relação à criminalização imposta pelo Código Penal de 1890. Ressalta-se, ainda, a temática da
Capoeira como importante para trabalhos educativos, para crianças, adolescentes e adultos.
Enfim, a partir das inferências fomentadas, foi possível perceber que, ainda na
contemporaneidade, pessoas discriminam capoeiristas e a Capoeira. No entanto, percebe-se o
quanto o cordel com a temática apresentada é fundante para enveredarmos por assuntos
relacionados à política, à educação, ao preconceito, à saúde, ao lazer entre outros.
Palavras-chave: Literatura de Cordel. Capoeira. Documentos.
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CONTRIBUIÇÕES DA LITERATURA DE CORDEL PARA O TRABALHO COM A
CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Andreia Vieira da Conceição
Escola Municipal Desportiva Santa Rita
Resumo
Este texto versa sobre o que dizem alguns estudos no campo da alfabetização e do letramento
sobre as contribuições do trabalho com a as rimas, especialmente no cordel, no tocante ao
processo de aquisição da leitura e da escrita. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica com
características exploratória que tem como tem como respaldo teórico Gil (2002). A história do
Cordel tem estreita relação com o período medieval, nessa época o ato de contar histórias em
uma comunidade era uma atividade muito comum. Evaristo (2003) nos cota que com o advento
da imprensa, essa narrativa oral passa a ser escrita, assumindo a configuração de literatura.
Porém, na atualidade, o cordel mantém alguns aspectos originais como: a “função social
educativa, de ensinamento, aconselhamento, e não apenas entretenimento ou fruição
individual” (EVARISTO, 2003, p. 120). Além disso, o cordel assume na contemporaneidade a
função de propagar informações registrando, em muitos casos acontecimentos do cotidiano.
Daí a justificativa de levar o cordel para a sala de aula, além disso, é um texto com linguagem
de fácil compreensão que pode abordar contextos atuais e ainda auxiliar no processo de
aquisição da leitura e da escrita. Aspecto que o torna um recurso muito apropriado para o
público da educação de jovens e adultos (EJA), o qual possui leitura de mundo que traduzem
em diversos sabres.
Conforme Pérez e Garcia (200, p. 19) “a escrita, como atividade cognitiva, é a produção de um
texto com uma realidade e um destinatário, conforme a capacidade de produção de cada um” .
Logo, o ato da escrita na escola pode surtir mais efeito se for produzida a partir de uma situação
real de uso social da leitura e da escrita. No contexto da EJA o trabalho com a linguagem escrita
pode partir de textos em que o estudante conte a sua história de vida, pois tais escritos
apresentam significado para o aluno. “A escola é talvez o único lugar em que se escreve muitas
vezes sem motivo” Cagliare (1997, p. 101). Essa afirmativa desse autor nos alerta o quanto a
escrita ainda é trabalhada na escola de forma mecanicista, sem uma reflexão e descontextualiza,
fato que pode causar desinteresse em muitos alunos.
O estudante para escrever precisa desenvolver a consciência fonológica, o objetivo deste estudo
é mostrar como o trabalho com o cordel pode contribuir para compreensão dessa habilidade
metalinguística e ainda fomentar o fortalecimento da autoestima, identidade cultural e a
compreensão da função social da escrita. A consciência fonológica, é a capacidade de detectar
sons de fala idênticos nas palavras, permitindo aos sujeitos representarem os segmentos de som
na linguagem escrita. Dessa forma, do mesmo modo que Gindri, Keske-Soares, Mota (2007)
acreditamos que o processamento fonológico é considerado uma aprendizagem necessária à
alfabetização e facilitadora da aprendizagem da leitura e da escrita. Assim, concordamos com
Capovilla e Capovilla (2000) quando destaca que a crianças (e o adulto) com dificuldades em
consciência fonológica geralmente apresentam atraso na aquisição da leitura e da escrita. Nesse
contexto, o trabalho com o cordel em classes de alfabetização pode ser um recurso importante
para ampliação do entendimento da consciência fonológica. O uso do cordel em sala de aula
possibilita a análise das palavras e a construção de hipóteses de aquisição da linguagem escrita.
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Compreensões, da língua, mais complexas podem ser desenvolvidas com naturalidade, durante
a construção de um cordel.
Logo, torna-se necessário planejamento didático que valorize a história de vida, a ancestralidade
e a cultura destes sujeitos na alfabetização e o cordel permite esta prática. O trabalho com cordel
representa uma tentativa, através de um instrumento da cultura popular e de resistência, de
valorizar os saberes e a cultura dos discentes no ambiente escolar, trazendo-os para o centro do
processo de alfabetização. Nessa ação pedagógica, o professor ao alfabetizar, assume a função
de observador e mediador desse processo. Para tanto precisa articular prática e teoria, daí a
necessidade de investir fortemente na formação docente.
Palavras-chave: Literatura de cordel. Consciência fonológica. Educação de Jovens e adultos.
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DANÇA AFRO NO PROJETO PACAIS: UMA EXPERIÊNCIA DE
AUTOAFIRMAÇÃO DE MULHERES NEGRAS EM SITUAÇÃO DE RISCOS
SOCIAIS
Tâmela Pereira França
Estudante do Curso de Licenciatura em Dança da Universidade Federal da Bahia
Resumo
Este trabalho destaca um relato de experiência de um processo de autoafirmação através da
dança afro no Programa de Arte e Cultura em Áreas de Interesse Social (PACAIS/CASA DAS
ARTES), pela Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC) de Itabuna/BA, no período
de 2015 a 2017. O PACAIS ofereceu oficinas gratuitas em diversas modalidades artísticas e
culturais, com 23 oficinas nas cinco unidades, denominadas Casas das Artes. Justifica-se esta
pesquisa pela ênfase na autovalorização e autoafirmação entre as mulheres negras da unidade
Centro Social Urbano (CSU) inscritas na oficina. Esse período de três anos foi de grade
experiência com um grupo de 40 mulheres durante a manhã e com um grupo de adolescentes e
jovens à tarde, onde ministrei as oficinas de dança afro atendendo a um grupo de mulheres que
sofriam com problemas psicológicos, autoestima baixa ou de violência doméstica, algumas
tinham vergonha de assumir seus cabelos crespos e até mesmo preconceitos com dreads, ou
quaisquer tipos de cabelos de raízes afro-brasileiras. As oficinas de dança afro foram
desenvolvidas de modo a contribuir para a superação dos problemas cotidianos dessas mulheres
e, para tanto, foram selecionadas músicas e ritmos afro-baianos. Como metodologia, foram
realizadas reflexões em rodas de conversas para análise das letras das canções de grupos e
artistas baianos que enaltecem a história da ancestralidade, a cultura e a beleza, em especial, da
mulher negra. Foram convidados parceiros do movimento negro e profissionais da saúde que
contribuíram no debate e nas orientações. Além desses momentos, foram realizadas
apresentações em praças, clubes, feiras literárias, escolas, no Centro de Cultura da cidade de
Itabuna e em diversos eventos sociais. Foram montados trabalhos coreográficos como a
coreografia “Lavadeiras”, por meio da qual as mulheres representaram e valorizaram as
lavadeiras. A coreografia teve por base a composição de Caetano Veloso “Eu e água”,
interpretada por Maria Bethânia. Para valorizar os povos indígenas, foi proposta a coreografia
“Bate Folha”, mostrando no corpo elementos como arco e flecha e deuses das matas e força
desses povos com música da compositora local Ronara Crioula, Daruê Malungo, e coreografias
de dança afro dos orixás, com solo de oxum e coreografia para ogum. Ao final dos três anos de
trabalho, foi perceptível a mudança em diversos aspectos na vida de todas as participantes
mulheres, que se assumiram enquanto negras, deixando de alisar seus cabelos. As participantes
afirmaram ter desenvolvido mais confiança e coragem de fazer o que sentissem vontade sem
pensar no que terceiros iriam falar, como se apresentar em praça pública, colocar turbante e sair
na rua sem ter vergonha. Muitas revelaram ter tomado coragem para procurar um psicólogo o
que, para muitas, antes, era vergonhoso. As que tinham preconceitos com tranças passaram por
um processo de transição para assumir seus cabelos naturais e se apaixonaram pelo universo
das tranças. Portanto, podemos afirmar que a oficina de dança afro desenvolvida no Projeto
PACAIS teve influência positiva na autovalorização das mulheres negras inscritas,
compartilhando uma cultura ancestral e histórica, promovendo autonomia e confiança, além de
contribuir para a saúde do corpo/mente e percepção delas em relação as suas descendências
étnicas.
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“DJEMBEREM”: A CASA DOS SABERES MUSICAIS
Ailton Mario Nascimento
Universidade Federal da Bahia / Universidade Federal do Sul da Bahia
Resumo
A presente comunicação descreve brevemente a concepção, objetivos e ações desenvolvidas
no Projeto de Pesquisa, “A Música Africana entra na Escola: uma proposta pedagógica para a
educação musical”. Projeto de intervenção que propõe através de aulas de música ministradas
a estudantes do 3º ano do Ensino Fundamental I, tendo como repertório músicas africanas de
diversos países, criar possibilidades de acesso e democratização do ensino e aprendizagem da
música africana na Bahia. Considerando essa prática musical uma forma de resistência e
reinvenção indenitário-diaspórica, para discutir sobre os desafios e a relevância da inserção da
música africana na escola básica, como fator de promoção da alteridade e fortalecimento das
identidades, além de refletir sobre as possíveis razões da invizibilização e desconhecimento
desses repertórios e musicalidades em nossa educação musical, assim como refletir sobre o
eurocentrismo predominante no processo de ensino/aprendizagem formal de música no Brasil,
contribuindo para a formação das crianças sobre questões étnico-raciais a partir de referências
musicais africanas, além do desenvolvimento do conhecimento musical das crianças e todas as
capacidades sensório-cognitivas associadas à prática musical. Um relato de experiência, onde
se pretende discutir os desafios e a relevância da inserção da música africana na escola básica,
como fator de promoção da alteridade e fortalecimento das identidades, além de refletir sobre
as possíveis razões da invizibilização e desconhecimento desses repertórios e musicalidades em
nossa educação musical. Embora não seja uma “descrição densa”, segundo Geertz (2008), o
presente trabalho se enquadra nas características básicas da etnografia, já que houve um
trabalho de campo, uma convivência com o grupo, um exercício de imersão no universo escolar,
tentando compreender a realidade daquele grupo a partir da interação nas aulas e
acompanhamentos dos estudantes em sala de aula. Tendo como principais referências teóricas
Rubem Alves (1980), Tomaz Tadeu Silva (2000), Lilian Abreu Sodré (2012), Anthony Seeger
(1984). Realizada no período de cinco meses, com encontros semanais regulares, com aulas de
música – e diversas outras dinâmicas lúdico-educativas –, a pesquisa de campo também
acompanhou e realizou observação às aulas das professoras regentes que passaram pela turma
durante este período, realizando entrevistas com membros da comunidade escolar e
responsáveis pelas crianças. Durante a execução do projeto, foram desenvolvidas algumas
metodologias de ensino e recursos didáticos para o ensino de uma educação musical mais
inclusiva, com a valorização das culturas africanas, destacando-se a contação de histórias – a
maioria criadas por mim –, associadas às canções africanas que nortearam o aprendizado
musical, ao mesmo tempo que possibilitaram reflexões sobre ancestralidade e conhecimento de
diversos aspectos de modos de vida africanos, relacionando-os com a vivência e o cotidiano das
crianças, além da confecção do Djemberem: casa dos saberes e resolução de conflitos, presente
em diversas comunidades da Guiné Bissau.

75
III SEMINÁRIO GRIÔ: CULTURA POPULAR E EDUCAÇÃO

O TEATRO NEGRO COMO ESTÉTICA DECOLONIAL E FERRAMENTA DE
(RE)EXISTÊNCIAS
Pedro Guilherme Silva Amparo
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab)
Resumo
O teatro como arte da representação expressa signos, ideais, discursos e propostas estéticas que
estão conectadas com o processo histórico colonial da construção do Brasil. Diante desta
realidade é importante se questionar, qual lugar o teatro construído por negros ocupa na
sociedade brasileira e quais são as propostas dramatúrgicas e estéticas escolhidas por esta
população para dar “voz” à sua arte. É diante destas questões que este artigo investiga a relação
do teatro produzido por negros com uma estética decolonial e como este processo produz uma
“ferramenta de (re)existência”. Para tanto o presente trabalho acompanha a trajetória do
espetáculo “violento.” que estreou em Belo Horizonte, Minas Gerais em outubro de dois mil e
dezessete, e logo em seguida cumpriu apresentações em grandes centros urbanos brasileiros –
como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Campinas – como também em cidades interioranas
– a exemplo de Tiradentes, Patrocínio e São João Del Rey em Minas Gerais, Ribeirão Preto e
São José do Rio Preto no estado de São Paulo e São Francisco do Conde no estado da Bahia. O
espetáculo através de sua construção dramatúrgica e estética investiga uma nova abordagem ao
lugar de fala do corpo negro em cena. E se desdobra também em quais as novas possibilidades
de fruição artística e das vivências dos corpos negros em diáspora no território brasileiro na
contemporaneidade.
O espetáculo “violento.” instala no território dramático uma experiência. Uma série ritmada de
atos que trabalham sobre uma superfície de signos que reenviam à ancestralidade negra quanto
a certo repertório contemporâneo de imagens da violência – para rasurá-las, perfurá-las,
incendiá-las por dentro. Dois vetores são inseparáveis: o trabalho sofisticado sobre os sentidos
que partilhamos em comunidade e o aspecto brusco, “irrepetível”, da produção de
acontecimentos e de convívio. Para os signos adentrarem uma cadeia de sentidos é preciso ir
até a raiz, transformá-los em coisa concreta e material. Cada elemento é, ao mesmo tempo,
objeto e trabalho: coisa significante e trabalho do sentido, superfície concreta e investimento
imaginário – do performer, mas também do espectador. No jogo com as citações, nas imagens
que reenviam à cultura afro-brasileira, na textualidade complexa do espetáculo, "violento."
enseja uma comunicação que assume uma perspectiva: visa uma interlocução fortemente negra.
Nessa perspectiva de interlocução primeiramente é importante traçar uma trajetória do teatro
negro e suas bases epistemológicas. Desde as experiências de Abdias do Nascimento e seu
Teatro Experimental do Negro (TEN) até chegarmos a pesquisadores contemporâneos desta
expressão artística como Leda Maria Martins, Marcos Antônio Alexandre e Eduardo de Assis
Duarte é possível realizar um debate da relação existente entre a instância de representação do
discurso enunciado pelos negros e como este está atrelado a uma proposta artística decolonial.
É através dos estudos de Frantz Fanon que a pesquisa aponta o teatro negro como uma estética
decolonial e propõe a utilização desta expressão artística como uma ferramenta de
(re)existência. Assim como, se utiliza dos princípios de Stuart Hall para pensarmos a construção
de uma identidade cultural em povos negros em diáspora.
Quando propomos esta pesquisa algumas questões também nos surgem. O que coloca o teatro
negro diferente do conjunto artístico teatral que é produzido no território nacional? Que
elementos diferenciam e conferem especificidade à produção artística dos brasileiros
descendentes de africanos?
Descartados os fatores extraliterários, algumas constantes discursivas se destacam e têm sido
utilizadas como critérios de configuração dessa vertente artística. Estes critérios podem ser
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colocados em cinco pontos segundo as considerações teóricas do professor Eduardo de Assis
Duarte (2008). O primeiro seria a temática, na qual o negro é o tema principal. Em segundo
lugar, a autoria, a escrita são provenientes de autor afro-brasileiro. Logo depois, o ponto de
vista, que pode ser considerado interno e voltado para o negro e suas questões. O quarto ponto
a linguagem, fundada na constituição de uma discursividade específica, marcada pela expressão
de ritmos e significados novos e, mesmo, de um vocabulário pertencente às práticas linguísticas
oriundas de África e inseridas no processo transculturador em curso no Brasil. E o último ponto
seria o público, no qual essa dramaturgia aponta para a formação de um público
afrodescendente como fator de intencionalidade. Impõe-se destacar, todavia, que nenhum
desses elementos isolados propicia o pertencimento à cultura negra, teatro negro ou outras
terminologias, mas sim a sua interação e “inter-relação”. Isoladamente, tanto o tema, quanto a
linguagem e, mesmo, a autoria, o ponto de vista, e até o direcionamento recepcional são
insuficientes. Estes cinco pontos podem ser analisados e confrontados com a “estética
decolonial”, este vetor de pensamento que propõe analisar os meios ideológicos e práticos
provenientes daqueles artistas que não se apoiam nas bases da arte convencional, mas parte de
seu lugar de enunciação para produção de sua obra artística. No Brasil, o negro na dramaturgia
é um caso exemplar da decadência do mito da democracia racial (ARAÚJO, 2008). A
dramaturgia negra, ou escrita afrodescendente e até mesmo literatura afro-brasileira, base
primordial para a construção dramatúrgica espetacular dos grupos e artistas de teatro negro,
ainda luta pelo seu lugar na academia enquanto campo específico de produção literária e
acadêmica. É imprescindível quanto para o campo das artes quanto das humanidades se
debruçarem de forma mais concreta em como as estéticas artísticas podem fomentar
ferramentas sociais de desenvolvimento de grupos subalternos, como também é latente a
necessidade desse campo de pesquisa ser analisado academicamente.
Palavras-chave: Teatro Negro. Estética Decolonial. (Re)Existências.
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UM TESOURO CHAMADO NORDESTE: A ARTE DO SABER POPULAR - DA
CRIAÇÃO AO ESPETÁCULO
Edilene da Silva Bernardo, Luziana da Silva Bernardo, Antonio Marcos de Sousa Silva
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab/Projeto “Um
tesouro chamado Nordeste”)
Resumo
O presente trabalho está inserido em um projeto de extensão intitulado “um tesouro chamado
nordeste: a arte do saber popular, da criação ao espetáculo”. O projeto tem como principal
objetivo pôr em destaque, para a comunidade acadêmica e externa à Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), um olhar sobre a cultura popular brasileira
e, em específico, a cultura nordestina. Assim, o projeto “um tesouro chamado nordeste” procura
promover uma maior integração com a cultura popular brasileira especificamente a nordestina,
através da troca de saberes sobre lendas, cordéis, peças de teatro etc. Para os estudantes
brasileiros, possibilita reflexões acerca da arte e da cultura popular e afirmações indenitárias
que podem ser geradas por meio da cultura, para os estudantes internacionais, aproxima-os das
manifestações culturais locais. Tal projeto se justifica pela necessidade de salientar a
importância do desenvolvimento do tripé ensino, pesquisa e extensão que compõe a Unilab e
da promoção do lazer, diversão e do conhecimento sobre a diversidade da arte e da cultura
popular para a comunidade, permitindo, assim, um elo entre esta e a universidade. Vale também
ressaltar a importância das atividades artísticas e culturais para a comunidade, haja vista que
adolescentes, crianças e adultos poderão se envolver com as atividades, o que seria uma
oportunidade para estes ampliarem seus saberes, suas capacidades de interação e exposição de
ideias, por exemplo. Do mesmo modo, essas atividades artísticas e culturais são importantes
para os unilabianos, tendo em vista que a nossa diversidade cultural está presente diariamente
no nosso contexto social por meio da dança, culinária, literatura, entre outras. Portanto,
trabalhar a cultura popular é necessariamente produzir entre os estudantes, transformação,
emancipação, reflexão crítica e o aprimoramento de saberes, fazendo com que cada um
descubra suas origens culturais, bem como, o fazer cidadania. Além disso, essas atividades se
tornam importantes para a reflexão da relação entre educação e Cultura, transfiguração do
Nordeste, bem como o intercâmbio entre as culturas populares, eruditas e de massa. Sem falar
na promoção de lazer, arte e cultura para as cidades de Redenção, Acarape bem como para o
maciço de Baturité como um todo. O projeto está em atuação desde janeiro de 2018 e durante
esse período já realizamos diversas atividades tais como: contação de histórias em escolas de
ensino público do maciço de Baturité, se apropriando de lendas, cordéis, folclore, adivinhações,
romances etc., com foco em autores que discutem o nordeste brasileiro. Promovemos também
palestras e eventos culturais com a participação de artistas e mestres da cultura popular, bem
como, atividades lúdicas como oficinas de cordel, de xilogravura e de fantoches com meias, nas
dependências da Unilab e nas escolas parceiras do maciço de Baturité. Em números, até o
presente momento, constata-se que, houve uma apresentação e divulgação dos artistas locais do
maciço de Baturité, bem como uma valorização das manifestações artísticas e literárias típicas
do Nordeste como, música, cordel, repente, folclore etc., Por fim, averiguou-se que estas
iniciativas desde 2018 até o presente momento foram e são de suma importância para a
valorização da cultura popular, pela promoção do lazer, da diversão e do conhecimento sobre a
diversidade da arte e da cultura nordestina para os estudantes da rede pública de ensino estadual
e municipal dos municípios do maciço, assim como para os estudantes unilabianos e
comunidade externa em geral.
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CANTOS E ENCANTOS DO QUILOMBO MONTE RECÔNCAVO
Rubens dos Santos Celestino
Escola Municipal Duque de Caxias / Associação de Moradores Quilombolas do Monte
Recôncavo
Resumo
Essa experiência foi realizada nos anos de 2017 e 2018 numa turma de Educação de Jovens e
Adultos (EJA) da Escola Municipal Duque de Caxias, localizada na Comunidade
Remanescente de Quilombo Monte Recôncavo, na cidade de São Francisco do Conde/ BA.
Nesse sentido, a turma era “multiseriada”, composta pelos Eixos I, II e III do Ensino
Fundamental I (anos iniciais).
A proposta da montagem cênica “Contos e Encantos do Quilombo Monte Recôncavo”, surgiu
em resposta ao Projeto Institucional da Secretaria Municipal de Educação, intitulado de Voarte.
Assim, os docentes da Rede de Ensino teriam que produzir com os educandos, desde a
Educação Infantil ao Ensino Fundamental II, montagens artísticas envolvendo as linguagens
das Artes Visuais, Teatro, Música e Dança. Dessa maneira, apresentei a proposta para a turma
que, imediatamente, se recusou a participar dessa experiência, alegando receio à exposição
pública, uma vez que o(a) educando(a) mais novo tinha 33 anos e a mais velha tinha 70 anos,
além da questão de que a maioria da turma era formada por evangélicos.
Diante do desafio de superar a resistência da turma em produzir obras artísticas, refleti sobre
de que modo construiria um percurso de construção teatral em que os educandos se sentissem
seguros em atuar. Foi aí que surgiu a minha proposta em rememorar os causos que os educandos
conheciam desde a infância.
Para além do relato da experiência individual junto à família durante a infância, também propus
a realização de uma pesquisação na própria comunidade quilombola acerca dos causos e contos
que povoavam o imaginário coletivo do Monte Recôncavo. Esse contato com a comunidade
local possibilitou o fortalecimento da tradição oral, pois foi possível levar para a sala de aula
alguns moradores mais antigos, visando que estes contassem um pouco como era a comunidade
no que diz respeito aos aspectos sociais, culturais, ambientais etc.
Durante essa pesquisação, os educandos puderam conhecer um pouco das históricas orais
transmitidas por nossos antepassados. E foi dessa maneira que a contação que era feita na e pela
turma ia se tornando o fio condutor da produção do acontecimento artístico-cultural; a turma de
uma forma geral não se deu conta inicialmente que ao contar um causo usava de uma
expressividade corporal e vocal inerente ao teatro, ou seja, a contação de história trouxe uma
dimensão de espontaneidade e afetividade para a minha proposta artístico-pedagógica.
Vale salientar, que a idade dos educandos e suas atividades “profissionais” no cotidiano da
comunidade (lavradores, marisqueiras, pescadores, diaristas), favoreceram significativamente
o repertório dramatúrgico, já que durante todo o processo de ensino-aprendizagem o
conhecimento prévio da turma foi levado em conta como ponto de partida para a concretização
da proposta.
Dessa maneira, em nenhum momento abri mão das contribuições do grupo, a escuta atenta foi
crucial para conquistá-lo em adentrar a área de representação e fazer de forma orgânica uma
montagem teatral baseada na tradição oral quilombola montense – designação para quem nasce
no Monte Recôncavo).A composição do discurso cênico trouxe para a cena contos e causos de
lobisomem, mulher da trouxa, mula sem cabeça, couro seco, cobra encantadac.
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Essa montagem deu uma expressiva notoriedade à escola, pois a turma foi convidada para se
apresentar na Câmara Municipal de Vereadores de São Francisco do Conde, na Universidade
do Estado da Bahia (UNEB) e outras unidades de ensino dessa cidade.
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O FUNK COMO ESTRATÉGIAS DE RESISTÊNCIAS DAS CRIANÇAS DA
ESTRADA VELHA EM ACARAPE/CE
Júlia Amanda de Melo Raulino; Isadora Enéas Maia; Dr. James Moura Junior
Grupo: Rede de Estudos e Afrontamentos das Pobrezas, Discriminações e Resistências
(reaPODERE)
Resumo
Tem-se como objetivo apresentar o funk como estratégia de resistência das crianças da
comunidade Estrada Velha/CE. Assim, primeiramente, contextualizar a representatividade
cultural de determinada região está para além de artigos científicos já publicados. As
comunidades em situação de pobreza têm sociabilidades específicas vinculadas ao lazer. No
entanto, há uma série de estereótipos vinculados a criminalização da pobreza e formulados por
uma mídia que estigmatiza o estilo de vida dessa população (MOURA JÚNIOR; XIMENES,
2016). Ainda assim, podemos relacionar esse cenário ao estilo musical do funk como uma
representação sexualizada e marginalizada empregada na sociedade pela mídia, que não
reconhecem a origem social do funk. O funk nasceu a partir da releitura das tradições
afrodescendentes brasileiras e estadunidenses por volta da década de 1970, que além de serem
momentos de descontração, eram momentos de conscientização política da população negra,
como afirma Facina (2009). Embora reconhecemos a problemática social ligada a letra machista
e sexualização dos corpos, partimos para uma perspectiva de entendermos que o funk também
é uma forma de resistência e de construção periférica de cultura. Um grupo de extensionistas
voluntários da Rede de Estudos e Afrontamentos das Pobrezas, Discriminações e Resistências
(reaPODERE) da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira
(Unilab/CE) realizaram questionários psicossociais, identificando potencialidades e
dificuldades presentes no território a partir da compreensão das pessoas da comunidade da
Estrada Velha, situada no município de Acarape-Ce. A partir dos resultados, percebemos como
demanda das moradoras, a realização semanal de atividades socioeducativas e lúdicas com as
crianças da comunidade. Com isso, passamos a realizar atividades em uma perspectiva do
alinhamento da teoria e da prática em uma práxis libertadora. Dentro dessas atuações na
comunidade, surgiu um grupo de dança formados por crianças, que se apresentavam para os(as)
próprios(as) moradores(as). É notório o quanto o funk é presente na comunidade das mais
diversas formas, seja através do grupo de dança das crianças, ou dos adultos que gostam muito
de ouvi-lo durante as tarefas do dia a dia. Durante os momentos de lazer também é recorrente
a presença do funk etc. Em maio de 2019, a Rede de Estudos e Afrontamentos das Pobrezas,
Discriminações e Resistências (reaPODERE) realizou uma mesa intitulada “O lugar da
extensão na universidade: silenciamentos e afrontamentos” no qual foram abordados pontos
importantes do papel da extensão universitária dentro e fora da academia, apresentando alguns
grupos extensionistas atuantes da Unilab. No local estavam presentes a comunidade acadêmica
e alguns moradores da comunidade da Estrada Velha. Ao final da mesa, o grupo de dança
formado por meninas se apresentaram ao som do funk, por passos planejados pelas próprias
crianças juntamente com o grupo de extensionistas voluntários. Também foi apresentado passos
de funk por um jovem da comunidade. Ambas manifestações foram bem recebidas e aplaudidas
por todos que se faziam presentes. Constatamos que apesar dos estereótipos relacionados ao
ritmo do funk, a toda a sexualização dos corpos e letras de cunho machistas, a presença do funk
nas comunidades periféricas funciona como uma estratégia de sociabilidade e entretenimento
para os/as jovens. São expressões que vão para além da marginalização do ritmo funk. Por isso,
compreendemos que ele é um modo da comunidade se expressar artisticamente, como também
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dispositivo de diversão e integração. Trata-se de uma questão de identidade e assim, tentamos
construir um espaço de vozes ativas sem opressões silenciosas, mas de reconhecimentos dos
lugares e das trajetórias periféricas.
Palavra-chave: Funk. Resistência. Comunidade.
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UM TESOURO CHAMADO NORDESTE: UM OLHAR DOS VOLUNTÁRIOS
Ana Lívia da Silva Alves, Edilene da Silva Bernardo, João de Sousa Oliveira Filho
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab)
Resumo
O projeto de extensão “Um tesouro chamado Nordeste: a arte do saber popular, da criação ao
espetáculo” é vinculado à Pró-Reitora de Extensão, Arte e Cultura (PROEX), da Universidade
da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). Atuando desde o ano de
2018, o projeto permitiu, em meio aos eventos e atividades, um contato direto com a cultura
regional por meio de artistas locais, voluntários brasileiros e internacionais de nossa
universidade, bem como as atividades de contação de histórias, lendas e contos para o público
infantil, realizado em escolas e eventos, oficinas de xilogravura, cordel, curso de teatro e violão,
entre outras atividades oferecidas, possibilitando uma participação maior da comunidade,
fornecendo-lhes acesso a esse cenário regional, onde não só para nós é importante repassar,
como também resgatar o interesse da população para o que nós temos perto de nós. No que diz
respeito a comunidade acadêmica, nós, que fazemos parte desse projeto tão especial e que se
engaja em alimentar de maneira dinâmica a cultura popular e regional, vimos ser construído ao
longo dessa trajetória em que o projeto atua a integração com a cultura afro-brasileira,
levantando a bandeira da integração trabalhando nossa cultura juntamente com as de países
africanos e asiáticos; trabalhando a comunidade externa a Unilab, o projeto “Um tesouro
chamado Nordeste” nos permitiu não só trabalhar, mas também nos aprofundar com a
regionalidade que não é trabalhada de maneira aprofundada e tampouco repassada para as
crianças em seu processo de escolarização. Dessa forma, com a ajuda dos voluntários o projeto
consiste na iniciativa da promoção de atividades artísticas e culturais para a comunidade
acadêmica e externa à universidade, abordando, especificamente, a cultura popular nordestina.
O principal objetivo é pôr em destaque para a população, um olhar sobre a cultura teatral e
literária popular do Nordeste. O projeto iniciou sua participação no ano de 2018, com duas
palestras, sendo a primeira destinada à abertura do projeto que aconteceu na cidade de
Acarape/CE, havendo a participação de artistas locais, entre outros, a segunda foi sobre a arte
do repente, sua história, evolução e técnicas. Criou-se então a equipe de Contação de histórias:
lendas, contos e crenças que atua até hoje visitando escolas do Maciço de Baturité e
participando de eventos como a XIII Bienal Internacional do Livro no Ceará, 2019, realizada
em Fortaleza/CE, onde buscamos levar de maneira dinâmica a contação de histórias nordestinas
que são pouco conhecidas e trabalhadas nas Instituições de ensino infantil; o projeto também
conta com oficinas, tais quais xilogravura em isopor, elaboração de cordéis e fantoches com
meias para crianças, que funcionam visando principalmente o público infantil, em escolas ou
em oficinas realizadas nos campus da Unilab, além dos cursos gratuitos, sendo eles de teatro e
violão, que são oferecidos para estudantes do corpo acadêmico e para a comunidade. O retorno
de gratificação é imenso, o olhar das crianças torna vivo a vontade de fazer tudo de novo, somos
um projeto sem fins lucrativos, sem nenhuma remuneração para a manutenção do projeto, sendo
o único retorno que recebemos como recompensa o reconhecimento e a felicidade que vemos
no sorriso de cada criança que nos assiste. Constata-se então que esse projeto é de suma
importância para a valorização da cultura popular, por isso temos trabalhado além das intenções
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ajudando assim a fortalecer o tripé ensino, pesquisa e extensão que compõe a Unilab e pela
promoção do lazer e do conhecimento sobre a diversidade da arte e da cultura nordestina,
levando como forma de práticas educativas o ensinar pelo olhar da cultura popular.
Palavras-chave: Arte. Cultura Popular. Nordeste. Voluntários.
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PIQUENIQUE DE HISTÓRIAS: UM ENCONTRO COM A ANCESTRALIDADE
Caroline Matos de Carvalho, Daniela Moraes Mello e Maria Vitória Campos Mamede Maia
Escola Pedra da Gávea – PPGE-UFRJ- LUPEA, Universidade Federal do Rio de Janeiro,
PPGE, FE, LUPEA, ONG Casinha Acolhida
Resumo
Este trabalho relata a experiência estética vivenciada pelos alunos do 2º ano do Ensino
Fundamental da Escola Pedra da Gávea no projeto “Piquenique Literário”, situada na zona oeste
da cidade do Rio de Janeiro. O objetivo deste estudo foi analisar o espaço da contação de
histórias na expansão do viver criativo da criança. O projeto citado é de autoria de uma das
autoras desse relato, autora esta que atua como contadora de histórias e docente dos anos iniciais
do Ensino Fundamental nessa instituição. O piquenique literário é um espaço de contação de
histórias orais, lidas, autorais ou conhecidas contadas por professores e alunos que acontece
semanalmente. As histórias são um verdadeiro banquete, degustado pelas crianças que criam
vínculos profundos com sua memória ancestral e com as referências culturais que dão
sustentação a uma identidade. Este projeto faz parte de um trabalho cultural maior,
desenvolvido na escola e, igualmente, está relacionado com as pesquisas feitas sobre o tema no
mestrado desta docente, no grupo de pesquisa “Criar e brincar: o lúdico no processo de ensino
aprendizagem” (LUPEA-UFRJ-PPGE), mais especificamente a pesquisa “Criatividade e
educação: várias linguagens habitando a escola”.
Os pressupostos teóricos, aqui utilizados para discutir e embasar o material levantado no campo
de pesquisa, possuem como autores primários: Donald Winnicott (1961, 1975) e Gislayne
Matos (2014).
O estudo desenvolvido, de cunho qualitativo, é caracterizado por ser uma pesquisa-intervenção,
a partir do momento em que uma das autoras se situa no campo e nele intervém, utilizando
como instrumento de coleta de dados fotografias e registros coletivos feitos pelos alunos e
professor.
A contação de histórias ocupa um lugar essencial nas sociedades orais, pois nos povos em que
não há escrita, a palavra é o laço que une os homens. Ela é sentida, ouvida, vivida e tocada
(MATOS, 2014). Contar histórias é um convite à criação e à brincadeira com os seus próprios
pensamentos, ou seja, é o lugar onde se abre o espaço da criação, ou espaço potencial
denominado por Winnicott em sua obra. Para criar, é necessário haver segurança no ambiente,
um ambiente suficientemente bom e um tempo e espaço que fluirá em um início, ápice e
término. Sendo o primeiro contato humano com o outro humano o vínculo escópico e depois o
cheiro e a voz, podemos afirmar, não somente teoricamente, mas a partir da experiência aqui
relatada, que encontros literários, onde escutar e olhar sobrepõem-se ao ouvir e ver, permitem
e propiciam , neste espaço de contação de um conto, a criação e fortalecimento dos vínculos
afetivos, enquanto instaura um espaço de confiança e segurança.
Dessa forma, a “palavra” do contador favorece que laços de amizade e de cumplicidade se criem
ou se estreitem. E uma atitude responsável e participativa sempre pode nascer no sentido de
pertencimento, favorecido por laços assim, que se traçam na difusa fronteira entre o real e o
imaginário. (MATOS, 2014, p. 147)
As histórias cumprem funções sociais, pedagógicas, terapêuticas e iniciáticas nas culturas de
tradição oral. Portando, o pertencimento associa-se na formação da identidade do sujeito,
remetendo à memória ancestral de uma cultura popular. No momento da leitura compartilhada
durante o Piquenique Literário, a criança revive, de alguma forma, as condições do legado oral
da narrativa popular.
Assim, a partir da análise do material colhido com a utilização do método temático bardiniano,
demonstrou-se que as crianças que vivenciam um encontro com a literatura oral ou que em oral
se transforma, possui uma maior facilidade de criar e recriar uma rede significativa entre seus
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pares em afeto e igualmente um desenvolvimento de sua percepção de mundo, qual seja, a rede
cognitiva.
Palavras-chave: Criatividade. Espaço potencial. Contação de história.
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ETNOCENAS DO SAMBA DE RODA EM TRÊS TAKES: INDUMENTÁRIA,
SONORIDADES E MOVIMENTO
Clécia Maria Aquino de Queiroz
Professora da Universidade Federal de Sergipe
Resumo
Este trabalho, fruto da tese de doutoramento vinculada ao Programa de Doutorado em Difusão
do Conhecimento (DMMDC), na Universidade Federal da Bahia, tem como objetivo analisar
as configurações cênicas do samba de roda no Recôncavo Baiano e como essas representações
são transmitidas e difundidas comunitariamente, observando suas múltiplas inter-relações
históricas, artístico/culturais, comunitárias, pedagógicas, tendo como maior referência as vozes
e performances das mulheres sambadeiras. Para isso, o estudo foi realizado com uma
abordagem qualitativa, tendo como suporte os princípios da etnocenologia e da
multirreferencialidade, utilizando diversos recursos metodológicos como: pesquisa
bibliográfica; documental; observação participante e colaborativa; entrevistas; registros
sonoros e fotografias.
O samba de roda é, sobretudo, corpo. É o corpo que move se transformando em dança ou em
música executada pelas mãos; que se coloca no espaço e produz roda; que elabora versos
poéticos; que veste saia e torços ou calça comprida e chapéu e constrói uma cena com e para
outros corpos da mesma comunidade ou de outras paragens. No entanto, são poucos os olhares
dos pesquisadores para os corpos em cena. E é isso que essa pesquisa volta sua maior atenção,
procurando articulá-los dentro das múltiplas referências que os envolvem na prática, na cena
do samba de roda. Considerando que na roda, as mulheres têm a supremacia da performance
e, portanto, o foco maior aqui é colocado sobre elas.
Para analisar as (etno)cenas do samba de roda, foram eleitos três aspectos dentro do seu terreno
simbólico: indumentária, sonoridades e movimento. Imbuída de princípios etnocenológicos, a
escrita do trabalho foi realizada usando elementos da linguagem cinematográfica, objetivando
dar foco, enfatizar e maximizar signos e situações que poderiam passar despercebidos,
trazendo-as para primeiros planos e ao mesmo tempo aproximar o leitor da dimensão emocional
do samba. A escrita foi realizada por intermédio de takes, onde cada subsessão é reportada
como “Cena”, cujo desenrolar inicial é capturado através de uma “Câmera” imaginária que
trazem etnocenas do samba presenciadas e/ou vivenciadas pela autora no Recôncavo. Todas as
“Cenas” têm uma parte comentada chamada de “Voz Over”.
O Take 1, que se refere à indumentária, traz a memória dos trajes utilizados no período colonial
e que foram incorporados posteriormente no samba de roda e, em seguida, aborda os diversos
figurinos e adereços utilizados pelos grupos de samba de roda na atualidade. A reflexão do Take
2 é sobre o movimento no samba de roda, entendido aqui como aquilo que é responsável pelas
transformações, que faz acontecer as histórias, os ritos e a transmissão dos saberes. Este take
focaliza inicialmente a roda e os rituais pertinentes a ela. Em seguida, analisa o corpo em atitude
de movimento, para finalmente concentrar-se no sapateado das sambadeiras e sambadores,
atendo-se às variações que sofre de acordo com a localidade e as individualidades. O Take 3
está relacionado com a sonoridade do samba, e portanto, com sua parte musical. Considera-se
aqui que a música, embora seja central no samba de roda, engloba em torno de si outros
elementos não sonoros que dão sentido à sua existência.
A análise das diversas indumentárias levou a compreensão de que elas trazem informações
históricas, religiosas e culturais, que guardam a memória de enfrentamentos, pertencimento,
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resistência e superação, além de perpassarem por questões de status e prestígio. As estéticas
performativas do samba de roda do Recôncavo Baiano não se resumem ao gesto, à dança ou à
música. Elas são todo um complexo de percepção de si mesmo e do outro, onde o movimento,
ludicidade, musicalidade, teatralidade, literatura e criatividade são conjugados juntos com a
ambiência e relações de sociabilidade. Por esse motivo, a autora propõe o termo coreo-líteromusical-participativo para referir-se ao samba de roda. O estudo rítmico do sapatear de algumas
sambadeiras, com posterior transcrição para notação musical, apontou para a inexistência de
um padrão único do passo conhecido como miudinho que difere de acordo com o estilo
praticado pela comunidade de samba e com as percepções individuais das praticantes. A
transmissão do samba de roda é feita através da observação, da percepção e, sobretudo, com a
convivência, entendendo o estilo e as regras da comunidade. O conteúdo textual de algumas
canções revelou questões de gênero marcadas pelo patriarcalismo e preservadas pela tradição.
Palavras-chave: Samba de roda. Etnocenologia. Procedimentos cênicos do samba de roda.
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RG: PERFORMATIVIDADE E ATIVISMO DO/NO CORPO NEGRO.
Uildemberg da Silva Cardeal
Andréia Oliveira Araújo da Silva
Fabio Santos Silva
LIGAdoCORPO – Universidade Federal da Bahia/ PROEXT - Edital PIBExA 2019
Resumo
O Corpo coisa, abjeto, negado, excluído, marginalizado, submisso, violentado, descriminado,
improvável, Corpo em estado policial, Corpo destituído de direitos, versus, Corpo pulsante,
cultural, manifestado, brincante, poderoso, Corpo subversivo, Corpo chão... Nesse contraste, se
sobressai o Corpo território que anseia pela justiça à violação dos seus direitos. Este relato é
referente a Experimentação Artística em Dança que tem como elementos para sua criação, os
efeitos poético-performativos do corpo negro soteropolitano. Sua fundamentação está pautada
tanto em nossas vivências cotidianas, quanto em aportes teóricos que nos fazem transbordar
questões para repensar nossa identidade artivista, refutando os processos conservadores de
intolerância, racismo e ataques aos direitos e conquistas sociais, presentes no atual contexto
político brasileiro e internacional. Entre as andanças, aqui propostas, nos esbarramos em
autores, que disparam estímulos/questões conversíveis em dança, como um convite a repensar
nossos comportamentos a partir do viés “Coreopolítico” (Lepecki), o qual dialoga com Hakim
Bey em “O Boicote a cultura policial”, teóricos que tecem essa rede de provocações como
Fanon em seu best seller: Pele negra. Máscaras brancas, o Prof. Dr. Eduardo Oliveira nos afeta
com o entendimento de corpo, mito e ancestralidade, e no quesito das performatividades negras
nos inspira os escritos do Prof. Dr. Zeca Ligiero, o artivismo da teórica bell hooks, entre outras
referências que corroboram com o que temos pensado/vivido/experimentado no Coletivo
LIGAdoCORPO, que acredita nos processos compartilhados de criação, bem como, no
potencial dos encontros entre artistas/estudantes/público, e por isso, inclui em seu cronograma
de atividades: rodas de conversas e leituras, oficinas de dança aberta ao público, construindo
um espaço de fomento para as questões que estimulam nosso ativismo. Nessa via, seguimos
resistindo, considerando que o diferencial desse projeto é a construção poética desse assunto
tão denso que é a invisibilidade do corpo negro como uma potência de possibilidades, algo que
simplesmente nos instiga enquanto artistas da Dança: articular as ideias, fazeres e dizeres de
forma interdisciplinar e política.
Palavras-chave: Dança. Corpo Negro. Experimentação Artivista.
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4.3 GT - Culturas Populares e Educação Formal
Coordenação: Francisco Neto, Gilmara Freitas e Marta Alencar
4.3.1 Relatoria dos debates ocorridos no GT
O GT 3 intitulado Cultura Popular e Educação Formal, coordenado pelos professores
Francisco Neto, Gilmara Freitas e Marta Alencar, aconteceu nos dias 10 e 11 de outubro de
2019 teve como objetivo socializar e discutir pesquisas que façam um diálogo entre culturas
populares e o espaço de educação formal. O cotidiano da escola é um lugar potente no
desenvolvimento da aprendizagem e na construção de conhecimentos, uma vez que o mesmo
seja permeado e a entrelaçado entre esses saberes e os produzidos pelas culturas populares.
A aproximação das práticas educativas formais às culturas populares contribue
diretamente para a democratização do currículo escolar, ampliando temas, saberes,
experiências, conhecimentos no tempo espaço da escola. Já no campo acadêmico as temáticas
preconizadas pelas culturas populares que foram e são secularmente invisibilizadas trazem uma
reflexão sobre o necessário alargamento das fronteiras científicas e curriculares.
Nestes dois dias de encontro houve um grande entrecruzamento de saberes. Práticas,
memórias, diálogos, falares proporcionaram um contato mais direto com as diferentes formas
de produção de conhecimento. A partir dos trabalhos apresentados houve contato com a
literatura, a música, a ancestralidade, a oralidade, a ludicidade, o que nos leva a um sentido de
vida, uma vida de fato vivida no espaço-tempo da escola.
Os debates contribuíram para um diálogo igualitário entre os trabalhos apresentados,
revelando a educação como um espaço de cultura em que a troca de conhecimento pode resultar
em sugestões de perspectivas metodológicas e investigativas descolonizadoras, bem como
ampliação de repertório teórico por meio de uma rica discussão sobre leituras, experiências e
práticas da cultura popular nos espaços formais de educação.
Os trabalhos apresentados são enunciações de pesquisas que, embora se encontrem em
diferentes estágios, mostram que a militância e o engajamento entre cultura popular e educação
formal permitem ampliar o debate epistemológico e possibilitar o diálogo entre saberes
ancestrais da tradição e conhecimentos construídos formalmente.
O cordel abaixo sintetiza os trabalhos apresentados nos dois dias do GT.

