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RESUMO 

 

Essa pesquisa propõe um processo de criação em dança com um grupo de crianças 
e adolescentes da Vila Maria da Conceição em Porto Alegre, em uma proposta 
pluricultural de Inaicyra Falcão dos Santos, com objetivo de valorizar a singularidade 
e a ancestralidade. Assim, as crianças e adolescentes são as protagonistas, e suas 
heranças culturais contam histórias. Foram realizados para essa pesquisa, 
laboratórios dirigidos em dança com jogos de improvisação entre instrumentos de 
percussão e os intérpretes. Histórias nossas e de outras pessoas convidadas também 
contribuíram para o aprendizado durante o processo artístico, investigando aspectos 
da ancestralidade do grupo na cultura afro brasileira, na forma de heranças culturais 
de matriz africana que constituem o Brasil. 
 

Palavras-Chave: Ancestralidade, Herança Cultural, Dança, Jogos de Improvisação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

This research proposes a process of creation in dance with a group of children and 
adolescents from Vila Maria da Conceição in Porto Alegre, in the pluricultural 
methodology of Inaicyra Falcão dos Santos, aiming to value the singularity and the 
ancestry. Thus, children and adolescents are the protagonists and their cultural 
heritage tells stories. For this research, dance-oriented laboratories were conducted 
with improvisation games between percussion instruments and their performers. 
Stories from us and other guests also contributed to the learning process during the 
artistic process, investigating aspects of the group's ancestry in Afro-Brazilian culture, 
in the form of cultural heritages of African origin that constitutes the country of Brazil. 
 

Keywords: Ancestry, Cultural Heritage, Dance, Improvisation Games. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Essa pesquisa em dança tem como objetivo valorizar a singularidade e a 

ancestralidade para criação em dança de um grupo de crianças e adolescentes 

moradoras da periferia, tendo como problema de pesquisa: “Como investigar a criação 

em dança a partir da ancestralidade de cada aluno?’’. 

Escolhi pesquisar nesse campo por, atualmente, estar ministrando aulas de 

dança na Vila Maria da Conceição, em Porto Alegre, e por perceber a importância de 

valorizar esse espaço e essa comunidade que, às vezes, é vista por algumas pessoas 

como um lugar de violência apenas, sem aprendizagem, sem cultura e de pessoas 

em vulnerabilidade social. No decorrer das minhas aulas com esse público, fui 

percebendo a necessidade de trazer aulas que fossem prazerosas e de enfatizar cada 

vez mais a dança como um processo artístico educativo, em que pudesse estabelecer 

uma troca de saberes. Além disso, entendi o papel do professor na valorização das 

criações em dança de cada aluno. 

Como exemplo, trago o que aconteceu em uma das minhas aulas antes dessa 

pesquisa, em que trouxe instrumentos de percussão: os alunos tiveram a liberdade de 

tocar tambores e agogô. Enquanto alguns começaram a tocar, sugeri que os demais 

alunos começassem a dançar como quisessem, sem se preocupar com a estética das 

improvisações, e nem se estava bonito ou feio, mas que deixassem essas 

sonoridades envolver seus corpos e suas improvisações no coletivo. Durante as 

improvisações, observei que trouxeram, tanto na sonoridade como em muitos 

movimentos criados, aspectos corporais que eu identifiquei como provável origem 

sendo a Umbanda e o Candomblé, da religiosidade Afro. Pude identificar tais 

movimentos por frequentar terreiro de Umbanda. Percebi que alguns alunos giravam 

de forma semelhante ao giro do orixá Oxum, que coloca uma das mãos em frente ao 

rosto, simbolizando o espelho, enquanto a outra mão fica na cintura. 

Observei também as movimentações específicas dos pés, um tipo de flexão 

dos joelhos e o balançar dos quadris, também muito característicos de movimentos 

na religião de matriz africana. As improvisações que os alunos fizeram foram 

conduzidas pelos adolescentes. As crianças reproduziam essas movimentações e, 

assim,pude perceber que alguma delas conseguiam acompanhar o ritmo da 

percussão com mais facilidade, enquanto outras tinham dificuldades. Mesmo tímidos, 
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identifiquei que juntos estavam presentes e atentos para poder acompanhar o grupo, 

sem conflitos. No final, a dança terminava num samba e essa proposta se prolongaria 

se eu não tivesse pedido para encerrar. 

Depois dessa proposta, os alunos disseram que adoraram a atividade e que 

poderíamos fazer mais vezes. Então, foi com essa experiência que me motivei a trazer 

um processo de criação em dança, deixando que o corpo de cada um contasse sua 

própria história, sendo protagonistas dela e não sentindo medo ou vergonha de contá-

la através de movimentos. Tendo a dança como um processo artístico e educativo, é 

possível fortalecer os vínculos e o trabalho coletivo, respeitando o corpo e a criação 

de cada um. 