Neste grupo de trabalho
Da educação formal
Discutiu-se muito temas
De modo decolonial
Na cultura popular
A educação é genial.

Interdisciplinaridade
Além do conteúdo
Trazendo à educação

Cultura que é tudo
De maneira virtual
Valorizar o cultural

Foi lá no sul da Bahia
Que o mestre popular
Fez na universidade
Sabedoria exemplar
Gerando desconforto
Do formal se arrepiar
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Mestres de Cachoeira
Aprenderam de verdade
A refletir preconceito,
Cultura, diversidade
Para descolonizar
Na individualidade

Para enfrentar pobreza
Tem pesquisa e extensão
E com a comunidade
Vencer discriminação
Orientadores sociais
Transformando a nação

Para o trabalho com arte
A escola também se fecha
Artistas e professores
Alunos ganham a deixa
Valorizar a cultura
Para não se ter queixa

Pesquisa colaborativa
E ver o Judas queimar
Só fortalece a cultura
Vamos já testemunhar
Para que a nossa gente
Não venha embelecar

Educação física
Rezadeiras, ritual
Indo além da escrita
Na história cultural
A memória fortalece
Na expressão corporal

À sombra do dendezeiro
Vamos juntos nos sentar
Colocar a mão na massa
Ancestrais valorizar
Imitando nossas árvores
Aprender se sustentar

Tem verso de improviso
Do aboio e da toada
Fazendo uma literatura
Por nosso povo pensada
Histórias e narrativas
De vaqueiras arretadas

Este GT foi um chamado
Para nos orientar
Nesta luta da cultura
Veio nos mobilizar
Com pedagogia Griô
Aprendemos a pensar

Paulo Freire é mestre
Ideologia é libertar
Ensinando o caminho
De aprender e ensinar
E jamais o oprimido
Venha se colonizar

A pedagogia griô
Alimenta a resistência
Nutre a educação
Quilombolas são vivências
De epistemologias
Garantindo a existência
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4.3.2 Trabalhos apresentados – Comunicações Orais
CULTURA NORDESTINA E O MOVIMENTO ARMORIAL – MOSTRA
PEDAGÓGICA NO COLÉGIO ESTADUAL RAPHAEL SERRAVALLE
Bruna Nosini, Lucas Nascimento Carvalho
Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia
Resumo
O presente trabalho tem como objetivo expor um estudo sobre a valorização da cultura
nordestina dentro da escola pública, no Ensino Fundamental II, respectivamente, na disciplina
de Artes. Partindo do planejamento pedagógico anual e de unidade letiva elaborado junto as
atividades do Programa Residência Pedagógica, pela professora /preceptora e os residentes, no
Colégio Estadual Raphael Serravalle, localizado no bairro da Pituba na cidade de Salvador/BA.
O projeto busca trazer um estudo sobre a cultura nordestina e suas diferentes manifestações
artísticas, utilizando como base de pesquisa o Movimento Armorial. Movimento este, fundado
pelo escritor Ariano Suassuna em 1970, cujo objetivo era criar uma arte erudita a partir da
cultura popular nordestina e que contemplava as diferentes manifestações artísticas: música,
dança, literatura, artes plásticas, teatro e cinema. Abrangendo as quatro séries do Ensino
Fundamental II (6º ao 9º ano), o projeto será desenvolvido durante a segunda unidade do ano
letivo de 2019. Terá sua culminância com a realização da II MOSTRA DE ARTE, CULTURA
E ESPORTE ARMORIAL – A nordestinidade em movimento, que acontecerá na escola no
período de 17 a 19 de setembro, quando serão apresentados os resultados obtidos durante o
processo desenvolvido na unidade letiva, nas suas diferentes manifestações artísticas, onde
serão oferecidas oficinas que englobem a temática proposta criando uma aproximação e resgate
de costumes populares; assim como o fortalecimento de uma identidade nacional através do
conhecimento e fortalecimento dos diferentes movimentos regionais nordestinos, em especial
na Bahia. Cada turma/série está sendo designada para uma manifestação artística em específico,
partindo sempre dos estudos sobre o que é o Movimento Armorial, seguido de atividades
práticas. Acredita-se que trazer o estudo da cultura popular nordestina para dentro da escola,
possibilitará ao aluno conhecer e consequentemente trazer esclarecimentos/questionamentos
sobre costumes e fazeres, que ao mesmo tempo em que são preservados ao longo dos anos, não
são explanados pela sua origem ou propósito. Essa aproximação faz com que se inicie a
formação de um olhar mais atento diante das diferentes manifestações artísticas que integram a
cultura e identidade do nordeste, como forma de resistência e afirmação de si mesma.
Palavras-chave: Cultura. Nordeste. Identidade.
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COMUNIDADE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (CVA) PARA FORMAÇÃO
DOCENTE INTERDISCIPLINAR: FOMENTANDO INTERCULTURALIDADE E
JUSTIÇA COGNITIVA
Natália Silva Souza Maia Ribeiro, Maria Eunice Limoeiro Borja e Sônia Maria Rocha Sampaio
Observatório da Vida Estudantil (OVE)/ Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Professor
Milton Santos da Universidade Federal da Bahia
Resumo
O trabalho foi realizado no âmbito do projeto “Formação Universitária e Interdisciplinaridade”
que investiga o percurso da adoção de concepções inovadoras de aprendizagem através dos
Bacharelados Interdisciplinares (BI) na Universidade Federal da Bahia (UFBA). O projeto tem
sido desenvolvido a partir da organização de temas em categorias de estudo e planos de trabalho
que investigaram: o percurso da adoção do modelo interdisciplinar na UFBA; a concepção dos
docentes acerca da interdisciplinaridade em cursos de formação geral; o entendimento dos
estudantes do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências (Ihac) e também, estudantes de
Cursos de Progressão Linear e de pós-graduação acerca da interdisciplinaridade. Essa
metodologia possibilitou um mapeamento das noções de interdisciplinaridade presentes na
UFBA. Os estudos realizados anteriormente viabilizaram também a identificação de
problemáticas relacionadas à implantação de um modelo de formação geral e interdisciplinar,
os BI, na Instituição como fruto do Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades
Federais (Reuni). As análises preliminares identificaram a demanda por uma intervenção que
promova a formação e a discussão sobre o próprio conceito de interdisciplinaridade – que não
apresenta única definição e interpretação – mas também, sobre as adversidades do
desenvolvimento de uma proposta educacional transformadora. Nessa conjuntura, o professor
tem papel fundamental na promoção das práticas interdisciplinares na universidade e assim,
idealizamos a elaboração de uma Comunidade Virtual de Aprendizagem (CVA) online voltada
para o público docente com objetivo de fomentar um compartilhamento de saberes sobre as
propostas pedagógicas interdisciplinares.
No decorrer da realização das atividades, constatamos a importância da articulação entre os
conceitos previamente utilizados no projeto “Formação Universitária e Interdisciplinaridade” e
estudos realizados no âmbito do Pensamento Decolonial e das Epistemologias do Sul. Os
trabalhos precedentes realizados postulam que as perspectivas interdisciplinares podem ser
relacionadas com pedagogias que produzam diálogos amplos e interculturais, pois é necessário
promover o debate sobre tais temas e pensar metodologias que não corroborem com concepções
equivocadas e ultrapassadas. Os Estudos Decoloniais e das Epistemologias do Sul têm sido
desenvolvidos fundamentados na compreensão de que formas de dominação presentes no
contexto colonial mantêm-se através de domínios baseados em concepções racistas, patriarcais
e imperialistas. (SANTOS, 2010, 2005; VISVANATHAN, 2009; VASCONCELOS, SANTOS
G., SAMPAIO, 2017; BRITO, SANTOS G., RIBEIRO, 2017). Portanto, faz-se necessário o
reconhecimento de tais problemáticas e elaboração de práticas emancipatórias que validem
saberes e fortaleçam as lutas dos sujeitos que sofrem com essas atuais opressões.
Os direcionamentos das bases teóricas estarão presentes no espaço virtual não só como
referências bibliográficas, mas também, guiando a metodologia da Comunidade Virtual de
Aprendizagem (CVA). Pretendemos, mediante a interação estabelecida entre os docentes,
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produzir novos conhecimentos e práticas dentro do próprio ambiente virtual. Nesse sentido,
julgamos fundamental que as ferramentas utilizadas na CVA estejam de acordo com as
perspectivas de colaboração de conhecimentos distintos de forma horizontal. Assim,
consideramos que a partir do desenvolvimento de um trabalho coletivo, seja possível construir
constantemente, e de maneira processual, formações mais humanas, que ofereçam respostas
mais efetivas e abrangentes aos problemas do mundo, abrindo mão de concepções ultrapassadas
e experienciando novos conceitos.
Palavras-chave: Interculturalidade. Justiça cognitiva. Formação docente.
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A EDUCAÇÃO ACONTECE: ANÁLISE DE UMA EXPERIÊNCIA DE SEIS MESES
Mónica Faria e Natacha Antão
Escola de Arquitectura da Universidade do Minho
Resumo
Aprendemos nos livros, a partir de alguma conversa que tivemos, a tomar um café, na
companhia de um amigo, com as várias histórias que nos contam que a educação e a
escolarização nem sempre andaram de mãos dadas. A educação trata-se de um processo
temporal, político, geográfico, que denuncia projetos de sociedade, modos de vida e, que por
ser assim mesmo, reflete interesses, culturas, identidades, ideais, propósitos. Assim, é possível
estudar metodologias, pedagogias ou movimentos educativos diversos, diferenciados e plurais.
Eu, Mónica, aprendi essa realidade com o quilombo da Conceição das Crioulas, Pernambuco,
Brasil. Terminei a Licenciatura de Artes Plásticas, com a inquietação que a pedagogia crioula
(NASCIMENTO, 2017) era a academia que eu devia frequentar. Aquando do Mestrado,
continuei a transportar para o contexto académico português as aprendizagens que partilhava
na comunidade quilombola, com as professoras quilombolas, com as mestras quilombolas. De
forma que, quando continuei para o doutoramento foi para a comunidade quilombola de
Conceição das Crioulas que me desloquei e onde ganhei casa durante dois anos. Terminei essa
etapa no Porto, em 2016, e abracei outros projetos. Conceição das Crioulas passou a ser o que
sempre aspirou a ser em mim: casa, saber, escola, fibra, partilha, encontro, resistência,
despedida, abraços e saudades.
Em 2018, voltei à Faculdade como Professora Convidada, para lecionar Atelier I na
Licenciatura de Artes Visuais, que iniciou no ano letivo de 2018/2019, na Escola de
Arquitectura da Universidade do Minho, em Guimarães, Portugal. Partimos para a rua, fizemos
das estradas as mesas da escola, da paisagem a paleta de cores e ocupando a sala “museu” da
escola fixamos um lugar de convergência para refletir as múltiplas e divergentes experiências
que aconteciam. Nessa prática revi as minhas aprendizagens crioulas, a pedagogia que aproxima
saberes, pessoas, currículos, que se pode exercer em qualquer espaço e lugar, sem restrições
nem condicionamentos temporais ou espaciais.
No século XXI para pensar e refletir sobre Educação, partimos do princípio que ela acontece
sobre várias dimensões, em diferentes espaços e em relações interpessoais dinâmicas onde o
uso de diferentes linguagens e diversas narrativas enriquece o pensar, o fazer e o (re)criar, onde
tudo é ação e consiste no fazer, experimentar, errar. Atentas no passado das histórias da
educação, estamos a propor um projeto educativo e artístico que pensa uma escola/cidade,
reconhecendo a cidade como um espaço partilhado por um coletivo de pessoas sedentárias ou
nómadas, num frenesim contínuo de encontros com a história local e global, passada, presente,
pensada para o futuro.
Aproveitando o fato da nossa escola poder oferecer pela primeira vez uma licenciatura em artes,
e acreditando num projeto distinto da oferta existente apostamos num método de ensino baseado
em projeto com um tema que procurou estabelecer uma forte ligação com a cidade. Partindo do
conceito de deriva (DEBORD, 1958) e do andar como prática de investigação artística
(CARERI, 2002) propusemos aos estudantes explorar a cidade de Guimarães, lugar que
habitariam nos próximos anos, como impulsionadora de trabalho artístico. Em completo com
esta aproximação geográfica, social e pessoal à cidade proporcionou-se também uma forte
ligação com a cultura local e artística da região (Museus, Centros de Arte, Galerias) através de
encontros e desencontros com artistas e temáticas contemporâneas inúteis (ORDINE, 2013).
Interessa-nos olhar para este processo educativo e artístico sob o prisma de que toda a educação
é informal. Esta nossa pedagogia de ensino-aprendizagem lembra-me sempre da experiência
que tive da pedagogia crioula, que nos propõe olhar o local como um organismo vivo, cheio de
histórias em constante ebulição, de saberes, de resistências e plural.
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Sendo que a educação formal surge por uma necessidade de controlo, uma ferramenta de poder
e de domínio (ILLICH, 1971), ela limita e hierarquiza o saber por determinar um conhecimento
obrigatório – o currículo – que define o que é importante para um tempo, um espaço, um grupo
de pessoas, qual a história que deve ser contada e quem é que a conta. Por isso, aproximamonos da pedagogia da autonomia (FREIRE, 1996) e sob o chapéu da educação não formal, e
reconhecendo que a educação acontece de modo mediado e não mediado, podemos questionar
saber, tempo, espaço e história, recuando para um lugar onde a educação não pode ser
controlada ou controladora e pode ser artística e indisciplinada.
A questão que me coloco e, que gostaria de vir a conversar convosco, é sobre este nosso
momento inicial do curso: o que é que os meus anos de experiência na Conceição das Crioulas
me trouxeram de aprendizagens, modos de ver a educação e de fazer artístico, que possa
partilhar entre o Quilombo e Guimarães? E quais os desafios que essa prática artística e
educativa levanta?
Gostaríamos de convidar-vos a fazer parte desta história.
Palavras-chave: Artes visuais. Pedagogia crioula. Educação artística.
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DESCOLONIZAR A CULTURA: OS MESTRES E AS MESTRAS DOS SABERES
POPULARES TRADICIONAIS E AS PRÁTICAS SOCIOEDUCATIVAS NA ESCOLA
BÁSICA NO EXTREMO SUL DA BAHIA
Francisco Antonio Nunes Neto
Universidade Federal da Bahia/ Universidade Federal do Sul da Bahia
Resumo
O objeto da pesquisa do projeto em desenvolvimento problematiza a introdução dos mestres e
das mestras dos saberes populares tradicionais das comunidades remanescentes de quilombo
Arara, Helvécia, Rio do Sul e Volta Miúda; e indígenas Pataxó das aldeias Cahy,
Corumbauzinho, Guaxuma e Renascer no contexto dos processos de ensino-aprendizagem na
Escola Básica no Extremo Sul da Bahia. Para tanto, parte da constatação sobre a importância
da implementação de currículos educacionais que dialoguem com as questões teóricometodológicas elaboradas nas pesquisas e nos estudos sobre descolonização. Igualmente, tendo
em vista as determinações das Leis nº 10.639/03 e nº 11.645/08, a pesquisa de que trata o projeto
buscará – ultrapassando a etapa da constatação sobre a necessidade e importância da introdução
das histórias e culturas africanas, afro-afro-brasileiras e indígenas nos currículos escolares da
Educação Básica – analisar de que maneira, em que medida e em quais sentidos os saberes
populares tradicionais em trânsito nas comunidades quilombolas e indígenas podem ser
estruturantes da reformulação curricular na Bahia. Neste sentido, ao problematizarmos a
introdução dos mestres e das mestras dos saberes populares tradicionais daquelas comunidades
nos contextos dos processos de ensino-aprendizagem na Educação Básica, visamos, para além
de estabelecer o mapeamento de práticas socioeducativas, identificar como estas podem, a um
só tempo, acionar e articular outras estratégias epistemologias na promoção de uma educação
diversa, plural, polifônica, inclusiva, intercultural e emancipatória. Numa visada, a pesquisa se
dedica a problematizar a introdução de outras perspectivas epistemológicas em espaços formais
de escolarização, de modo a garantir que os diversos sujeitos sintam-representados e
protagonistas de suas experiências cotidianas de aprendizagem, praticando, significativamente,
uma vida cidadã, acionando para isso, os repertórios culturais que lhe permitam a construção
identidades socioculturais positivas em aldeias indígenas, em áreas remanescentes de
quilombos rurais ou urbanos, em terreiros de candomblés, em assentamentos e em outros
espaços de sociabilidades. Nesse sentido, visamos problematizar como outras formas de pensar
e ler o mundo (epistemologias) podem ser acionadas no contexto da formação escolar entre os
diversos sujeitos durante as suas dinâmicas de aquisição de conhecimento como de capital
importância no interior dos processos que os permitem elaborar as suas identidades
socioculturais para conhecer a si e ao outro (alter) nas comunidades e nos grupos onde os
mesmos se encontram inseridos, o que contribuirá para que as culturas e seus agentes (sujeitos
históricos) sejam lidos (as culturas e suas práticas como textos) sem a adoção de sistemas
classificatórios e formas de hierarquização como as ainda vigentes no Brasil, o que, em larga
medida, infelizmente, dão lugar a naturalização de diversas formas de manifestação de
preconceitos e racismos. Em uma síntese – no trabalho de enfrentamento e combate às
desigualdades histórico-sociais em países subdesenvolvidos como os da latino-américa –
precisamos acionar estratégias que efetivem, em bases significativas e equitativas, o acesso aos
bens, patrimônios e repertórios culturais aos diferentes povos, de tal maneira a possibilitarmonos a garantia dos nossos direitos humanos.
Palavras-chave: Educação. Ensino. Descolonização dos saberes.
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A VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL EM SALA DE AULA: UMA
ABORDAGEM LITERÁRIA
Gilmara Caneiro da Silva Freitas
Mestre em Letras/Universidade Estadual de Feira de Santana
Resumo
A valorização da cultura local na sala de aula é um dos muitos desafios enfrentados por
professores comprometidos em aplicar estratégias de ensino-aprendizagem que contemplem as
exigências do currículo e sejam significativas para a formação da identidade cultural do
estudante. O desafio é ainda maior quando se trata do texto literário, pois a literatura, como
parte do currículo da escola, costuma ser um estudo voltado para os cânones, garantindo a
valorização de alguns saberes em detrimento de outros. Por isso, geralmente é tratada, inclusive
pelos professores de Língua Portuguesa, com muita reverência, como uma presença tão ilustre
no ambiente escolar que se torna, praticamente, inacessível para os alunos e muitos terminam
a etapa da educação básica estabelecendo contato superficial com os poucos gêneros a que têm
acesso na escola. Diante dessa problemática, tornar-se indispensável possibilitar o encontro de
práticas educacionais com as culturas locais que formam o universo particular dos alunos;
aproximar as culturas populares dos ambientes formais de educação permite que os estudantes
valorizem e prestigiem as histórias de sua gente. Nessa perspectiva, discute-se os caminhos
traçados durante de projeto de intervenção, através de Sequência Didática (SD) adaptada do
modelo apresentado por Schneuwly e Dolz (2004), em escola da rede pública municipal de
Riachão do Jacuípe/BA, com objetivo de contribuir para uma educação emancipadora,
preocupada em fomentar o cruzamento das teorias institucionalizadas com os saberes mantidos
através das gerações, despertando o pensamento decolonial através de reflexões para além dos
conhecimentos epistemológicos. O material basilar da SD foi Aboio e Toada, manifestação da
cultura popular inerente às tradições e costumes locais, uma vez que o ambiente escolar ideal é
ponto de encontro para as diversas culturas que circulam na sociedade, incorporando atividades
culturais que constituem as vivências e as identidades dos alunos, identificando-se e
posicionando-se criticamente sobre diferentes papéis, ritos e práticas sociais. Nessa proposição,
aboiadores e vaqueiros da comunidade colaboram através de aboios improvisados e cantoria de
toadas usados como material para desenvolvimento da SD em que as atividades propostas
caracterizam-se por eventos de promoção de leituras e valorização de aspectos da identidade
sociocultural, com finalidade de construir como produto final um livreto com textos do gênero
narrativo. Os pressupostos teóricos partem de documentos oficiais como os Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN,1998) cujas diretrizes apontam para a importância do
desenvolvimento da oralidade levando em conta a situação de produção e as dimensões
pragmáticas da linguagem. A concepção de linguagem é a defendida por Mikhail Bakhtin
(2003) que consiste no uso consciente da linguagem, em uma perspectiva de língua como
fenômeno social de interação verbal que encontra amparo nas considerações de leitura
defendidas por Petit (2008), considerando as referências culturais e as reflexões sobre oralidade
e literatura de Zumthor (2010, 2014), Sautchuk (2009), Amorim (2007) e Ayala (1988, 2013).
Os estudos sobre Letramento estão baseados em Street (2014). As produções realizadas ao
longo da intervenção foram socializadas na página virtual blog Tenda de Pensar e distribuídas
em formato de livretos para a comunidade.
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POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS DOS JOGOS INDÍGENAS NO COMPONENTE
CURRICULAR ESTUDOS DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS: UM RELATO DE
EXPERIÊNCIA
Diogo do Nascimento Cana Brasil e Luís Vitor Castro Junior
Universidade Estadual de Feira de Santana
Resumo
Este trabalho é fruto da experiência de monitoria no componente curricular SAU 158: Estudos
das Manifestações Culturais no semestre 2018.2 da Universidade Estadual de Feira de Santana
(UEFS), localizada no município de Feira de Santana. Neste sentido, o relato de experiência
revela o processo de planejamento das atividades pedagógicas entre professor-orientador e
monitor, além das discussões e vivências no componente curricular quanto à cultura indígena.
O programa de monitoria da UEFS tem como objetivo oportunizar a iniciação a docência e a
aprimorarão do ensino aprendizagem do estudante de graduação e com isso aprofundá-lo no
conhecimento teórico, aprimorar o seu trabalho como futuro docente.
A proposta da bolsa de monitoria intitulada “Fazer aprendendo e aprendendo fazendo”,
considera que os alunos são sempre agentes ativos no processo da construção do conhecimento,
participando de todos os processos de ensino em sala de aula, contribuindo nas discussões,
trazendo novas referências e levantado propostas. Neste sentido, os encontros fortalecem a
interação entre o saber-fazer e o saber-pensar.
No primeiro momento da disciplina é contextualizada a relação da cultura indígena com a aérea
da educação física, discutimos as mudanças históricas no processo civilizatório da formação do
povo brasileiro, dessa maneira, é importante que os educadores tenham consciência em manter
vivo o conhecimento das populações indígenas. A culminância do projeto se dá na realização
dos jogos indígenas da disciplina.
A cultura indígena vem sendo subjugada por seus “descobridores” desde o primeiro momento
que estes invadiram as terras brasileiras. Neste processo de colonização, muito da cultura
indígena foi se perdendo no curso da história em virtude do processo de aculturalização dos
saberes indígenas ao longo do tempo, os territórios indígenas ainda hoje continuam sendo
invadidos por grandes empresas e proprietários de fazendas, sendo que essas invasões
propagam a violência e a continua eliminação da cultura indígena. Portanto, há relevância no
valorizar os legados políticos-estéticos da cosmovisão indígena para preservar seus costumes e
tradições que se tornaram um patrimônio cultural.
Visando introduzir o conteúdo sobre a cultura indígena dois textos foram escolhidos para serem
trabalhados em sala: “Corpo, cultura de movimento e jogos indígenas nas aulas de educação
física” de Domingos et al (2007) e “Experiência pedagógica com jogos indígenas em aulas de
educação física de uma escola pública do estado de Mato Grosso” por Tenório e Silva (2014).
Os textos tratam dos jogos indígenas e de experiências de jogos indígenas nas aulas de
Educação Física, os mesmos são trabalhados em debates, discussões e apresentações para dar
suporte aos docentes no que se refere à elaboração dos planos de aulas, tendo como proposta
jogos e brincadeiras indígenas.
Nesse semestre foram organizadas sete equipes que produziram sete planos de aulas, com uma
enorme diversidade de jogos e brincadeiras, tais como: construção e jogo de peteca, jogos cama
de gato, jogos de bastões Rõkrã, cabo de guerra, jogos de tabuleiro humano e construção de
brinquedos. Todos os planos foram aplicados tendo como público alvo a própria turma e ao
final das aplicações dos planos nos reuníamos para avaliar as atividades e para que os próprios
alunos opinassem nos planos executados, dando suas contribuições para as intervenções dos
colegas e discutissem a possibilidade de se trabalhar essas atividades nas disciplinas de estágio
obrigatório.
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No que tange aos jogos indígenas (projeto realizado como culminância do componente
curricular), solicitamos a formação de duas equipes mistas, composta por homens e mulheres,
com a mesma quantidade de integrantes. Em seguida solicitou-se que dessem nomes as suas
equipes, cada grupo criou um nome que representasse um grupo étnico indígena, bem como os
gritos de guerra e, posteriormente, fizemos o levantamento das possíveis modalidades que
poderiam fazer parte dos jogos. Na aula seguinte, organizamos o congresso técnico para
selecionarmos as atividades que poderiam ser feitas, as regras de cada modalidade, vestimentas
e os alunos que representariam as equipes em cada modalidade.
Até chegar o dia dos jogos indígenas, as aulas foram bastante intensas, com ensaios, discussões
e outros preparativos como construção de arco e flecha, tora e roupas. Os jogos selecionados
foram: Corrida de tora, cabo de guerra, arco e flecha, ikindene (luta) e natação. As atividades
em geral não têm separação de sexo e os alunos escolhem as modalidades que iriam participar.
Os jogos não se resumem apenas como momento avaliativo, é também um momento de
diversão e interação entre alunos, pois a turma geralmente é formada por estudantes de
semestres variados. A apresentação dos jogos indígenas é uma experiência cultural bastante
rica, onde materializamos os saberes da cultura indígena enquanto um possível conteúdo para
ser trabalhado nas aulas de educação física.
Ao se trabalhar a cultura indígena no curso de licenciatura em educação física, tangencia
possibilidades para os acadêmicos, futuros professores, de modo que possam trabalhar esse
conteúdo nas escolas, pois tem sido um algo pouco explorado pelos docentes durante a
formação inicial dos licenciados, muito embora exista a lei 11.645/2008 (MEC, 10 de Março
de 2008) que legitima essa temática. O ensino da cultura indígena, tanto nas universidades,
quanto nas escolas básicas traz mais uma possibilidade de aprendizagem para todos os
envolvidos, mostrando possíveis caminhos diferentes das aulas cotidianas de educação física
que têm sido esportivizadas, a experiência quanto monitor da disciplina é ainda mais
enriquecedora, pois é possível participar de todo o processo tanto como ex-aluno da disciplina
quanto monitor.
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A "CONTAÇÃO" DE HISTÓRIAS COMO POSSIBILIDADE DE CONSTRUÇÃO DE
NARRATIVAS DE SI E DO MUNDO EM PERSPECTIVA DECOLONIAL:
CONTRIBUIÇÃO PARA UM ENSINO CONTEMPORÂNEO DE ARTE
EMANCIPATÓRIO
Leonardo Rodrigues Martins
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade de Educação Curso de Especialização
Saberes e Práticas na Educação Básica, Ênfase no Ensino Contemporâneo de Arte
Qualquer pessoa pode contar histórias a partir de sua experiência de vida.
E assim narrar a si e decolonizar o mundo!
Resumo
Essa é uma proposta de pesquisa sobre a “Contação” de histórias que pretende contribuir para
a construção de práticas docentes na escola atravessadas por experiências de vida de seus/suas
praticantes (professores/as e alunos/as) e destinadas a promoverem vivências transformadoras
centradas em narrativas pessoais a partir de si, de seu estar no mundo, de seu lugar no mundo,
do mundo que nos envolve. O que implica em plasmar identidades a partir do Sul, da América
do Sul, do Brasil, enfrentando o desafio de re-existir e in-surgir e re-viver rompendo “as
correntes que ainda estão em nossas mentes, como dizia o intelectual afro colombiano Manuel
Zapata Olivella” (WALSH, 2009, p. 24), denominada de colonialidade (QUIJANO, 2000), a
herança do imaginário do colonizador que historicamente nos impôs o pensar, ser, estar,
aprender, ensinar, sonhar e viver eurocêntrico. Em outras palavras, inventar a si e ao mundo de
maneira lúdica, contra-hegemônica e antirracista, narrando nossas histórias a partir de nossa
“diferença colonial” (MIGNOLO, 2003), vivendo na periferia do sistema-mundo capitalista.
A presente proposição foi elaborada no âmbito do Curso de Especialização Saberes e Práticas
na Educação Básica (CESPEB) - Ênfase de Ensino Contemporâneo de Arte / Curso de PósGraduação Lato Sensu promovido pela Faculdade de Educação e o Colégio de Aplicação da
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela resulta de minha experiência ministrando oficinas
de Teatro na Arena Carioca Jovelina Perola Negra, durante o ano de 2018 e o primeiro semestre
de 2019, com alunos de escolas da rede pública do bairro da Pavuna, na periferia da cidade do
Rio de Janeiro. Nessas oficinas, em que foram aplicadas técnicas de narrativa para “contação”
de histórias a partir de exercícios dos teatrólogos Peter Brook e Augusto Boal, os(as) alunos(as)
e eu, enquanto professor, enfrentamos as nossas dificuldades em desconstruir a colonialidade
presente em nossas narrativas. E essa problematização resultou em uma potente reflexão crítica
coletiva quanto aos nossos aprendizados, às necessidades de desaprendizagens e
reaprendizagens para a transformação decolonial de nosso ser e estar no mundo, e que vem
norteando desde então esta pesquisa/processo.
Sou natural do Ceará e contador de histórias. Há mais de 10 anos venho realizando na cidade
do Rio de Janeiro um trabalho artístico na perspectiva da arte-educação de grande interação
com o público. A cada “contação” a história se modifica para melhor atingir a plateia de cada
dia. Muitas vezes a própria história a ser contada fica em segundo plano para dar lugar às
necessidades de um público específico: suas carências, diversidades e questões pulsantes do
contexto social. Nesses casos, essas emergências, ao invés de deturpar, perturbar ou transtornar
a narrativa da história previamente preparada, são apropriadas por mim e delas me aproveito
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para improvisar e criar narrativas que, dependendo de sua natureza, servem para questionar
valores hegemônicos, desconstruir visões colonializadas, interrogar injustiças diversas,
valorizar expressões culturais subalternizadas, iluminar formas de convivialidade
desierarquizadas, promover empoderamentos de minorias... Ou seja, essas contribuições
inesperadas me dão a oportunidade de enriquecer nossos encontros com possibilidades de
libertação no sentido empregado por Paulo Freire (2016, p. 71): “ninguém liberta ninguém,
ninguém se liberta sozinho: os homens6 se libertam em comunhão.”
Essas experiências de cocriação e recriação de histórias tem afirmado cada vez mais a potência
de se construir conhecimentos por meio de narrativas, por meio da oralidade, sonoridade e
gestualidade criadas coletivamente e de forma improvisada, negociando-se sentidos por meio
de ensaios de (novas) formas de convívio democrático e assentado em valores de respeito à
diversidade, desierarquização de lugares de falas, de trocas de papel social. Enfim, de respeito
mútuo.
Alunos responsáveis por sua narrativa adquirem grande possibilidade de conquista da
autoexpressão, de desenvolvimento de sua autonomia e da capacidade de convivência social
em bases democrática. Valores esses que são fundamentais para a formação do cidadão ativo,
consciente da multiculturalidade da sociedade brasileira e apto para apropriação de valores
interculturais.
Contar histórias é uma prática presente em muitas culturas ao longo do tempo. Reproduzir e(ou)
inventar narrativas de si e do mundo tem impacto sobre a natureza inconclusa do ser humano e
cumpre papel educativo importante ao ampliar horizontes culturais, propiciar identificações
com as coisas do mundo, redimensionar identidades, instaurar a dimensão estética que é
fundamental para que a arte nos possibilite imaginar outros mundos, visto que não podemos
nos dar ao luxo de vivermos sem essa utopia.
É preciso recriar, contar as histórias novamente, deixar que novas narrativas de si fluam para
chegar em outros lugares, para que aí então, possamos falar de um ensino contemporâneo de
arte. É para o outro que estamos o tempo todo em rumo e é através do outro que chegaremos a
nós mesmo.
Palavras-chave: “Contação” de histórias. Narrativas de si e do mundo. Decolonialidade.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA SOB O OLHAR DA
INTERCULTURALIDADE: PERCURSOS FORMATIVOS NO CONTEXTO DA
PEDAGOGIA GRIÔ
Luciana de Araújo Pereira e Jane Adriana Vasconcelos Pacheco Rios
Universidade do Estado da Bahia
Resumo
Início a justificativa para este estudo, refletindo sobre a questão de pesquisa que desenho no
projeto para realização do meu doutoramento, que tem haver com a minha formação de
professora universitária e pesquisadora que se interessa pela temática da diversidade como
elemento inerente aos processos de formação de professores e se constitui hoje no meu objeto
de interesse e de estudo. Nesse sentido, parto da ideia de querer compreender a seguinte
questão: Como as experiências formativas constituídas no programa de formação de professores
do município de Lençóis/BA atravessam os sentidos sobre educação intercultural produzidos
pelos professores?
É a partir dessa questão que maturo um provável objeto de pesquisa que se transversaliza pelo
processo de formação de professores da Educação Básica da cidade de Lençóis/Bahia na
Pedagogia Griô que tem como característica principal a valoração da cultura local, transmitida
pela oralidade.
O programa de formação de professores da Educação Básica da cidade de Lençóis/Bahia
fundado na Pedagogia Griô, inicia-se pelo movimento educacional que a comunidade realizou
via instituição Não Governamental Associação Grãos de Luz e Griô que teve seu
reconhecimento feito pelo poder público.
A ideia de que a realidade educacional não está restrita ao espaço escolar e que a aprendizagem
é fundamentada em noções de desenvolvimento local e no empoderamento comunitário tem
conquistado espaço significativo nos últimos anos. Nesse processo a participação de novos
atores sociais, sejam indivíduos ou organizações comunitárias leva a uma ocupação dos espaços
públicos locais, que passam a ser entendidos como lugares onde os sujeitos aprendem,
incorporando valores e hábitos, desenvolvendo capacidades.
Nota-se que esta proposição formativa ainda vigora e muitos dos professores que ainda
participam dela, produziram uma trajetória e um percurso formativo face às discussões da
cultura comunitária e os saberes escolares. Nesse sentido, entendo que estes percursos foram
constituídos de experiências que atravessam os modos dos professores darem sentido às
questões das relações interculturais que atravessam seu fazer educativo.
Nessa perspectiva, o trabalho desenvolvido por essa proposta busca fazer com que a
comunidade e a escola reconheçam a importância da tradição oral e, por conseguinte, acabem
por traduzir, reinterpretar e integrar a sua sabedoria ancestral às ciências, com o mundo da
escrita e com a economia local. Busca-se que a abordagem dos saberes ancestrais e da
valorização da tradição oral sejam revitalizados não enquanto folclore, mas enquanto sabedoria,
ritual de vínculo e aprendizagem, crescimento, arte, ciências e mitos (PACHECO, 2006, p. 89)
que estruturam valores de uma identidade.
Por essas características, compreendo que esta proposta de formação aborda novos princípios
para o processo formativo do profissional docente, princípios estes que suscitam propiciar um
movimento de formação a partir da perspectiva da educação intercultural e a sua relação com a
diversidade, fazendo com que este professor tenha uma nova dimensão do seu fazer. Desta
forma, considerando a questão de pesquisa já posta, apresento como objetivo geral compreender
como as experiências formativas constituídas a partir do programa de formação de professores
do município de Lençóis/BA atravessam os sentidos sobre educação intercultural produzidos
pelos professores.
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No intuito de alcançar o objetivo proposto neste estudo, metodologicamente, a pesquisa ancorase, enquanto base epistemológica, na perspectiva qualitativa de pesquisa e, sendo assim, a opção
metodológica incidiu sobre a abordagem (auto)biográfica. Como dispositivos de pesquisa,
serão utilizados a observação etnográfica, a entrevista narrativa e rodas de conversa. As
narrativas serão analisadas a partir de uma perspectiva compreensiva-interpretativa.
Palavras-chave: Pedagogia Griô. Profissão docente. Interculturalidade.
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REDE DE ESTUDOS E AFRONTAMENTOS DAS POBREZAS, DISCRIMINAÇÕES E
RESISTÊNCIAS (reaPODERE): NOVAS PERSPECTIVAS DE ENSINO, PESQUISA E
EXTENSÃO NA UNIVERSIDADE
Gêrlania da Silva Nogueira; Camila da Conceição e Antonio Carlos da Silva
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab)
Resumo
A Rede de Estudos e Afrontamentos das Pobrezas, Discriminações e Resistências (reaPODERE),
contitui-se no tripé ensino, pesquisa e extensão. Este trabalho tem como objetivo apresentar as
atividades que a reaPODERE desenvolve em um viés de proximidade e vínculo com a comunidade.
A rede é composta de maneira interdisciplinar e interinstitucional por dezesseis integrantes,
atuando de diferentes formas partindo do tripé universitário de ensino, pesquisa e extensão. São
integrantes ativos: James Moura, atuando como coordenador da Rede, Ailton Lima, Sandy Kelly,
Gerlânia Nogueira, Larissa Gouveia, Camila da Conceição, Sájila Oliveira, Isadora Enéas, Rafael
Oliveira, Brena Costa, Júlia Melo, Juliana Oliveira, Julyanni Grandim, Antonio Carlos, Vanessa
Silva e Vilkiane Natércia. São estudantes de diferentes cursos de graduações e pós-graduações,
dentre eles, agronomia, antropologia, bacharelado em humanidades, sociologia, pedagogia,
história da UNILAB e mestrado em Psicologia – UFC. O grupo realiza reuniões semanais, nessas
debatemos as pautas que foram destaques das atividades semanais, das diversas frentes. Dessa
discussão saem os encaminhamentos para semana seguinte.
Como a rede está em um processo de expansão dos projetos de ensino, pesquisa e extensão, a
demanda por novos integrantes é sempre necessária. Com isto o processo de seleção de novos
integrantes para participar da reaPODERE, constitui-se de reuniões e atividades que tem como
objetivo analisar critérios, dentre os quais, criatividade, posicionamento crítico, diálogo,
cooperação e disponibilidade. Após esse processo são selecionados os novos membros, os quais
serão posicionados nas frentes que mais se encaixarem.
No ensino a rede oferece, semestralmente, a alunos da Universidade da Integração Internacional
da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB e comunidade externa um curso sobre
interseccionalidades, buscando sempre refletir sobre a construção baseada no preconceito e
discriminação da sociedade brasileira. Entendemos que não há como dissociar a raça da classe
social, nem tampouco ter uma compreensão histórica sem entender como se dá às relações
constituídas em bases hierarquizadas de gênero. Ainda no ensino, a rede também desenvolveu
uma formação para orientadores sociais do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS,
de Redenção e Antônio Diogo, objetivando principalmente o fortalecimento da política de
assistência social local.
Na extensão, a rede atua na comunidade da Estrada Velha localizada em Acarape – CE,
desenvolvendo atualmente atividades de caráter lúdico e socioeducativo com crianças em situação
de pobreza, vulnerabilidade social e violações de direitos. Entende-se a extensão como um
processo contínuo e como espaço de fortalecimento de vínculos do extensionista com a
comunidade. De antemão, desenvolvíamos semanalmente atividades com um grupo de mulheres
da já citada comunidade, buscando identificar as potencialidades existentes na (r)existência
cotidiana dessas mulheres e entender como se dá os modos de vida delas, frente às situações de
privações. Tendo como objetivo o empoderamento feminino, o fortalecimento de vínculo
comunitário e efetivo, tendo em vista a condição inferiorizada da mulher na sociedade quando
acrescenta-se recortes de raça e cor.
Na parte referente a pesquisa, foi desenvolvida precedentemente uma pesquisa, onde buscamos
detectar na fala de comerciantes de Redenção – CE e Acarape – CE discursos racistas, classistas e
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xenófobos, tendo em vista o contexto internacional-interiorizado em que se situa a UNILAB.
Atualmente realizamos uma pesquisa em Redenção-CE com indivíduos em situação de pobreza
para detectar o sentido de comunidade destes. A pesquisa tem o intuito de analisar o significado
do sentido de comunidade dos indivíduos em situação de pobreza no Maciço de Baturité. Acreditase que a pesquisa pode contribuir para compreensão teórica e empírica do construto denominado
“Sentido de Comunidade”.
Importante mencionar que buscamos sempre partir para o campo de uma extensão emancipatória,
onde as pessoas possam passar a enxergar suas próprias potencialidades, fugindo sempre da velha
proposta de extensão colonizadora onde a/o pesquisadora/or geralmente acha que conhece e sabe
o que é melhor para determinado grupo, impondo dessa forma, o seu conhecimento de forma
verticalizada. Buscamos sempre desenvolver atividades que subvertem os moldes padrões
universitário, dentro de diversos contextos diferentes de opressões.
Realizadas de maneira conjunta, as ações de pesquisa, ensino e extensão, da reapodere contemplam
de maneira crítica o papel da UNILAB. Dessa forma, os estudantes podem compreender de forma
mais detalhada como estão estruturadas as dinâmicas da sociedade. Portanto, o papel das ações da
reapodere propõem uma proximidade e quebra dos muros entre Universidade e comunidade, além
de realizar ações que contemplam uma proposta educacional horizontalizada e emancipatória.
Palavras-chave: Pobreza. Extensão. Resistência.
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EDUCAÇÃO INTERCULTURAL: A CONTRIBUIÇÃO DO PENSAMENTO DE
FREIRE PARA DECOLONIZAR AS RELAÇÕES E O CURRÍCULO ESCOLAR
Aline D. N. Mascarenhas, Isabel Dantas de Menezes
Resumo
Revisitar as obras de Freire, em especial a Pedagogia do Oprimido, no panorama atual, se revela
como urgente e necessária, tendo em vista um cenário que acena para um projeto educacional
de colonização do saber, poder e ser. Seus escritos são de extrema relevância para contrapor
uma epistemologia dominante calcada no mundo moderno cristão ocidental, colonial e
capitalista que suprime o oprimido através de uma “cultura do silêncio”. A análise dessa obra
possibilita compreender a urgente necessidade de promoção de “descolonização das mentes”
na escola, mediante educação popular dialógica, intercultural, conscientizadora e libertadora.
Assim, esse estudo parte da seguinte questão norteadora: qual o legado de Paulo Freire para a
constituição de um projeto baseado numa Pedagogia decolonial e intercultural na escola? Desse
modo, será realizado um diálogo intertextual de autores como Aníbal Quijano (2005);
pensadores decoloniais da América Latina, em conjunto com a obra de Santos (2010) e Walsh
(2016, 2017) para desvelar a contribuição das ideias de Freire (1978,1987) na perspectiva da
educação intercultural. A experiência enquanto docente em cursos de formação de professores
nos autorizam a denunciar que o currículo escolar ainda continua organizado de forma tal que
os estudantes e os docentes passam a conceber o conhecimento eurocêntrico como natural, mais
valorizado na hierarquia valorativa e utilitária em relação àqueles locais, pertencentes às
pessoas que vivem e convivem em comunidades. Os estudos pós-coloniais apontam para a
construção de novas epistemologias e paradigmas de análise sociocultural, agindo na
valorização de saberes não hegemônicos que provém dos países periféricos e como diria o
Freire (1978) rompendo com a educação bancária. Quijano (2005) contribui para clarear a
proposição, pois segundo ele a decolonização epistemológica passa pela libertação das relações
interculturais em relação às amarras da colonialidade. Assim, no campo educacional, é preciso
decolonizar a instituição escolar e o currículo. E aqui se abre a perspectiva da interculturalidade.
A Educação Intercultural parte da diferença como riqueza. Promove processos sistemáticos de
diálogo entre diversos sujeitos – individuais e coletivos –, saberes e práticas na perspectiva da
afirmação da justiça – social, econômica, cognitiva e cultural –, assim como da construção de
relações igualitárias entre grupos socioculturais e da democratização da sociedade, através de
políticas que articulam direitos da igualdade e da diferença. (CANDAU, 2016)
Essa perspectiva freireana se revela como importante apoio ao pensamento decolonial, pois
nutre o fazer pedagógico para além dos conteúdos científicos, possibilitando a promoção de
“descolonização das mentes” na escola. Esse processo de descolonização ocorre a medida em
que o oprimido, tomando consciência das amarras que o colonizado lhe impõe, questiona o
eurocentrismo, a negação de suas culturas e crenças, rejeita o processo de inferiorização
prescrito de maneira ideológica no currículo escolar, desconfia das grandes narrativas e
tenciona a pluridimensionalidade na epistemologia do saber, insurgindo-se contra o
epistemicídio. O conceito de epistemicídio vinculado a este trabalho se ancora na definição
defendida pelo pesquisador Boaventura de Souza Santos (2010) como a destruição de
conhecimentos, de saberes, e de culturas não assimiladas pela cultura branca/ocidental. Assim
se configura como um subproduto do colonialismo instaurado pelo avanço imperialista europeu
113

sobre os povos da Ásia, da África e das Américas. Nessa mesma perspectiva postulada por
Santos (2010), já convergia na década de 80 o pensamento de Freire ao propor uma
epistemologia crítica as concepções dominante da modernidade, através da analogia metrópolecolônia/opressor-oprimido. Assim, a insurgência contra a invasão cultural, a colonialidade e o
colonialismo intelectual e pedagógico necessita de uma compreensão crítica e aproximação
com o saber local, com as histórias de vida dos educandos, com as necessidades concretas dos
movimentos sociais, com os desejos da classe oprimida para que não se envolvam na esfera de
dominação e se esvazie do ato político. Essa reflexão tencionada por Freire, nos permite trazer
ao debate o território de um currículo escolar, elemento não neutro que a partir de práticas
pedagógica, do livro didático e todo artefato educacional tem reproduzido um habitus de
colonizar o ser, o saber e o poder.
Palavras chave: Decolonialidade. Intercultural. Paulo Freire.
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EMBELECANDO A EDUCAÇÃO MUSICAL
Lindiane de Santana; José Roberto Santana Santos; Marizete Lucini
Universidade Federal de Sergipe – Programa Pós-Graduação em Educação
Resumo
Os Embelêco, é uma brincança da gente desse lugar. Então eu digo: “é uma
brincadeira tradicional, né?”. Ele responde: “Não, é uma brincança”. Então
pergunto: “mas se não é uma brincadeira... O que é uma brincança?”. Ele
responde: “nós não somos uma brincadeira normal, quando a gente faz essa
brincança que é nossa, dos Embelêco tem um negócio diferente, sabe moça...
é da alma da gente. (Diálogo com Mestre Pedro, em 2019).

“Os embelecos têm um sentido subversivo, revolucionário”. (Griô
Aprendiz Roberto, 2019).
No diálogo empreendido com Mestre Pedro e com o Griô Aprendiz Roberto, nos sentimos
desafiados a anunciar que a manifestação cultural dos Embelêco não é uma brincadeira, é “uma
brincança, é a alma da gente”. E a brincança é revolucionária, é subversiva. Palavras fortes que
nos revelam que para além das palavras estão formas de pensar e sentir o mundo, constroem-se
resistências, se produz alegria, música, na e pela tradição oral. Música, alegria, brincança...
subvertem, revolucionam. E nos perguntamos por que essa brincança está distante da escola, se
ela é a alma da gente?
O Embelêco é uma manifestação cultural fundada na Tradição Oral, que mistura religiosidade
popular e profanidade. Acontece no sábado de Aleluia e no domingo de Páscoa, na região de
Moita Bonita (estado de Sergipe), principalmente no povoado Capunga, e em alguns povoados
dos municípios circunvizinhos - Serra do Machado em Ribeirópolis, Alecrim em Malhador,
Itapicuru em Nossa Senhora das Dores e Areias em Santa Rosa de Lima -, formada apenas por
homens, tradicionalmente. A brincança se inicia no sábado de Aleluia, por volta das seis horas
da manhã, quando, quem vai sair no Embelêco se reúne no rancho, para cada homem assumir
seu personagem, e, finaliza no domingo de Páscoa, ao crepúsculo, com a queima do Judas.
Depois de prontos no rancho, os Embelêcos, iniciam o dia de brincança com a roda de saída,
então é revelado o local onde eles foram vestir ou irão vestir o figurino. Todos os anos o rancho
muda, para manter o mistério dos personagens. Durante todo o dia, seguem em cortejo pelas
cidades e povoados circunvizinhos, visitando residências e comércios; dançando, cantando e
esperando uma contribuição em dinheiro das pessoas que assistem. Durante o cortejo, é levado
o boneco de pano, em cima de uma “Mercedinha”, que simboliza Judas o traidor de Jesus Cristo
para os cristãos. Os Embelêcos se reúnem com a comunidade no início da noite do domingo de
Páscoa para leitura do testamento e a queima de Judas na fogueira. No entardecer, o Judas é
hasteado em um madeiro, ficando exposto o restante da tarde para ser ridicularizado pela
comunidade. Então, é lido seu testamento em cordel, depois o Judas é queimado.
Este trabalho se refere a uma dissertação de mestrado em andamento pelo Programa de PósGraduação em Educação, na Universidade Federal de Sergipe, que objetiva compreender o
processo de Educação Musical através da brincança dos Embelêcos, no povoado Capunga, em
Moita Bonita/SE. Para isso mediaremos um “processo vivencial-racional” (FALS BORDA,
1978, p. 1) de brincança com Mestres e Aprendizes Griôs dos Embelêcos. Ancorados no
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conceito de decolonialidade Quijano (2000). Esses caminhos estão sendo percorridos através
da Investigação Ação-Participativa – IAP (FALS BORDA, 1978), entrelaçada a Pedagogia Griô
(PACHECO, 2014).
Palavras-chave: Embelêcos. Educação Musical. Tradição Oral.
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À SOMBRA DESTE DENDEZEIRO: CONVERSAS DESCONTRAÍDAS
INQUIETANTES SOBRE GÊNERO E RAÇA NO IFBAIANO
Maria Asenate Conceição Franco
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

E

Resumo
Este trabalho, iniciado em março/2019 foi intensificado no mês de julho para debates, a partir
dos marcadores sociais de diferenciação (LORDE, 2002), gênero e raça. A experiência tem
contribuído para dar voz a estudantes que, no cotidiano escola, têm recebido carga excessiva de
conteúdos formais, cujo objetivo é preparar para vida profissional. É relevante, nestes espaços
institucionais, o ressignificar do ser humano como protagonista e construtor(a) de sua história
de vida. Neste sentido, a releitura de nossa história ancestral, é base para enfrentarmos o
racismo, nas suas multifaces, e o sexismo como resultado do patriarcado. O trabalho tem
oportunizado estudantes, nos momentos “ociosos”, na área externa do campus, embaixo de
mangueiras, jaqueiras e dendezeiros, assumir o papel de autor/ atriz de suas rememórias do
enfrentamento, nas relações sociais, do racismo e do sexismo. Oficina: “Minha vida não é folha
de papel sem palavras e sentimentos, gênero e raça a (re) constrói!” Em seguida/ ou
concomitantemente, a roda de conversa sobre mulheres negras: ontem e hoje, intensifica a
reflexão-ação para expressarem dororidade, quando não é comigo, mas com pessoas do ciclo
de convivência. Nas árvores, desenhadas para operacionalização da oficina, estudam escrevem,
em tiras papéis e colam, palavras e(ou) expressões que causam, mantém e as consequências do
racismo, preconceito e descriminação racial entendida como prática do racismo e efetivação do
preconceito de raça (GOMES, 2003). Na contramão da reprodução social, baseada nos moldes
da economia neoliberal, a partir dos anos 1990, este trabalho teórico excerto do planejamento
do Serviço Social 2019, campus Governador Mangabeira/BA, propõe (re)olhar e contextualizar
o espaço sócio-ocupacional da profissão e sua relação discentes para além das etapas seletivas
de programas assistenciais estudantis. Nessa saída de “limites” institucionais para ressignificar
o fazer profissional, alargo horizontes e provoco encontros informais, na área externa do
campus, “embaixo” de árvores, para dialogicidade inquietantes sobre raça e gênero, guardachuva, dos desdobramentos como: identidade de gênero, preconceito racial, materialização do
racismo em seus cotidianos, identidade racial; ancestralidade e religiosidade, padrão estético de
beleza feminina. O primeiro encontro foi embaixo do dendezeiro: 10 estudantes, 7 do sexo
masculino e 3, feminino, entre 18 e 22 anos, curso: Técnico em Manutenção e Suporte em
Informática, 3º módulo, modalidade subsequente, cor: preta e parda, raça: negra, identidade de
gênero, afirmaram serem heterossexuais; residentes em zonas rurais e centros de cidades do
Recôncavo Baiano. Etapas metodológicas baseiam-se na identificação de estudantes, “sem
aulas”, convite para participação da conversa informal, permissão gravação das conversas,
apresentações pessoais e franqueado o poder de fala, pontos de vista respeitados e
problematizados à luz epistemológica na perspectiva de gênero e do feminismo negro. A
proposição, embrionária, desta atividade sociopolítica sistemática, descredencia ilusão do
sujeito- suposto- saber, crítica da feminista negra Lélia Gonzalez (1988), ao alertar para o
feminismo hegemônico, que nós, mulheres negras devemos falar na primeira pessoa, embora
sejamos, ainda, minoria nos espaços sociais de fala e poder; jovens também cabem no guardachuva dos segmentos sociais, minoritário. O grupo trouxe impressões cotidianas: gênero,
remete à questão do identificar-se como mulher ou homem, escolhas para viver a sexualidade;
ancestralidade ocupa o não lugar no debate, sua invisibilidade no meio midiático, é registado
por um dos jovens desse grupo que defende a visibilidade desta temática; ancestralidade remete
a pessoas antepassadas. Dizer que racismo não existe, é falácia, carece de discussão porque “o
mundo é racista”, socialmente, racismo é velado. Cargos de poder em instituições públicas e
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nos meios de comunicação midiáticos, a pessoa negra não é destaque. É aceitável atitudes
violentas cometidas pela supremacia hegemônica branca. Pessoa negra é vitimizada. Há
contingente de pessoas negras socialmente, invisíveis, mas são destaques para sempre, a
exemplo de Obama e jogadores de futebol. Não “coadjuvantes”, mas protagonistas, sujeitos e
sujeitas de suas histórias. O segundo momento, deste trabalho, as/os jovens têm relatado
experiências de práticas de discriminação racial e de classe.
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A LEI Nº 10.639/03 E CONCEPÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO
FUNDAMENTAL I DA CIDADE DE CACHOEIRA, BA: UM DIÁLOGO COM A
PEDAGOGIA GRIÔ E A EDUCAÇÃO FORMAL
Ellen Ayara Souza da Conceição, Elipaula Marques da C. Carvalho, Josemare Pereira dos S.
Pinheiro
Faculdade Maria Milza (FAMAM)
Resumo
O sistema educacional brasileiro, de maneira geral, segue modelos educacionais que acabam
dando visibilidade aos conhecimentos científicos produzidos pelo homem branco,
conhecimentos que, negam as várias formas de tradições culturais, que reforçam a construção
de uma identidade brasileira que afasta ou desconhecem suas tradições, sobre tudo aquilo que
não foi registrado nos livros. A partir da Lei nº 10.639/03, que celebra 16 anos de
implementação, tem-se no contexto educacional um marco histórico da luta antirracista e de
transformação da política educacional e social brasileira. Nesses termos, surge a Pedagogia
Griô na contramão desse cenário, para dentro do espaço escolar a fim de possibilitar a união
dos saberes de tradição oral em um diálogo com a educação formal, numa grande roda da vida
de conhecimentos para todas as idades. Nessa pedagogia, todos aprendem narrando, brincando,
ouvindo e cantando as tradições culturais herdadas dos antepassados que intercalam a formação
do povo brasileiro. A partir de tais reflexões, este estudo surge com o intuito central de: verificar
o entendimento dos professores do Ensino Fundamental I, da rede municipal de ensino da
cidade de Cachoeira/BA, acerca da Lei nº 10.639/03 com ênfase na Pedagogia Griô,
pretendendo abordar o trato pedagógico da Lei. nº 10.639/03 pelos professores sujeitos do
estudo, bem como identificar qual(is) as formas de inserção nas práticas pedagógicas dos
professores, sobre a Lei nº 10.639/03, para assim descrever as possibilidades da Pedagogia Griô,
a partir da Lei nº 10.639/03, como prática de educação inovadora. O percurso metodológico do
estudo pauta-se no campo de natureza qualitativa de caráter exploratório, tendo como
instrumentos de coleta de informação, a entrevista semiestruturada para professores municipais
do Ensino Fundamental I, da cidade de Cachoeira/BA. Os resultados apontam que é possível
identificar que o trato pedagógico da Lei. nº 10.639/03 pelos professores sujeitos do estudo é
contextualizado de maneira rasa, sobre as questões Afro brasileiras. Suas atividades e prática
pedagógica ainda reforçam o preconceito enraizado no currículo escolar, e os seus
planejamentos não possuem um olhar atento a essas necessidades. A Pedagogia Griô apresenta
em sua ação pedagógica um modelo sobre o contexto cultural e das tradições da comunidade
para que possa ser abordado em sala de aula. Cabendo ao educador, mediar os saberes ancestrais
de tradição oral e as ciências formais, por meio do reconhecimento do lugar social, político e
econômico das tradições locais que fazem parte do contexto social em que está inserido. Para
tanto, discutir o entendimento destes professores atuantes do Ensino Fundamental I da cidade,
acerca da Lei nº 10.639/03 e da Pedagogia Griô, é buscar por ampliar as abordagens positivas
sobre os saberes ancestrais e o reconhecimento das tradições da comunidade a fim de
possibilitar novas reflexões, e ações, nos processos formativos que abarca tantos os professores
quanto às demais instituições escolares.
Palavras-chave: Pedagogia Griô. Prática pedagógica. Lei nº 10639/03.
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4.4 GT - Culturas Populares e Educação Não Formal
Coordenação Eliane Boa Morte
4.4.1 Relatoria dos debates ocorridos nos GTs
Os trabalhos apresentados no GT Educação Não Formal foram caracterizados pela
diversidade em relação ao conteúdo das experiências e atividades compartilhadas, bem como em
relação aos princípios e teorias que fundamentam as teorias que embasam as metodologias utilizadas
em cada experiência.
O pensamento decolonial fundamenta algumas dessas experiências que buscam outras formas
de lidar com a construção dos saberes populares e tradicionais, bem como referências à Pedagogia
Griô, presente em alguns trabalhos como uma proposta sistematizada que valoriza esses saberes e a
presença dos mestres e mestras populares nos processos educativos. Da mesma forma experiências
como a Ação Curricular da Comunidade e Sociedade (ACCS) uma experiência desenvolvida na
Universidade Federal da Bahia (UFBA) que prioriza o diálogo entre os saberes acadêmicos e
populares, a partir de uma metodologia baseada nos princípios e valores das culturas populares,
buscando aproximação com os mestres e mestras tanto a partir de vivências na universidade como
também nos territórios de atuação desses sujeitos.
As questões raciais e de gênero como temas e conteúdos de algumas experiências
compartilhadas do GT também merecem destaque, assim como experiências envolvendo o Circo, o
Teatro Negro, manifestações tradicionais como o Reisado, trabalhos de educação popular
desenvolvidos com populações em situação de risco social bem como em quilombos.
Essa diversidade de temas e abordagens possibilitaram um debate bastante rico e profundo
sobre as temáticas envolvendo a educação não formal no Brasil, seus avanços e também seus
retrocessos em função das políticas púbicas, ou da falta delas, que caracterizam o governo atual.
Nessa perspectiva foi fortalecida a ideia da resistência como energia necessária para que essas
experiências e ações continuem se desenvolvendo apesar de todos os ataques e descaso das políticas
públicas voltadas para essa área.
4.4.2 Trabalhos apresentados – Comunicações Orais
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MESTRES GRIÔS NA ESCOLA: DESCOBERTAS, (DES)CONSTRUÇÕES E
DESAFIOS
Ana Lise Costa de Oliveira Santos
Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Turismo
Resumo
O presente texto discute a temática da educação das relações étnico-raciais numa escola pública
em Riachão do Jacuípe, na Bahia. O desejo pela pesquisa partiu de uma problemática que
contextualizou a dificuldade da escola, dos docentes e do coordenador pedagógico de
contribuírem para a efetivação da uma pedagogia antirracista. Dessa forma, indagamos: como
os professores da Educação Infantil e do Ensino Fundamental têm lidado com a temática da
diversidade, especialmente a afrodescendência, em seus contextos educativos? Decorrente
disso, as suas práticas vêm subvertendo ou reforçando uma pedagogia antirracista?
Objetivamos aqui refletir sobre a valorização da cultura afro-brasileira e local, destacando a
experiência de pesquisa com foco na promoção da educação étnico-racial nas escolas, indo ao
encontro da pedagogia griô. Assim, estivemos referendados, por um lado, pela legislação
educacional antirracista, Brasil (2003, 2008), Ministério da Educação (2004, 2013) e afins; por
outro lado, pelas práticas em educação étnico-racial Munanga (2005), Gomes (2012) Hampatê
Bà (2010). Com efeito, nosso recorte teórico-metodológico está centrado nas africanidades e
com ênfase na pedagogia griô por Pacheco (2015). De uma pesquisa-ação, nasceu este estudo,
tendo como lócus uma escola pública de educação infantil e ensino fundamental anos iniciais,
e os docentes como sujeitos participantes. Ademais, a metodologia foi qualitativa, tipo
descritiva de inspiração etnográfica, com análise de conteúdo e os instrumentos de coleta a
observação participante, o diário de campo e o grupo focal. A referida pesquisa-ação
concretizou-se em um projeto vivencial “África dentro de nós” realizado em três etapas e que
perdura há cinco anos no calendário escolar. Nossa ênfase se dá na última, quando os mestres
griôs da comunidade adentram o espaço da escola, dialogando seus saberes ancestrais com o
saber científico, trazendo pela via da tradição oral um fazer pedagógico centrado em vivências
afetivas, identitárias e de celebração da vida. Esses saberes foram partilhados pelos/com os
griôs em oficinas e rodas de diálogo tendo como valores norteadores: ancestralidade,
identidade, alteridade e resistência. Nas rodas de diálogo se valorizou as histórias de vida dos
nossos antepassados afroindígenas, das personalidades negras. Nas oficinas se praticou os
modos de ser, sentir e de fazer do povo afro-indígena local, a exemplos das aprendizagens das
cantigas de roda, brinquedos, trançados nos cabelos, modos de saber-fazer nas profissões mais
genuínas como os sapateiros, pescadores, rendeiras, rezadeiras, parteiras, sambadores,
aboiadores, professores leigos, dentre outros griôs. Os resultados evidenciaram que as práticas
pedagógicas com ênfase nas africanidades, realizadas na comunidade escolar investigada,
tendem para a superação do racismo, preconceito e discriminação; devido ao novo olhar
sensível, epistemológico e decolonial, fruto das ações teórico-práticas realizadas no cotidiano
escolar e, principalmente, do diálogo dos griôs com os estudantes e os docentes. Logo, a
presença dos griôs foi determinante para a ressignificação das práticas em educação étnicoracial, superando o folclorismo, a subalternidade e buscando aproximar-se cada vez mais das
raízes da cultura negra, indígena e sertaneja local.
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Palavras-chave: Educação étnico-racial. Pedagogia Griô. Escola básica.
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CIRCO RURAL PICOLINO: UM PICADEIRO CULTURAL PARA A DIVERSIDADE
E IDENTIDADE DOS SUJEITOS DO CAMPO
Edilene Jesus Souza Santana Souza
Instituto Federal Baiano, Campus Serrinha
Angela Andrade Calhau
Instituto Federal Baiano, Campus Santa Inês
Núcleo de Estudos em Questões Agrária
Resumo
O reconhecimento da especificidade da Educação do/no Campo é uma questão recorrente
pautada, direta ou indiretamente, nos trabalhos e encontros de compartilhamento de pesquisas
que abordam essa temática, assim como o direito dos sujeitos que vivem nesse espaço passivo
do olhar estereotipado da sociedade. Logo, estabelecer novos caminhos para construção de uma
educação que respeite os povos do campo, sua cultura e todos os aspectos intrínsecos a esse
ambiente e seus agentes é uma, dentre muitas, possibilidade para romper com as pejoratividades
impregnadas em práticas e teorias referidas ao Campo, a Educação do/no Campo e a cultura
desse espaço. Nessa perspectiva, este trabalho evidencia as enriquecedoras experiências que
nasceram do projeto: “Iniciação às Artes Circenses” realizado no Circo Rural Picolino,
localizado na Fazenda Sete Brejos, no município de Jiquiriçá – Bahia. Tal projeto foi realizado
com 40 crianças e adolescentes com faixa etária entre 7 a 17 anos, com o intuito tanto de
reafirmar a valorização do campo e da sua cultura, quanto da arte circense como ferramenta de
mediação educacional para o empoderamento da identidade rural. Desse modo, foram
desenvolvidas diversas atividades que englobaram elementos circenses como: teatro, dança e
oficinas pedagógicas, objetivando conhecer a história do município, proporcionando a
montagem de um espetáculo como resultado dos trabalhos desenvolvidos ao longo do projeto.
Para verificação da eficácia de tais atividades entrevistamos dez participantes do projeto que se
prontificaram a responder, dentre outras, as seguintes questões centrais: qual a cor da sua pele?
Você gosta de sua cor? Qual a importância do tema "Qual a cor da minha alma?" para o seu
desenvolvimento pessoal? Os resultados obtidos revelaram que, apesar do público ter
majoritariamente um tom de pele escuro, 40% verbalizaram na primeira questão ter a pele
branca e, na pergunta seguinte, 20% manifestaram o desejo se trocar a cor da pele se pudesse
escolher. Esses preocupantes resultados é um reflexo do quanto o sentimento de inferioridade
estar impregnado no pensamento dessas crianças e adolescentes que tomam como fonte de
medida a própria realidade na qual estão inseridos. Assim, o desenvolvimento do trabalho teve
como ponto chave a realização de ações que apontaram a relevância da arte circense como
elemento pedagógico para o trabalho com os estudantes do campo, bem como o impacto disso
na vida social destes. O projeto em questão, portanto, deixa claro a importância que uma
determinada cultura, no caso a circense, propicia enquanto atividade lúdica pedagógica no
processo de afirmação, empoderamento da identidade e da cultura dos sujeitos do campo
mostrando a importância da difusão da origem miscigenada da sociedade brasileira que
encontra na diversidade de sua formação uma de suas maiores riquezas, bem como propiciar,
através da arte, ações que alavanquem a autoestima das crianças e jovens do campo a partir da
manifestação e valorização de suas ruralidades.
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EXTENSÃO PARA ALÉM DOS MUROS: ANÁLISE DOS IMPACTOS DA POBREZA
NO SENTIDO DE COMUNIDADE DE MORADORES/AS DO CENTRO
COMUNITÁRIO EM REDENÇÃO/CE
Brena Costa da Silva, Sandy Kelly Santana de Oliveira Vanessa Silva Oliveira
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
Resumo
Por meio da Rede de Estudos e Afrontamentos das Pobrezas Discriminações e Resistências
(reaPODERE), realizamos uma pesquisa, denominada “Sentido de Comunidade”, que faz parte
de um estudo internacional, envolvendo Colômbia e México. No entanto, este projeto refere-se
somente ao contexto brasileiro e é localizado no Maciço de Baturité. O local na qual estamos
inseridas recebe a denominação de Centro Comunitário, localizando-se em Redenção-CE, por
trás do campus da Liberdade/ Universidade da Integração Internacional da Lusofonia AfroBrasileira (Unilab). Em consequência dessa pesquisa desenvolvida nesta comunidade, no
período de três meses, nasce a extensão universitária. Que possibilitou uma aproximação com
seus moradores. Sendo que, após estabelecer diálogo com essas pessoas, percebeu-se que o
Centro Comunitário seria considerado um ambiente estigmatizado pela população redencionista
e adjacências, além de ser invisibilizado pelo poder público local. Com isso, ao partir do viés
sobre sentido de comunidade, estamos trabalhando o pertencimento da pessoa a sua
comunidade, apresentando caraterísticas de vinculação com outros residentes e com o território.
Em virtude de a realidade brasileira estar atravessada por desigualdade social e pobreza,
compreende-se que o sentido de comunidade pode desenvolver-se de modo específico nesses
contextos. Há possibilidade de aumento do sentido de comunidade com o fortalecimento das
relações de cooperação como estratégia de manejar as privações proporcionadas pela pobreza.
Igualmente, pode-se ter uma realidade de desagregação comunitária em virtude das condições
sociais adversas. A vista que, o sentimento de pertencimento e identificação facilitam o
desenvolvimento de um sistema de símbolos comuns, que define os limites da comunidade
(MCMILLAN; CHAVIS, 1986). Nesse sentido, este projeto de pesquisa tem como objetivo
analisar os impactos da pobreza no sentido de comunidade de moradores(as) do bairro do
Centro Comunitário em Redenção/CE. Haja vista que, as considerações teóricas sobre a
situação da medida da categoria denominada de “Sentido de comunidade” levam a conclusão
de que esse processo psicossocial é um construto complexo e multivariado, situado e produzido
na dinâmica cultural, sociológica, política e psicológica dos contextos comunitários. A
metodologia utilizada foi qualitativa, já que perspectiva qualitativa tem o foco na compreensão
histórica e particular dos participantes, expandindo o entendimento sobre o fenômeno
pesquisado (CHIZZOTI, 2006; CRESWELL, 1994; MINAYO; SANCHES, 1993), o que
possibilitou a realização da pesquisa. Sendo a técnica, a entrevista semiestruturada, realizada
com seis pessoas, além de que, foi utilizada a análise de conteúdo para construção de categorias
que sejam referentes ao sentido de comunidade. Também a aplicação de questionários, com o
total de 160 moradores. Com idas semanais ao bairro, precisamente duas vezes na semana, em
horários distintos, desde de dezembro de 2018. Isso possibilitou iniciarmos a compreensão de
como se dava o cotidiano desses/dessas moradores/as, em uma tentativa de traçar as
potencialidades e necessidades presentes naquele espaço. Dessa maneira, ao analisar os dados
metodológicos, percebeu-se a necessidade da criação de momentos de lazer para a comunidade,
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assim sendo, inicialmente planejamos da continuidade ao projeto por meio da criação de um
grupo de mulheres, moradoras do Centro Comunitário. Além da realização de atividades que
seja pautada nas necessidades da região e sejam construídas em parcerias com seus habitantes.
Palavras-chave: Extensão. Sentido de comunidade. Centro comunitário.
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A RESISTÊNCIA DAS CULTURAS POPULARES E IDENTIDADES POR MEIO DA
CONSTRUÇÃO HISTÓRICA DA ESCOLA DE FORMAÇÃO NA PEDAGOGIA GRIÔ
Líllian Pacheco
Escola de Formação na Pedagogia Griô
Resumo
Desde 1998, Líllian Pacheco e Márcio Caires (Márcio Griô), como educadores sociais,
interioranos e nordestinos, vêm criando e coordenando projetos de educação e tradição oral em
associações, escolas e universidades públicas, primeiramente em Lençóis com o projeto e
associação Grãos de Luz e Griô, do qual foram fundadores em parceria com a Secretaria
Municipal de Educação; depois na Chapada Diamantina com o projeto Trilhas Griô de
educação, tradição oral e turismo comunitário, desde 2007, do qual foram idealizadores e
coordenadores com a parceria da Secretaria de Trabalho e Renda da Bahia, MTUR e IPHAN;
mais tarde no Brasil com o projeto Ação Griô Nacional – 2006 a 2011, em parceria com o
Ministério da Cultura, no qual foram idealizadores e coordenadores, realizando oficinas, aulas,
caminhadas, aulas espetáculos, trilhas e outras práticas da Pedagogia Griô envolvendo 750
mestras e mestres griôs bolsistas no Brasil; e o Projeto Ação Griô Bahia, desde 2010, ainda em
andamento, em parceria com a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia.
A partir da experiência prática e metodológica de formação e trocas de experiência com 10 mil
educadoras e educadores, griôs aprendizes, mestras e mestres griôs em parceria com gestoras e
gestores públicos de 600 entidades de educação e cultura desses projetos, criaram a
sistematização da Pedagogia Griô, ver livro “Pedagogia Griô: a reinvenção da roda da
vida” (Líllian Pacheco, 2006) e Ação Griô: o parto mítico da identidade do povo brasileiro (
Líllian Pacheco e Márcio Caires, 2009) com a assessoria pedagógica das educadoras Fátima
Freire, Ruth Cavalcante (Educação Biocêntrica) e Vanda Machado (Educação para as Relações
Étnico Raciais Positivas). A Pedagogia Griô foi sistematizada, desde seus princípios, conceitos,
até seu modelo de ação pedagógica, propostas curriculares e práticas de sala de aula para apoiar
educadoras/es, mestras e mestres griôs e griôs aprendizes que participam de projetos em
comunidades rurais e periféricas, bem como instituições públicas nos quais atuam no Brasil.
Em 2007, Márcio Griô, que foi iniciado em sua caminhada na tradição oral de raízes africanas
e indígenas na Bahia e no Brasil, foi à Africa conviver e ser iniciado por Dieli Mori Diabaté,
griô da aldeia de Kitá no Mali e sua família tradicional que reúne as linhagens griô Diabaté e
Kouyaté. Em 2012, foi realizado o curso de extensão na Pedagogia Griô no Núcleo Divérsitas
da Escola de Comunicação da USP e lançado uma revista reconhecida nacionalmente com
artigos de pessoas que estudaram a Pedagogia Griô (http://diversitas.fflch.usp.br/node/3661).
O curso, a revista e o livro já publicado se tornaram referências nacionais para diversas teses
de doutorado, mestrados e trabalhos de TCCs, além de ter influenciado em mudanças
pedagógicas profundas dos cursos do Núcleo Divérsitas da USP, no que diz respeito ao lugar
da tradição oral dos povos brasileiros na ciência da edocomunicação que está sendo
sistematizada na academia.
Os cursos de extensão e palestras em semanas pedagógicas se ampliaram para outras
universidades, como UFRJ, UFRGS, UFTO, UFBA, UNICAMP, UNESP e UFPB. Entre 2009
e 2016, foi realizada a parceria com a UFBA-Faculdade de Educação por meio do projeto Ação
Griô Bahia e curso de extensão introdutório da Pedagogia Griô, o que influenciou a criação do
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grupo de pesquisa Griô por professores doutores e alunos da FACED, além de pesquisas de
TCC, mestrado e doutorado sobre a Pedagogia Griô e Ação Griô Nacional. A Pedagogia Griô
foi publicada por matérias e artigos em diversos jornais, revistas e programas de TV de
cobertura nacional, além de apresentada internacionalmente, entre 2005 e 2008 no Encontro de
educadores públicos comunitários do Município de Narón, Galícia (Espanha), em encontros
nacional de Educação e Cultura no Uruguai e Venezuela. Em 2014 foram realizadas uma série
de oficinas da Pedagogia Griô no Encontro Cultura Viva Comunitária, em La Paz, Bolivia. Em
2015 na Conferência Nacional de Cultura do Peru, em Lima e em 2016 foi uma das
metodologias convidadas para participar do Encontro de Rede Cultura Viva Comunitária em
Medellin, Colômbia, onde foram realizadas oficinas em bibliotecas e escolas públicas. Ainda
em 2016, a ANCINE convidou a Pedagogia Griô para a criação dos critérios de editais e
produções de edocomunicação para crianças nas Tvs Públicas e Tvs Comunitárias de todo o
Brasil. O edital regulamentou mais de 100 projetos de edocomunicação do país. Nessa época,
novamente foi sistematizada a Pedagogia Griô em apostilas para um curso completo com
parceiros e parceiras históricas de mestras e mestres griôs e griôs aprendizes, para fundar a
Escola de Formação na Pedagogia Griô como um coletivo de educação. O primeiro site da
escola foi lançado em 2016, o qual foi atualizado em fevereiro de 2018. O facebook Pedagogia
Griô foi criado em 10 de outubro de 2016 com 20 seguidores do primeiro grupo de curso de
formação e, atualmente, conta com 8.725 seguidores, publicando em média dois trabalhos e
relatos semanais de autoria de educadoras(es) griôs que atuam com a Pedagogia Griô, bem
como os cursos e atividades que estão acontecendo no Brasil.
O curso completo na Pedagogia Griô começou mensal com carga horária de 100 horas em
Brasília em 2016, com o apoio da Universidade de Brasília (UnB) e de coletivos locais, como
a Casa Moringa (www.casamoringa.com.br), envolvendo 20 educadoras(es) de 20 escolas e
universidades públicas, além de organizações informais e gratuitas de Brasília. No ano seguinte,
o curso foi ampliado para 200 horas em 5 estados – RJ, SE, SP, RS, BA envolvendo 330
educadoras e educadores inscritas no site, com o apoio da USP, UFRGS, UFBA, Instituto José
Bonifácio RJ e coletivos como Nzinga Capoeira Angola SP e Escola Comunitária Jataí SE.
Em 2017 e 2018, foi lançado também um curso da Pedagogia Griô em parceria com a
EMBRAPA para formar 30 edocomunicadores e técnicos de agroecologia que atuaram em 5
territórios do Nordeste envolvendo 150 jovens rurais no âmbito do projeto
PedagroEco/Embrapa. Os resultados desses projetos estão sendo sistematizados numa cartilha
e a Escola de Formação na Pedagogia Griô foi convidada para realizar a assessoria
metodológica do XI Congresso Brasileiro de Agroecologia (CBA), que será realizado entre os
dias 04 e 07 de novembro de 2019, na Universidade Federal de Sergipe. Atualmente, foi
aprovado um dos principais projetos da Escola de Formação na Pedagogia Griô - a
pósgraduação no Núcleo Diversitas USP para especialização anual de estudantes e
educadoras(es) nos diversos estados do Brasil, principalmente de comunidades de periferia e
rurais, de escolas e universidades públicas, com o protagonismo de mais de 80 mestras e mestres
griôs vinculados. Quais os resultados político pedagógicos da escola e sua história para a
resistência das CULTURAS POPULARES e IDENTIDADES, tema abordado nesse
seminário?
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O QUE É GRIÔ?
Márcio Caires Chaves (Márcio Griô)
Rede Ação Griô Nacional
Resumo
Dezembro de 2006, fim do primeiro ano em que o Programa Ação Griô Nacional é lançado no
Brasil, idealizado e coordenado por Líllian Pacheco e Márcio Caires do Ponto de Cultura Grãos
de Luz e Griô, Lençóis, Bahia, em parceria com Célio Turino, secretário da Secretaria de
Programas e Projetos Culturais do Ministério da Cultura do Brasil. Nesse momento histórico
em que Márcio foi iniciado como o Velho Griô pelas tradições orais do Brasil, ele vai para o
Mali, África do Oeste, em busca de uma profunda vivência no berço do nascimento da tradição
Griô na África e de uma compreensão do termo Griô abrasileirado no processo de criação da
Pedagogia Griô desde 1998. Nessa caminhada, ele escreve cartas para sua família contando
suas vivências e aprendizagens com o seu Griô mestre africano, Djeli Mory Diabaté, o aprendiz
Griô Djbril Diabaté, seu guia africano Yaya Konatê e com outros Griôs no Mali. Nesta
caminhada ele é reconhecido como Dieli Márcio Diabaté.
Em Bamako existe o Grupo do Conjunto Nacional de Griôs, constituído desde a década de 70,
que teve como grande líder Djeli Mory Diabaté, Griô Mestre com quem vivenciei minha
iniciação na tradição Griô. São Griôs atuantes, músicos, assalariados do governo que fazem
apresentações públicas, principalmente em eventos ou campanhas de conscientização, como
por exemplo, a campanha sobre o problema da Aids do departamento de saúde do governo.
Para esse evento, o Conjunto Nacional de Griôs foi convocado para tocar e se apresentar com
uma média de 100 crianças e adolescentes que dançavam, faziam coros e recitavam mensagens
educativas. Os Griôs tocam kora, ngoni, balafon e um instrumento que lembra uma rabeca
nordestina. Geralmente, uma média de quatro mulheres Griôs cantam as histórias e versam
sobre os temas e uma média de quatro jovens tocam percussão. Guiado por Yaya Konatê, estive
em um desses ensaios e recebi o meu primeiro Sô, um pequeno ritual de boas-vindas
tradicionalmente cantado pelos Griôs. Depois que sabem do seu nome, improvisam a cantiga
com frases desejando proteção e boa estadia na terra de chegada: Márcio saiu da sua casa e veio
pra Bamako.
“Bamako é a nossa casa, por isso Márcio pode se sentir em casa também. Desejamos que seja
bem-vindo.”
Na garupa da moto de Yaya e disputando palmo a palmo o trânsito de Bamako, conheci o Griô
Mamadou Ben Chérif Diabaté, presidente da Réseau Des Communica teurs Traditionnels Pour
Le Développement au Mali et en Afrique Oeste (Rede de Comunicadores Tradicionais para o
De - senvolvimento da África do Oeste), para quem apresentei a Pedagogia Griô, o trabalho do
Ponto de Cultura Grãos de Luz e Griô e da Ação Griô Nacional com a tradição oral no Brasil,
em parceria com organizações, escolas e com o Ministério da Cultura. Declarei ter vin do à
África pra vivenciar a tradição Griô e pedir permissão para a tradução e uso do termo Griô no
Brasil, que foi abrasileirado desde 1998 nas caminhadas do Velho Griô em Lençóis, Bahia.
Me apresentei a Mamadou cantando um trecho de uma cantiga de chegada de reis que aprendi
com Mãe Rosa, da comunidade remanescente de quilombo do Remanso, Lençóis - Bahia:
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“Meu senhor dono da casa, deus lhe dê uma boa tarde
Deus lhe dê uma boa tarde
Boa tarde lhe dê deus e alegremente cantando
E alegremente cantando
Passarim quando avôou, nos ares bateu as asas
Nos ares bateu as asas
Foi voando e foi dizendo, viva o dono desta casa
Viva o dono desta casa”
Nessa comunicação oral do Seminário Griô, Márcio Griô compartilha o conceito de griô
sistematizado oralmente pela sua caminhada e na construção da Pedagogia Griô. A
comunicação oral “O que é Griô” seguirá o modelo de ação pedagógica da Pedagogia Griô
utilizando as linguagens da tradição oral por meio de símbolos, mitos, histórias, cantigas,
danças, instrumentos e ofícios de tradição oral.
Palavras-chave: Pedagogia Griô. Tradição Oral. África.
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DESCOLONIZAÇÃO E EDUCAÇÃO: A CULTURA POPULAR AFIRMANDO
VALORES COMUNAIS ATRAVÉS DA PEDAGOGIA DE ALICERCE NA REDE
SER-TÃO BRASIL
Sérgio Ricardo Santos da Silva
Universidade do Estado da Bahia
Resumo
Exercer o direito de afirmar as diversas formas de estar no mundo é, sem dúvida, imprimir nossa
marca na história, formando assim uma pluralidade que coexiste, afirmando a identidade
cultural que nos sustenta – ressaltando que, afirmar passa longe da concepção de impor.
Este trabalho levanta questões acerca do desafio de entender o contexto educacional diante do
pensamento colonial, de como afeta a educação formal ou não formal e como movimentos
sociais e educadores decoloniais propõem uma educação outra, a descolonização e educação.
O maior desafio foi, e é, compreender como educadores, jovens, crianças, adultos e idosos
conseguem afirmar nas suas elaborações de vida nas interações didáticas, aspectos do seu viver
cotidiano, legado dos seus patrimônios civilizatórios e como o educador pode ser um acionador
cognitivo que contemple a pluralidade cultural, principio inaugural advindo das redes de
alianças que se formam frente ao pensamento colonial, trazendo como grande exemplo a rede
SER-TÃO Brasil, composta pelo Centro de Referência Integral de Adolescentes (CRIA), 12
grupos comunitários organizados de Salvador e mais 16 cidades do interior da Bahia. Esta
buscou, a partir de articulações político-culturais, pelo bem comum e possibilidade da vida
simples e digna em cada lugar, inspirar novas experiências organizadas coletivamente, com e
pela juventude, que valorizem a criatividade, a liberdade, a criação artística, as culturas
tradicionais locais, a relação do homem com a terra e as formas solidárias. Analisa a
importância da relação da cultura popular e a educação como canal importante nas elaborações
do conhecimento voltado para a valorização dos saberes que estruturam o pensamento comunal.
Optamos por desenvolver uma abordagem qualitativa percorrendo um olhar investigativo
envolto das contribuições a respeito das produções de saberes da cultura popular como afronta
ao pensamento colonial. Buscar dialogar a respeito dos aspectos e valores comunais que
estruturam o ser/estar com das pessoas.
Palavras-chave: Descolonização. Cultura popular. Pensamento colonial.
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COMUNICAÇÕES DE RESISTÊNCIA: OS SABERES DAS FOLIAS DE REISADO
DO SUL DA BAHIA EM FOCO NO DOCUMENTÁRIO E OS USOS EM SALA DE
AULA
Jairo Viana de Castro, Joceneide Cunha dos Santos
Mestrando na Universidade Federal do Sul da Bahia
Universidade do Estado da Bahia
Resumo
Esse estudo vem trazendo os elementos das Folias de Reisado da costa do descobrimento Bahia,
pensando esses saberes como possibilidade para sala de aula. A Sonoridade da ancestralidade
negra e indígenas que, convergiu nos Festejos de São Sebastião em Itagimirim-BA. Com uma
pedagogia própria os foliões e folionas nos convidam a sentir e ouvir os toques dos: tambores,
gaitas, pandeiros, agogôs e pratos de esmaltes. Estratégia para ensinar as relações étnicas e
raciais, descrevendo a religiosidade e convívio com as diferenças sócio- culturais. O Reisado
com sua musicalidade que comunica resistência, nos caminhos que percorreram para contrapor
o pensamento da sociedade colonial, e a maneira que constituiu seus próprios instrumentos de
preservar seus saberes grupais. Nessa perspectiva, de disputas de memórias, espaços, lugares e
identidades culturais. Sua réplica seria os saberes podem incorporar no universo das vivências,
assim como o poder e magia da palavra falada, como descreve Hampate Bá para as terras ao
sul do Saara, mas que servem para pensarmos o universo afro-brasileiro. Com as migrações de
homens e mulheres negras e indígenas que eram tropeiros e canoeiros do território das Minas
Gerais para o lado baiano, através do rio Jequitinhonha ou nas matas. Esses estabeleceram laços
de comunicações culturais, no toque do tambor e na harmonia das gaitas. Sendo assim, foliões
que manuseavam seus instrumentos, cortejou pelo território do Rio Jequitinhonha a beira mar.
Negras e Negros das labutas cotidianas nos roçados de feijão, mandioca, milho, cacau e café,
cantavam e cultivam a terra. Ensinamentos que eram observados pelas crianças de pouca idade,
e praticados e ensinados as meninas e meninos entre 10 e 12 anos. As folionas negras e rurais
faziam/faz o movimento do cozinhar ao tocar os instrumentos, nos cantos e nas contradanças,
criadas para liderar os grupos de folias de Reisado, as negras participavam das diversas
atividades dos festejos, e no cotidiano estava presente junto aos homens nas labutas dos roçados
e vendas dos mantimentos excedentes. Ao apresentar os fluxos dos ensinamentos e
aprendizados Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva (2012, p. 501) descreve:
É sabido que aprender-ensinar-aprender, processo em que mulheres e homens ao
longo de suas vidas fazem e refazem seus jeitos de ser, viver, pensar, os envolve em
trocas de significados com outras pessoas de diferentes faixas etárias, sexo, grupos
sociais e étnico-raciais, experiências de viver. Tratar, pois, de ensinos e de
aprendizagens, é tratar de identidades, de conhecimentos que se situam em contextos
de culturas, de choques e trocas entre jeitos de ser e viver, de relações de poder.

Os significados, as devoções, as memórias culturais expressam no movimento corporal, nos
saberes trocados nesses choques das identidades, nos acontecimentos criados e recriados, como
as Folias de Reisado que convergiram às culturas de pretos, pretas, indígenas e migrantes. As
cantorias sejam rezas ou sambas de contradança em forma de rodas que também faz parte das
expressões populares do sul baiano. Segundo Munanga (2010), as diferentes visões de mundo,
de cultura, religião e religiosidade, devem ser estudas em salas de aulas de maneira igualitária,
abrangendo assim múltiplos saberes/conhecimentos da “herança nacional”, regional e local. Na
perspectiva decolonial no sul baiano e, também usando a metodologia etnográfica participativa
e da história oral, argumentaremos nossa pesquisa. Por isso, faz-se necessário significativo o
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estudo das folias de Reisado de Itagimirim, a dinâmica histórica, social, cultural e econômica
expressa nas memórias e saberes festivos dos povos populares da Bahia. A musicalidade das
folias Festiva de Reisado, assim como: as danças, os cantos, e os batuques dos instrumentos
percussivos constituíram e formavam a conjuntura dos saberes. Dessa forma, ao analisar o
Reisado e a comunicação das memórias musicais, organizadas e executadas por: homens e
mulheres, adolescentes, crianças e idosos que aprendem, ensinam, criam e recriam suas
expressões e modos de viver, faz-se necessário e, importante estar nos bancos escolares. O
Reisado é uma manifestação em movimento com musicalidade coreográfica, poética festiva
que consegue atrair várias faixas etárias e sexos.
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EXTENSAO UNIVERSITÁRIA COMO ESTRATÉGIA DE FORTALECIMENTO
DAS CRIANÇAS DA ESTRADA VELHA EM ACARAPE/CE
Antonia Juliana Oliveira Cruz, Maria Sájila de Oliveira Araújo, Antonio Rafael Silva
Oliveira
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
Resumo
A partir da Rede de Estudos e Afrontamentos das Pobrezas, Discriminações e
Resistências (reaPODERE), projeto de ensino, pesquisa e extensão vinculado a
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), iniciamos um
processo de inserção comunitária na Estrada Velha que se situa entre os
campus Palmares e Auroras na cidade de Acarape no Ceará. A região é esquecida pelo
poder público, onde há uma intensa situação de pobreza e ausência de políticas públicas, de
acordo com relatos dos próprios moradores/as. Compreendemos que a universidade pública tem
o compromisso de atuar perante as iniquidades presentes no território onde está localizada.
Portanto, através da extensão universitária com o intuito de desenvolver atividades em prol da
comunidade, percebemos que diversas crianças viviam em situação de vulnerabilidade social.
Em abril de 2017, um grupo de extensionistas passou a realizar um processo chamado de
mapeamento psicossocial da comunidade, sem qualquer tipo de financiamento. Com isso,
identificamos que essa comunidade contém em torno de 60 famílias, em sua maioria constituída
por pessoas negras, com diversas casas de taipa e sem saneamento básico, com um elevado
índice de desemprego entre os moradores e as moradoras da localidade. Atendendo a esse
conjunto de fatores, percebemos a necessidade de criar um espaço de cuidado e de formação
crítica das crianças. Estudar o fenômeno pobreza no desenvolvimento social das crianças nos
faz entender melhor suas formas de enfrentamentos ao sistema que lhe é imposto. Assim,
podemos ver os impactos negativos, que podem resultar em “situações de stress e risco no seu
cotidiano, podem apresentar distúrbios emocionais” (CENCCONELLO; KOLLER, 2000,
p.73). Nossas atividades com essas crianças têm então como objetivo incentivar a convivência,
participação
e
solidariedade.
Buscando
traçar
estratégias
que
potencializem a autonomia e independência, proporcionando, através de propostas
socioeducativas, o fortalecimento, a confiança e a valorização dos vínculos familiares e
de comunidade. Pautado como objetivo geral deste trabalho temos o intuito de estimular
um posicionamento crítico sobre a realidade na qual estão condicionadas, isso por meio
das atividades lúdicas e conversas com as crianças e demais moradores da comunidade, partindo
da premissa de que compreendemos o descaso por parte do poder público, assim sendo,
buscamos
despertar
e
encorajar
essas
crianças
utilizando
a
extensão
universitária. Iniciamos com a metodologia qualitativa através de entrevistas
semiestruturadas com os moradores da comunidade. A partir disso introduzimos o
método dialógico vivencial. Este consiste, segundo Rebouças Júnior e Ximenes (2010), em um
método em que as/os extensionistas dispõem-se a vivenciar o campo, inserindo- se em seu
cotidiano a fim de compreender seus sentidos, suas especificidades, suas
demandas, em um processo em que se possibilita problematizar e ser problematizado,
realizando trocas e sínteses que possuem contribuições de todos que estão alinhados à
realidade local. As atividades são realizadas na casa de uma das moradoras da
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comunidade, que cedeu o espaço para que pudéssemos permanecer realizando as ações. As
atividades com o grupo de crianças são realizadas semanalmente, além das festas e eventos que
propiciaram integração entre universidade e a comunidade local, temos como alguns dos
principais temas já trabalhados: o corpo, meio ambiente, comunidade, respeito e família.
Ocorreram oficinas de contação de histórias, de sonhos e de pinturas. Para realização dessas
atividades, também contamos com parcerias para o ensino de ballet e capoeira. A princípio,
denominamos o grupo atuante na estrada velha como frente das crianças, sendo composto por
seis extensionistas de diferentes cursos de graduação. Essas dividem-se de três em três para
poderem suprir a demanda de estar duas vezes na semana nos dois períodos, matutino e
vespertino na comunidade. As atividades acontecem com em média 2 horas de duração. Elas
são planejadas de forma cooperativa, na qual as(os) participantes definem as temáticas a serem
abordadas junto com as(os) extensionistas responsáveis, em um processo de avaliação
constante. Elas também serão desenvolvidas com uma perspectiva horizontalizada, com foco
no diálogo de saberes.
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UM ESTUDO SOBRE AS TRADIÇÕES ORAIS E A FORMAÇÃO DO CURRÍCULO
ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL
Cláudia Nina Ramos
Mestranda em Educação e Diversidade - Universidade do Estado da Bahia
Resumo
O projeto parte do estudo das tradições orais, ou seja, as narrativas como, os contos, mitos e as
lendas e da investigação sobre o processo de formação do currículo escolar do ensino
fundamental. Leva em consideração a Lei nº 10.639/2003 que versa sobre o Ensino de História
e Cultura Afro-Brasileira e Africana nos estabelecimentos de ensino público e privado. Diante
do expositivo legal, compreende-se que é responsabilidade do Estado à implementação e
viabilização de políticas públicas que atendam às necessidades da população, entre eles, a
garantia para que afro-brasileiros, povos tradicionais, quilombolas e seus remanescentes,
tenham assistido o direito de (re)conhecer sua origem, identidade e diversidade cultural por
meio das tradições no sentido de uma transformação social. Nessa acepção, pensar como se dá
a cultura quilombola e em que medida as tradições orais são consideradas na composição do
currículo escolar nas matrizes curriculres das disciplinas de História e Língua Portuguesa a fim
de assegurar o direito formativo dos sujeitos originários desse contexto sócio-histórico acaba
sendo uma forma de contribuir com ações de valorização de povos corriqueiramente
desassistidos. A questão fundante, perpassa pelo como ou se, as tradições orais quilombolas são
consideradas na composição do currículo escolar, sendo assim, a proposta parte da observação
do domínio sociocultural dos educandos dos anos finais do ensino fundamental e de suas
tradições, comunidade e escola. A pesquisa fundamenta-se em autores como: Candau (2000),
Soares (1997), Freire (1985) e Silva (1999) levando em consideração suas teorias e proposições
em torno de categorias chave na discussão do tema, dentre elas: a consolidação do
conhecimento significativo, as perspectivas de educação contextualizada e diversa. O estudo
adotará como orientação metodológica, os fundamentos da pesquisa qualitativa e o método
etnográfico como norteador das ações e formas de investigação. Tomando como lócus de
pesquisa a Escola Municipal José de Amorim na Comunidade Quilombola Barrinha da
Conceição, na cidade de Juazeiro – BA. E admite como percurso determinadas etapas para
alcançar o que almeja: o embasamento bibliográfico com o estudo dos conceitos norteadores, a
pesquisa em campo com a realização de observações, aplicação de questionários, entrevistas e
análise documental. Por fim, com os resultados obtidos, contribuir com a proposição de um
produto final, uma apostila que possa retornar ao contexto pesquisado e servir ao campo da
educação.
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QUEBRANDO AS FRONTEIRAS DISCURSIVAS: A IMPORTÂNCIA DAS ACCS
SOBRE CULTURA POPULAR
Clara Lua Oliveira Sena, Leticia Menezes
Universidade Federal da Bahia – Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades
Resumo
Pensando na importância da valorização da cultura popular, e na construção de uma
universidade pública amplamente democrática para todos os saberes sociais nos motivamos a
escrever esse texto. A cultura popular inserida no contexto universitário desta forma (descrita
posteriormente neste artigo), proporciona uma profunda reconfiguração do status quo vigente
na academia. Além disso, proporciona um programa curricular, não mais engessado, que
trabalha com a espontaneidade e subjetividades de cada aluno(a), contribuindo assim para a
descolonização: dos saberes e da academia.
Para compreender as demandas de sala de aula, a metodologia utilizada foi a da pesquisa ação.
Nos colocando como parte das vivências da Ação Curricular em Comunidade e em Sociedade
(ACCS) e observando as pessoas, momentos e reflexões dentro e fora das aulas. Fizemos essas
análises enquanto alunas e enquanto monitoras. Além disso, fizemos revisões bibliográficas e
recolhemos depoimentos de estudantes que passaram pelo componente.
As aulas do componente “Mestres e Mestras da cultura popular na educação” trazem, como o
nome já enfatiza, os Mestres e as Mestras da cultura popular para dentro da sala de aula,
ocupando o espaço de educador, e quebrando os paradigmas da hierarquização intelectual: O
mestre como figura central. No mesmo viés, temos também a outra ACCS: “Saberes e fazeres
da cultura popular e educação”, na qual no espaço da sala de aula vivenciamos algumas
manifestações culturais conhecendo seus detalhes e, literalmente, os seus saberes e fazeres. Em
consonância com as aulas, são propostas descidas a campo para de fato praticarmos e
conhecermos os territórios onde essas atividades estão imbricadas em sua realidade.
Esse texto irá demonstrar o porquê dos processos de aprendizagem das ACCS vivenciado por
nós, além de ser contra hegemônico, gera uma excitação educacional. A ideia é falar a partir da
nossa vivência empírica e observações das turmas, de como essa metodologia de educação é
desfrutada de maneira mais proveitosa por nós, estudantes, por atiçar nossa curiosidade,
participação, e principalmente nossa subjetividade, além de propor um espaço horizontal e
circular. São nessas experiências, nas quais conseguimos redefinir e redescobrir o lugar do
corpo na produção de conhecimento, usando-o não mais como um território engessado e
separado da mente, mas sim como um lugar de memória e afetividades. Um museu vivo. Assim,
como diria Bell Hooks em seu texto Intelectuais Negras: “Intelectual é aquele que lida com
ideias transgredindo fronteiras discursivas”.
Dessa forma, percebemos que componentes como as ACCs “Mestres e Mestras da Cultura
Popular na educação” e “Saberes e fazeres da cultura popular e a educação” são componentes
curriculares fundamentais para qualquer formação, pois contribui para formação de uma
sociedade mais ampla, justa e democrática, que valoriza sua história e práticas sociais de povos
historicamente negligenciados. É notado que as pessoas que passam por essa experiência saem
com outra consciência de mundo; de si mesmo; de sociedade; de educação e de responsabilidade
a partir dos conhecimentos e vivências adquiridas ao longo dos semestres.
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EDUCAÇÃO, SABERES TECIDOS E RESISTÊNCIAS DO MOVIMENTO DE
TRABALHADORAS SEXUAIS NO BRASIL
Fernanda Priscila Alves da Silva
Universidade do Estado da Bahia, Campus I, Programa de Pós-Graduação em Educação e
Contemporaneidade
Resumo
Este trabalho tem como perspectiva discutir temas recorrentes no estudo sobre prostituição,
mulheres envolvidas neste contexto e demais atores sociais. Nesta abordagem, especificamente,
as categorias da educação, prostituição e movimento de trabalhadoras sexuais tem grande
relevância. Entendemos prostituição como uma prática social complexa que envolve uma
diversidade de relações, interações e atores sociais, não sendo apenas pautada pela troca de
dinheiro por serviços sexuais, mas antes, envolve uma diversidade e heterogeneidade de
serviços e trocas. A educação, por sua vez está ancorada, neste trabalho, no referencial teórico
da educação popular e é entendida como um ato político onde os seres humanos são convocados
a se deslocar e transformar constantemente.
A pauta da violação de direitos, arduamente colocada à sociedade brasileira pelo movimento
organizado de prostitutas aponta a urgência em buscar e efetivar o reconhecimento do trabalho
sexual e os direitos dos sujeitos nele envolvidos. Assim, a presente pesquisa problematiza o
lugar desses sujeitos nos enfrentamentos e resistências em contextos contemporâneos,
demarcando e pautando o reconhecimento da categoria Puta como lócus e expressão real do
agenciamento e empoderamento das prostitutas.
Problematizar, a partir da produção de trabalhadoras sexuais e ativistas feministas os processos
educativos, compartilhamento de saberes, vivenciado no Movimento e resistências em prol do
reconhecimento da categoria, da diversidade e dos enfrentamentos de violações de direitos.
A pesquisa que desenvolvemos em contextos de prostituição segue a linha da pesquisa
etnográfica, com longa incursão em campo. É neste processo de aproximação que temos
vivenciado e construído diálogos e conversações com mulheres da “vida”, ou “mulheres da
batalha”, como algumas desejaram ser chamadas, ou ainda com as putas, trabalhadoras sexuais,
expressões utilizadas por Gabriela Leite e Monique Prada. Desse modo, as reflexões aqui
engendradas partem de uma aproximação do movimento de prostitutas, da leitura de ativistas e
escritoras putas feministas, como é o caso de Monique Prada e do diálogo com as lideranças do
movimento de trabalhadoras sexuais. A etnografia é o principal recurso metodológico
utilizado. A observação participante, as entrevistas abertas e as narrativas autobiográficas
compõem as técnicas de coleta de dados.
As análises apresentadas fazem parte de uma pesquisa em andamento, intitulada “Cadê meus
irmãos? Inquietações sobre a educação e formação dos filhos e filhas das putas”, desenvolvida
no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado da Bahia
(Uneb). O grupo pesquisado é composto de mulheres de baixa renda, em exercício de
prostituição, acima dos 18 anos, além de um grupo mais amplo que consiste do grupo que
compõem os familiares e a rede de apoio da prostituta. A seguir alguns resultados parciais,
com ênfase para o processo educativo emergente no movimento de prostitutas:
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A rua e as experiências de quem se faz cotidianamente a partir dela, assim como a
participação no movimento de putas educam, pois possibilitam espaços de trocas
diversas;
No marco dos movimentos de prostitutas organizadas surgem novos movimentos que
questionam a disseminação da oposição entre feminismos e prostituição. Essas são
reivindicações das “putas feministas” que estão se articulando e colocam em cheque
essa divisão e apontam que os direitos das prostituas também se localizam no âmbito
dos direitos das mulheres;
O movimento de prostitutas tem se configurado neste lugar que de um lado abre brechas
e por outro lado procura brechas. Abre brechas na medida em que por meio das vozes
das prostitutas denuncia processos de preconceitos e estigmatização historicamente
legitimados contra estes grupos. Por outro lado, procura encontrar brechas para seguir
pautando as lutas do movimento, denunciando as violações ainda presentes na sociedade
e provocando o agenciamento e fortalecimento da cidadania das prostitutas.
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TEATRO ESCOLA JORGE AMADO – UM QUILOMBO AFROFUTURISTA
Mayara da Silva Santos, Tauan Carvalho Coutinho
PET do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Professor Milton Santos da Universidade
Federal da Bahia
Resumo
O Teatro Escola, idealizado e colocado em prática em 2017, pelo gestor Nell Araújo, é o
primeiro teatro escola da Região Nordeste que se propõe a ressignificar o espaço artístico como
escola e surge como uma organização educacional e cultural que tem em seu escopo
proporcionar por via da arte, cultura e educação, um projeto pedagógico artístico-cultural que
abrange as áreas de Produção Cultural, Teatro, Dança, Maquiagem, Fotografia e Técnico em
Palco e Libras, dessa forma, sendo uma escola bilíngue e a primeira a primeira escola no âmbito
de projeto sociais a trabalhar libras voltada para artes e para a cultura. Além disso, é oferecido
disciplinas modulares que oferecem estudos de formação cultural e política, comunicação e
artes, sendo todo o corpo docente formado por professores que atuam de forma voluntária.
Por seu papel político e social, o Teatro Escola tem como principal público alvo jovens negros
e estudantes de escolas públicas, pois entende-se que estes são os mais vulneráveis socialmente
e encontram dificuldades em encontrar novas perspectivas de vida e afeto. O Projeto reside
dentro do Teatro Jorge Amado, e funciona através de uma rede colaborativa onde se encontram
pessoas físicas e empresas que comungam do mesmo ideal. O Teatro Escola também conta com
a autossustentabilidade proveniente da colaboração dos próprios alunos, por meio da captação
de recursos através de espetáculos produzidos pelos próprios e outras ações.
Os cursos se propõem a serem fundações imprescindíveis para a construção holística de novos
futuros, principalmente para esse grupo étnico e etário específico, que possuem nas suas
corporeidades e subjetividades as consequências da necropolítica, termo calcado pelo filósofo
Achille Mbembe, que expressa o agenciamento estrutural fomentado pelas instituições
principais (Estado, Escola, Igreja). Essas forças visam o extermínio, destruição e(ou)
invisibilização de agrupamentos considerados subalternos e inferiores, como forma de
manutenção e expressão do poder pelo controle do deixar ou não um sujeito viver a partir de
uma lógica dominante e hegemônica.
Essa política da morte é traduzida e instituída em inúmeras faces e formas que corroboram para
que seu objetivo final, que é o desmantelamento de grupos identitários fortes, seja efetivado.
Essas dinâmicas vão desde a falta de garantias que acusem a necessidade de se pautar atenções
para essas comunidades que estão em pleno estado de exceção, até as implementações de
estratégias governamentais, estatais e educacionais que exerçam propostas de marginalização
de saberes, fazeres e histórias positivadas delas.
Assim, o projeto pedagógico-artístico-cultural do Teatro Escola se engendra como um espaço
profícuo para a perpetuação e o incentivo a letramentos de reexistência, como indica Ana Lúcia
Souza, porque se propõe a entender “[..] a complexidade social e histórica que envolve as
práticas cotidianas de uso da linguagem, contribuem para a desestabilização do que pode ser
considerado como discursos já cristalizados em que as práticas validadas sociais de uso da
língua são apenas as ensinadas e aprendidas na escola formal” (SOUZA, 2011, p. 36). A
organização torna-se uma prática educomunicacional interessada, piamente, em “recriar, de
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maneira singular, as práticas culturais e educacionais que marcam o movimento social negro
nas diferentes épocas, desde a chegada dos negros africanos no Brasil” (SOUZA, 2011).
Destarte, a instituição cria para si uma nova perspectiva educacional focada na formação crítica
e cidadã da juventude afrodescendente, visando o fortalecimento da resistência e reconstrução
de uma imagem identitária cultural e social dos afrodescendentes, que sempre na História oficial
foi negativada e subjulgada. Tendo como destaques e elementos fundamentais os valores das
civilizações afro-brasileiras como a ancestralidade, memória, oralidade, circularidade, energia
vital (axé), corporeidade, ludicidade, musicalidade e cooperativismo, o dispositivo educacional
se constrói, física e imaterialmente, através das trocas de saberes e fazeres entres os seres
presentes, um modelo quilombista de luta e força contra-hegemônicas, se armando como ”um
local onde a liberdade era praticada, onde os laços étnicos e ancestrais eram revigorados”, como
pontua a intelectual Beatriz Nascimento (1979, p. 17 apud NASCIMENTO, 1980, p. 210),
estrategicamente pensando na sobrevivência das cosmologias, vivências e existências das
comunidades afro-brasileiras.
Com essa perspectiva de luta se pretende unir esforços para tencionar e reafirmar a necessidade
de se criar novos mundos de visão para os jovens afro-brasileiros, que têm suas representações
e relações sociais e laborais perpassadas pelas reverberações do racismo e o necropoder
estruturalizado e enraizado em nossas instituições. É necessário se pautar uma reafirmação da
negritude a partir do conceito de afro-futurismo, como sinaliza o escritor Samuel Delany, que
profere que “Nós precisamos de imagens do amanhã; e nosso povo precisa mais do que maioria.
[…] Só tendo imagens claras e vitais das muitas alternativas, boas e ruins, de onde se pode ir,
teremos qualquer controle sobre a maneira com que chegaremos lá” (DELANY, 1984, p. 35,
tradução nossa). E essas propostas de novos futuros só se dão através do conhecimento, reflexão
e crítica do nosso passado em ações assertivas e efetivas no presente.
Palavras-chave: Teatro Escola. Letramentos de reexistência. Quilombo.
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4.5 GT - Culturas Populares, Ancestralidades, Comunidades e Saberes Tradicionais
Coordenação: Roberto Remígio/Gustavo Wada Ferreira/ Dra. Elizia Cristina Ferreira

4.5.1 Relatoria dos debates ocorridos no Grupo

O grupo de trabalho reuniu-se, inicialmente, no dia 10 de outubro de 2019, na Faculdade
de Educação (Faced) sob a coordenação do professor Me. Roberto Remígio e o mestrando
Gustavo Wada Ferreira.
As comunicações orais geraram comentários acerca do diálogo entre os saberes
tradicionais populares e o conhecimento acadêmico; destacou-se o esforço dos trabalhos
apresentados, assim como a realização do Seminário Griô, em direção à promoção horizontal
deste diálogo. Nesse sentido, enfatizou-se a importância da presença dos mestres nos Grupos
de Trabalho, destacando a presença de Mestre Cleisinho, Mestre Nonca e Bernardino Kiriri.
Ademais, discutiu-se como a forma apropriadora da cultura dominante, regida pela lógica do
mercado, faz com que os detentores dos saberes tradicionais (mestras e mestres) levantem
barreiras que buscam proteger os modos de existência não hegemônicos, ao mesmo tempo que
podem dificultar sua difusão e transmissão. Enquanto à essa lógica mercadológica lhe é dada o
poder de selecionar quais os discursos/culturas que serão massificadas e quais vozes serão
marginalizadas ou silenciadas. Ressaltou-se também que a distância que separa a educação
formal e os processos de aprendizagem decorridos na cultura popular desvincula o sujeito do
processo formativo, assim como a pobreza de experiência proporcionada pela sociedade da
informação. Tudo isso, contribui no surgimento de dois tipos de ações de salvaguarda: a
manutenção dos saberes e alteração dos fazeres.
O grupo de trabalho reuniu-se novamente na Sala 7, da Faced, em 11 de outubro sob a
coordenação dos professores Me. Roberto Remígio e Dra. Elízia Ferreira, em substituição do
mestrando Gustavo Wada Ferreira, responsável por outro GT.
Apresentadas as questões relativas aos preconceitos sofridos pelos povos ciganos na
sociedade brasileira contemporânea, pela a autora Lorena Tavares, alguns questionamentos
surgiram em relação à estética utilizada pela autora em seu vestuário, em relação aos povos por
ela apresentados e sobre a ausência da voz dos sujeitos da pesquisa, ainda que se proponha a
realizar uma metodologia etnográfica em sua pesquisa de campo. A autora explicou que não se
trata de estereotipia e recebeu com satisfação e interesse as dicas sobre os instrumentos de
produção de dados.
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A autora Roseane Santos Mesquita abordou o candomblé enquanto força decolonial e
luta dos Povos de Santo contra os preconceitos impostos pela hegemonia colonial. As
discussões versaram sobre o caráter particular da pesquisa em relação ao empoderamento da
mulher negra na sociedade embranquecida, nas palavras da autora.
Ana Lucia Castro Oliveira apresentou a visão do mundo a partir do olhar do povo
Guarani, da região Sudeste do Brasil. As questões geraram grandes discussões em torno da
relação da pesquisadora com os povos indígenas, o que deixou notório seu imbricamento com
a pesquisa, e das metodologias da pesquisa desenvolvida até o momento da qualificação.
A autora Laura Castro apresentou seu trabalho de arte e letramento intercultural em que
defende o grafismo como fazer artístico e pedagógico nas escolas do Povo Pataxó, no sul da
Bahia. A pesquisadora mostrou imbricamento pessoal com a pesquisa que lhe acompanhou
durante os cursos de mestrado e doutorado e as principais questões levantadas no momento
versaram sobre o uso do grafismo espontaneamente pela comunidade, mesmo após o
desenvolvimento do projeto. A presença da arte indígena é defendida pela autora como um
importante elemento de ressignificação sociocultural.
A graduanda Binto Traule apresentou a Comunicação Oral “Prática de fanado no grupo
social mandinga: entre tradições e tensões”, orientada pela professora Dra. Elízia Cristina
Ferreira, sobre a prática do fanado, da Guiné-Bissau. Muitas questões sobre a circuncisão
feminina foram suscitadas pelos participantes do GT visto o interesse despertado pelo tema,
principalmente devido à complexidade da compreensão sociocultural e de estigmas religiosos,
principalmente na cultura islâmica, ainda tão estranha à interpretação ocidental. As autoras
(pesquisadora e orientadora) mostram, de forma crítica, o lugar da “aceitação” cultural dos
povos.
Diogo CanaBrasil demonstrou, em seu relato de experiência sobre a disciplina “Estudos
das Manifestações Culturais”, do curso de Educação Física, da Universidade Estadual de Feira
de Santana (UEFS), as representações dos jogos indígenas. Foram replicadas pelo autor e
orientador, professor Dr. Luis Vitor Junior, as questões levantadas pelos coordenadores do GT
a respeito da teatralização dos jogos, com o uso de vestimentas indígenas e pinturas corporais.
A comunicação “Experimentando Kalunga” foi apresentada pelo Coletivo Liga do
Corpo e os participantes Andréia Oliveira Araújo da Silva, Uildemberg da Silva Cardeal e Fabio
Santos Silva expuseram as imagens das kalungas, narrando as viagens realizadas nas pesquisas,
defendendo a importância de apresentar as artes nativas e dos povos negros como elemento de
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educomunicação e de resistência nos diversos espaços de produção do conhecimento, da cultura
e da ciência.
Ao fim das apresentações, os coordenadores apresentaram as considerações finais,
certificando sobre a qualidade dos trabalhos apresentados, agradecidos por saberem que os
pesquisadores estão realmente imbuídos no desejo de valorização das culturas populares, dos
saberes tradicionais, sem perderem o foco da ressignificação sociocultural e da produção
científica.
4.5.2 Trabalhos apresentados – Comunicações Orais
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LÍNGUA TRUKÁ: CONTEXTO DE MEMÓRIA E LUTA
Roberto Remígio Florêncio, Ana Cristina Barbosa de Oliveira, Carlos Alberto Batista dos
Santos
Iinstituto Federal do Sertão – Pernanbuco, Universidade do Estado da Bahia, Universidade do
Estado da Bahia
Resumo
A falta de registros escritos e a perda da oralidade das línguas do povo Truká remontam há
cerca de 100 anos, segundo Hohenthal (1971), que desenvolveu um estudo sobre as línguas
autóctones do Nordeste brasileiro, publicado em 1960. O autor afirma que, na década de 1950,
ao ter contato com os mais velhos, estes disseram que, “durante a vida, a língua não foi usada
pela família” e, consequentemente, foi esquecida (MONTSERRAT, 2002). As lideranças mais
antigas fazem referência a duas línguas: o Kipiá (Kepiá) e o Usubukuá (Usbukwá), segundo
relatos locais e referências dos estudos de Hohenthal. O desaparecimento das línguas indígenas
acarreta enormes perdas para a humanidade. Segundo Luciano (2006), é possível se aprender
sobre o passado e o presente do território brasileiro e de suas populações por meio de um maior
conhecimento das línguas indígenas ainda existentes na atualidade. O objetivo deste estudo é
discutir os extermínios das línguas autóctones, comprovando que este epistemicídio foi
provocado pelas perseguições e proibições e que isso acarretou sérios prejuízos socioculturais
e identitários aos povos indígenas do Brasil, principalmente porque para eles, a língua é o signo
mais claro de sua história (URBAN, 1992). Como as línguas autóctones são orais,
fundamentalmente são transmitidas de geração para geração, o não registro e o desuso em soa
forma oral podem inviabilizar sua permanência no contexto local e acarretar o seu
desaparecimento. Em busca de uma unificação identitária, abusou-se do expediente de
unificação sociocultural, impondo uma cultura como padrão. O Estado deu os primeiros sinais
para o reconhecimento das línguas indígenas, quando encarregou o Instituto Linguístico de
implantar o ensino bilíngue no Brasil como estratégia para acelerar os processos de integração
dos povos nativos (LUCIANO, 2006). As primeiras propostas de implantação de um modelo
de educação bilíngue para os povos indígenas, ainda nos anos 1950, como influência da
Conferência da UNESCO de 1951, foram consideradas inadequadas à realidade brasileira, com
base no argumento de que programas de educação bilíngue poderiam colidir com os valores e
os propósitos da “incorporação dos índios à comunhão (linguística) nacional”, consagrados pela
Lei (RODRIGUES, 1986). Segundo Luciano (2006) e Oliveira (2014), o monolinguismo no
Brasil começa a ser de fato alterado a partir da mobilização indígena nos anos 1970 que acusava
o Estado da prática de etnocídio. A Constituição estabelece os princípios da plurietnicidade,
reconhecendo expressamente as línguas e o direito dos povos indígenas de terem seus próprios
processos de educação, o que inclui a prática do bilinguismo intercultural (FLORÊNCIO,
2016). Apenas em 2008, a Lei nº 11.645, a partir da Constituição Federal (BRASIL, 1988) e da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996 (BRASIL, 1996), determina a inclusão nos
currículos escolares da Educação Básica pública e privada o ensino da História e Culturas Afrobrasileiras e Indígenas. Silva (2015, p. 4) discorre sobre esse decreto governamental,
argumentando que “faz parte de um conjunto de mudanças provocadas pelas mobilizações da
chamada sociedade civil, os movimentos sociais”. E é importante ressaltar que a Lei traz de
volta a temática do ensino bilíngue, instituído no país desde meados do século XX, na Educação
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Escolar Indígena (EEI). Defende-se aqui que a língua materna deve ser utilizada para alfabetizar
e educar as crianças, sobretudo nos primeiros anos. Para os indígenas, a língua é um instrumento
de produção e reprodução de conhecimentos próprios, valores étnicos e identitários que só
devem ser repassados naquela língua particular. Luciano (2006) ressalta que a língua indígena
é um dos sinais diacríticos da identidade étnica: vemos constantemente a perda da língua ser
usada como negação da identidade indígena, principalmente no Nordeste do Brasil. A
metodologia se baseia na observação participante, com viés etnográfico, abrangendo escolas do
território indígena Truká, na Ilha da Assunção, em Cabrobó – PE, no intuito de identificar as
línguas originárias enquanto elementos vivos no imaginário do seu povo, bem como reconhecer
sua ascendência linguística, a identificação de suas raízes históricas e sua presença nos cenários
de luta do povo. Entre os resultados iniciais, se observa a percepção dos professores indígenas,
a presença dessa temática na Educação Escolar Indígena e a conscientização sócio-política em
relação à manutenção e à ressignificação sociocultural. A educação bilíngue-intercultural foi
recentemente introduzida na prática pedagógica das escolas pesquisadas num esforço para
corrigir os equívocos históricos e minimizar a desigualdade linguística, porque as línguas
indígenas identificadas ainda aprecem limitadas ao espaço da escola e da comunidade
(RODRIGUES, 2002). Os Truká do século XXI culpam a exploração da ilha e a aculturação
imposta pela Igreja Católica como responsáveis pelo desaparecimento das línguas, mas
acreditam que as leis brasileiras que amparam e orientam o ensino bilíngue nas aldeias
indígenas, podem ser um prenúncio do respeito às comunidades tradicionais latino-americanas
na nova conjuntura sociocultural.
Palavras-chave: Línguas autóctones. Interculturalidade. Ensino Bilíngue.
Referências
BRASIL. Ministério da Educação. Caderno do Tempo: professoras e professores indígenas de
Pernambuco. 2. ed. Belo Horizonte, 2006.
BRASIL. Lei n. 11.645, de 10 março de 2008. Altera a Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de
1996, modificada pela Lei no 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a
obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Diário Oficial da
União, Brasília, DF, 2008.
FLORÊNCIO, Roberto Remígio. Educação e letramento intercultural na aldeia de Assunção
do povo Truká. 2016. Dissertação (Mestrado em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos)
– Universidade do estado da Bahia, Juazeiro, 2016.
HOHENTHAL, W. As tribos indígenas do baixo e médio São Francisco. Revista Museu
Paulista, São Paulo, v. 12, 1971.
IBGE. Censo 2010. Disponível em: http://www.ibge.gov.br/indigenas/mapas.html. Acesso
em: 14 set. 2014.
LUCIANO, Gersem dos Santos. O índio brasileiro: o que você precisa saber sobre os povos
indígenas no Brasil de hoje. Brasília, DF: Ministério da Educação/SECADI: LACED, 2006.
149

MONTSERRAT, Ruth Maria Fonini. Línguas indígenas no Brasil contemporâneo. In:
GRUPIONI, Luís Donisete Benzi (org.). Índios no Brasil. Brasília, DF: Ministério da
Educação, 1994.
MONTSERRAT, R. M. F. As outras línguas da colonização do Brasil. In: CARDOSO,
Suzana et al. (org.). 500 anos de história lingüística do Brasil. Salvador: Edufba, 2002.
OLIVEIRA, João Pacheco de. Os primeiros brasileiros. Rio de Janeiro: FAPERJ-UFRJ,
2014.
RODRIGUES, Aryon DalHgna. As outras línguas da colonização do Brasil. In: Cardoso,
Suzana et al. (org.). 500 Anos de História Lingüística do Brasil. Salvador: Edufba, 2002.
URBAN, G. A história da cultura brasileira segundo as línguas nativas. In: CUNHA, M. C.
(org.). História dos índios no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.

150

USO DE PLANTAS NA MEDICINA POPULAR: UM ESTUDO COM MESTRAS E
MESTRES DA BAHIA
Gustavo Wada Ferreira
Universidade Federal da Bahia
Resumo
Essa pesquisa, ainda em andamento, propõe abordar aspectos da transmissão dos saberes acerca
do uso de plantas, na medicina popular.
A medicina popular brasileira caracteriza-se por um amalgama de práticas tradicionais de
diferentes etnias que interagem e assimilam os conhecimentos científicos mais recentes. Dentre
todas essas práticas, o uso de plantas é um vetor comum em todas elas. Segundo a Organização
mundial de Saúde, 85% das pessoas em todo mundo utilizam plantas medicinais para tratar
doenças (WHO, 2003).
No Brasil são atribuídos diversos nomes às pessoas que sabem utilizar ervas para cura. Podem
ser (re)conhecidas e denominadas como: erveiras(os), raizeiras(os), benzedeiras(os),
rezadeiras(os), curandeiros, mães e pais-de-santo. Elas sabem usar as plantas para chás, banhos,
rituais e sacudimentos. Muitas vezes são mães, avós, líderes religiosas, anciãos e anciãs que se
responsabilizam pelo cuidado da saúde da família e/ou comunidade(s) pertencente(s). A
medicina popular é um conhecimento construído na relação entre culturas milenares, desde os
primeiros contatos intertribais e interétnicos, no entrecruzamento das nossas principais matrizes
culturais (RIBEIRO, 1997) e modificam-se até os dias atuais. São transmitidos pela oralidade
e, em geral, da geração mais antiga para a posterior.
Esse estudo de caráter etnográfico é inspirado nas perspectivas da educação popular e das
teorias decoloniais; visou-se proporcionar um encontro entre o saber popular e científico de
modo mais horizontal e com o objetivo de compreender como esse conhecimento é transmitido
e construído.
Nesse sentido, Pedro Abib (2017) entende que as novas configurações da cultura e a sua imensa
teia de articulações e relações estabelecidas no âmbito das sociedades contemporâneas não
permitem mais o uso de classificações estanques, diante do intenso trânsito de influencias,
arranjos e combinações nos campos de atuação cultural, nos dias de hoje. Diante dessa
impossibilidade, o caminho apontado por Abib é compreender a cultura popular como sinônimo
de resistência elaborada através de uma condição de marginalização social.
Ao mesmo tempo, as complexas condições de vida dos grupos subalternos – que são os
protagonistas da cultura popular – propicia um ambiente cognitivo fértil e diverso, dando
origem à modos de fazer igualmente complexos e distintos. Por isso chamamos de mestras e
mestres aqueles que dominam algum desses modos de fazer inseridos no contexto da cultura
popular.
Isto posto, nos encontramos com mestras e mestres da medicina popular da região de Salvador,
Santo Amaro e Entre Rios. Também foram realizadas entrevistas com base nas seguintes
questões orientadoras: como ocorre a aprendizagem sobre o uso de plantas medicinais e qual
sentido atribuído pelo sujeito à sua atuação na medicina popular.
Apesar da experiência possuir um caráter singular e subjetivo, Thompson (1981, p. 15) defende
que é através do conceito de experiência que se “compreende a resposta mental e emocional,
seja de um indivíduo ou de um grupo social, a muitos acontecimentos inter-relacionados ou a
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muitas repetições do mesmo tipo de acontecimento”. Desse modo, identificamos algumas
experiências comuns entre os informantes e agrupamos em categorias que expressassem seu
uso e relação com as plantas medicinais.
Por isso, recorremos ao instrumento dos tipos ideais, formulados por Max Weber para a criação
de categorias de mestras e mestres da medicina popular. O objetivo foi criar tipos
representativos que, embora não existam realmente na sua forma pura, podem ser
generalizáveis, aproximando-nos das situações encontradas durante a pesquisa. Com isso,
busca-se facilitar a sistematização da realidade a ser apreendida para um quadro limitativo e
com possibilidade de percepção contrastiva.
Até o momento, constata-se que as manifestações desse saber variam conforme o sentido
atribuído à relação da informante com as plantas, ou seja, a experiência.
Levando em conta os variados contextos e os aspectos comuns das experiências, agrupamos as
mestras e mestres em seis tipos ideais, a saber: donos de bancas de folha, colhedoras, botiqueiras
da igreja, rezadeiras, herdeiras dos saberes indígenas e lideranças de religiões de matriz
africana.
Palavras-chave: Cultura popular. Educação. Medicina popular.
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“OS TRÊS COMEM NO MESMO PRATO”: DO SAMBA-DE-VIOLA A UMA
TEORIA MUSICAL DO RECÔNCAVO BAIANO
Mário de Campos Andrade Lamparelli, Wilson Rogério Penteado Jr.
Samba de Roda Raízes de Acupe
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia
Resumo
“Os três comem no mesmo prato” era uma expressão utilizada pelo pioneiro da capoeira baiana
em São Paulo, o sanfelista Mestre Ananias Ferreira, para referir-se à comunhão entre capoeira,
samba e candomblé. Maria Eunice Martins Luz, Dona Nicinha do Samba de Santo Amaro, nos
diz coisa semelhante sobre o maculelê, o samba e o candomblé: “São três irmãos gêmeos”.
Manifestações afro-brasileiras com grande potência em solo baiano e em especial na região do
Recôncavo, estas expressões artísticas compartilham de uma série de signos, significados e
possuem inúmeros pontos de contato (OLIVEIRA PINTO, 1991), contextualmente atualizados
e ressignificados. Consagrados de maneira estereotipada por um projeto artístico vitorioso na
Bahia (QUEIROZ, 2019), uma imersão entre os sambadores do Recôncavo revela tensões e
ligações menos óbvias – e não por isso menos potentes – entre estas artes eleitas pela identidade
baiana contemporânea.
Etnografias anteriores do samba-de-viola do Recôncavo baiano já identificaram uma teoria
musical, “popular” (WADDEY, 2007) ou “nativa” (PINTO, 2001), própria desta arte. A partir
da pesquisa de mestrado do autor – Prosa nova de sambador antigo, uma etnografia entre
sambadores da região do Recôncavo – a comunicação propõe que uma revisão da literatura
aliada a considerações etnográficas a respeito do samba-de-viola iluminem aspectos mais
generalizáveis – que chamamos de teoria musical – do que seria uma semântica comum dentro
do universo musical popular do Recôncavo.
Assim, detendo-nos etnomusicologicamente sobre aspectos – até então inéditos na literatura –
da arte de cantoria nos tons do samba-de-viola, traçamos aproximações com outras formas
musicais encontradas no Recôncavo da Bahia. A elaboração de um glossário elaborado entre
sambadores, sambadeiras e tocadores do samba-de-viola revela aspectos semânticos
interessantes acerca de categorias musicais deste universo: “chula”, “barravento”, “amarrado”,
“solto”, “grande”, “pequeno” são apenas alguns dos conceitos abordados que atravessam estas
artes, encorpando a ideia de uma “referência epistêmica” (SOUZA, 2018).
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OS GRIÔS DO MAR: NAVEGANDO PELAS NARRATIVAS DE MEMÓRIAS DA
PESCA ARTESANAL
Ivan Almeida Rozario Júnior, Silvana Maria Gomes da Rocha
Instituto Federal do Espírito Santo - Campus Piúma
Resumo
No imaginário da cultura popular, a figura do pescador é constituída por diversas representações
sociais, das quais emerge a imagem mitificada do herói que, desbravando as águas do mar,
conquista o alimento da família e garante a sua subsistência econômica. Diante da simbiose
entre realidade e ficção, uma questão nos inquieta: qual o papel das narrativas de memórias da
pesca artesanal para a preservação do saber partilhado, visando ao desenvolvimento da
consciência sociocultural, em uma comunidade tradicional? A partir dessa provocação, lançada
em duas turmas (1º e 3º anos) do curso Técnico em Pesca Integrado ao Ensino Médio, do
Instituto Federal do Espírito Santo – Campus Piúma, foi traçada uma prática de ensino que
buscasse responder às inquietações dos grupos, configurando-se também a finalidade desse
estudo. Nessa perspectiva, o presente trabalho teve o objetivo de compreender de que modo as
narrativas de memórias dos pescadores artesanais, presentes na tradição oral, podem contribuir
para a preservação da história e da cultura de uma comunidade tradicional. Para fins
metodológicos, as duas turmas foram divididas em subgrupos, os quais ficariam responsáveis
por captar e registrar, por meio da entrevista semiestruturada, as narrativas de memórias de
alguns pescadores artesanais, no município de Piúma (ES). Com o intuito de promover a
interação social entre os pescadores artesanais e os grupos de alunos promoveu-se um encontro
na colônia de pescadores, no qual foi apresentada a proposta do trabalho de pesquisa. Após a
socialização de algumas “histórias de pescador”, compartilhadas por meio de uma roda de
conversa, foram selecionados cinco personagens dentre os quais se dispuseram a conceder a
entrevista. Cada grupo, portanto, estava incumbido de concatenar as informações levantadas ao
longo dos relatos do pescador artesanal, a fim de produzir textualmente a narrativa de memória.
À medida que se lia os relatos construídos pelas personagens, era constatada a pluralidade de
saberes populares perpassados de geração a geração, como também as referências históricas e
socioculturais que permeiam o cotidiano da pesca artesanal que, ainda presente nas
comunidades tradicionais, segue resistindo às influências das altas tecnologias do mercado da
pesca. Constata-se, então, por meio da prática de ensino promovida nas turmas anteriormente
mencionadas, a função social das narrativas de memórias do pescador artesanal, vistas, nesse
contexto, como registro oral da história de luta e resistência das comunidades pesqueiras.
Desmitificada a imagem do senso comum, os pescadores artesanais podem ser considerados os
“griôs do mar”, pois nutrem no compartilhamento de seus saberes fazeres uma prática milenar
pertencente a sua ancestralidade, mantendo viva a história e a cultura dos povos tradicionais –
os indígenas e os africanos.
Palavras-chave: Cultura popular. Narrativas de memórias. Pesca artesanal.
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CULTURA POPULAR, MEMÓRIA E IDENTIDADE NO SAMBA DE ABOIO
POVOADO AGUADA-CARMÓPOLIS/SE
Luana Almeida de Jesus, Denio Santos Azevedo
Universidade Federal de Sergipe
Resumo
A diversidade das culturas populares em Sergipe, é uma característica da presença de diferentes
grupos culturais na formação social e cultural dos sergipanos, além de representar continuidades
e transformações em suas práticas culturais ao longo dos anos. O diálogo entre as memórias e
os cotidianos podem ser entendidos e analisados nos mais diferentes grupos de samba presentes
no Estado, dentre eles o Samba de Pareia, de Coco, de Roda e de Aboio. Especificamente, o
Samba de Aboio localizado no Povoado Aguada no município de Carmópolis/SE, que foi
datado em 13 de maio de 1888 no mesmo ano da Lei Áurea, mas que existe a mais de 200 anos.
Em Sergipe, o Samba de Aboio possui uma conotação extremamente sagrada, acontecendo
quando uma menina roubada de Angola – África chamada Thamashamlim Ecoubanker, que foi
trazida ao Brasil e vendida ao engenho de nome São João em Japaratuba/SE, veio a casar e teve
uma filha chamada Maria da Soledade que também se casou e teve três filhos: Manoel Francisco
da Mota, João Francisco da Mota e Maria Benedita da Mota. As informações são que Maria
Benedita, ao completar mais ou menos 10 anos, encontrou à margem de um córrego no Povoado
Aguada, uma estranha pedra e correu para casa dizendo ter encontrado uma boneca. Sua avó
Thamashamlim, por ser da religião nagô, tinha certos conhecimentos religiosos, disse a Maria
Benedita que ela havia encontrado um corisco, e que se tratava de Santa Bárbara (Iansã), orixá
feminino dona dos raios, trovões e tempestades. Assim, com as instruções passadas pela avó, a
família, junto com a comunidade local, passou a festejar Santa Bárbara (Iansã), denominando,
então, a celebração como “Samba de Aboio Santa Bárbara” (CALDERARO; SILVA;
SANTOS, 2015). Uma manifestação passada de geração em geração, que ocorre todos os anos
no sábado de Aleluia e no domingo da Ressurreição, durante a celebração cristã da denominada
Semana Santa. Participam do citado grupo, homens, mulheres e crianças, que homenageiam
Santa Bárbara (Iansã) na religião Nagô. O Samba de Aboio está ativo a mais de 130 anos e que
nunca deixou de ser celebrado com o passar do tempo. Essa celebração é carregada de tradição,
com todas as suas dinamicidades que podem ser vivenciadas, durante os dois dias de celebração.
No primeiro dia de festa, o sábado de Aleluia, pela manhã, na casa de Santa Bárbara (Iansã),
lugar que foi feito para homenagear a Santa, encontra-se, um altar com a imagem da Santa, a
pedra que representa Iansã e alguns Santos Católicos. A partir das tradições que envolve o
Samba, uma cozinha foi montada dentro da casa para preparação de uma parte da refeição que
é servida durante os dois dias de celebração. são realizados nesse primeiro dia de celebração
pela manhã, na casa em homenagem a Santa bárbara, os sacrifícios dos animais de quatro patas
(boi e carneiro) e no domingo o sacrifício dos animais de duas patas (galo). Quem faz o primeiro
sacrifício de cada animal para assim fazer o banho na pedra (Iansã) é quem está à frente do
Samba de Aboio, atualmente, o senhor José Francisco Mota de Assis. Esses banhos são feitos
com o sangue dos carneiros e dos frangos doados pelos devotos, de forma que no sábado de
Aleluia a pedra que representa Iansã é banhada com o sangue dos carneiros e no domingo com
o sangue dos frangos. São servidos aos participantes e todos que vão assistir nos dois dias de
celebração, toda refeição que foi preparada, sendo estas: cozidos de carneiro, boi, galo,
157

acompanhado com pirão, arroz, farofa, cachaça e vinho. Todos os animais sacrificados e
alimentos servidos são de doações das promessas feitas pelos devotos de Santa Bárbara (Iansã).
Com uma diferenciação que no domingo, uma das comidas oferecidas, é um bolinho servido às
crianças, pelo fato da grande presença delas. Este bolinho é composto por farinha de mandioca
e arroz servido com o frango. Quando todas as crianças são servidas, as demais pessoas
presentes também se servirão. Durante a roda do Samba de Aboio, os participantes que estão
dentro da roda, chamam os que estão ao redor da mesma, formando duplas que dão batidas nas
cochas e rasteiras em seu parceiro de Samba, voltando assim para a roda, passando a vez para
a pessoa a qual levou a rasteira. Os instrumentos musicais usados são os tambores feitos de
“oco de pau” e encourados com pele de boi, que são tocados pelos participantes, que ficam
sentados sobre os tambores, enquanto os outros tocam ganzás, pandeiros e a onça. O samba
surgiu dos antigos batuques trazidos pelos africanos que vieram como escravos para o Brasil.
Esses batuques estavam geralmente associados a elementos religiosos que instituíam entre os
negros uma espécie de comunicação ritual através da música e da dança, da percussão e dos
movimentos do corpo. Os cânticos, chamados de “cheios”, que são cantados durante todo o
Samba de Aboio, são evocados, relembrando sempre os que já se foram agradecendo a força
que Santa Bárbara inspirou para continuar e conseguir fazer mais um ano de festa. A coreografia
do Samba não possui muitos elementos que possam caracterizá-lo: os passos são poucos e
repetidos acompanhando a repetição dos cheios, que parece ter um tom monótono. Durante os
dois dias celebra-se as graças que foram alcançadas através de pedidos feitos anteriormente,
agradecendo a Deus rezando a Ave Maria, no final do Samba no domingo, nesse momento
todos param, dão as mãos e acompanham, pedindo a Deus no final da oração que todos voltem
no ano seguinte. No Samba de Aboio percebe-se que através da dança e dos cânticos que a sua
cultura é revelada mostrando seu desenvolvimento, sua evolução com gestos, brincadeiras,
alimento, crenças, abordando linguagem em seu aspecto religioso, reunindo assim toda a
tradição de um povo e que está sendo transmitido desde seu surgimento.
Palavras-chave: Samba de Aboio. Cultura Popular. Identidade.
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ACESSO E REPRESENTAÇÃO SOCIAL SOBRE CULTURA AFRO-BRASILEIRA
ENTRE ESTUDANTES NEGROS E PARDOS DO IF BAIANO, CAMPUS TEIXEIRA
DE FREITAS/BA
Dhanyane Alves Castro, Natany Gaspari Soares e Júlia Serra Bastos
IF BAIANO
Resumo
O objetivo deste artigo é conhecer e compreender o acesso e a representação social sobre a
cultura afro-brasileira entre os estudantes do IF Baiano, Campus Teixeira de Freitas. Os
resultados aqui compartilhados são parte do projeto de pesquisa, ainda em andamento, aprovado
no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) – Ensino Médio/CNPq/IF
BAIANO. A pesquisa trabalhou com metodologias e técnicas qualitativas e quantitativas. No
que diz respeito à metodologia qualitativa, grupos focais estão sendo realizados. Quanto à
metodologia quantitativa, foram aplicados questionários num survey que tem como públicoalvo todos os estudantes entre 14 e 29 anos de ensino médio integrado, ensino médio
subsequente e ensino superior do IF Baiano no ano de 2019. Duas dimensões são fundantes
para que esse trabalho atinja seu propósito, quais sejam: 1) acesso à cultura como indicativo de
distinção e status social; 2) representação social da cultura afro-brasileira. Essas duas
dimensões, apresentam-se separadas apenas didaticamente. As práticas sociais e os discursos
presente em cada dimensão estão imbricados, de maneira que se retroalimentam e se
reproduzem. Pesquisas apontam que embora os negros e pardos sejam a maioria da população,
estes ainda se encontram, geralmente, em condições de precariedade e vulnerabilidade social.
A população negra e aspectos culturais afro-brasileiros condizentes com sua história ainda
possui frágil reconhecimento social. Além de lidarem com dificuldades e resistência ao
reconhecimento de sua cultura, também encontram limitações para acessar bens materiais e
simbólicos que são socialmente “aceitos” como cultura. Conforme Junqueira (2005), apenas
nas ciências sociais contemporâneas a representação social passa a ser entendida e vista como
objeto de pesquisa. Na contemporaneidade, a partir da exigência em entender a relevância da
dimensão cultural em diversos fenômenos sociais, a representação social, enquanto objeto de
observação, ganha novos ares e novo fôlego nas ciências sociais, especialmente, na segunda
metade do século XX quando a economia e a política já não dão conta de explicar uma
diversidade de fenômenos sociais (JUNQUEIRA, 2005). Nessa direção, Bourdieu (1998)
contribui para que se entenda as contemporâneas pesquisas sobre representações sociais. O
conceito de habitus, como um conjunto de disposições adquiridas num contexto e época, é
essencial para entender a ideia de representações sociais em Bourdieu. Esse conceito articula
dois elementos que aparentemente são opostos dentro de algumas tradições teóricas, as ideias
e as práticas sociais. (JUNQUEIRA, 2005) Quanto à relevância da cultura neste trabalho, ela é
plausível destacar dos estudos culturais, especialmente após contribuição de Stuart Hall (2016).
“Na ciência política, Stuart Hall e os Estudos Culturais colocam as representações na base
imediata das identidades culturais e políticas” (JUNQUEIRA, 2005, p. 147). Essa abertura
consolidou, por exemplo, que já no início do século XXI, o giro decolonial pudesse gerar mais
frutos científicos. Este trabalho se propõe a desvelar um pouco da realidade social percebida e
representada por estudantes quanto ao acesso à cultura e reconhecimento da cultura afrobrasileira. Alguns resultados descritivos parciais demonstram o que foi denominado de visões
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de mundo. Ao perguntar “Quanto você concorda com a frase a seguir sobre cotas raciais: "[...]
pra mim isso é uma forma de racismo do Estado"”, dos estudantes que afirmaram concordar
totalmente, 33,3% eram declarados brancas, 8,3% negros e 58,3% pardos. Dos jovens que
afirmaram “Discordar” totalmente, 17% eram brancos, 40% negros e 42,6% pardos. A religião
é um elemento social que diz muito sobre a representação social da cultura afro-brasileira. Ao
serem indagados se os estudantes concordavam com a frase a seguir: “O Candomblé e a
Umbanda não são religiões, as pessoas que participam desses atos são má intencionadas ou
não acreditam em Deus” dos percentuais daqueles que afirmaram concordar totalmente, 100%
se declararam brancos. Nem concordam nem discordam, contou a resposta de 23,8% entre os
declarados brancos, 19,0% entre os declarados negros e 57,1% dos pardos. Não concordar nem
discordar pode ser um indicativo que há um impasse quanto às religiões de matriz africanas
serem consideradas religiões. Já quanto à resposta “Discordo em parte”, teve 28,6% dos
respondentes brancos, 14,3% negros e 57,1% pardos. Com certeza esse será um tema a ser
melhor investigado durante os grupos focais. Ainda aderente à questão da religiosidade,
também foi questionada a frequência que os estudantes escutam “Chuta que é macumba”
referindo-se a algum acontecimento ruim. Como resposta “sempre” houve 5,7%, “muitas
vezes” 27,4%, “poucas vezes” 50,9% e “nunca” 15,1%. Quanto ao acesso de bens culturais
serão destacados dois: com que frequência vai ao cinema e à praia. Já que esses dois são
atividades culturais disponibilizadas na região. Será que estudantes brancos e negros/pardos
apresentam frequência correspondente? Dos que disseram nunca terem ido ao cinema, 0% são
brancos, 0% são amarelos, 50% são negros e 50% são pardos. Já os que afirmaram que
raramente vão ao cinema, 18,5% são brancos, 31,5% são pretos e 50% são declaradamente
pardos. Quando indagados acerca da frequência de passeios à praia, 100% dos que disseram
nunca terem ido são pardos declarados. “Raramente” foi a resposta de 18,8% brancos, 31,4%
pretos, 46,9% pardos, 3,1% amarelos. Nessa rápida e breve descrição de resultados parciais, é
possível compreender que a cultura afro-brasileira entre os estudantes ainda é carregada de
estereótipos e estigmatização, e que o acesso de negros e pardos àqueles bens que a sociedade
julga serem culturalmente civilizados e valorizados, não ocorrem proporcionalmente.
Palavras-chaves: Cultura. Étnico-racial. Educação.
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CONEXÃO ANCESTRAL AFRODIASPÓRICA
Roseane Santos Mesquita
Universidade Federal de Sergipe
Resumo
Vamos falar da estrada e dos caminhos percorridos, marcado pelo encontro aos vinte e cinco
dias do mês de julho do ano de 2015, em Aracaju/SE, confirmava-se em meio a atos, cânticos
e cores, elucidando a vivência e (re)existência histórica junto consigo, de um povo, que
preeminente a sua cultura ancestral e milenar, necessita a todo momento, demarcar espaços, e
estes configurados por luta, para dizer existo, logo tenho direitos, os afrodescendentes no Brasil.
Esse ato, está traduzido na iniciação dentro dos ritos sagrados do candomblé, conforme data
expressa, correspondente a conexão espiritual com o orixá EWÀ.
Nesse intento, fui menina, mulher e mãe, transitando racialmente enquanto negra, na sociedade
embranquecida, e por tanto, alijada dos mais diferentes processos sociais e políticos,
corroborando com o que Bell Hooks (2017) nos traz, em sonar constante para que nossas mentes
analisem e repensem os atos de racismo. Esses fatos, aguçam a memória pertinente a um
apartheid social e econômico que transcorre na separação entre brancos e negros, afortunados
e não afortunados, homens e mulheres, numa guerra simulada em busca por uma paz racial,
porém sem armas para estruturar as condições necessárias quanto a erradicação dos processos
de exploração econômica dos diferentes grupos sociais posteriormente estruturados em classes.
Frente a esse debate, e conscientes de uma cultura de superioridade e diferenças, de um grupo
sobre o outro, de um homem para com a mulher, pensemos como e quais ações podem, dentro
de um caminho de libertação, consolidar-se dentro de um compromisso vislumbrando a
liberdade.
O cenário até pode não agradar, mas é fato, e dentro dos terreiros de candomblé, quando se
estabelece o laço fraterno com a nossa ancestralidade e com o orixá, iniciamos também, novo
caminho posto por Exu, com a permissão de Olorum para o nascimento de um novo ser. Esse
ser, engendrado pela agressividade do processo escravocrata, é puro movimento, apesar dos
danos da colonialidade e do poder exercido por esta, construtor de uma nova direção, ainda não
fixada em exercício, mas afirmada no desejo de mudanças, de conquistas e de novas
experiências na perspectiva da emoção, do amor e da produção social e econômica, conforme
nos propicia o pensamento de Fanon (2008, p. 53).
A colonialidade do poder, ressaltada por Quijano (2005), aponta cisões brutais quanto a um
processo que começou com a constituição da América, que refuta a todo tempo, a diversidade
cultural e igualdade entre os seres humanos ao pautar a classificação social posta na instituição
da raça, substanciada na ideia de dominação colonial e inferioridade do conceito. Esse cenário,
acentua a dinâmica posta pelos grupos constituídos a partir da cultura diaspórica africana no
Brasil, as comunidades tradicionais de terreiro.
Essa comunidade, em sua hierarquia social estabelecida em meios aos ritos sagrados do culto
aos orixás, a iniciação, é onde o ser assume o nome de yaô. Conforme Vialle (2011) todo filho
de santo que passa pelos ritos sagrados de chamamento do orixá, firmado em cerimônia
ritualística, e com menos de sete anos após realização do ato, recebe a designação de yaô.
Um novo ser surge na sociedade colonizada, esse agora, com traços sociais e econômicos, a
partir de uma nova educação informal, a de axé, expressa acima de tudo com o
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comprometimento de uma história de opressão e submissão, porém de riquezas que muitas
vezes não iremos conseguir fidedignamente expressar, pois a distância temporal da nossa
querida mãe África, transcorreu e desfigurou-se em meio a tantos atos violentos culturalmente.
A iniciação do yaô dentro da comunidade tradicional de terreiro de candomblé, refuta todo o
externo opressor, corroborando a identidade do ser, naquilo que está posto pelos ritos sagrados,
na devolutiva social de um indivíduo, que após formação educacional religiosa, começa a trilhar
os caminhos trazidos por Exu, interpretados por um novo olhar, para uma vivência, marcada
em adição ao valores culturais diaspóricos africanos apontados pela religião.
Agora chamo todos de irmão, troco a benção, recitando a benção do orixá Ewá, e recebendo a
benção dos outros orixás, na sonoridade da voz dos irmãos. Meu instrumento para executar as
refeições é exclusivamente as mãos, e sempre em reverência aos mais velhos, baixo a cabeça
quando me dirijo a esses, lhes pedindo a benção, no ato de um ensinamento como forma de
agradecer. A antiguidade no candomblé é posto. Lugar de honra e expressão do que foi possível
aprender e compreender, com o suporte do invisível, no exercício fraterno da espiritualidade.
Ser do santo, como popularmente podemos recitar, é ser devoto, e dentro de uma lógica diversa
aos princípios civilizatórios colonizados, cantar, vestir e falar, diferentemente de outros é
marcar território. Resgatar dialetos, dançar conforme itans (mitologia) dos orixás, traz a ideia
de conservação da natureza quando movimentamos as energias que circundam sobre a sua
regência.
Irmãs e irmãos, peço agô (licença) aos ancestrais e benção aos mais novos e mais velhos, nesse
fraterno momento, como Ewacy que me configurei após a dinâmica ritualística religiosa do
candomblé. Marco aqui o resgate da identidade étnico racial pautado na autoetnografia, método
de interpretação, que me propus a realizar dentro dos muros da academia enquanto mulher negra
e de axé.
Palavras-chaves: Comunidade Tradicional de Terreiro. Iniciação. Ewá
Referências
FANON, Frantz. Pele negra, máscaras brancas. Salvador: Edufba, 2008.
HOOKS, Bell. Ensinando a transgredir: a educação como prática da liberdade. São Paulo:
WMF Martins Fontes, 2013.
QUIJANO, Aníbal. Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina. Buenos Aires:
CLACSO, 2005.
MAURÍCIO, George; DE OXALÁ, Vera. O candomblé bem explicado: Nações Bantu, Iorubá
e Fon. Rio de Janeiro: Pallas, 2015.
VALLE, Wilton do Lago. Candomblé de Keto ou Alaketo/Babalorixá Ominarê. 6. ed. Rio de
Janeiro: Pallas, 2011.

163

EM BUSCA DO BEM – VIVER: OS SABERES DO TEKO PORÃ GUARANI E A
CONSTRUÇÃO DE TERRITÓRIO ETNOEDUCACIONAL
Ana Lucia Castro Oliveira, Dulcinéia de Fátima Ferreira
Universidade Federal de São Carlos – Campus Sorocaba
Enquanto tiver um Guarani vivo, ele estará na casa de
reza pedindo para que a vida continue...
David Karaí Popyguá
Resumo
Este trabalho é fruto de processo investigativo realizado na elaboração de dissertação do
mestrado em Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal
de São Carlos (UFSCar) Sorocaba, na linha de pesquisa: educação, comunidades e movimentos
sociais. Através de uma pesquisa cartográfica e olhar voltado para as linhas de vida de
comunidades (KASTRUPP, 2015) indígena Guarani, que ao longo de sua existência
desenvolveram cultura de permanência, espelhadas no modo de viver comunitário, busca-se
identificar, registrar e traduzir a ecologia de saberes (SANTOS, 2000), na qual essa diversidade
encontra terra fértil para vingar e reverberar. O paradigma dominante da civilização
hegemônica de exploração das energias da natureza e das pessoas, nos leva a insustentabilidade
e escassez (GUATTARI, 1996). Os laços humanitários que por milênios garantiram a coesão,
unidade e permanência de diversos povos do planeta, deram lugar a lógica individualista e
socialmente fragmentada. A identificação desse momento de crise e transfiguração societal
(ABDALLA; BARROS, 2004), é a possibilidade de alavancar processos de subjetivação em
direção à mudança de paradigma. No percorrer da pesquisa, compreende-se a vida comunitária
como espaço educativo potente para surgimento de novos patamares de existência, e como
territórios onde podemos buscar recursos para re-orientar os mapas cognitivos interacionais e
societais no sentido do Bem Viver, ou Teko Porã em tupi-guarani, Sumak Kawsay em quéchua,
Suma Qamaña em aimará, conceito que tem origem na ancestralidade ameríndia, carregando o
significado de viver bem e em plenitude (ACOSTA, 2016).
Em busca de inspiração, nos voltamos para a resiliência presente na cultura do povo Guarani
que habita um território existencial (DELEUZE; GUATTARI, 1997) – TEKOHA. Povo que
possui no seu modo de habitar e viver próprio – TEKO PORÃ – princípios que sustentam sua
cosmovisão e que a nosso ver configuram-se como um modelo contra hegemônico ao que temos
vivido (LADEIRA, 2001). Acreditamos que o modo de vida Teko Porã nos indica possíveis
rotas de fuga para a crise que enfrentamos nesses tempos que correm. As perguntas levantadas
e os objetivos traçados nesta pesquisa vêm no sentido de aprender junto ao povo Guarani, na
busca de identificar nos registros impressos em sua tradição e modo de vida – que os sustenta
– os atravessamentos que nos possibilitam encontrar outras maneiras de existir no mundo. Esse
encontro com o povo Guarani vem sendo construído através de experiências vividas junto a
comunidades Guarani bem como de produção literária e acadêmica por indígenas e
pesquisadores que tem voltado o olhar para esse povo. Acredita-se que os registros dessa
ecologia de saberes, possam contribuir com a construção de formas do povo Guarani se
apropriar dos discursos de direito e de defesa, que visem ampliar a conquista de uma educação
indígena “diferenciada” (KNAPP, 2016), levando em conta os processos educativos e as
singularidades desse povo na construção de territórios etnoeducacionais (TAUKANE, 2001).
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A LETRA E O GRAFISMO PATAXÓ: PARTILHAS DE UM FAZER ARTÍSTICOPEDAGÓGICO
Laura Castro
Universidade Federal da Bahia
Resumo
Esta comunicação é fruto das experiências acontecidas no âmbito do projeto de extensão
“EDIÇÕES ZABELÊ: produção de materiais didáticos em escolas indígenas”, vinculado ao
Instituto de Humanidades Artes e Ciências, do Campus Paulo Freire, na Universidade Federal
do Sul da Bahia (UFSB). A partir de uma série de oficinas e imersões no Colégio Indígena
Kijetxawê Zabelê na comunidade pataxó da Aldeia Kaí, uma equipe de educadores artistas
criou, junto com a comunidade escolar, um livro coletivo, Kijetxawê Zabelê: Anexo Kaí,
publicado em 2019, destina a escolas indígenas e não indígenas (CASTRO; FONSECA, 2019).
Enquanto processo criativo na residência artístico-pedagógica organizada pela extensão,
realizamos em uma das imersões, a experiência central deste livro coletivo: a construção de um
pequeno livro artesanal e uma tipografia nomeada pela comunidade de ATXUHÚ KAÍ. Atxuhú
significa "linguajar" em patxohã, a língua dos Pataxó. O linguajar é como toma forma uma
língua e foi este nome escolhido pela comunidade da Aldeia Kaí, da terra indígena Comexatiba,
para nomear esse livro-alfabeto, composto de letras. O ATXÚHU KAÍ foi construído a partir
de um encontro de saberes com a artista indígena Rita Pataxó, também diretora da escola, que
desenvolve uma série de carimbos artesanais em madeira em Cumuruxatiba. Rita cria bolsas,
roupas e diversos produtos estampados com esta técnica, com cores e padrões gráficos. A
primeira etapa, então, foi desenvolver uma série de carimbos com grafismos.
Os grafismos e as pinturas corporais são entendidos como escritas dos povos indígenas. Como
salienta a historiadora da arte, Els Lagrou, estudiosa dos povos Kaxinawá, os desenhos gráficos
presentes tanto nos artefatos quanto nas pinturas corporais são não somente figurativos, mas
também representam as relações entre as diversas formas visíveis e invisíveis inscritas na
cosmovisão do povo Huni Kuin. Os grafismos não são somente símbolos, mas a maioria dos
desenhos marca a concepção de escrita ao invocar figuras e coisas, mas também caminhos e
percepções para conceber realidades (LAGROU, 2009).
O carimbo também pode ser entendido como uma técnica de impressão artesanal, que
independe de grandes maquinários. Foi dessa junção que, na ocasião da Residência artísticopedagógica das Edições Zabelê, num segundo momento, construímos junto aos estudantes e
professores do anexo Kaí, as letras deste livro-alfabeto criadas a partir da série de carimbos
nelas estampados. Para Maria Inês de Almeida, em seu livro Desocidentada, experiência
literária em terra indígena, será justamente a letra que marca o elemento comum entre a
literatura ocidental e as literaturas, por ela denominadas, extraocidentais. A letra em sua
materialidade, em sua literaridade, o elemento tipográfico é o que mantém a escrita literária
como memória viva. A autora coteja os espaços dos grafismos com o elemento tipográfico que
irá “assegurar a vitalidade dos traços de um povo”. (ALMEIDA, 2009, p. 44).
Recapitulando as etapas do processo pedagógico e criativo, temos:
1) Partimos de um modo de fazer carimbos próprio de Rita Pataxó, com madeiras e borracha,
em uma escala muito maior do que costumeiramente se fazem carimbos, com estampas de
grafismos pataxó;
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2) Em seguida organizamos uma oficina em que Rita pudesse, enquanto mestre do saber,
ensinar a professores, estudantes e os artistas envolvidos no projeto esta técnica;
3) A partir da oficina geramos uma série de carimbos em madeira e borracha, com grafismos
feitos pelos estudantes e professores da Aldeia Kaí;
4) Em outro momento, realizamos mais uma oficina, compondo, desta vez, letras do alfabeto
com esses carimbos;
5) Digitalizamos as letras e compomos um pequeno livro artesanal com elas;
6) Transformamos a tipografia em fonte de computador, sendo ela usada largamente como
identidade visual da publicação final.
Podemos evidenciar aqui uma série de passagens (deslocamentos e traduções) entre saberes
tradicionais e novas formas de compor tais saberes para a potência do livro. Criando letras pela
sobreposição dos os grafismos, buscando o que podemos chamar de conhecimento intercultural
concreto, incorporado pelos processos do encontro de outros saberes e de outras técnicas,
concebemos conjuntamente o ATXUHÙ KAÌ. Dessa forma, esta comunicação pretende
apresentar os resultados deste processo, assim como partilhar essa experiência e engendrar uma
reflexão coletiva sobre o fazer artístico-pedagógico desta tipografia, deste livro-alfabeto.
Palavras-chave: Alfabeto. Pataxó. Grafismo indígena
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POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS DOS JOGOS INDÍGENAS NO COMPONENTE
CURRICULAR ESTUDOS DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS: UM RELATO DE
EXPERIÊNCIA
Diogo do Nascimento CanaBrasil e Luís Vitor Castro Junior
Universidade Estadual de Feira de Santana
Resumo
Este trabalho é fruto da experiência de monitoria no componente curricular SAU 158: Estudos
das Manifestações Culturais no semestre 2018.2 da Universidade Estadual de Feira de Santana
(UEFS), localizada no município de Feira de Santana. Nesse sentido, o relato de experiência
revela o processo de planejamento das atividades pedagógicas entre professor-orientador e
monitor, além das discussões e vivências no componente curricular quanto à cultura indígena.
O programa de monitoria da UEFS tem como objetivo oportunizar a iniciação a docência e a
aprimorarão do ensino aprendizagem do estudante de graduação e com isso aprofundá-lo no
conhecimento teórico, aprimorar o seu trabalho como futuro docente.
A proposta da bolsa de monitoria intitulada “Fazer aprendendo e aprendendo fazendo”,
considera que os alunos são sempre agentes ativos no processo da construção do conhecimento,
participando de todos os processos de ensino em sala de aula, contribuindo nas discussões,
trazendo novas referências e levantado propostas. Neste sentido, os encontros fortalecem a
interação entre o saber-fazer e o saber-pensar.
No primeiro momento da disciplina, é contextualizada a relação da cultura indígena com a aérea
da educação física, discutimos as mudanças históricas no processo civilizatório da formação do
povo brasileiro, dessa maneira, é importante que os educadores tenham consciência em manter
vivo o conhecimento das populações indígenas. A culminância do projeto se dá na realização
dos jogos indígenas da disciplina.
A cultura indígena vem sendo subjugada por seus “descobridores” desde o primeiro momento
que estes invadiram as terras brasileiras. Nesse processo de colonização, muito da cultura
indígena foi se perdendo no curso da história em virtude do processo de aculturalização dos
saberes indígenas ao longo do tempo, os territórios indígenas ainda hoje continuam sendo
invadidos por grandes empresas e proprietários de fazendas, sendo que essas invasões
propagam a violência e a continua eliminação da cultura indígena. Portanto, há relevância no
valorizar os legados políticos-estéticos da cosmovisão indígena para preservar seus costumes e
tradições que se tornaram um patrimônio cultural.
Visando introduzir o conteúdo sobre a cultura indígena dois textos foram escolhidos para serem
trabalhados em sala: “Corpo, cultura de movimento e jogos indígenas nas aulas de educação
física” de Domingos e demais autores (2007) e “Experiência pedagógica com jogos indígenas
em aulas de educação física de uma escola pública do estado de Mato Grosso” por Tenório e
Silva (2014). Os textos tratam dos jogos indígenas e de experiências de jogos indígenas nas
aulas de Educação Física, estes textos são trabalhados em debates, discussões e apresentações
para dar suporte aos docentes no que se refere à elaboração dos planos de aulas, tendo como
proposta jogos e brincadeiras indígenas.
Nesse semestre foram organizadas sete equipes que produziram sete planos de aulas, com uma
enorme diversidade de jogos e brincadeiras, tais como: construção e jogo de peteca, jogos cama
de gato, jogos de bastões Rõkrã, cabo de guerra, jogos de tabuleiro humano e construção de
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brinquedos. Todos os planos foram aplicados tendo como público alvo a própria turma e ao
final das aplicações dos planos nos reuníamos para avaliar as atividades e para que os próprios
alunos opinassem nos planos executados, dando suas contribuições para as intervenções dos
colegas e discutissem a possibilidade de se trabalhar essas atividades nas disciplinas de estágio
obrigatório.
No que tange aos jogos indígenas (projeto realizado como culminância do componente
curricular), solicitamos a formação de duas equipes mistas, composta por homens e mulheres,
com a mesma quantidade de integrantes. Em seguida solicitou-se que dessem nomes as suas
equipes, cada grupo criou um nome que representasse um grupo étnico indígena, bem como os
gritos de guerra e, posteriormente, fizemos o levantamento das possíveis modalidades que
poderiam fazer parte dos jogos. Na aula seguinte, organizamos o congresso técnico para
selecionarmos as atividades que poderiam ser feitas, as regras de cada modalidade, vestimentas
e os alunos que representariam as equipes em cada modalidade.
Até chegar o dia dos jogos indígenas, as aulas foram bastante intensas, com ensaios, discussões
e outros preparativos como construção de arco e flecha, tora e roupas. Os jogos selecionados
foram: corrida de tora, cabo de guerra, arco e flecha, ikindene (luta) e natação. As atividades
em geral não têm separação de sexo e os alunos escolhem as modalidades que iriam participar.
Os jogos não se resumem apenas como momento avaliativo, é também um momento de
diversão e interação entre alunos, pois a turma geralmente é formada por estudantes de
semestres variados. A apresentação dos jogos indígenas é uma experiência cultural bastante
rica, onde materializamos os saberes da cultura indígena enquanto um possível conteúdo para
ser trabalhado nas aulas de educação física.
Ao se trabalhar a cultura indígena no curso de licenciatura em educação física, tangencia
possibilidades para os acadêmicos, futuros professores, de modo que possam trabalhar esse
conteúdo nas escolas, pois tem sido um algo pouco explorado pelos docentes durante a
formação inicial dos licenciados, muito embora exista a Lei nº 11.645/2008 de 10 de março de
2008, que legitima essa temática. O ensino da cultura indígena, tanto nas universidades, quanto
nas escolas básicas traz mais uma possibilidade de aprendizagem para todos os envolvidos,
mostrando possíveis caminhos diferentes das aulas cotidianas de educação física que têm sido
esportivizadas, a experiência quanto monitor da disciplina é ainda mais enriquecedora, pois é
possível participar de todo o processo tanto como ex-aluno da disciplina quanto monitor.
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EXPERIMENTANDO KALUNGA
Andréia Oliveira Araújo da Silva
Uildemberg da Silva Cardeal
Fabio Santos Silva
Sueli Machado Ramos (Tutora)
Universidade Federal da Bahia - LIGAdoCORPO - UFBA/ PROEXT - Edital PIBExA 2019
Resumo
Experimentando Kalunga é um projeto contemplado pelo edital PIBExA/ Proext/ UFBA 2019,
de apoio a experimentação artística em desenho, colagem, fotografia e performance, para a
composição de uma instalação performática tendo como motivo para criação a plasticidade
estética da manifestação popular Zambiapunga, de Nilo Peçanha, BA, um folguedo de origem
bantu para o culto aos ancestrais que se mantém viva tendo como sustentáculo agricultores,
marisqueiras, pescadores, que trazem seus instrumentos de trabalho para um ato que ao mesmo
tempo que é manifestação de resistência, é um rito sagrado aos antepassados. A Kalunga
aparece como motriz conceitual e filosófica, realçando a ideia de movimento e continuidade
das culturas negras em diáspora. Experimentando Kalunga promove a reelaboração do discurso
colonizador e das práticas racistas de opressão da hegemonia branca, estabelecendo movimento
inverso ao que está estabelecido, como o movimento da Kalunga no Cosmograma Bakongo, na
tentativa de criar vias de acesso gratuito a arte, a educação e a cultura. O processo conta com
pesquisas de campo in locus, escritas criativas, laboratórios e estudos, sobre a presença da
cultura bantu na contemporaneidade brasileira. Ideias que se arvoram para a experimentação de
uma instalação performática na qual chapéus, máscaras e papéis de seda coloridos que tecem
as vestimentas e adereços dos brincantes, serão elementos para a tessitura da pesquisa. Além da
oralidade, as produções intelectuais dos mitos e ritos, os conhecimentos na extração de
minerais, a culinária, danças, os procedimentos da medicina popular, a riqueza das
religiosidades afro-brasileiras, as vivências com os artistas populares, com oficinas formativas
abertas à comunidade de Nilo Peçanha e Salvador, no intento de relacionar os saberes e fazeres
da cultura popular às produções artísticas e acadêmicas. Na compreensão do processo de criação
como espaço político capaz de promover espelhamentos positivos no que diz respeito às
culturas africana-brasileira e dos povos indígenas, fomentando à descolonização dos saberes.
Palavras-chave: Experimentação. Kalunga. Zambiapunga.
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A ORIGEM DO PRECONCEITO E DA DISCRIMINAÇÃO EM TORNO DO POVO
CIGANO
Lorena Oliveira Tavares, Luciana Sacramento Moreno Gonçalves
Universidade do Estado da Bahia
Resumo
Em um momento em que se discute a globalização e que esta é uma realidade na
contemporaneidade, ainda se encontram encrustados na sociedade preconceitos remotos. O
fenômeno da globalização supõe uma amplitude cultural, entretanto as culturas hegemônicas
permanecem dominando em favor das culturas minoritárias, e mais, a globalização pode tornar
mais evidente o caráter secundário ou subalterno de tais culturas frente às hegemônicas,
favorecendo assim a propagação do preconceito. Um exemplo disso ocorre com a cultura
cigana, que é minoritária desde as suas origens. Essa situação segue imprimindo ao povo cigano
um fundamento de perseguição e preconceito em sua identidade. A partir dessas considerações
faz-se necessário indagar sobre o sentido mais profundo deste preconceito e sobre a
conveniência de continuar usando um estereótipo negativo para essa cultura, deturpando, na
maioria das vezes, as tradições e costumes do povo cigano. Assim, este estudo pretende,
principalmente, abordar os eventos que mais marcaram a crescente aversão aos ciganos, a sua
demonização e às perseguições e massacres que se basearam como pretexto. Ideias,
movimentos, políticas e ações anticiganos são tão antigos como a história do povo cigano e de
sua determinação de preservar sua identidade, resistindo, como entidade histórica, à dominação
e à aculturação. Os motivos que originaram o tema proposto foram: a) a escassez de estudos
sobre o tema ora em comento; b) a utilidade sócio-histórico cultural que um estudo dessa
natureza pode apresentar para aqueles que sofrem com o preconceito e a discriminação; c) a
crescente importância que os estudos étnico raciais vêm adquirindo na construção do indivíduo
e d) a necessidade premente de desmistificar e vulgarizar a cultura cigana. Os procedimentos
adotados na pesquisa são de caráter básico, qualitativo e bibliográfico. Dentre os autores que
influenciaram e deram suporte teórico para realização deste estudo, destacam-se Goffman
(1982), Krüger (2004), Lima e Vala (2004); Pereira e Lima (2004); Stivelman (2001), Gamella
(2007), Fonseca (1996) e Pereira (2011, 2016). É importante deixar claro que o estereótipo
negativo ao qual se faz menção neste estudo não é unilateral, ou seja, não é somente do não
cigano (jurons, gadjo, gadje, gadji ou payo) para com o cigano (rom). Fonseca (1996) o
demonstra em seu livro quando relata que a maioria dos ciganos acreditam que gadjos são
perigosos, não merecem confiança, são mahrime (impuros) e oferecem risco de contaminação.
Para alguns ciganos, os gadjos devem ser evitados a fim de que se mantenha a sobrevivência
do grupo, abrindo exceções somente em casos de negócios e saúde. Ainda segundo Fonseca
(1996), é como se alguns ciganos construíssem uma cerca viva para afastarem-se de todo o resto
do mundo (não ciganos). A questão do estereótipo que está sendo tratada aqui, bem como o
preconceito e a discriminação, também são temas bastante antigos e, ao mesmo tempo, muito
atuais. Pode-se comprovar porque são manifestações presentes desde o aparecimento dos
primeiros grupos humanos. No entanto, segundo Pereira e Lima (2004), o estudo sistematizado
só se iniciou na segunda década do século XX, quando os estereótipos foram definidos por
Walter Lippman. Acredita-se que a automaticidade das formações dos estereótipos está baseada
nas ideologias e normas sociais estabelecidas que já se converteram em fatores intrapsíquicos,
ainda que as pessoas não tenham se dado conta. Assim, se se pretende compreender os sistemas
culturais, não basta aceitar as diferenças entre os povos, deve-se atentar para o fato de que a
mudança é uma característica intrínseca a todo grupo cultural, e que a compreensão dessa
dinâmica poderia diminuir o preconceito frente a emergência do novo. Esta aceitação do novo,
do diferente, tanto inter como intraculturalmente, prepara as gerações para o acolhimento da
principal característica dos grupos humanos: a diversidade.
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PRÁTICA DE FANADO NO GRUPO SOCIAL MANDINGA: ENTRE TRADIÇÕES E
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Resumo
A diversidade cultural guineense é uma das suas maiores riquezas por isso nosso projeto de
pesquisa se intitula “Kil k di nós tene balur”, expressão em crioulo guineense para dizer “aquilo
que é nosso tem valor” e tem com proposito, investigar as manifestações culturais do grupo
étnico mandinga. A Guiné-Bissau é um país situado na África Ocidental entre o Senegal (a
norte) a Guiné Conacri (a leste e sul) e o Oceano Atlântico (a oeste), é constituído por uma parte
continental e outra insular, o Arquipélagos dos Bijagós, com cerca de noventa ilhas, das quais
apenas dezessete são habitadas. Destaca-se sua diversidade étnica, contendo na sua formação
social cerca de 30 grupos. Estes grupos embora relacionem-se entre si no quotidiano,
diferenciam-se em alguns traços culturais como a língua, o uso de costumes, na religiosidade e
nas práticas ritualísticos. Entre os grupos sociais existentes na sociedade guineense traremos
nessa exposição a realidade do povo mandiga para fazermos a nossa pesquisa na base das suas
manifestações culturais e das suas práticas entre as quais podem ser sublinhados o fanado
(Mutilação genital feminina/Excisão) casamento; rapa e ghanmo. Na proposta de apresentação
em questão concentraremos nossa análise no fanado, uma das manifestações mais populares do
povo mandinga que ocorre tanto nos homens quanto nas mulheres. Neste trabalho abordaremos
essa realidade no que tange ao gênero feminino, visto que tem sido motivo de grandes debates
na sociedade guineense, pois mesmo sendo um ritual tradicional também traz graves
consequências na vida da mulher. Segundo nossa compreensão, a Mutilação Genital Feminina
(MGF) é uma forma de violência baseada no gênero que implica na remoção parcial ou total da
genitália feminina externa, ou outras lesões aos órgãos genitais femininos por razões não
médicas. Na sua execução é usada para o corte dos órgãos uma única lâmina de bisturi para 3
ou mais meninas. Geralmente é praticada em crianças com idades entre 4 a 12 anos, sem
consentimento da vítima, em algumas culturas se realiza inclusive mais cedo, logo após o
nascimento, em outras antes do casamento ou também antes do parto. A MGF tem efeitos
negativos na saúde física, sexual, psicológica e social das mulheres, a curto, médio e longo
prazo, podendo inclusive levar a morte. Com suporte nisso, o ato foi considerado como crime
e violação dos direitos humanos naquele país, por outro lado, ainda é exercida de uma forma
clandestina. Os praticantes afirmam que é uma obrigação da religião islâmica e que deve ser
aplicada nas mulheres para que elas possam se tornar puras e serem respeitadas na sua
comunidade. Para a família a decisão de excisar a filha geralmente visa evitar futuros
constrangimentos para elas perante a comunidade islâmica, desde que o ato vem da religião e
afirma-se estar escrito no livro sagrado/alcorão. As práticas tradicionais fazem parte da vida de
um povo, o ajudam a manter as linhagens e a permanência da etnicidade que unem e
estabelecem os diálogos com os ancestrais, que guiam e protegem os seus descendentes
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cotidianamente. Podemos perceber que existe uma grande relevância nas manifestações
culturais do grupo mandinga, da mesma forma que entendemos que certas manifestações
tradicionais violam direitos humanos incluindo das mulheres e com isso o nosso propósito é de
dialogar sobre o papel da mulher nas manifestações tradicionais e de entender como é ser
mulher na comunidade mandinga/islâmica. Considerando essa tensão entre o fato de que uma
pratica como essa vai contra saúde da mesma, mas, ao mesmo tempo é uma obrigação a ser
comprida dentro da tradição e, em caso contrário, a sociedade lhe julgará, pois, é considerada
uma fase de transição de criança para adultos, por isso ocorre nos meninos e nas meninas. Vale
a pena situar que a prática do fanado no homem é feita em toda comunidade guineense sem
depender da etnia ou da religião, todos têm mesmo conceito de que é uma limpeza para o corpo
humano, a prática pode ser feita no hospital ou nas comunidades tradicionais, dependendo do
contexto tradicional de cada etnia. Na comunidade mandinga, no fanado segundo a regra do
islã, somente é feita a retirada cirúrgica do prepúcio e depois o curativo, já na regra do “ato
tradicional”, ocorre num lugar distante da aldeia, longe de alcance das mulheres, chamada
“barraca”, feita de folha de palmeira, vigiado pelos mais velhos circuncisados e com a proteção
de “kankuram” (divindades ou espíritos que protegem os recém passados pelo fanado) que se
acredita ter poderes sobrenaturais de repelir forças malignas e demoníacas. Este lugar não só
funciona para circuncisão, mas também, para educar/ensinar para que se tornem “homens” e
com a capacidade de tomar qualquer decisão perante a comunidade. Em comemoração ao
fanado, ocorre dança tradicional “djambadon” como demonstração de satisfação do acontecido.
Nas meninas, a prática tradicional ocorre da mesma forma que nos meninos, com a barraca
diferenciada e longe dos homens. Para os convertidos ao islã, o ritual tradicional é proibido,
sendo apenas realizada excisão. Vale ressaltar que nas mulheres essa prática antigamente
acontecia na cidade e no interior do país de forma religiosa ou tradicional sem impedimento do
Estado, mas depois que a ONU chegou a conclusão que, a excisão traz graves consequências
para saúde feminina, esse hábito foi banido perante a lei, agora é executada clandestinamente
de forma religiosa, sem manifestação cultural e tradicional, não sendo possível realiza-la no
hospital, como acontece para o caso masculino.
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4.6 GT - Culturas Populares e Diversidade
Coordenação: Ana Mello e Pedro Colleto
4.6.1 Relatoria dos debates ocorridos no GT
No dia nove de outubro estavam presentes Diego Souza, Karine S. Guimarães, Késia
dos Anjos Rocha, Marly Antonia Nascimento Barbosa, Àmon Eliseu de Lima Oliveira, Paulo
Cesar Pereira de Jesus, Camila Stefanny Mora Melo, Jordana Cristina Alves Barbosa.
Comentamos no grupo que embora cada um tenha sua especificidade de pesquisa, a
diversidade na cultura popular é uma característica forte. O que nos une é a percepção de que
toda essa riqueza de manifestação e compreensão das práticas, seja na cerâmica, nas narrativas
desobedientes, nas histórias tradicionais, nas memórias de uma vida inteira dedicada a
comunidade, e principalmente na cosmologia e cosmogonia latino-americana, está no
reconhecimento da importância de todo esse conjunto de conhecimentos. A diversidade traduz
uma riqueza em vários aspectos da atividade humana.
O batuque ariano do extremo sul baiano guarda sua especificidade como um
diferencial dessa riqueza. O selo de certificação geográfica se traduz num importante
instrumento de valorização de um saber fazer local, já reconhecido pela ONU mas ainda não
protegido da exploração comercial. Essa certificação pode dar uma garantia a essa prática
ancestral, mantendo a atividade e assegurando um benefício monetário maior, a municipalidade
e a população diretamente.
Consideramos que se faz necessário a construção de instrumentos legais, ferramentas
conceituais e conquista de espaços reais na construção dessa defesa. A valorização dessa cultura
pela importância dos processos de memória, que começa em casa, até chegar ao reconhecimento
na universidade fortalece um movimento que por vezes é menosprezado. Esse também é um
resgate valioso dirigido aos jovens que percebem o não reconhecimento social, enquanto forma
de melhoria das condições de vida. A valorização se restringe a discursos oficiais e raramente
a ações concretas nas quais a população se sinta contemplada.
A defesa do meio ambiente e a inserção de um assunto que diz respeito a todos, no
currículo escolar para assegurar a compreensão das diferentes ações e responsabilidades
individuais e institucionais, como discute a pesquisa da lagoa no meio urbano, pode ajudar no
esclarecimento e tomada de posição da população sobre a questão. Uma forma de assegurar que
políticas públicas sejam viabilizadas com engajamento dos diretamente atingidos.
Késia nos traz uma reflexão sobre a importância do currículo na formação escolar ao
apresentar narrativas dissonantes ao modelo conservador de histórias infantis. A literatura
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infantil hoje ganha autores/as que ampliam poeticamente a forma de explorar temas reais como
questão de gênero e outras de comportamento entre maneiras diferentes de ver o mesmo. A
escola como um campo de disputa entre as posições religiosas e morais presentes na sociedade.
Como trabalhar esses temas de forma a abrir a discussão, o diálogo para uma convivência plural
e democrática, sem o silenciar de vozes diferentes. Quando Marly nos convidou a ficarmos em
roda e demonstrou seu método de ensino, cantando e relatando brincadeiras e o contar de
histórias de matriz africana, evidenciou-se os caminhos e toda uma atuação que integra e abre
a curiosidade, desmistificando pré-conceitos, construindo pontes e nexos que constroem
sentidos de pertencimento a populações historicamente esquecidas e silenciadas.
O papel da escola é fundamental nesse processo ao articular a comunidade ao redor e
promover um diálogo entre as diferentes visões, respeitando os processos de ancestralidade,
assim como a universidade apoiando esses estudos despertam esse reconhecimento
incentivando pesquisas que dão continuidade a esse processo.
A contribuição de outras linguagens como a dança na forma de contar histórias negras
foi o que nos trouxe Jordana em seu relato. Não há limites para a busca de compreensão do
outro, nas descobertas que essa relação pode despertar, fazendo com que aquilo que me era
estranho possa ser uma nova maneira de ver o que antes não via. Essas aberturas são
fundamentais numa perspectiva integrativa, entre possibilidades diferentes, em encontros
geradores de surpresas, afirmando o exercício da alteridade, atitude que podemos aprender com
os povos ancestrais de todo o território latino americano, incluindo o Brasil.
Pachamãe como nossa terra primordial, casa, moradia ancestral que nos abriga. Desde
os pequenos cuidados com a terra e entre nós, pachamãe nos lembra que todos pisamos o mesmo
chão e a defesa de nossas questões são a salvaguarda de todos.
4.6.2 Trabalhos apresentados – Comunicações Orais
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CERÂMICA DE MARAGOGIPINHO: A IMPORTÂNCIA DA CERTIFICAÇÃO DE
INDICAÇÃO GEOGRÁFICA PARA O ARTESANATO LOCAL COMO
MECANISMO DE PRESERVAÇÃO DE UM SABER-FAZER ANCESTRAL
Angela Machado Rocha, Diego de Oliveira Souza
Universidade Federal da Bahia
Bacharelado Interdisciplinar em Saúde - Universidade Federal da Bahia
Resumo
Conforme é apresentado por Simões (2016), o estado da Bahia possui diferentes e ricas heranças
históricas responsáveis por construírem um arranjo de cultura material e imaterial. As
atividades artesanais que perpassam universos processuais tradicionais vão desde a matériaprima até as técnicas de produção. Como exemplo de grande potencialidade na expressão
produtiva de utensílios de cerâmica, Maragogipinho é um distrito do município de Aratuípe,
que está localizado no Recôncavo Baiano e guarda uma das maiores riquezas herdadas
historicamente de um saber-fazer prático, característico da comunidade local e cultural passado
entre as mais diversas gerações de moradores locais.
A principal atividade econômica desenvolvida na localidade se baseia na confecção de
utensílios utilitários através da cerâmica. Em decorrência disso, a manutenção da cultura
popular mantém viva uma tradição com grande valor simbólico e identitário para a população
local. A busca pelo reconhecimento do saber-fazer dos utensílios produzidos pela cerâmica de
Maragogipinho como uma Indicação Geográfica de Procedência é um mecanismo de proteção
muito importante. A certificação de Indicação Geográfica, concedida pelo Instituto Nacional
de Propriedade Industrial (INPI) para produtos ou serviços que sejam desenvolvidos e
carreguem características do seu local de origem, visa atribuir reputação, reconhecimento e
distingui-los dos demais que já existem e são similares no mercado. A pesquisa bibliográfica e
documental possibilitou adquirir conhecimentos sobre a indicação geográfica, a história do
distrito de Maragogipinho, e a origem da atividade oleira e da cerâmica. Além disso, as visitas
técnicas à Associação De Auxílio Mútuo Dos Oleiros De Maragogipinho (AAMOM)
possibilitaram maior imersão dentro da cultura local e permitiram auxiliar os oleiros na
providência de documentos e registros que ajudem a comprovar a originalidade da cerâmica do
município. Com bastante olarias ao seu redor e nos fundos dos quintais de cada morador local,
homens e mulheres, com rudes ferramentas, fabricam diariamente cerâmicas utilitárias e
decorativas, objetos que apresentam em suas formas nítidas influências indígenas e
portuguesas. O processo artesanal de produção das peças de cerâmica, que é extraída na
localidade de Maragogipinho, carrega, por de trás de formatos e imagens diferentes, mãos que
são capazes de dar formas e vidas a um saber-fazer ancestral. O conhecimento e saber-fazer dos
utensílios fabricados a partir da cerâmica são resultados de uma tradição que mantém viva
características que concedem singularidades no modo de produção. Os homens e as mulheres
desempenham diferentes papéis na confecção das peças de barro. A estas, cabem-lhes a função
de dar o acabamento final, antes das peças serem levadas para as vendas; as que são conhecidas
como “brunideiras”, ou “burnideiras”, realizam o polimento das peças de cerâmica, enquanto
que as “pintoras” fazem a pintura. Já aqueles, os oleiros, confeccionam os utensílios em tornos
movidos com os pés. Maragogipinho conta com mais de 100 olarias em funcionamento.
Existem aquelas que são mais antigas e estão localizadas próximas do Rio Jaguaripe, mas, no
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interior do vilarejo, mais especificamente nos fundos de quintais, encontra-se o maior número
de olarias. O Projeto de Artesanato e Cerâmica é desenvolvido em conjunto com a própria
comunidade, representada pela AAMOM, que foi fundada em 1956. A tradição da cerâmica
existe na localidade há mais de 300 anos e vem sendo passada de geração em geração, um dos
motivos que a faz existir e resistir durante o tempo. Todo o ano os oleiros de Maragogipinho
movimentam a Feira dos Caxixis, em Nazaré das Farinhas, com sua cerâmica, abastecem os
mercados populares de Salvador, além de serem encontradas e vendidas em outros estados do
Brasil e até exportadas para o exterior. Segundo Andrade (2019), a Feira dos Caxixis é
considerada a maior feira de artesanato de cerâmica popular a céu aberto existente na América
Latina e, entre as várias peças produzidas, as bonecas, imagens sacras, “minhaeiros” de porcos,
panelas, abajures e diferentes utensílios de barro encantam os turistas que passam pela região.
A cerâmica de Maragogipinho esteve entre as 10 classificadas ao Prêmio Unesco de Artesanato
para a América Latina e Caribe 2004, ocasião em que o distrito recebeu uma Menção Honrosa
e foi reconhecido como o “Maior Centro Cerâmico da América Latina” (ALBA, 2019). Através
disso, é possível perceber que o distrito de Maragogipinho possui uma cultura ímpar, composta
de elementos históricos e ancestralidade, que se manifestam na contemporaneidade sobre as
formas de utensílios feitos à base de cerâmica. Também apresenta vários indicadores e achados
que permitirão dar início ao processo pela busca do selo de Indicação Geográfica, o que
representará uma grande conquista para a localidade e impactará de forma positiva socialmente
e economicamente toda a população e o território, pois essa certificação fomentará a economia
local, agregando maior valor aos produtos e garantindo que nenhuma outra localidade se
apodere da reputação e fama que o distrito tem com o trabalho feito através da argila.
Palavras-chave: Cerâmica de Maragogipinho. Artesanato. Certificação de Indicação
Geográfica.
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MEU AVÔ É UM GRIÔ: NARRATIVAS CONTADAS PELOS NETOS
Karine Santos Guimarães
Universidade do Estado da Bahia
Resumo
Começo pedindo a bênção ao meu avô Edinho, minha avó Ceci, minha mãe Neide e a todos os
Griôs que fazem parte da minha história. A trajetória estudantil é atravessada pelos
aprendizados da educação não formal, seja em projetos ou pela a geração que me antecedeu,
são inúmeros os saberes que me atravessam: sociais, religiosos, tradicionais e culturais. E o
desejo de transcrever os saberes transmitidos pelos os meus avós: educação de respeito à
natureza e aos fenômenos naturais, as pessoas, os conhecimentos medicinais populares, as rezas
e tradições familiares, sociais e religiosas; enriquecer ainda mais com as narrativas de outros
velhos griôs e seus netos. Na pesquisa, busco compreender qual a relação entre as memórias
vivas dos Griôs e os saberes dos netos(as)? Qual é a importância que os netos(as) atribuem a
esses saberes? O modelo familiar tem se tornando cada vez mais plural, em Boa Vista do Tupim
(cidade onde resido) não é diferente desta realidade, são muitos os netos sendo educados pelos
os(as) avôs avós), uma relação rica em afetividade e aprendizado. O objetivo é documentar os
saberes orais dos avós para seus netos, desta maneira valorizar a educação transmitida pelos(as)
avôs(avós), mestres(as) Griôs da comunidade como um caminho para a Pedagogia Griô,
escrever para preservar os conhecimentos. A pesquisa é a atravessada pela teoria de Brandão
(2006) como a pluralidade dos espaços e métodos de educar; Bâ (1982) a importância da escrita
como forma de preservação cultural; Pacheco (2014-2015) a discussão do termo Pedagogia
Griô. A abordagem qualitativa para responder os questionamentos e permitir maior
aprofundamento, será realizada grupo focal para coleta dos dados. Dessa forma, para que as
memórias dos mestres e mestras de Boa Vista do Tupim, despertem nos netos(as) o
reconhecimento das memórias e saberes de seus avôs/avós como forma de educação, para que
se manifeste nos mesmos a importância de preservar esses saberes e futuramente repassar. A
luz dos princípios da Pedagogia Griô, que os mestres e mestras possam rememorar seus saberes
e que os netos reconheçam o poder da escuta e da palavra, e tenham um olhar sensível para a
diversidade étnico-cultural do município (Boa Vista do Tupim-BA).
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NARRATIVAS DESOBEDIENTES: NOTAS PARA PENSARMOS UM CURRÍCULO
DECOLONIAL
Késia dos Anjos Rocha
Universidade Federal de Sergipe
Resumo
Tenho me colocado o desafio de pensar em caminhos para descolonizarmos nossos
currículos/nossas vidas e, no âmbito da pesquisa de doutorado me enveredei pelas brechas e
fissuras que as artes nos oferecem. Mais especificamente, tenho me aproximado das escritas
literárias infantojuvenis e procurado olhar por lentes mais múltiplas – penso nas diversas
manifestações artísticas artivistas materializadas em poesia, teatro, música, contação de
histórias e performances, enquanto movimentos e ações de (r)existência intimamente ligados
ao conceito mais amplo de currículo. Nesse balaio de narrativas no qual mergulhei, tenho
encontrado histórias diferentes, de outras gentes, sigo andando de mãos dadas com monstros
peludos, com princesas sapatonas, com princesas negras, com guerreiras como Dandara, com
histórias como a de Carolina Maria de Jesus. Pensar em epistemologias outras é o desafio ao
qual autores/as como Frantz Fanon, Paulo Freire, Glória Anzaldúa, Bell Hooks, Nilma Lino
Gomes, Catherine Walsh, e muitos outros/as têm me lançado. É um convite a um exercício duro
de desobediência epistêmica e é por aí que desejo e gostaria de caminhar.
A leitura e aproximação com o pensamento do teórico Frantz Fanon (1980) nos faz olhar para
os efeitos e marcas gerados pelas ações do colonialismo em diversos processos coloniais.
Partindo do olhar sobre as colônias francesas e, em especial, quando observamos suas narrativas
sobre a experiência na Argélia dominada pela França, o autor nos faz compreender o quanto os
processos coloniais foram responsáveis por definir um/a sujeito/a racializado/a. Esse outro/a
(não europeu, não branco) vai sendo definido e construído juntamente com os processos de
colonização/exploração, ou seja, sua afetividade, sua sexualidade, seu caráter, seu pensamento,
sua religião, tudo isso vai se conectando para, na sequência, definir o que seria mais ou menos
humano ou mais digno de humanidade. O anseio de desenhar um caminho epistêmico
desobediente, como sugere Kilomba (2016), tem me levado a revisitar os trajetos formativos
pelos quais passei (escolarizações formais e não formais). Pensar no quanto as epistemologias
hegemônicas que foram pontos centrais da nossa formação acadêmica produziram
apagamentos, extermínios e hierarquizações tem sido um desafio. Vejo o caminho decolonial,
juntamente com os feminismos e as reflexões queer/cuir como uma possibilidade de aliança
epistêmica no meu processo de pesquisa. Pensar na produção de conhecimento de maneira
desobediente e tentar visualizar um currículo descolonizado, exige questionarmos o que
entendemos como ciência. Afinal, definir quem produz, como produz e o que se produz em
termos de conhecimento tido como verdadeiro perpassa relações de poder que envolvem
gênero, sexualidade, raça e classe (e outros marcadores). Catherine Walsh (2009) nos aponta
como possibilidade uma pedagogia decolonial, isso me parece um caminho possível; para a
autora, a interculturalidade seria o caminho para questionarmos a racialização dos sujeitos/as,
a subalternização, a inferiorização e seus padrões de poder, o que nos levaria a formas diferentes
de ser, viver e saber, nos faria olhar para práticas outras como saberes ancestrais e vê-los como
possibilidade de ler o mundo e interpretá-lo, nos abriria janelas com outros horizontes.
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Partindo dessas inquietações iniciais compartilho minha pesquisa de doutorado que tem como
objetivo analisar práticas discursivas dissidentes sobre os diferentes marcadores sociais das
diferenças (raça, gênero, sexualidades, classe social) no contexto da literatura infantojuvenil, a
partir das teorizações decoloniais, feministas e queer. Acredito que essas narrativas literárias
dissidentes podem nos apontar caminhos para um currículo feminista decolonial, uma vez que,
trazem personagens e histórias de sujeitos/as invisibilizados/as. A pesquisa se apresenta como
uma investigação feminista, como uma ação que pretende estar ética e politicamente implicada
na produção de uma ciência outra. Seguindo as reflexões de Haraway (1995), o objetivo é
caminhar no sentindo da desconstrução desses territórios rígidos de saberes a partir do
estabelecimento de conversas não-inocentes sobre e com os acontecimentos. Para tanto, me
amparo metodologicamente no Feminismo Decolonial (LUGONES, 2014) que, partindo do
conceito de interseccionalidade (COLLINS, 2016) se propõe a pensar nas diversas opressões
sociais (gênero, raça, sexualidades, classe, etc.) de maneira interconectadas. O desafio,
portanto, é fazermos ecoar as narrativas anteriormente silenciadas, evitando seus apagamentos
(ALMENDRA, 2014).
Palavras-chave: Educação. Feminismo decolonial. Desobediência epistêmica.
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UMA LAGOA NO MEIO URBANO E SUAS DIVERSAS VISÕES: AS FALAS DO
ESTADO E OS ECOS DA COMUNIDADE
Ámon Eliseu de Lima Oliveira
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - Ceará
Resumo
Esta comunicação tem como objetivo apresentar uma seção de minha monografia, que discorre
sobre a Lagoa das Garças, que se liga o Rio Pacoti, localizada no Centro da Cidade de Acarape,
CE. A pesquisa vem a trazer um maior conhecimento das práticas locais de tratamento dado à
lagoa, além de fomentar a valorização deste espaço urbano e sua preservação, que também tem
um papel importante para o município auxiliando na climatização natural e contribuindo com
o Rio Pacoti no período invernoso. O objeto de meu estudo vem a ser uma lagoa, a única
presente na Sede do município, chamada Lagoa das Garças, localizada no Bairro Centro. Barth
(1989, p. 107), diz que: “[...] qualquer lugar pode servir como provocação para desafiar e
criticar a teoria antropológica”, então, por que não entender o que ocorreu à lagoa? Inicialmente,
encontrei ao longo da pesquisa, opiniões diferentes, quanto à responsabilidade sobre as atuais
condições de poluição da Lagoa das Garças. Ao iniciar meu trabalho de campo, com uma
simples caminhada em 5 de julho de 2015, que foram registradas por fotografias da Lagoa das
Garças com água, que em alguns pontos chegavam próximas a cerca de limite com a Rua
Francisco Pedro e em outros pontos da rua até ultrapassou da cerca, tornando mais visível a
grande quantidade de lixo presente nas águas. O experimento privilegiou o trabalho de campo
por meio de entrevistas participativas, com observações, junto aos moradores, outros agentes
sociais que frequentam o espaço e instituições envolvidas, pesquisas bibliográficas e
documentais foram usadas. Apresentarei: 1) Problematizações de algumas situações
encontradas junto a moradores e outros participantes da área da lagoa, quanto à poluição e
principais práticas que levam a uma situação de precariedade ambiental; 2) Percepções sobre a
coleta municipal de resíduos sólidos, a partir de alguns relatos/interações ao longo da pesquisa.
3) Descrições de um projeto estruturante de requalificação urbana desta lagoa. Perceber a lagoa
no período invernoso e no de estiagem, bem como a movimentação no espaço e cada memória,
seja coletiva e ou individual, fazem desses eventos e marcos históricos, com que a lagoa mereça
ser repensada e estudada, bem como o surgimento de caminhos a percorrer na compreensão
deste espaço venham a ter relevância ao povo acarapense. Nota-se ainda quando se fala do
espaço, vem um mecanismo importante e totalmente atrelado a nostalgia, bem como uma
indução para um possível desenvolvimento econômico, cultural e de lazer referente a lagoa. As
narrativas coletadas são registros históricos, onde são identificadas causas das práticas locais
de tratamento dado à lagoa, sendo necessário uma intervenção pública de valorização deste
espaço urbano e preservação de seu ecossistema, que têm um papel importante para o Rio
Pacoti. A partir de minha própria convivência, refinada mais ainda, a partir das entrevistas, ao
ser possível perceber falas permeadas por preocupações e externadas a condição atual da Lagoa
das Garças, como também, a preocupação com políticas públicas voltadas a mesma, que em um
futuro trabalho poderão ser retomadas e aprofundadas. Um território, espaço políticogeográfico, natural e habitável pode facilmente sofrer com a ação social praticada pelo homem?
Provavelmente e, nesse caso o território da lagoa não se distanciaria deste processo de mudança
físico-social, tomando- se por base o pensamento Weberiano, a Lagoa das Garças sofre ações
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de diferentes indivíduos e de um ponto de vista, estes indivíduos podem comungar dos mesmos
valores sob o território ou nexos diferentes, referente a ocupação e uso do espaço da lagoa. Sob
a ótica da dominação política a lagoa, sem dúvidas, passa por uma ação social violenta pelo
abandono e desrespeito à legislação, em que os indivíduos envolvidos se encontram em uma
verdadeira “balança”, destinada a pensar a intervenção individualizada de cada um a referida.
Esta “balança” fica clara ao copilar todas as entrevistas, pela periodicidade das falas dos
entrevistados, que respinga em Weber (1999), ao apresenta os termos: “para dentro”, quando a
visão do entrevistado ao seu círculo interno de autoproteção e de eximir-se, e, “para fora”, no
sentido de culpa, por neste momento, o entrevistado visualiza para fora de seu círculo
direcionando em algumas vezes à outros responsáveis ou simplesmente à ninguém, ou seja,
tudo expressa uma visão sobre a culpabilidade de como se encontra a lagoa. Durante as
entrevistas, tive algumas dificuldades, quando passei do anonimato a ser vista por todos os
agentes envolvidos, um verdadeiro “estranho no ninho”, percebi que a comunidade, próxima e
a distante da lagoa, percebe-a de muitas formas distintas e da mesma maneira, reproduzem isso
em seu trato e em sua utilização cotidiana. Pois, concepções sobre a lagoa mudam muito,
principalmente, conforme o período do ano e o espaço do qual se venha a fala. A contribuição
de informações trazidas pelos agentes colaboradores, apenas veio a expor um modo de vida de
uma comunidade urbana nova, que ainda passa pelo processo de expansão territorial
desordenada e que apresenta distorções de consumo, bem como apresenta várias injustiças
ambientais no descarte e gerenciamento de seu lixo. Como também, ficou claro a existência de
preocupações quanto a limpeza e manutenção da lagoa, por ser associadas a questões
sentimentais, turísticas e de lazer, conotada por algumas falas. Ao entender o processo de
degradação ambiental neste espaço, logo depara-se a total falta de aplicabilidade de legislação,
mesmo o município sendo dotado de aparato legal, conforme foi verificado ao longo da
pesquisa. É percebido o desrespeito local a legislação ambiental, associada a falta de
fiscalização e seguida pela falta de políticas ambientais por parte do Governo Municipal. Mas,
uma crítica a passividade, a inercia e a ausência do Estado, é necessária, pois não acompanha
as reais necessidades da comunidade. A Lagoa das Garças de Acarape não é só lixo e esgoto,
ela é viva e tem vida em abundância, apenas esperando ser redescoberta e valorizada
novamente.
Palavras-chave: Meio ambiente. Resíduos sólidos. Comunidade local.
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BATUQUE ARARIANO: SONORIDADE E PERFORMANCE DA CULTURA AFROBRASILEIRA NO EXTREMO SUL BAIANO
Paulo Cesar Pereira de Jesus
Universidade Federal do Sul da Bahia
Resumo
Localizada a 20 km da sede do município de Teixeira de Freitas, a comunidade tradicional rural
de Arara chama atenção por apresentar algumas características socioculturais que induz a
seguinte interrogativa: seria a comunidade de Arara um território remanescente de Quilombo?
Na procura de evidências históricas, foi realizada uma pesquisa de campo com visitas periódicas
à comunidade, no intuito de obter informações e dados. Assim, foi iniciado um trabalho
cartográfico. A partir dessas pesquisas de campo foi possível conhecer e entrevistar alguns
moradores que nasceram, cresceram e vivem até o presente momento na comunidade, com
destaque para os irmãos gêmeos Berlin F.S., Derlin F. S., Eloisa N., Wilson F. P, João José R.
Após a realização de algumas entrevistas, foi possível constatar que esta comunidade possui
uma riquíssima e secular história, a qual tem uma visceral relação com a Colônia Leopoldina,
que durante o século XIX constituiu uma das principais áreas da província baiana com um
número expressivo de escravos. De acordo com os documentos oficiais o número de escravos
distribuído pelas fazendas da colônia Leopoldina oscilou entre 1245 a 2000 (CARMO, 2010).
No Extremo Sul Baiano, o município de Caravelas foi utilizado como principal ponto e porta
de entrada de negros africanos escravizados. Desta localidade, muitos escravos foram vendidos
para fazendeiros que utilizavam a mão-de-obra escrava nas lavouras, com destaque para a
produção agrícola de mandioca, café e processamento de farinha, na segunda metade do século
XIX (RALILE; SOUZA; SOUZA, 2006).
Fontes orais e escritas permitem confirmar a presença em algumas comunidades do Extremo
Sul Baiano, a exemplo de Arara, onde ex-escravos e filhos de escravos contemplados pela Lei
do Ventre Livre (1871) e Áurea (1888), tomaram posse de terras à margem esquerda do Rio
Itanhém, estabelecendo morada nesse local, tais como Manoel F.C., José F. C. e Júlia F. C.,
conforme relata Derlin F.C. Estes relatos permitem afirmar que a comunidade de Arara, em sua
formação sociocultural apresenta elementos visíveis da cultura afro-brasileira, como o batuque
arariano.
Entre as práticas culturais afro-brasileiras existentes na comunidade, destaca-se o batuque, um
tipo de jogo de pernas sequenciado por uma série de golpes e ritmado por cantigas com o uso
do “tambu”. De acordo Slenes (1992), a palavra ngoma significa tambor que até meados do
século XIX, no Brasil, era chamado de “tambu”. Além disso, em kimbundu ngoma significa
um tambor confeccionado de comprido pau oco. Observa-se esse tipo de instrumento também
presente na comunidade de Arara. O batuque arariano era sonorizado por um tipo de tambor
que conforme o batuqueiro João Baixinho, era artesanalmente preparado com um tronco de
arvore oco conhecida com raizeira, que se retirava na mata da própria comunidade.
Diante das evidências sobre a presença de práticas afro culturais em Arara, é possível assinalar
que esta comunidade em sua configuração sociocultural, constitui um território fortemente
marcado pela presença de afrodescendentes, que contribuíram e influenciaram no processo de
desenvolvimento da mesma com sua visão de mundo, costumes e cosmologia para a existência
e sobrevivência da comunidade.
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VOCÊ JÁ OUVIU UMA HISTÓRIA NEGRA?
Jordana Cristina Alves Barbosa
Universidade Estadual de Campinas
Resumo
Um dia entrei em uma casa pequena com quintal enfeitado. Plantas, banquinhos, flores,
brinquedos, livros, capulanas. Nesse quintal, várias pessoas parecidas comigo. Roupas
coloridas, cabelos em black power, tranças, dreads. Brincos, piercings, desenhos nas peles,
turbantes. Então, no meio do meu deslumbre, escuto uma mulher dizer no palco: “Estamos em
um quintal quilombo”. Depois disso, as coisas mudaram, as pessoas que estavam ali não eram
mais estranhas, todos viramos família. Mas o palco era o pé de uma árvore e essa mulher a
matriarca geradora Nathalia Grilo.
Parece mágica o que aconteceu no ano de 2017, na casa mulheres de pedra no Rio de Janeiro.
Era o Ayó Encontro Negro de Contadores de História, concebido pela matriarca Nathalia. Foi
nesse quintal quilombo que descobri o que é espaço de afeto, de resistência e cura do meu povo,
o povo Preto. Entrei no espaço de afeto, não consegui mais sair de dentro dele e, estão comigo
várias outras pessoas sentindo a mesma coisa. Pessoas que se prenderam a laços, não
sanguíneos, mas enlaçados por escolhas próprias, por entendermos o quão importante é estar
ao lado e junto dos seus.
Desde a graduação pesquiso tradição oral Africana e afro-brasileira, escutei histórias
quilombolas, de pretos velhos da minha família, de jovens discípulos dos mestres
tradicionalistas, de crianças. Porém, no Ayó aconteceu uma mágica, talvez eu estivesse usando
os óculos do encanto e essas lentes me fizeram enxergar as histórias pretas de uma forma
diferente e, foi por isso que me emocionei, sorri, abracei meus irmãos, chorei ao ver uma rainha
Negra dançar e senti minha ancestralidade crescer e ganhar forma dentro de mim a cada história
contada.
Ancestralidade é uma herança material e imaterial, é um período histórico em que coisas foram
criadas. Ancestralidade também é ciclo de vida, são as divindades, está no nível do mito e, o
mito, por sua vez, é maior e mais forte que a realidade. Ancestralidade é passado, mas é presente
consequente e sempre prevê mudança, a ideia de transformação é o horizonte. Mas não é
transformar o mundo sem olhar para o passado, é a mudança a partir do acúmulo da sabedoria.
É o ajuntamento das energias no esforço de projetar passado, presente e futuro e, o passado e o
presente são sempre vividos pensando na manutenção do futuro em equilíbrio.
Em várias culturas africanas o ente palavra tem o poder da criação, a palavra tem axé, tem
energia, sacralidade. A palavra é uma das comprovações da existência de deus.
Escutamos porque mandamos ondas de energia junto com a palavra. Para os dogon, por
exemplo, nós temos a chama sagrada da Vida em nossas barrigas. Amma, o deus criador
nos dá água para beber, quando a água encontra a chama sagrada se transforma em vapor, e
esse vapor é a palavra, uma energia sagrada de transformação.
As histórias pretas ou afrohistórias tem como objetivo carregar a energia sagrada da
transformação. Transformar ideias, autoestima, construir amor próprio, fortalecer a luta antiracista. A energia sagrada da transformação é capaz de fazer com que todos os oris (cabeças)
sejam descolonizados. Essa é uma das jornadas que o povo Preto decidiu se aventurar.
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A contação de histórias não é para entreter, divertir, fazer rir ou distrair, não é apenas isso. As
histórias do nosso povo têm a função social de criar reis, heróis, rainha, guerreiras, deusas,
orixás; tem a função de desvincular os negros da escravidão, tem também como missão
(re)conectar um povo desterrado à sua terra-mãe, ao continente africano, ou seja, afrocentrar.
O colonizador tenta nos calar e apagar a nossa história e como resposta cada um de nós carrega
no corpo, nos cabelos, na dança uma história. Algumas pessoas ainda não descobriram isso,
mas as histórias pretas, as afrohistórias vão mostrar onde nosso legado está escondido dentro
de cada um. O poder sagrado da transformação é capaz de fazer com que nós retornemos e nos
(re)conectamos com nossa mãe terra, fazer com que todos os pretos diaspóricos encontre sua
África em algum lugar do mundo.
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PROJETO ÁFRICA
Marly Antonia Nascimento Barbosa
Secretaria Municipal de Educação de Salvador
Resumo
O Projeto África foi pensado a partir do momento que percebi que em minha sala de aula da
Educação Infantil, G05, na Escola São Roque do Lobato, situada no subúrbio ferroviário de
Salvador, existia um número significativo de crianças que não sabiam o próprio nome, não
expressavam com clareza os seus desejos. Eram tímidos e na maioria das vezes se isolavam dos
demais colegas. O meu olhar também se perdeu ao vislumbrar alunas e alunos do quinto, eram
crianças com a autoestima baixa, olhar cabisbaixo e com pouco zelo nos cuidados com a higiene
pessoal e do fardamento. Eu precisava fazer alguma coisa para ajudar os meus alunos, até
porque não gostaria de vê-los depois de alguns anos cabisbaixos e entristecidos em função da
baixa autoestima. Pensei em várias estratégias e pude perceber que quando eu contava histórias
eles mudavam a postura, se aproximavam e mostravam interesse pela atividade. Logo pude
perceber que aquele seria o meu caminho de acesso para aquele mundo alternativo onde os
meus pequenos se refugiavam. Foi aí que resolvi conversar com a gestora da minha escola sobre
a necessidade de utilizar o espaço da sala de leitura para desenvolver um projeto que ajudasse
os meus alunos, um projeto que desse a eles a oportunidade de compreender a sua identidade,
dar a eles a oportunidade de encontrar a sua pertença, de interagir, interferir e contribuir no
grupo que estavam inseridos. E assim foi feito. Expliquei para a gestora que precisava de uma
família de fantoches negra, informei que trabalharia com mitos africanos uma vez que meus
alunos eram negros e que eu não iria tirá-los do mundo alternativo que viviam para contar
histórias onde o negro quando aparece é na figura de personagens inferiores, onde os príncipes,
princesas, heróis e heroínas são sempre brancos. Para minha surpresa na sala de leitura só havia
um livro que de alguma forma a personagem principal era uma criança negra, porém esse livro
não atendia às minhas necessidades, esse livro era Menina bonita do laço de fita. Convidei
meus alunos para fazer uma viagem todas as quartas-feiras, eles adoraram a ideia. Todas as
quartas entrávamos na sala de leitura munidos de esteiras, lista de frequência, na qual todos
deveriam registrar os seus nomes do jeitinho que soubessem ou achassem que fosse, e muita
imaginação. Combinamos que eles arrumariam as esteiras para que nos sentássemos na grande
roda para que todos se vissem. Fecharíamos os olhos para ouvir a música do CD “Tambores de
Angola”. Numa narrativa breve eu falava do Continente Africano, falava que lá todos os mais
velhos eram pais e os mais novos filhos, e que cabia ao Griô, um dos idosos da comunidade
reunir os mais novos para contar histórias do seu povo para que a sua tradição não morresse.
As crianças abriam os olhos e viam o fantoche de um velhinho negro muito alegre e carinhoso.
O Griô deu início ao projeto e a sua contação falando do Orixá Exú, o dono dos caminhos, o
mensageiro. Durante o ano o nosso velhinho, o nosso Griô contou histórias de reis e rainhas
negros, dos Orixás e sua ligação com os animais e elementos da natureza, contou histórias que
ressaltavam a importância dos valores da circularidade ancestrálica como a solidariedade, o
respeito ao mais velho, a corporeidade, a oralidade. As nossas viagens ao Continente Africano
conduzidas pela doçura e sabedoria do Griô renderam inicialmente produções fantásticas nas
quais todos participaram. As crianças começaram a interagir fazendo fuxico, mas eles podiam.
Todos na coletividade trabalhavam, produzimos livros de folhas a partir de pesquisa feita com
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os mais velhos, exercitamos a partilha fazendo saladas, sucos. Fizemos peças de teatro, dança,
um desfile da primavera étnico com toda as turmas da unidade escolar. Foi maravilhoso. A
culminância do projeto foi um grande caruru, claro comer junto é muito bom e o Griô afiança
que é tradição que fortalece os laços de família em seu significado maior. No fim disso tudo
ainda ganhamos o prêmio Rômulo Galvão, no qual a abertura da apresentação do projeto foi
feita pelos alunos que de microfone na mão e uma inacreditável desenvoltura deram show e me
fizeram chorar, Menção honrosa na 3ª edição do CEERT. Mas as conquistas maiores foram:
envolvimento dos alunos, da família e da comunidade. Desenvolvimento da oralidade, e
percepção sensorial (concentração e atenção), a mudança de atitude e de procedimentos nas
relações Eu-Eu/Eu-Outro, a elevação da autoestima. Depois do Projeto África nada mais foi
como antes, inclusive para mim, que me descobri, que encontrei a minha identidade, a minha
pertença e despertei para a importância do meu papel na sociedade enquanto mulher e
educadora negra.
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PACHAMÃE
Coletivo Pachamãe
Salvador- BA
Resumo
O projeto PachaMãe, surge da pesquisa de doutorado, Das as armas às letras, do professor
Dani L. Velásquez, do Departamento de Letras Românicas da Universidade Federal da Bahia.
O estudo aponta a necessidade de criar novos recursos educacionais que provoquem no
individuo a desconstrução do pensamento colonizador que o aparta das suas origens e nega a
história e a cultura do seu povo. Ao desconhecer suas raízes, o indivíduo pode sentir-se menos
seguro para traçar novos caminhos propícios às mudanças ou novos ideais de si mesmo e da
sua comunidade.
Reconhecendo as questões suscitadas acima, tornou-se importante a concretização de um
espaço que privilegiasse uma proposta educativa reforçada pelos diálogos pertinente as
experiências dos povos latinos, considerando seus referenciais culturais e a historicidade Latino
Americana. Havia um desejo eminente de uma construção coletiva e da união de pessoas que
compartilhassem o mesmo ideal para a formação do coletivo e Casa PachaMãe de integração
Latino Americana, localizada na cidade baixa, no bairro do Monte Serrat, Salvador, Bahia.
O coletivo nasceu no ano de 2016, reunindo pessoas interessadas num convívio cultural e
educacional, tendo como referência os saberes dos povos latinos com concepções diferenciadas
dos parâmetros hegemônicos tradicionais. Inicialmente realizou atividades dentro da
universidade e em espaços comunitários para divulgar a cultura latina. Nesse mesmo ano se
integra ao Núcleo de Extensão do Departamento de Letras Românicas da Universidade Federal
da Bahia.
A meta do coletivo tem sido construir pontes educacionais que proporcione possíveis diálogos
entre a comunidade e a universidade, ampliando o pensamento e as trocas de saberes.Pachamãe
vem desenvolvendo uma proposta pedagógica descolonizadora que reflete sobre o lugar atual
da América Latina, estimulando uma educação diversificada, transformadora, libertadora.
Sustentada pelo investimento nas letras, na arte, na cultura para sair do estado de armas e
violência que impõe o sistema capitalista, neoliberal, branco, patriarcal, hegemônico,
eurocêntrico, destruidor dos recursos que propiciam a vida no planeta. Neste sentido, o projeto
PachaMãe é uma proposta transmodernas através de outras epistemologias.
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4.7 GT - Ritos, Festas e Celebrações
Coordenação: Gustavo Wada Ferreira, Ana Lúcia A. de Mello e Rosenilda Silva

4.7.1 Relatoria dos debates ocorridos no GT
O grupo de trabalho reuniu-se no dia 10 de outubro de 2019, com a presença de Carolina
Luísa Bastos Santo, Adão Fernandes Lopes, Beatriz Borges Bastos, Reginalva dos Santos
Bruno, Rosa Bárbara Pinheiro, Amália Santana, Gabriela Orlando Zeppone, Ana Paula
Santiago Portugal, Fabio Santos Silva, Marly Antônia Barbosa, Rafaela Muitefa Fonseca,
Judith Evy Paes Leite, Cristina , Ives José Cardoso Quaglia, Leonel Vicente Mendes, Roberto
Sousa Santos, Ruth Silva Nunes; com a coordenação de Gustavo Wada Ferreira, Rose Santiago
e Ana Mello.
Após a apresentação dos trabalhos pelos seus autores, o grupo debateu a respeito da
tensão entre as pautas dos movimentos sociais e as instituições como: universidade, igreja e
mídia hegemônica. Com relação as manifestações culturais tradicionais, como a festa da baleia
de Itapuã, Ives Quaglia ressaltou que as políticas públicas dirigidas a elas operam como ações
orientadas por pautas e interesses turísticos locais sem respeitar os espaços de origem e os
vínculos existentes. As manifestações sofrem adaptações à essas políticas que chegam a
descaracterizar aspectos históricos que vão aos poucos perdendo espaço, ficando restrita a
pequenos círculos mais fiéis aos costumes que geraram tal manifestação. As comemorações são
sempre oportunidade de recuperação de uma memória e seus costumes.
Foi levantado também que as atividades laborais cotidianas estão presentes nas
manifestações culturais populares, caracterizando-as por uma função prática, na qual as
relações são construídas tendo os vínculos afetivos e funcionais interligados, sendo um dos
aspectos que dificulta a análise por parte das teorias institucionais hegemônicas, que possuem
categorias conceituais que não abarcam tais práticas. Nesse sentido, foi destacado a importância
do engajamento do pesquisador, na defesa de uma autonomia na construção de seu pensamento,
autorizando-o a desenvolver novas categorias de análise pertinentes ao sujeito engajado. A
cultura popular configura-se por uma base de compreensão complexa, dinâmica e holística.
Enquanto as teorias e dogmas disponíveis dentro das instituições hegemônicas atuam numa
visão eurocêntrica. Nesse sentido, os temas referentes as práticas diversificadas do universo da
cultura popular, em pesquisa na universidade hoje, abrem um espaço novo na construção de um
pensamento decolonial que vem buscando ampliar o espectro conceitual como mais abrangente
e condizente com nossas características identitárias.
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As tensões sociais forjadas ao longo da história criam resíduos, vícios que é preciso
enfrentar. Com relação ao trabalho da Irmandade dos Pretos no Pelourinho, foi ressaltado sua
contribuição na proteção e defesa da cultura negra, durante todo o período colonial, mas hoje
sua atuação ganha novos contornos. Internamente a busca por uma maior integração da mulher
nos espaços de poder e a afirmação de uma cultura negra nas práticas religiosas dentro de uma
estrutura da igreja Católica. Considerando que os cultos afro brasileiros hoje são independentes
e autônomos, a exploração turística dos cultos na Igreja do Rosário, abre um precedente
delicado a ser considerado.
Finalizando, as novas apropriações de pesquisa sobre esse universo mistura olhares
artísticos, como a dança que reverencia os saberes e fazeres das rezadeiras, o entendimento do
samba como propulsor de movimentos e ações sociais que mobilizam os grupos em interações
festivas e políticas, são testemunhos de uma cultura engendrada em solo brasileiro, mas
referenciada por heranças africanas, indígenas ainda muito vivas e continuadamente
ressignificadas, sendo seus interlocutores presentes e atuantes na universidade, ocupando os
espaços por direito de pertencimento.
4.7.2 Trabalhos apresentados – Comunicações Orais
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BENZA DEUS, TRÊS VEZES NO CORAÇÃO: SABERES E FAZERES DAS
REZADEIRAS DO TERREIRO BATE FOLHA COMO POÉTICA DE DANÇA
AFROANCESTRAL
Carolina Luisa Bastos Santos
Universidade Federal da Bahia
Resumo
A pesquisa busca dar atenção ao olhar e reflexão sobre as práticas de rezar do mau-olhado e
outras mazelas, realizadas na comunidade do Terreiro Bate Folha de Salvador. E nesse sentido,
valorizar esses costumes de manifestações culturais na contemporaneidade. As mulheres que
rezam, detém um saber popular de tradição, que resiste a todo um sistema sócio-políticocultural que desqualifica esses saberes. Dessa forma, mergulho no universo das rezadeiras
atuantes nas comunidades, possuidoras de conhecimentos que garantem a saúde tanto físico e
quanto espiritual que acomete o doente, trazendo a sua cura. Minha vó teve educação católica,
mas frequentava mesmo era o candomblé, filha de Lembaranganga (equivalente a Oxalá) do
Terreiro Bate Folha (MansuBanduquenqué). Fundado em 1916, por Manoel Bernardino da
Paixão, ou Ampumandezu, ocupa uma área de 14,8 hectares, pertencente à Sociedade
Beneficente Santa Bárbara, que o representa civilmente. É dedicado ao Inquice Bamburucema,
equivalente a Santa Bárbara entre os santos católicos e a Iansã nos orixás. Atualmente
conduzido por Cícero Rodrigues Franco Lima, Tata Muguanxi, é um candomblé Congo-Angola
de tradições Bantu, que completou 100 anos de existência, em dezembro de 2016. O que me
impulsiona é a memória inscrita no meu corpo, em especial a reza da qual minha vó paterna
Elza Maria (in memorian) com Dijina Jafurama (nome de identidade africana trazido pelo
Inquice) me rezava e me curava de mau-olhado. Ela aprendeu a rezar com minha bisavó Bárbara
Maria (in memorian). Além delas outras mulheres rezadeiras do terreiro me inspiram como:
Valdelice Oliveira Dijina Ritari, Valdete Santos Dijina Ancimbe, Iraci Ferreira Dijina
Kimatunda, Hêda Maria Dijina Meanqueleci, Nadir Almeida Dijina Nandanji. Percebo o
vínculo forte de integrantes de comunidades de terreiro com a religiosidade, é possível a
rezadeira ser de terreiro e resguardar práticas do catolicismo, sem que isso represente um
conflito identitário. O terreiro como espaço de troca, onde nos conectamos com o sagrado,
vivemos pra Inquice, cultuamos a nossa fé. (SIQUEIRA, 1998). A aproximação entre os
diversos elementos de cultos afro-brasileiros contribui para alcançar a cura. Neste caso, diante
dos processos e ressignificações dos contextos das matrizes religiosas existentes, cabe refletir
sobre o conceito de sincretismo que esconde e diminui a dinâmica de uma realidade histórica.
Diante da instabilidade conceitual acerca do sincretismo, pesquisadores como Roger Bastide
preferiu utilizar o conceito de interpenetração cultural. (BASTIDE, 1985 apud CONCEIÇÃO,
2015). E no ambiente da pesquisa dos saberes da reza, “transceder” é dar um sentido criativo,
sensível ao olhar como artista, pesquisador do lugar que se fala, observando aspectos de
matrizes estéticas e culturais na sua diversidade enquanto sujeito. (FALCÃO, 2009). Durante o
trajeto como filha de santo, artista-observadora-pesquisadora vou ao encontro desse ambiente
popular que me move, vivenciando os saberes, fazeres e narrativas das rezadeiras. Contemplar
a poética de vida, e a singularidade que dialogue com epistemologia afrorreferenciada e
decolonial, trazendo reflexões sobre minha história ancestral, mostrar meu cotidiano, minha
religiosidade, minhas marcas no espaço acadêmico.
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Palavras-chave: Ancestralidade. Rezadeiras. Dança.
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“SE MILAGRES DESEJAIS, RECORREI A SANTO ANTÔNIO...” A FÉ POPULAR
CANTADA DENTRO E ALÉM MUROS DA ESCOLA PÚBLICA DE MÚSICA
Judith Eny Paes Leite
Cristina Mª Carvalho Nascimento
Secretaria de Educação da Bahia
Resumo
A beleza lítero-musical da “Reza de Santo Antônio” realizada em casa, as conhecidas rezas
domésticas, guardam em sua tradição cultural baiana, elementos da história da música que
efetivamente precisamos estudar num curso técnico de música, onde encontramos em sua
estrutura composicional, influências portuguesas características das cantigas medievais. Desde
meados do século XIX, durante o Brasil Colônia, a música ocupava lugar central nas procissões
e demais cerimônias religiosas. As bandas com seus instrumentos populares, faziam parte das
procissões, romarias e festas de padroeiros para abrilhantar esses eventos com suas
musicalidades.
O catolicismo popular permaneceu vivo em amplas camadas da população, nos
subterrâneos religiosos populares que não entendiam o latim, mas que continuaram
entoando-o nas trezenas em louvor a Santo Antônio ou no mês de Maria, repetindo as
ladainhas, numa circularidade entre a cultura erudita e a cultura popular. (MEYER,
1993)

Ainda segundo Meyer (1993, p. 186) a festa, a dança, o canto, o som das violas são as formas
pelas quais se materializa a devoção, unindo os elementos sagrados e profanos. Ao contrário
das normas impostas por Pio X de usar estritamente o órgão nas celebrações litúrgicas, a
devoção popular além dos muros da igreja, agrega às suas Paraliturgias seus instrumentos
musicais cotidianos. Portanto, resolvemos durante o planejamento das ações que pretendemos
desenvolver durante o primeiro semestre letivo do CEEP Música, trabalhar com músicas
regionais nordestinas de compositores notoriamente conhecidos como Luiz Gonzaga e Jackson
do Pandeiro, incluindo as rezas domésticas de Santo Antônio na proximidade das festas juninas
para uma participação cultural externa. As músicas de tradição oral fazem parte do cancioneiro
popular nordestino além de influenciar composições e novos arranjos musicais. Por que então
não unir o estudo de músicas religiosas populares que estão sendo esquecidas com o avanço
das religiões neopentecostais a nossa proposta do estudo das músicas regionais que culminam
nas festas juninas? Por que não unir o sagrado e o profano musical sem barreiras e ideologias
religiosas? E assim o fizemos! Quantas músicas tem a Reza de Santo Antônio? Quem as
compôs? Essas questões permearam a iniciativa de registrarmos em partituras as cantigas desta
reza, pelo menos as que conhecemos, de maneira a não se perderem, ainda que várias dessas
cantigas venham se repetindo em distintas casas que cantam os louvores à Santo Antônio. As
diversificadas variações, que são pertinentes quando tratamos de Cultura de Tradição Oral,
existem e tornam mais particulares a reza e a tradição de cada família. São cantigas de domínio
público e que têm na sua estrutura musical as influências portuguesas tanto em suas melodias
como em suas letras a exemplo da estrutura “Leixa-prem” (deixa e toma) que é um recurso
estilístico, medieval característico das Cantigas de Amigo:
1. Português Antônio, todo soberano viestes ao mundo depois de um ano;
2. Depois de um ano viestes a terra. E porque sois Santo tudo em vós se encerra;
3. Tudo em vós se encerra não tem outro igual, porque sois na terra rei de Portugal;
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4. Rei de Portugal corte de Lisboa, por isso meu santo vossa fama voa!
No início de 2019, a “Vila Criativa”, Centro Cultural instalado na Casa dos Romeiros no largo
do Bonfim, nos convidou, CEEP Música, a realizar o Tríduo a Santo Antônio, entre os dias 11
a 13 de junho, na forma de reza cantada. Foi uma experiência exitosa em vários aspectos
educativos. Para introduzir nossos alunos no cenário das rezas cantadas desde o final do século
XIX ouvimos as músicas gravadas de várias senhoras que faziam em suas casas a Reza de
Santo Antônio por tradição de família. Coletamos essas gravações de forma doméstica, com
celulares, e através de contribuições de alunos e professores que conheciam pessoas que
realizavam as rezas. Utilizamos para isso as aulas de prática de conjunto instrumental que é um
espaço onde reunimos diversos instrumentos musicais e coletivamente podemos discutir as
diferentes formas de trabalharmos os diversos gêneros e estilos musicais, nesse caso as músicas
da Trezena/Tríduo de Santo Antônio. Assim, transcrevemos em partituras 11 peças escolhidas
que compõem a reza, por serem as mais cantadas nas gravações que escutamos, para que nossos
alunos pudessem tocar, utilizando os elementos musicais aprendidos em sala de aula nas
disciplinas técnicas de música. Após esta etapa, testamos as tonalidades das músicas e
dividimos os arranjos para o grupo instrumental que dirigimos no CEEP Música. A elaboração
destes arranjos respeitou o nível técnico instrumental dos estudantes e as tonalidades estavam
de acordo com a comunidade que iria cantar a reza na Vila Criativa, junto com nossos
estudantes. Durante todo o processo, através dos ensaios e apresentações, tivemos a
oportunidade de dar um novo significado ao entendimento do conceito de cultura popular,
tradições culturais regionais e música de tradição oral sem interferências ou tendências
religiosas. Apenas música. Uma forma real e próxima de se estudar música.
Palavras-chave: Cultura Popular. Música. Tradição oral
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“NA PISADA DO COCO, DO TERREIRO PARA O ASFALTO”: ESTUDO DO COCO
URBANO
Joel Oliveira de Araújo
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
Resumo
A pesquisa, se apresenta após a identificação de tantas manifestações culturais nos espaços
urbanos. Uma dessas manifestações que se destaca na cidade de Fortaleza, CE, é o “COCO”.
Essa que é uma manifestação cultural do nordeste brasileiro, desde o sertão a regiões praieiras,
que é o caso do coco no Ceará. A brincadeira surge de uma tradição afro-indígena, porém à
origem da dança do coco traz incertezas. Ela apresenta estruturas simples, onde um mestre
costuma puxar as canções, sua dança é executada em fileiras, pares e em círculos, mas tendo
variações de região para região. Com isso, nasce a curiosidade de entender como uma prática
associada a espaços como a zona rural e, principalmente, a zona litorânea do Ceará vem se
constituindo no espaço urbano.
Com esse estudo pretende-se compreender como a cultura popular se configura no espaço
urbano a partir da análise de alguns grupos de brincantes do Coco na cidade. Percebendo como
determinados grupos executam, experimentam e criam as manifestações culturais no espaço
urbano, especificamente na cidade de Fortaleza. Entendendo as influências que esses grupos
vêm sofrendo ao longo do tempo pela urbanidade e a realidade da cidade. Compreendendo
assim como é produzida a cultura popular no espaço urbano.
Como ainda são poucos estudiosos preocupado em estudar o coco no Ceará, existe uma grande
lacuna na dedicação do estudo dessa manifestação e, com isso, este trabalho pretende-se
contribuir para o estudo do coco, mas, compreendendo a manifestação e sua prática na cidade,
diferente de outros autores que estudam grupos tradicionais de coco. Autores como Ninno
Amorim (2008) que estudou o coco litorâneo através dos grupos de Balbino e Iguape, assim
como, Camila Mota Farias (2016), que estudou também os cocos do Cariri cearense e Maria
Ignez Novais Ayala (1999) que estudou o coco paraibano, trouxeram grandes contribuições no
estudo dos cocos. Mas ainda não se teve grandes produções para compreender a brincadeira
com grupos que vivem na dinâmica das grandes cidades.
A pesquisa, se encontra na etapa de revisão e estudo bibliográfico partindo dos materiais já
desenvolvidos sobre o estudo do coco, da performance, da cultura popular e das identidades,
através dos artigos, livros, dissertações e teses. Assim como já se iniciou uma pesquisa
etnográfica, com observação da prática, ensaios, apresentações, e se encaminhando para uma
coleta de dado através de entrevistas semiestruturadas utilizando assim a metodologia da
História Oral.
Percebe-se, pelos percursos que a pesquisa tem se dado até então que, em grande parte os grupos
de coco na cidade são constituídos por jovens, como é o casso do grupo “Na quebrada do Coco”
e “As Negas”. Também é importante destacar que, o grupo de coco na cidade não tem um
mestre de referência que cumpra o papel de patriarca ou matriarca do grupo de coco. Os
mesmos se aprofundam fortemente em suas letras a uma crítica social, tomando
posicionamentos políticos, como combate a LGBTfobia, machismo, racismo, mantendo sua
prática ligada ao ativismo. Os grupos diferentemente dos grupos ditos “tradicionais” de coco
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do Ceará apresentam uma relação diferente com a dança, geralmente esses grupos tradicionais
os dançadores são os próprios membros do grupo.
Importante destacar que os membros desses grupos praticam outros tipos de manifestações
populares, como tambor de crioula, samba de roda e maracatu, boi, reisado. Assim também
como no campo é comum entre brincantes da cultura popular na cidade, circular entre outras
práticas culturais. É possível perceber que as culturas populares já não são pertencentes a um
só povo, as práticas culturas estão relacionadas à realidade moderna, locais, rurais e urbanas,
assim sendo “possível pensar que o popular é constituído por processos híbridos e complexos”
(CANCLINI 2011, p. 220, 221). É nessa perspectiva que o trabalho vem se desenvolvendo,
buscando compreender a diversidade, influência e configuração da manifestação no espaço da
cidade.
Palavras-chave: Coco. Cultura Popular. Cidade.
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UM OLHAR SOBRE A FESTA DOS CARETAS NA COMUNIDADE DE CORTA FACÃO –
MUNICÍPIO DE LAPÃO – BA
Ana Paula Oliveira Santos, Eliseu Pereira Couto, Maria Dorath Bento Sodré
Universidade do Estado da Bahia, Universidade Federal da Bahia, Universidade do Estado da Bahia
Resumo
Corta Facão é um povoado pequeno do município de Lapão-BA constituído por algumas
famílias. Sua extensão compreende apenas duas ruas. A Rua Melquídes da Silva e a Rua João
Batista, as quais nos referiram apenas como rua de cima e rua de baixo. Antigamente, o lugar
era apenas caatinga. Conta um morador antigo que a terra foi comprada pelo seu avô Melquídes
Cairara, depois foi morar ali a família dos Gambás e no lugar existiam apenas essas famílias, a
famílias dos Cairaras e a dos Gambás. Atualmente existem outras famílias. O nome do lugar
foi escolhido a partir das histórias que os mais velhos contam até hoje. Dizia que os primeiros
moradores ouviam um tilintar de facões caatinga adentro como se alguém tivesse “abrindo uma
variante”, abrindo estrada na mata. Porém, quando tentavam chegar perto para ver quem fazia
o barulho, o som mudava de direção, e nunca se soube quem fazia o facão tilintar. Por causa do
barulho do facão a cortar é que chamaram o lugar de Corta Facão! Assim no imperativo, como
quem manda. Corta Facão! Essa é a principal história de “livusia” (assombração) que se conta
do lugar. As famílias que residem hoje na comunidade tiram seu sustento da roça, com o plantio
do milho e feijão sequeiro ou ainda a mamona e cebola. Para aqueles que não têm roça resta
trabalhar na diária para um produtor maior. Os mais velhos permanecem com suas
aposentadorias enquanto que os mais jovens vão se aventurar em outros lugares na busca de
empregos e melhores condições de vida e muitas vezes não retornam. Meu olhar se volta para
uma brincadeira tradicional da comunidade, O Folguedo dos Caretas de Corta Facão ou A Festa
dos Caretas, que é realizada anualmente em abril na Semana Santa, no Sábado de Aleluia. Essa
festa ocorre a mais de 50 anos na comunidade de Corta Facão. Ela foi inicialmente concebida
para homens, mas no decorrer das gerações as mudanças são inevitáveis e diz muito da realidade
social da comunidade. Um lugar pequeno de poucas famílias onde todos se conhecem, jovens
e velhos homens e mulheres, em sua grande maioria de religião católica, o que é importante
frisar já que estou falando de uma festa que tem suas raízes no catolicismo popular. Meu
interesse na festa popular diz respeito à cultura e memórias, tendo em vista as representações
simbólicas do festejo popular e de que maneira ela representa a memória histórica, vivenciando
a tradição e repassando de geração em geração. O saber popular é passado de geração em
geração pela oralidade e imitação, revelando um sentido de ser perpétuo, de conectar-se aos
ancestrais e continuar a existir. Um ciclo sem fim, um modo de vida que estrutura modos de
pensar de sentir e ver o mundo e representá-lo na troca de bens e símbolos de acordo com uma
tradição que serve como, geralmente, inquestionável segundo a sabedoria tradicional e os
costumes. Folguedo, portanto, quer dizer brincadeira, bastante comum no Nordeste e pode ter
origem religiosa (católica ou africana) ou folclórica. Caracterizam-se pela presença de músicas,
danças e representações teatrais que com o passar do tempo foi se modificando, incorporando
novas coreografias, vestimentas, usos de máscaras. Os folguedos fazem parte da cultura popular
e do folclore brasileiro. Nesse sentido, cultura popular aqui é a expressão usada para caracterizar
um conjunto de elementos culturais que caracterizam uma região ou país. Classificada também
como cultura tradicional, ela traz um conjunto de manifestações criadas por um grupo de
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pessoas que participam dela e passam de geração em geração. “Cultura popular está longe de
ser um conceito bem definido pelas ciências humanas [...]. São muitos os seus significados e
bastantes heterogêneos e variáveis os eventos que essa expressão recobre”. (ARANTES, 2012,
p. 7). Os caretas andam pelas ruas pedindo donativos e dinheiro, carregam o boneco consigo,
batem com o chicote em que passar pela rua, porém há lugarejos no município de Lapão onde
também acontece a festa que eles já não trazem esse costume de bater. É o caso de Lagoa dos
Patos de Lapão, onde a brincadeira é mais passiva. Em contrapartida os caretas de Corta Facão
são temidos pelos moradores por serem muito violentos, mas com a nova juventude essa
característica está aos poucos se modificando. O ponto alto da brincadeira é quando todos vão
para a rua de baixo que é sempre onde a brincadeira termina. Lá um grupo maior de pessoas
tenta arrancar as máscaras dos caretas e tentam pegar as bebidas que eles deixam no chão em
volta do Judas. A brincadeira só termina quando roubam o boneco ou quando todas as máscaras
são arrancadas. A festa traduz alegria e força, força para resistir ao tempo, à modernização das
coisas e a rapidez das comunicações, que desviam o olhar dos jovens da tradição. Esta é uma
festa tradicional com base no catolicismo popular que reúne um conjunto de símbolos e
significados que mantêm vivas a tradição e memórias do povo local. Portanto, esta pesquisa
tem relevância para a preservação e continuidade dessa identidade que caracteriza o viver da
comunidade rural de Corta Facão, que a cada ano resiste às intempéries do cotidiano. A
brincadeira dos caretas não é algo exclusivo da comunidade de Corta Facão, nem mesmo da
região de Irecê, esta festa do catolicismo popular é encontrada em outras regiões, onde as
pessoas se fantasiam, usam máscaras e castigam o boneco do Judas. Meu trabalho é investigar
as peculiaridades dessa festa na comunidade mencionada. Sendo assim me seguiram as
seguintes questões norteadoras: o que caracteriza a festa? Como ela é concebida a partir da
realidade social da comunidade? Que saberes essa festa transmite desde seus ancestrais para a
geração atual? Como se dá o processo de construção e movência das identidades dos sujeitos
que fazem a festa?
Palavras-chave: Cultura popular. Memória. Identidade. Festa.
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A FESTA COMO EDUCADORA: REFLEXÕES SOBRE AS RELAÇÕES ENTRE
FESTAS POPULARES E EDUCAÇÃO POPULAR A PARTIR DA FESTA NO
MILAGRE DE SÃO ROQUE NO MUNICÍPIO DE AMÉLIA RODRIGUES – BA
Reginalva dos Santos Bruno
Universidade Estadual de Feira de Santana
Resumo
O presente texto trata-se de um recorte da dissertação intitulada A Festa do Milagre de São
Roque no município de Amélia Rodrigues – BA: relações étnico-raciais e a cultura popular em
questão, e tem por objetivo apresentar algumas reflexões sobre as relações entre festas
populares e educação popular, tendo como foco a referida festa que foi objeto de pesquisa
desenvolvido no programa de mestrado em educação na Universidade Estadual de Feira de
Santana (UEFS). Com essa intenção, é que voltamos nosso olhar aos festejos relacionados à
citada festa, por ser uma manifestação da cultua popular religiosa afro-brasileira específica da
localidade estudada e cujo os elementos permitem a discussão de questões ligadas aos aspectos
educacionais, à valorização das “culturas tradicionais” e dos “saberes e fazeres” religiosos na
contemporaneidade. Além disso, o referido estudo destaca-se ainda pela importância do
reconhecimento das práticas educativas presentes nas interações culturais festivas que como
assegura Pessoa (2005), há que se afirmar a exuberância educativa da festa popular, pois é uma
grande escola, onde antes de tudo se aprende o quanto temos de riqueza e sabedoria a preservar
na cultura popular. Como análise, desse processo o primeiro elemento que podemos verificar é
que as comunidades tradicionais, assim como a que estudamos foram e são marginalizadas e
invisibilizadas em suas diversas expressões de saberes, principalmente na religiosidade popular
conforme pudemos identificar na festividade observada. Nessa perspectiva, situamos a pesquisa
como de base qualitativa e como estratégia de investigação utilizamos o aporte da etnografia
por entendermos que a pesquisa etnográfica nos auxiliaria a percebermos melhor as relações
múltiplas que compõem os elementos das manifestações culturais de uma comunidade com suas
experiências e vivências naquele determinado espaço. Como procedimento de produção de
dados, lançamos mão da ferramenta da conversa com moradores da comunidade e participantes
da festa, além do uso de fotografias e vídeos para completarmos o trabalho com a oralidade, e
assim compreendermos os referenciais de práticas educativas que estão imbricados nessa festa.
Ainda, em relação as propostas de construção da pesquisa teoricamente, embasamos o
supracitado estudo pelos pressupostos da Educação Popular e por sua justaposição com
discussões que seriam relacionadas incluímos as pressuposições dos estudos decolonias pois
como retrata Mota Neto (2015), podemos perceber as aproximações entre os temas
principalmente no esforço em reconhecer e em lutar contra o legado colonial presentes nas
sociedades latino-americanas e no esforço por uma educação popular dialógica, intercultural,
conscientizadora e que preconize as práticas educativas das populações pobres e excluídas.
Nesse sentido, entre os resultados da pesquisa, verificamos que as festas populares como a que
foi eleita para a realização desse estudo, se relacionam com a educação popular pois, apresenta
componentes fundamentais para a construção de práticas educativas de afirmação da identidade,
resistência cultural e de promoção ao respeito a religiosidade do outro, através da sociabilidade,
configuradas pelos sentimentos de pertença, coletividade e participação que as mesmas
protagonizam. Assim, buscamos construir o presente texto enfatizando a relação entre as festas
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populares com a Educação Popular por considerarmos que as festas muito além de uma mera
reprodução ou repetição tradicional elas são elementos carregados de significações e
simbolismo o que torna essencial o seu estudo. Nesse sentido, destacamos que as festas
populares subalternas das pequenas comunidades se constituem com elemento na construção
da identidade e resistência sociocultural de um povo. Com isso, o estudo da cultura festiva
deve ser cada vez mais incentivado, pois de acordo com Ribeiro Júnior (1982), a festa como
ação pedagógica se transforma numa escola aberta, cuja didática e metodologia se fundamenta
no modo de viver do grupo. Assim, a associação de festa com essa escola não convencional tem
relação direta com a comunidade e no espaço em que a mesma assume na função de educar,
como assim temos os pressupostos da Educação Popular que ensina brincando através do
movimento que ao se fazer vai se fazendo, se construindo como tão bem cunhou Paulo Freire,
(1987) em seus escritos sobre educação. Assim, temos a Festa no Milagre de São Roque, uma
festividade entre as muitas festas religiosas populares na Bahia que ocorre no espaço conhecido
como comunidade do Ipiranga, área que engloba a Usina Itapetingui, no município de Amélia
Rodrigues, onde existe no local uma grande pedra que fica o tempo todo pingando gotículas de
águas consideradas milagrosas entre os fiéis e devotos que fazem romarias ao local e no mês de
agosto celebram as homenagens ao Santo São Roque e aos orixás donos da festa que são
Obaluaê e Omolu, que assim se constitui numa forma de ensinar e aprender associados à
realidade vivenciada pelos participantes desse festejo como modo de tornar a prática educativa
um ato repleto de significações, circulação de saberes e fazeres para os sujeitos que nela estão
envolvidos. Portanto, podemos por meio dessa festividade observar que existe muitos saberes
e fazeres que vão desde as questões das tradições religiosas, ancestrais de cura e de preservação
ambiental pois tudo gira em torno da fé e da natureza a partir dos elementos da água, mata e
terra, o que nos coloca a possibilidade de pensamos a festa como uma educadora.
Palavras-chave: São Roque. Festas populares. Educação popular.
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A FESTA DE SANTO REIS EM COMUNIDADES NEGRAS RURAIS DO SERTÃO
BAIANO
Adão Fernandes Lopes
Colégio Estadual Ernesto Carneiro Ribeiro em Saúde-BA
Resumo
O presente estudo intitulado “A Festa de Santo Reis em comunidades negras rurais do sertão
baiano”, traz uma contextualização da Festa de Santo Reis como uma manifestação cultural
presente nas comunidades negras rurais de Lajedo e Coqueiros (Mirangaba-BA), Grota das
Oliveiras e Genipapo (Saúde-BA). A presente comunicação traz um relato de como
ocorreram/ocorrem as apresentações do reisado e/ou terno de reis nas festas em comunidades
negras baianas nas localidades rurais dos municípios de Mirangaba-BA e Saúde -BA, ambos na
microrregião de Jacobina-BA. O objetivo da pesquisa foi fazer uma demonstração de como
essas comunidades apresentam o reisado procurando compreender um pouco de suas tradições,
apresentações e identidade cultural. O arcabouço teórico baseia-se em Lopes (2018), Cruz
(2014) e Rocha e Miranda (2014), dentre outros. Utilizamos a pesquisa bibliográfica e
documental através de artigos e dissertações escrita. Tem como objetivo contribuir para o
enriquecimento dos debates teóricos e culturais acerca do reisado, suas características e
trajetórias, especialmente, dando um enfoque de como essas manifestações ocorreram e
ocorrem nas comunidades remanescentes de quilombo, demostrando pontos de convergências
e divergências em suas performances de apresentações bem como a reafirmação da identidade
cultural. Essa questão inquieta-nos haja vista que segundo Santos (2018), os sertões da Bahia
figuram como palco de diversos silenciamentos, alicerçados na impunidade que sempre
favoreceu as atitudes de pequenos segmentos abastados da população, a decréscimo do subjugo
imposto a uma maioria, que por não possuir recursos, sobretudo de natureza econômica,
permaneceu “cativa” ao contexto político e social. E, nesse contexto, admiti-se negro e
descendente de quilombola, representava/representa uma condição de vulnerabilidade para atos
de exclusão. Sendo concebida nesse estudo, como uma região de refúgio para escravizados
amocambados e indígenas que fugiam do litoral bem como das perseguições colonizadoras, a
fronteira sertaneja inaugurou um novo espaço no país, constituído por grupos focalizados como
minoritários: quilombolas, indígenas e não negros empobrecidos, que por uma necessidade de
sobrevivência e aceitação social se tornaram invisíveis. Contudo, a pesquisa de Silva (2017)
apontou que os processos educativos produzidos pela Associação dos Pequenos Produtores
Rurais do Coqueiro município de Mirangaba-BA, apresenta algumas lacunas ao afirmar que a
centralização das decisões e a pouca articulação com seus parceiros e a comunidade coloca em
xeque a continuidade da Tradicional Festa de Santos Reis e a união do grupo, ameaçada também
pelos conflitos de gerações e de saberes na escolha dos novos dirigentes. Já, na pesquisa de
Lopes (2018), percebemos que o terno de reis de Genipapo é uma manifestação cultural do
homem do campo em virtude das observações presentes no cotidiano das comunidades rurais.
É o contexto onde estão inseridas as tradições culturais locais que estudamos por ser uma
comunidade do campo. Para Silva (2008, p. 232), “as festas populares do campo são imagens
do que mulheres e homens fazem juntos quando se reúnem, numa quebra do cotidiano, para
compartir algo, para conviver, rememorar, celebrar, festejar, honrar um deus, um santo ou
alguma pessoa, enfim, comemorar algo: ‘festar’.” E, tais costumes, por um longo período,
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permaneceram no universo popular europeu, chegando ao Brasil por obra dos primeiros
colonizadores. Assim, os festejos de Santos Reis que rememoram traços da cultura africana,
indígena e do catolicismo popular precisam ser revisitados para melhor compreendê-los e fazer
registros dessas manifestações para que a tradição oral não se perca e além disso, seja
reconhecida e discutida nos meios acadêmicos e cada vez mais possam adquirir visibilidade e
valorização dentro e fora das comunidades.
Palavras-chave: Comunidades Quilombolas. Folia de Reis. Identidade Cultural.
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TORÉ TRUKÁ: UMA TERRITORIALIDADE MÍSTICA E DE LUTA
Ana Cristina Barbosa de Oliveira, Roberto Remígio Florêncio, Carlos Alberto Batista dos
Santos
Universidade do Estado da Bahia, IF Sertão – PE, Universidade do Estado da Bahia
Resumo
O grupo étnico que se reconhece como Truká habita as margens da região denominada
Submédio São Francisco, localizada entre o Lago de Sobradinho e as barragens de Paulo
Afonso, na Bahia, onde estão localizadas quatro aldeias. A comunidade em questão habita a
Ilha da Assunção, no leito do Rio São Francisco, município de Cabrobó-PE e é fruto de um
violento processo de retomada de seu território secular (BATISTA, 2006). Este estudo trata da
luta do povo Truká de Assunção no processo de ressignificação identitária e da manutenção de
seus saberes tradicionais, enquanto guardiã de um território sagrado, identificado como Opará
(SANTOS, 2016). A Ilha da Assunção apresenta duas identificações perceptíveis no contato
com os habitantes locais, como referenciais para o entendimento da territorialidade Truká: os
aspectos geoeconômicos, com questões relativas à sobrevivência (agricultura, pesca e mercado)
e os aspectos mítico-culturais, que formam a estrutura social Truká (FLORÊNCIO, 2016). A
Ilha nos remete às descrições da literatura, pela presença do bucólico, da natureza bastante
preservada. É nesse território físico e geográfico, com cerca de 300 anos de história
documentada (ALMEIDA, 2010), que eles encontram a caça e a pesca não mais em abundância,
mas que permitem diversificar a alimentação e manter as relações homem-natureza, que lhes é
própria. Também, através do que a natureza lhes proporciona, os indígenas executam seus
trabalhos manuais, artesanato e utensílios de trabalho, de caça e pesca. Mas, o que vem garantir
a segurança alimentar e até mesmo a sustentabilidade econômica é a agricultura, principalmente
a fruticultura, que insere o indígena de Truká no mercado produtor-consumidor de forma
consolidada. A comunidade produz arroz, cebola e frutas (principalmente mamão, acerola,
banana e coco) em quantidade suficiente para abastecer o mercado local e até exportar para
cidades vizinhas, ajudando o município de Cabrobó a ser reconhecido como maior exportador
de cebola do país (FUNAI, 2011). O segundo aspecto da territorialidade é marcado por aspectos
emotivos, espirituais e de coletividade, ao se perceber a relação do povo com a natureza “nãopercebida” pelos não índios (LUCIANO, 2006). Os habitantes da Assunção desenvolvem suas
práticas religiosas a partir das indicações dos “encantos de luz”, manifestados principalmente
pelas forças da natureza e em lugares sagrados, segundo a sua cultura. O Opará (Rio São
Francisco) é o lugar mais comum dessas manifestações e o Toré, a manifestação ritualística
mais representativa da comunidade. Existe uma mística que sustenta esta manifestação
religiosa: uma preparação para o momento festivo, no qual, apenas os iniciados têm acesso. As
vestimentas são feitas pela própria comunidade, os participantes usam grandes saias (kataiobas)
sobre suas roupas e o Pujá (gorro sem aba), produzidos artesanalmente com fibra de caroá
(SANTOS, 2016). Puxados pelos mais velhos e lideranças, ao som de maracás, dançam homens
e mulheres, idosos, adultos e jovens, em estágio de aprendizagem e reverência aos anciãos e
antepassados. A festa se inicia no começo da noite, depois de um dia inteiro de preparação e
concentração, quando são invocados os “encantos de luz”, Tupã e os espíritos dos antepassados.
O uso do vinho da Jurema, bebida feita à base da raiz da “Jurema Mimosa spp” (SANTOS,
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2016), também faz parte da preparação ritualística do Toré. A bebida é produzida pelos homens
desde a colheita das raízes, passando pelo período de “descanso”, depois é lavada pela água
pura do Opará e colocada em infusão na água até o seu consumo no dia do Toré. Mais que uma
dança ou uma manifestação artístico-cultural dos povos indígenas da América, o Toré tem se
transformado continuamente em um forte instrumento de afirmação cultural, fazendo com que
a comunidade local e outros povos da nação Truká sejam reconhecidos e respeitados enquanto
indígenas (ALMEIDA, 2010). Como hino de resistência, as “linhas” do Toré são cantadas nas
línguas nativas, no intuito de manter acessa a cultura linguística de Truká, que foi, há muitos
anos, proibida e exterminada.
Palavras-chave: Povos Indígenas; Resistência; Multiculturalismo.
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A FESTA DO CAVALO MARINHO: A DEMARCAÇÃO DO FEMININO NO
BRINQUEDO A PARTIR DA RECRIAÇÃO DE ARTISTAS-PESQUISADORAS
Wexyza Ferreira de Lima Moraes
Universidade Federal de Sergipe
Resumo
O trabalho busca investigar e analisar como artistas-pesquisadoras, que pesquisaram e
vivenciaram o folguedo do Cavalo Marinho, e como contribuíram na modificação da
estrutura de gênero da festa, demarcando o espaço do feminino e oportunizando brincantes e
mestra a continuarem essa jornada sobre sua própria representatividade e afirmação nos
grupos da Zona da Mata Norte de Pernambuco.
O Cavalo Marinho é um folguedo popular que envolve a dança, o teatro de máscaras, a
música, a poesia, a louvação e o canto. É também chamado, por aqueles que o compõem de
festa, brinquedo, folguedo, reisado e samba, por estar principalmente associado ao objetivo
comum de diversão e brincadeira de todos que ali estão presentes em um período festivo, em
comemoração dos Divinos Santos Reis do Oriente, começando no dia 25 de dezembro e se
estendendo até 6 de janeiro.
O Cavalo Marinho evidencia a tradições do cotidianas do povo canavieiro, numa perspectiva
mais ampla, de forma lúdica, que dialoga com a realidade experienciada através de suas
encenações, narrando indiretamente a organização interna daquela sociedade.
Ao trazer as relações sociais e as hierarquias do período colonial para a festa, ampliadas por
meio de satirizações e conflitos, percebemos padrões sociais que são também reforçados no
momento da brincadeira, que tradicionalmente realizada apenas por homens, como:
racismos, machismos, diferenças perpetuadas entre classes sociais e exaltação de relações de
poder entre o coronel e os escravos.
Assim, na tentativa de refletir sobre a tradição do Cavalo Marinho confrontando-o com
questões emergentes da contemporaneidade, especialmente, relacionadas ao feminino.
Entendendo que construções históricas e sociais se manifestam e perpetuam dentro do
brinquedo, percebesse uma forte influência de artistas-pesquisadoras que durante o processo
de pesquisa de seus projetos, interferiram e deixaram se interferir por essa configuração
patriarcal e materializaram em seus trabalhos e recriações narrações da história e relações
entre e com as e os brincantes. Abaixo, destacarei algumas delas.
Juliana Pardo faz parte do grupo Cia Mundo Roda Teatro Físico de Dança, em seu texto:
“Chã - uma atriz nas veredas do cavalo marinho” (2012) traz os relatos sobre a vivência de
ser atriz e bailarina no Cavalo Marinho da Zona da Mata Norte, durante a pesquisa de 5 anos
que se iniciou em 2000. Juliana também, se tornou uma das precursoras do fortalecimento
da participação das mulheres dançarem no brinquedo.
As outras duas artistas-pesquisadoras são Tatiana Devos Gentile e Laura Tamiana, que com
seu projeto “Retrato: substantivo feminino” (2009), se propuseram a criar retratos em
formatos de vídeos e fotografias com mulheres ligadas aos grupos de Cavalo Marinho da
cidade de Condado-PE. O projeto aconteceu em procedimento de imersão, de modo que as
próprias participantes filmaram, fotografaram e produziram os conteúdos sobre si.
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E por fim, o trabalho de Tainá Barreto, mãe, atualmente professora de dança do IFS de Goiás,
cofundadora do Grupo Pelejá. Tainá concluiu mestrado com o trabalho intitulado Ausências:
criação de dança a partir de um olhar para as mulheres em dois grupos de cavalo marinho
da Zona da Mata Norte de Pernambuco e relata a vida das filhas e esposas de mestres
atuando em papéis invisíveis dentro da organização dos brinquedos.
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SAMBA DE COURO: RESGATANDO MEMÓRIAS NA COMUNIDADE SÃO
BENEDITO/CARAVELAS-BA
Maíra Aurelino Gomes
Universidade Federal do Sul da Bahia
Resumo
As danças afro-brasileiras, por sua dinâmica de trocas e características peculiares, apresentam
diálogos com seus ancestrais ao longo da história. Tais características representam a
simplicidade das expressões culturais, as crenças e a fé de várias comunidades existentes no
Brasil. Ligiéro (2011) argumenta que as danças são incontáveis em seus estilos, variando
conforme os grupos étnicos, ambientes e troca mútuas através da história das migrações. É
válido ressaltar que, em todos os casos, a dança ocorre dentro de um contexto para celebrações
de tradição popular com grande capacidade de interatividade e participação do público
presente em várias décadas, quase sempre, pessoas do mesmo grupo ou de convidados e
simpatizantes.
Diante dessa discussão, a Comunidade de São Benedito está localizada nas adjacências do
remanescente quilombola de Helvécia, situada entre os municípios de Teixeira de Freitas e
Caravelas, no extremo sul da Bahia. Se destaca com os seus cantos e suas danças culturais
denominadas de samba de couro que celebra a devoçãoao padroeiro São Benedito. O samba
de couro iniciou na região em 1945 com um grupo de foliões formado por tocadores e
dançadeiras, carregando São Benedito em uma caixa de madeira e adornos. Os moradores que
na maioria eram devotos do Santo ficaram encantados com a presença do grupo e do Santo.
Segundo alguns relatos sobre a história desta manifestação cultural, os foliões caminhavam de
uma região próximo à Nova Viçosa/Bahia realizando pequenas paradas nas moradias onde era
oferecida comida e dormida. O local onde aconteceu a primeira parada, segundo relatos dos
moradores do povoado, foi na casa do Sr. José João Gomes que, naquele momento, os recebeu
com alegria e devoção e ofereceu uma reza para São Benedito e por conseguinte formaram
uma grande roda de samba na qual os homens cantavam, tocavam e dançavam e as mulheres
cantavam e dançavam. Após essa recepção, o grupo seguiu em busca de novas paradas,
fazendo com que esse percurso durasse em média oito dias. Cada noite faziam a reza e o samba
em uma das casas onde os moradores participavam da folia deixando de lado os seus afazeres
para homenagear o santo.
O samba de couro é ensinado e passado através de gerações de descendentes escravos, com o
intuito de promover uma alternativa para festejar e reafirmar a espiritualidade e religiosidade.
Contudo, a trajetória do samba de couro em honra a São Benedito vem passando por algumas
reconfigurações devido à falta de prática dos mais jovens. Para Fitzgerald (1991) a falta dessa
prática está relacionada aos bens de consumo eletrônicos, na indústria do lazer e na
globalização da cultura urbana ocidental, de modo geral segundo o autor impõem certo grau
de transformação e até mesmo de uniformidade às culturas de muitas minorias étnicas.
Dessa maneira, a proposta do projeto de pesquisa é identificar, reconfigurar e resgatar arte e
cultura dos ascendentes através do samba mencionado, cuja tradição permeia por diversas
décadas na comunidade de São Benedito, uma vez que, abordar e fortalecer a cultura do samba
de couro se torna algo de extrema importância para se manter as tradições culturais da
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comunidade, além da oportunidade em resgatar as memorias e significado das cantigas para
gerações atuais efuturas.
Palavras-chave: Comunidade. Samba de Couro. São Benedito.
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FESTA DA BALEIA DE ITAPUÃ
Ives José Cardoso Quaglia
Grupo Cultural Galera do Mar/Associação dos Moradores de Itapuã
Resumo
A Festa da Baleia foi criada em 1987, pelo poeta e ex-coordenador do Carnaval Wally Salomão,
no intuito de descentralizar o Carnaval da cidade, valorizando os carnavais de bairros que
tinham tradição carnavalesca e condições de crescimento. Em Itapuã esse atrativo consistiu na
confecção de um carro alegórico com uma grande baleia, que percorreu as principais ruas do
bairro durante o período do carnaval, anunciando as atrações da programação local no palco
principal e convidando a comunidade a participar da festa. Na Quarta-Feira de Cinzas foi
estabelecido o dia da “Despedida da Baleia”, no qual depois de desfilar em cortejo por vários
lugares do bairro, a baleia foi jogada ao mar, acompanhada por barcos, atraindo assim uma
multidão de foliões e curiosos.
No ano seguinte (1988), essa festa teve continuidade com uma novidade que foi a “baleia
chamada balela”. Confeccionada com material plástico e inflável, que possibilitou uma nova
performance de apresentação. A festa contou a participação de grandes nomes da Música
Popular Brasileira como; Riachão, cantando a música “Umbigão da baleia”: Gilberto Gil, Luís
Caldas e Olodum. Estas atrações nacionais deram uma visibilidade nunca vista no carnaval de
Itapuã, que permanece na memória de todos como um dos melhores já realizados no bairro.
Esta manifestação repercutiu tanto na comunidade, que a partir dos anos 1990, através dos
esforços das entidades representativas do bairro, começamos a dar continuidade a este evento,
criando e confeccionando nova baleia a cada ano, de acordo com o tema do carnaval,
envolvendo a participação também de comerciantes e a colaboração de moradores locais. Esses
fatores foram fundamentais para a consolidação e o significado desta festa, como uma conquista
da comunidade de Itapuã. Essa característica do bairro é o que proporciona este espetáculo de
importância significativa como manifestação popular, que vem se destacando ano após ano,
como um evento cultural original e inovador na programação do carnaval da Cidade do
Salvador. Tanto pelos aspectos históricos relacionados ao bairro e principalmente pela grande
participação popular da comunidade, atraindo foliões de localidades próximas, visitantes e
curiosos durante a realização de nossa festa carnavalesca.
A partir de 1998, tivemos a iniciativa de resgatar a “baleia” após sua despedida, criando uma
pequena embarcação para transportá-la durante seu trajeto pelo mar, por seguintes motivos:
retirar a baleia do mar, sem danificá-la, devido aos materiais utilizados e reduzir os custos
necessários na sua confecção/restauração; participar de outros eventos culturais, divulgando e
valorizando nossa festa e manifestações populares do bairro de Itapuã; desenvolver atividades
de educação socioambiental através de parceria com outras instituições públicas e privadas; não
poluir nossas praias (mesmo sabendo-se que os materiais empregados na confecção são na
maioria recicláveis e biodegradáveis).
Os resultados desta iniciativa proporcionaram uma diversificada série de atividades extras da
Baleia de Itapuã:
 Exposições artístico-culturais, palestras educativas, oficinas de arte-educação, eventos
multiculturais e socioeducativos em instituições públicas e privadas (escolas, universidades e
ONGs);
 Participação na Caminhada Axé (cortejos 1998, 2003 e 2005).
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 Participação no Filme Samba Riachão, na gravação da música “Umbigão da baleia”.
 Projeto No Coração Da Cidade - Itapuã, da Fundação Gregório de Matos. Exposição da
Baleia e carro alegórico em frente à Praça Municipal, em conjunto com fotografias das festas
já realizadas e registros jornalísticos da festa. Período de 21 a 27 de outubro/2005.
 Participação na comitiva da Bahia no I Seminário Sul Americano de Culturas Populares.
Brasília, DF – 2006.
 Participação na VII Mercado Cultural, realizado no dia 4 de dezembro de 2006, em Itapuã,
Salvador - BA. Com o grupo cultural Galera Do Mar / Bandodipapel – no Cortejo multicultural
pelas ruas de Itapuã até a Lagoa do Abaeté, acompanhada pela Alegoria da Festa da Baleia e
participação do Malê Debalê, Maracatu Nação Cambinda Estrela (PE) e Fanfarra Integração
dentro da programação de encerramento do evento.
 Exposição multicultural da Festa Da Baleia De Itapuã, Encontro Nacional de Gestores
Estaduais em Educação Ambiental, Hotel Belmar. 3 a 6 de julho – 2007 – Salvador-BA.
 Participação na Abertura do Festival Cultural e Gastronômico de Itapuã – sabores & saberes
– dezembro de 2008. Cortejo da Praça Caymmi a Lagoa do Abaeté.
 Participação na Mudança do Garcia – Carnavais 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, 2014 e
2015 valorizando nossa manifestação popular neste contexto e contribuindo para a divulgação
de nossa festa comunitária.
 Exposição, participação e desfile em 2012 no Centro Histórico – Pelourinho – no Simpósio
Internacional de Carnaval, Máscaras e Comunidade – promovido pela UFBA /Universidade de
Nice – França.
 Participação na Caminhada Raízes da Bahia – Ala do Carnaval de Rua, no cortejo pelo Dique
do Itororó – domingo – dia 24 de janeiro 2016.
 Participação no Cortejo de Abertura do Fórum Social Mundial – Território de Itapuã –
Salvador – 2018.
Em 2019, completou 32 anos ressaltando sua importância e significado interagindo nossa
identidade, pertencimento e resistência cultural comunitária. Portanto, a cada ano, estamos
realizando este evento multicultural, interagindo a comunidade de Itapuã com a história, a arte,
a cultura e o meio ambiente, ou melhor, com este caldeirão de conhecimento e ALEGRIA,
recriando o espírito coletivo das manifestações populares do CARNAVAL DA BAHIA.
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AMASSANDO O BARRO COM OS PÉS: MULHERES NO SAMBA DE RODA DO
RECÔNCAVO BAIANO
Beatriz Borges Bastos
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
Resumo
O trabalho apresentado visou investigar nas danças de cultura popular afro-brasileira, a
gestualidade presente nas movimentações, remetendo a diversos núcleos de significações; e a
expressividade que traduzem potências libertadoras e experiências de vida. Como uma mulher,
negra, Soteropolitana, amante das danças, bacharel em humanidades, graduanda em Ciências
Sociais na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), a
partir das minhas reflexões, questionamentos, dúvidas e experiências, articulo as mais diversas
áreas das ciências humana com a cultura popular, suas performances e o modo de estar/ser no
mundo, com a intenção de analisar as danças de cultura afro-brasileira e os saberes da roda. O
corpo é coisa semovente, é o meio geral de ter um mundo, ora limitado aos gestos necessários
de conservação da vida, ora brincando com os primeiros gestos. Os sentidos próprios e os
sentidos figurados permitem a manifestação por outro meio de estar no mundo, a dança. A
consciência corporal se constitui desde o local em que se encontra a partir das experiências
habituais e atuais desse corpo. A possibilidade de ver o mundo por vários ângulos, sentidos e
perspectivas dá a essa percepção uma maneira diferente de reação a cada momento. Os órgão
de sentidos, suas funções psíquicas e fisiológicas, diferentes causalidades, hábitos, estímulos
constituem um conjunto de aspectos que formam esse corpo habitual, um corpo carrega uma
história e percepções que o formam e transformam. Esses hábitos que nos constituem são (ou
podem ser), por sua vez, a retomada de situações ocorridas num tempo passado de interferências
de outros espaços, que trazem influencias para o nosso presente e até mesmo prometem
possibilidades futuras. O estudo/vivência das danças populares brasileiras, em especial abordo
aqui o Samba de Roda, e mais especificamente as mulheres no samba de roda do Recôncavo
Baiano, lança um olhar sobre essas artes/performances do corpo afro-brasileiro para extrair
dele, desse corpo que dança, seu modo de ser próprio, como ele estabelece sua síntese, seu
poder de ser/estar no mundo Pretendo explorar a gestualidade do corpo do samba de roda,
levando em conta o local, a cidade, espaço e o momento em que ele dança, e tudo o que é
submetido sob o corpo das mulheres que são negras, mães, trabalhadoras rurais, mariscadeiras,
Yalorixas, sambadeiras, e da localidade do Recôncavo Baiano, e sob todos esses aspectos o que
e como seus corpos sambam. Tudo isso constitui a ancestralidade de um corpo próprio, mas
também sua performance e criatividade. O princípio da roda, do círculo é do ritual de um
encontro, troca, afirmação, alteridade, pertencimento e identidade de grupo, Pensar dentro de
uma roda, circularmente, significa não pensar em linha reta, afirmando uma única verdade,
valorizando uma só voz, ou um conhecimento absoluto, significa abrir-se para diálogo, assumir
a dúvida e a diversidade, a construção de múltiplos enredos e corpos, unindo todos, e ao
acontecer a movimentação da roda, com os múltiplos corpos nela presente, esse círculo único,
é formado e permeado pela singularidade de cada ser. As danças circulares e as que envolvem
coreografias de formação circular, nas celebrações festivas brasileiras, são consideradas uma
das formas mais antigas de dançar. Esse modelo retoma mitologias que justificam a
movimentação que o mundo faz. São importantes rituais de sociabilidade, inclusão,
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pertencimento a um grupo. Esse formato dá a capacidade de reunir e de movimentar os mais
diversos temas, desenvolvem enredos dramáticos com o intuito de notabilizar cidades, lugares,
regiões. Tramando no movimento uma rede temporal em que passado e futuro tecem o presente.
Palavras-chave: Corpo. Samba de Roda. Sambadeiras.
Referências
ABIB, Pedro R. J. Roda de Samba: identidade, resistência e aprendizado social. In: Eduardo
Conegundes de Sousa. (Org.). São Carlos: EDUFCAR, 2013. p. 107-125. v.1,
BASTOS, Beatriz Borges. Projeto Mulheres do Samba de Roda, Santo Amaro, Bahia, 2015.
(Livro, CD e DVD - Material distribuído pelo IPAC - Instituto do Patrimônio Artístico e
Cultural da Bahia).
DAVIS, Angela. Mulher, raça e classe. São Paulo: Boitempo, 2016.
SANTANA, Marilda (org.) As bambas do samba: mulher e poder na roda. Salvador:
Edufba, 2016.
SANTOS. Inaicyra Falcão. Corpo e ancestralidade: uma proposta pluricultural de dança-arteeducação. 2. ed. São Paulo: Terceira Margem, 2006.
SILVA. Claudilene; SOUZA. Ester Monteiro. Sem elas não haveria carnaval. Mulheres do
carnaval do Recife, Recife: Fundação de Cultura da cidade do Recife, 2011.
SODRÉ, Muniz. Samba, o dono do corpo. 2. ed. Rio de Janeiro: Mauad, 1998.
WARSCHAUER. Cecilia, A roda e o registro, [s. l.: s. n.], 1993.

215

RESISTÊNCIA, FÉ E TRADIÇÕES NEGRO-AFRICANAS NA IRMANDADE DO
ROSÁRIO DOS PRETOS DO PELOURINHO
Analia Santana
Nas contas do rosário tecem-se memórias, tradições,
e fé. Irmanados pelo rosário seus filhos
entrelaçam resistências (Analia Santana)
Resumo
A presente comunicação tece reflexões sobre uma das Irmandades mais antigas do Brasil, cuja
história reverbera memórias, fé, resistência e tradições negro-africanas na Bahia. A Irmandade
de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos do Pelourinho, ou venerável Ordem Terceira do
Rosário de Nossa Senhora às Portas do Carmo (Irmandade dos Homens Pretos), cujo legado
resiste há quase 400 anos. É sabido que desde 1604, essa entidade já funcionava nos porões da
antiga Igreja da Sé (OTT, 1968), porém, seu registro oficial é de 1685. Essa é a única Irmandade
de negros no Brasil que detém o título de Ordem Terceira (SANTANA, 2013).
Refletir sobre resistência na Irmandade do Rosário dos Pretos do Pelourinho é afirmar seu
catolicismo negro, inaugurado por seus fundadores, negros e negras do Congo e Angola, seu
culto a nossa Senhora do Rosário, suas reverências aos antepassados, sua memória africana e
afro-brasileira que se ressignifica na circularidade dos saberes, fazeres e conhecimentos.
Essa entidade situa-se no largo do Pelourinho, Salvador-BA, teve importância fundamental nos
tempos de escravismo, pois, desenvolveu diferentes atividades de cunho religioso, societal e
comunitário. Elegeu reis e rainhas Congo, prestou e presta serviços fúnebres aos seus membros,
desenvolveu ajuda mútua e laços afetivos emocionais.
Nos tempos contemporâneos, continua atuando no catolicismo negro, onde usa elementos das
culturas africanas e afro-brasileira em seus atos religiosos. Além disso, participou do Fórum
Social Mundial no ano de 2018 e nesse ano de 2019 e há três anos participa da Festa Literária
Internacional do Pelourinho (FLIPELÔ). A entidade realiza cursos, palestras, mesas redondas
e seminários. Acolhe atividades artísticas como apresentações de concertos, corais, teatro,
dança etc. A Irmandade detém um matrimônio material e imaterial muito importante que têm
acumulado nesses quase quatro séculos.
Falar das irmandades é entrelaçar conhecimentos construídos nas vivências dessas entidades,
nas memórias, nos corredores, nas resistências que criam, transformam e ressignificam nosso
modo de existir e coexistir. Nas rodas de preleção dominical, nas conversas internas e nos
aportes que muitos acadêmicos nos deram.
Uma irmandade ou confraria pode ser definida como a reunião de pessoas seio da igreja católica
tendo um santo como patrono, as quais são regidas por um documento guia chamado
compromisso, que através da devoção a um santo, desenvolvem atividades religiosas e
espirituais e comunitárias.
Nosso diálogo vai ser construído nas experiências das irmandades negras, que nossos
antepassados angolanos e congoleses desenvolveram em Salvador e em outras partes do Brasil.
Agregando homens e mulheres negros livres, ou ainda em processo de escravização.
Existem muitas irmandades que continuam ativas reverberando resistência, podemos citar como
exemplo: Pernambuco ou em Olinda, seja em Caicó no Rio Grande do Norte, ou São Paulo,
seja no Rio de Janeiro ou em Minas, seja em Salvador ou em outros cantos do país. A
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pesquisadora Reginaldo (2005, p. 41-42) corrobora com essa reflexão ao afirmar o
protagonismo dessas entidades e seu legado de origem africana.
O reconhecimento de um cristianismo africano, como uma variante ocidental ou ainda
a afirmação de uma reinterpretação africana dos símbolos e práticas cristãs, chama a
atenção para a experiência da África Central como fator importante na compreensão
da história política e cultural dos africanos e seus descendentes afro-americanos.
Nestes termos, as irmandades e devoções católicas podem ser encaradas como
importantes veículos de elaboração e propagação destas concepções cristãs
africanizadas.

Nessa perspectiva dos esforços de quase um século de trabalho dos nossos irmãos e irmãs, para
nos dar um magnífico tempo, que carinhosamente chamamos de Nossa Casa. Nela
compartilhamos saberes, trocas, amizades, orações, ensinamentos e aprendizados através da
energia cósmica, da espiritualidade forte, das referências das lutas que recebemos através da
pedagogia da roda, das construções coletivas das festas, das atividades, das artes, dos cursos
etc.
Vale ressaltar que religiosidade negroafricana que se materializa na fé nos orixás, nos inquices
e voduns foi imprescindível para o fortalecimento espiritual dos nossos antepassados negros
em processo de escravização. No nosso caso enquanto irmandades negras nos santos negros:
Santo Antônio de Categeró, São Benedito, Santa Efigênia, Santo Elesbão e tantos outros como
intercessores dialogam com a africanidades ou as africanias (CASTRO, 2011) que são as
reminiscências culturais africanas que através da memória ancestral africana chegaram até nós.
Portanto, o desafio contemporâneo que se apresenta para nós é a construção de um diálogo
profícuo com a sociedade para que se elaborem estratégias educativas, de preservação e respeito
desse legado, que foi construído com sangue, suor e esforço coletivo dos irmãos e irmãs
antepassados.
Palavras-chave: Irmandade. Resistência. Tradições.
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CAMBINDAS DE TRIUNFO: EXISTÊNCIA E RESISTÊNCIA, VERSANDO
MEMÓRIAS
Daiane Nonato de Lima
Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia/ Grupo Cambindas de Triunfo
Resumo
Cambindas é uma manifestação popular surgida no ano de 1913, na comunidade do Alto da
Boa Vista, localizada na cidade de Triunfo, Sertão Pernambucano. Nasce como uma brincadeira
de carnaval, composta, a princípio, apenas por homens, em sua maioria negra. Os participantes
das Cambindas saíam às ruas com vestes femininas para brincar e animar a festa das pessoas
por onde passavam. Uma das características do cortejo era passar nas casas dos moradores de
Triunfo-PE por quem sempre era recebido com comidas e bebidas. Todos da cidade, ao chegar
o carnaval, abriam espaços nas salas de suas casas, pois havia grandes possibilidades de serem
contemplados com a visita das Cambindas. Duas figuras se destacavam nessa brincadeira, a
nêga véia e a porta estandarte. A primeira, com o rosto pintado de preto, conduzia o cortejo,
abria os caminhos para o grupo passar, usava roupas estampadas, turbante na cabeça e, em suas
mãos, uma calunga. Ao adentrar às residências, a nêga veia entregava a calunga à dona da casa
como um pedido de licença e também em sinal de respeito e agradecimento pelo espaço cedido.
Quando a calunga era devolvida, sempre vinha com ela algum dinheiro, o qual servia para
manutenção do grupo. Por sua vez, a porta estandarte, dançava e erguia o pavilhão com o nome
do grupo, vestia roupas vermelhas com detalhes amarelos. Os demais membros usavam saias
estampadas e blusas brancas, estes eram chamados de baianas. A comunidade do Alto da Boa
Vista revelava suas vivências e ações do seu cotidiano nas loas (músicas) que entoavam no
improviso a cada saída do grupo, cantavam e tocavam ao vivo, o batuque forte da zabumba
convidava toda a população triunfense para sair às ruas, abrir suas portas e contemplar a
passagem das Cambindas. Grande parte das pessoas não só os viam passar, como também os
acompanhavam nos cortejos. Segundo relatos de populares que vivenciaram essa época, as
Cambindas saíam todos os dias de carnaval. Porém, em um dos dias, os outros blocos
carnavalescos paravam para dançar ao som das Cambindas. Não se sabe exatamente a época
nem o real motivo que desencadeou o final dessa brincadeira de carnaval. Sabe-se que, ao longo
de mais de cem anos dos primeiros relatos sobre as Cambindas, essas nunca mais saíram da
memória da população e sempre novas iniciativas fazem revivê-las, reacendendo a chama mais
uma vez. O meu primeiro contato com informações sobre as Cambindas se deu no ano de 1998,
na Escola Estadual Alfredo de Carvalho, em Triunfo-PE, na qual eu cursava a 8ª série do Ensino
Fundamental. A professora Francemary Deyse dos Santos foi a pessoa que tomou a iniciativa
de nos passar esses ensinamentos sobre referida manifestação. Merinha, como era conhecida
por nós, havia sido a nêga véia em um grupo de dança e percussão da cidade chamado
Ambrosino Martins anos atrás. Esse grupo realizou uma pesquisa sobre a tradição das
Cambindas e a trouxe para suas coreografias. Com o apoio da diretora da escola, à época,
Luciana Vasconcelos, e guiada por uns registros da escritora e pesquisadora, ex-professora
dessa mesma escola, Maria Helena Pádua, a professora Merinha e nós, suas alunas da época,
conseguimos dar continuidade a esse movimento do ano de 1998 até 2002. Nesse período, eu
fui incumbida de ser a nêga véia, com a missão de conduzir o cortejo, estar à frente levando a
calunga, abrindo os caminhos. Eu ainda não entendia tamanha responsabilidade, mas sentia que
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uma forte emoção me tomava. Ainda que esse grupo tenha se desfeito após quatro anos de
atuação, o que vivencie nunca saiu de mim; aonde quer que eu vá, levo comigo esses
ensinamentos, vivências, emoções, desejo de continuar. Desde o ano de 2012, conduzo um
grupo que realiza a reinvenção das Cambindas, são crianças e adolescentes que cantam, tocam
e dançam, fazendo reviver nas memórias da população a nossa sempre Cambindas de Triunfo.
Criando um diálogo com a comunidade que foi berço da tradição, realizo aulas com a temática
das Cambindas no Alto da Boa Vista, trazendo essa comunidade para realizar junto conosco a
reinvenção dessa tradição. Um dos objetivos desse estudo é enfatizar a importância de se
constituir e tratar de uma memória junto à comunidade, apresentando como foco a realização
de atos de reinvenção da tradição Cambindas de Triunfo, trazendo para a discussão a existência
dessa manifestação ao longo de mais de cem anos e como ela vem resistindo e se resignificando
ao longo das transformações e mudanças na sociedade, assim como o que acarreta para essa
tradição a participação da comunidade em sua reinvenção.
Palavras-chave: Cambindas. Reinvenção. Resistência.
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ENTOAPRENDIZAGENS NOS ESPAÇOS RITUALÍSTICOS E SAGRADOS NUMA
ALDEIA DE GUINÉ-BISSAU: RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE EDUCAÇÃO
REFERENCIADA NA ORALIDADE
Leonel Vicente Mendes
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - Campus Malês
No presente artigo é um trabalho exploratório em curso, faz uma abordagem sobre relato de
experiência da dinâmica da educação referenciada na oralidade nos espaços ritualísticos e
sagrados numa aldeia de Guiné-Bissau. Os ensinamentos e outras subjetividades adquiridos nos
referidos lugares foi denominado de etnoaprendizagens considerando que os saberes populares
milenares transmitidos através de oralidade pelos guardiões e anciões está intrinsicamente
ligado com a cultura da comunidade.
Etnoaprendizagem é um conceito cunhado pela antropóloga da educação Silvia Michele
Macedo de Sá (2015). Conforme explicação da mesma autora,
a etnoaprendizagem configura-se como um fenômeno humano, educacional e
eminentemente processual, que, por mais que aconteça em bacias semânticas
socioculturais, em suas diversas formas e manifestações, é do âmbito da
irredutibilidade da experiência do sujeito que aprende e somente este é capaz de narrar
seus processos e descrever com propriedade esses encaminhamentos e seus resultados,
ou seja, seu aprendizado. Os aprendentes são autores, descritores e cronistas daquilo
que aprendem, pois as etnoaprendizagens são fenômenos íntimos, porem mediados
pelas intersubjetividades elementares da comunhão cultural.

Etnoaprendizagem é um processo educativo relacionada com a práxis concreta dos sujeitos
onde a cultura assume um papel fulcral mobilizadora, emancipadora dos processos educativos.
Os anciões através das suas experiências e assumem a responsabilidade de transmitir os saberes
e conhecimentos milenares (saberes para vida) através de oralidade. Nesta aldeia a oralidade
foi atribuído um valor significativa como fonte fidedigna das memorias individuais e coletiva
dos sujeitos. Como nos relembra o escritor e etnólogo maliense Amadou Hampaté Bâ (2010, p.
169), grande defensor das culturas orais africanas, para esse autor,
A tradição oral é a grande escola da vida, e dela recupera e relaciona todos os aspetos.
Pode parecer caótica àqueles que não lhe descortinam o segredo e desconcertar a
mentalidade cartesiana acostumada a separar tudo em categorias bem definidas.
Dentro da tradição oral, na verdade, o espiritual e o material não estão desassociados.
Ao passar do esotérico para o exotérico, a tradição oral consegue colocar-se ao alcance
dos homens, falar-lhes de acordo com o entendimento humano, revelar-se de acordo
com as aptidões humanas. Ela é ao mesmo tempo religião, conhecimento, ciência
natural, iniciação à arte, história, divertimento e recreação, uma vez que todo
pormenor sempre nos permite remontar à unidade primordial.

A oralidade é um dispositivo importante para o processo de transmissão de conhecimento ligada
à cultura e a vida das pessoas em suas atividades quotidianas.
Os espaços ritualísticos e sagrados aqui referida trata-se de lugares diferenciadas construídos
segundo os dogmas religiosos ou não, seja lugares onde ocorrem processos ritualísticos de
diversas religiões relacionado ao divino, por exemplo, (Deus/Deuses/irãs etc.). Além da
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divindade e de seres relacionadas a ela, há também outros elementos que são considerados como
sagrados na perspectiva de outras religiões (a natureza, o mar, alimentos etc.).
Há diversos tipos de espaços sagradas como igrejas e templos religiosos, sinagogas, montanhas,
terreiros, barracas de fanados, Balobas sagradas, mesquitas, etc. estes espaços são organizados
e estruturadas seguindo os dogmas de cada religião especificas, cobertas de símbolos e outros
objetos efetivamente reconhecidas pelos seus seguidores.
No trabalho foi analisar com atenção etnoaprendizagem do fanado no espaço ritualístico e
sagrado.
Fanado na realidade guineense é conjunto de ritos e cerimonias que são realizadas por diversos
grupos étnicos na Guiné-Bissau. Marcam a entrada do jovem na vida social adulta. Geralmente,
a cerimônia é realizada no espaço sagrados denominado de “barraca” e as transmissões de
conhecimentos, saber e ensinamentos são feitos através da oralidade. Fanado é um dos mais
importantes ritos de transição de maior parte de grupos étnicos, aliás, é uma modalidade de
educação mais dinâmica onde toda a comunidade participa no processo. Os ensinamentos e
experiências compartilhados ao longo do processo tem importância para a vida de uma pessoa,
contribui de uma forma significativa para preservação da tradição, a ancestralidade e da
cosmovisão do grupo étnico.
Esta é um trabalho exploratório em curso, experiência ímpar de vivenciar nos espaços sagrados
de forma prática trouxe enriquecimentos para a minha formação através de etnoaprendizagens
transmitida a partir da oralidade, abriu em mim novos horizontes e várias possibilidades e
aventuras pedagógicas de (re)interpretar o mundo com novas ideias enriquecedoras do meu
processo de formação revalorizando as epistemologias emancipacionista e descolonizadora.
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“O SAMBA É O MEU KILOMBO”: TRAMAS DE IDENTIDADE, SOLIDARIEDADE
E EDUCAÇÃO EM RODAS DE SAMBA DE SALVADOR
Rosa Bárbara Pinheiro
Pós-Graduação em Educação – Universidade do Estado da Bahia
Resumo
O interesse desta comunicação está direcionado para a demonstração de como esses
movimentos constroem sua mobilização popular, como se apropriam do espaço urbano e como
participam da sociedade, a partir de suas contribuições sociais, culturais e políticas. Para tanto,
tomo como perspectiva empírica a análise de q movimentos de samba que promovem rodas de
samba em espaço urbano, na cidade de Salvador. Tais rodas de samba são caracterizadas pela
heterogeneidade social, múltiplas identidades, que convivem e se sobrepõem, busco explicitar
particularidades existentes nas rodas de samba, no que diz respeito às relações de convivência,
re)construção das identidades dos envolvidos e os conteúdos motivacionais e ideológicos
presentes nas relações internas destes grupos, justificando a proposta deste trabalho, o qual será
desenhado pelas ações e participações destes grupos de samba na cidade.
Assim, o objetivo principal desta comunicação gira em torno de identificar e compreender, a
partir de algumas ações de solidariedade desenvolvidas por grupos de samba, processos
educativos que acontecem nos encontros de rodas de samba. A partir do estudo de alguns
grupos, buscamos demonstrar que para além da música, da ludicidade e da festa, implicadas
nestes encontros, há saberes que se organizam e são construídos por estes movimentos.
Buscamos perceber ainda em que medida o envolvimento com o samba altera a maneira dos
participantes relacionarem-se com temas cotidianos como desigualdade e exclusão. As
situações de aprendizagem, dentro das rodas de samba, se realizam por meio da música e das
práticas sociais que se manifestam pela frequência de contatos, pela linguagem e outras trocas
que ocorrem durante as reuniões e eventos.
O argumento que sustentou esta pesquisa e será apresentado nesta comunicação é que as rodas
de samba são movimentos sociais de resistência, capazes de promover solidariedade e
educação, tal como os quilombos. Assim, será possível compreender a partir de algumas ações
de solidariedade desenvolvidas por estes grupos, diversos processos educativos identificados
como desdobramento dos encontros das rodas de samba, discursos sobre pertencimento,
valorização da memória, a preocupação com o Outro, ideais de solidariedade e cidadania e
mesmo a formação de cultura política.
Com o objetivo de compreender os processos educativos que ocorrem no movimento das rodas
de samba, refletimos sobre essas práticas visando aprofundar o seu significado, conceituados
como movimentos sociais que além de promover solidariedade e educação também realizam
uma prática sociocultural que valoriza o patrimônio simbólico africano renegado oficialmente
no processo de modernização brasileira e reconhecido como patrimônio imaterial, o samba. As
rodas de samba promovem a continuidade do coletivo negro, sua matriz ancestral africana
materializada na contemporaneidade com frequentadores, sambistas e organizadores dessa
cultura. Há nesse movimento uma profissionalização, mas o mercado não se apoderou
totalmente das rodas de samba, apesar de atender às demandas de casas de show e empresários
que visam lucrar, ainda conserva importantes características da cultura afro-brasileira, tais
como: a organização em rodas, a coletividade, a alegria e o ritual, não exige luxo e por isso
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pode ser realizada em espaços simples, na rua, nos quintais e nas praças, por vezes sem trazer
nenhum lucro para os sambistas ou organizadores. Em uma sociedade que preza o consumo, na
qual ainda é visível o racismo e a desigualdade, as rodas de samba significam a afirmação da
cultura popular. A cultura produzida nas rodas de samba tem muito a contribuir com a cultura
escolar. Sabe-se que os saberes considerados socialmente significativos fazem parte da
especificidade do papel da escola, mas isto não deve excluir outros conhecimentos ligados às
“culturas populares”: estas devem ser estudadas, registradas e valorizadas, a fim de garantir,
para as gerações futuras, conhecimentos relevantes da nossa história, ajudando-nos a forjar
nossa identidade. Nos dias atuais, o entrecruzamento da educação e a cultura é vital para
promover maior humanização dos jovens e desenvolver competências que possam gerar
relações de alteridade com ética, compromisso, cidadania e solidariedade.
Palavras-chave: Samba. Cultura Popular. Educação.
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5 MANIFESTO DA BAHIA

Os participantes do III Seminário Griô, diante do contexto político social bastante
sombrio vivido no Brasil nesse momento histórico atual, decidiram por bem criar uma comissão
para elaborar o Manifesto da Bahia como forma de expressar nosso descontentamento pela
maneira como as políticas públicas voltadas para a cultura e a educação tem sido tratadas nesse
atual governo federal e também apresentar nossas reivindicações referentes a esse campo.
Esse documento construído ao longo dos três dias do evento foi lido e aprovado na
Plenária Final do III Seminário Griô: Culturas Populares, Identidades e Resistência, conforme
apresentado abaixo.
Reunidos na cidade de Salvador-BA entre os dias 9 e 11 de outubro de 2019, na
Universidade Federal da Bahia, um público estimado em 300 pessoas participantes do III
SEMINÁRIO GRIÔ: CULTURAS POPULARES, IDENTIDADES E RESISTÊNCIA vindos
de todas as regiões do Brasil e de países vizinhos, entre mestres e mestras das culturas
populares, lideranças indígenas e quilombolas, artistas e educadores populares, lideranças
comunitárias, brincantes, professores e professoras das redes pública e privada, estudantes,
pesquisadores e amantes das culturas populares vêm a público se manifestar sobre os seguintes
pontos:
1.

Exigimos das autoridades de todas as esferas governamentais, o devido respeito e

reconhecimento das CULTURAS POPULARES enquanto expressão da diversidade, da
ancestralidade, da memória, da identidade, da oralidade, da ritualidade, dos modos de vida de
luta e de existência do povo brasileiro, a partir da implementação de POLÍTICAS PÚBLICAS
e iniciativas que garantam a sua valorização e continuidade através das novas gerações.
2.

Exigimos que os legisladores nos âmbitos municipal, estadual e federal reconheçam

os MESTRES E MESTRAS DAS CULTURAS POPULARES como detentores de saberes e
fazeres tradicionais, ancestrais e comunitários a partir de LEIS, como a Lei nº 11.645/08, o
Estatuto da Igualdade Racial, as Políticas de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial, o projeto
de Lei nº 1176/2011 e o projeto de Lei nº 1786/2011 - Lei Griô Nacional sistematizada por
mais de 750 mestres e mestras griôs do Brasil, em tramitação no Congresso Nacional,
garantindo a sobrevivência, a valorização e a transmissão desse legado às gerações futuras.
3.

Exigimos das autoridades competentes uma política educacional que garanta o

investimento público na EDUCAÇÃO básica, afirmando seu caráter laico, universal, gratuito,
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de qualidade e socialmente referenciado, garantindo também a liberdade de pensamento que
deve caracterizar uma educação comprometida com uma formação humana plena.
4.

Exigimos das autoridades uma política educacional que garanta o financiamento da

UNIVERSIDADE PÚBLICA e GRATUITA acessível a todos os segmentos da população
brasileira em sua diversidade e seus reais interesses, desempenhando seu papel social
caracterizado pelo pensamento crítico e autonomia na sua gestão.
5.

Exigimos das autoridades competentes a promoção de programas educacionais

garantindo a presença das CULTURAS POPULARES nas ESCOLAS e UNIVERSIDADES
brasileiras como temática transversal e também através da presença de mestres e mestras,
artistas populares, brincantes e demais protagonistas nesses espaços, como forma de fortalecer
os processos de construção de identidades, desenvolvimento da sensibilidade, do sentido de
pertencimento e solidariedade dos estudantes, essencial na construção de um país livre,
soberano e com justiça social.
Salvador, Bahia outubro de 2019
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O III Seminário Griô superou todas as expectativas: em relação ao número recorde de
participantes; em relação ao nível dos debates e consistência das demais atividades constantes
na programação; em relação à presença de personagens representativos das culturas populares
de vários territórios; em relação à presença marcante de lideranças de comunidades tradicionais;
em relação à construção de espaços que possibilitaram o mais rico e profundo diálogo entre os
saberes acadêmicos e populares e finalmente, em relação ao fortalecimento da esperança, da
resistência e da luta em defesa dos direitos e da humanidade que estão sendo roubados do povo
brasileiro nesse contexto.
Nos encontraremos em 2021, para renovar os laços e a disposição de construção do nosso
futuro, amparados pelos nossos guias e ancestrais que sempre souberam nos ensinar a trilhar
esses caminhos.
Axé !
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