A necessidade de buscar e desenvolver a autoestima dos alunos foi melhor 

compreendida em um dos meus trabalhos na Graduação em Dança, em que eu os 

questionei sobre como era morar na Vila Maria da Conceição. Nos relatos, a maioria 

deles trouxe uma visão negativa de morar na comunidade. No meu trabalho de 

componente curricular de Introdução à Coreografia, convidei colegas da faculdade 

para participar de um processo artístico, em que sugeri que dançássemos ao som dos 

relatos dessas crianças e adolescentes que eram meus alunos dentro da ONG. Assim, 

pude mostrar um pouco como é morar na Vila Maria da Conceição, dentro do ponto 

de vista das crianças, trazendo também as suas brincadeiras e maneira de se vestir. 

Nesse contexto, pensando nas metodologias para essa pesquisa, trago o 

conceito de educação pluricultural na metodologia de Inaicyra Falcão dos Santos, em 

que a ancestralidade tem uma posição central. Com isso, ela busca compreender as 

tradições, memórias e heranças culturais brasileiras em um todo. Pensando numa 

proposta pluricultural, a autora foca na tradição africana brasileira, na arte e na dança 

como integrante do processo educacional para todos. Inaicyra fala do seu processo 

criativo realizado com suas alunas, no qual as intérpretes participam ativamente em 

laboratórios de improvisações em busca de variações dos movimentos criados a partir 

de estímulos sonoros, imagens e elementos cênicos. Dessa forma, as alunas foram 

estimuladas a buscarem suas experiências no interior de suas memórias e histórias, 

possibilitando um trabalho de recuperação da auto estima e da construção de saberes 

(SANTOS, 2002). Sobre o assunto, Inaicyra Falcão dos Santos destaca:  

 

A educação deve ser o crescimento do indivíduo em todas as suas 
capacidades e necessidades para seu desenvolvimento como ser 



12 
 

 
 

total. A integração do ser possibilita ao indivíduo, o imaginar, o criar e 
o executar. Portanto, consideramos que os objetivos da dança na 
educação devem englobar o aspecto emocional, intelectual, físico e 
espiritual, a fim de que a personalidade do educando seja 
desenvolvida através de experiências conscientes. A dança na 
educação deve também proporcionar o estudo do corpo, como 
instrumento de comunicação, a consciência sobre a história individual, 
sobre o próprio pensamento, sobre a ação e a técnica da dança 
(SANTOS, 2002, p. 25). 

 

Acredito que esse seja um dos caminhos de uma aprendizagem proveitosa, em 

que o artista educador valoriza o contexto no qual o educando está inserido e permite 

que ele faça parte das criações em dança, em um processo que o educando entre em 

uma auto descoberta, valorizando suas origens e o local onde está inserido, podendo 

enfatizar isso com o corpo. O reconhecimento do educador e do educando a partir de 

suas experiências e mundos seria uma das formas sadias do trabalho educacional 

criativo, fazendo com que essa realidade possa levar o educando cônscio a criar seu 

próprio caminho de auto descoberta. Esse comportamento do educador admite que 

cada indivíduo, numa sala de aula, seja portador de uma história desconhecida ao 

grupo e que a oportunidade dessa vir ao conhecimento será um enriquecimento para 

o grupo como um todo (SANTOS, 2002, p. 27). 

Posto isto, a presente pesquisa em dança visa estimular a capacidade de 

criação em dança, de pesquisar e organizar movimentos a partir de suas vivências e 

ancestralidade, nessa auto descoberta, relembrando gestos esquecidos, mas que 

existem em suas memórias, em que podem contar sua própria história. Muitos desses 

gestos são relacionados com ações cotidianas, em uma cultura que inclui a própria 

gestualidade dos orixás, como atirar, se olhar no espelho, lutar, entre outros, assim 

como menciona Inaicyra Falcão dos Santos. 

 

Coube particular atenção a ações do cotidiano da sociedade 
tradicional, tais como lavar, torcer, esfregar, cavar, peneirar, varrer. 
Algumas dessas ações estão relacionadas com o universo mítico 
dosorixás; por exemplo, o cortar, desbravar, lutar, atirar, 
arremessar,espanar, pilar, arrebanhar e o entregar. Relacionam- se, 
também, a outros movimentos, como o gicá, o gingar, o sapatear, o 
sambar (SANTOS, 2002, p. 85). 

 

O processo de criação nessa pesquisa tem como referência um conceito 

específico de jogo, sendo o jogo na construção poética (MACHADO,2017). Lara 

Rodrigues Machado traz uma proposta metodológica para um processo de criação em 
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dança por meio do jogo e da dança, sendo que o conceito de jogo, nessa metodologia, 

é referente ao jogo da capoeira, que é praticada em roda, com uso de instrumentos 

de percussão como o berimbau, e estabelece um jogo entre duas pessoas, como 

menciona Lara Rodrigues Machado: 

 

Para desenvolvimento corporal do grupo, a capoeira assumiu a 
importância central. Considerada como um jogo, é praticada em roda, 
dentro da qual duas pessoas se relacionam por intermédio da ginga, 
movidas pelo toque do berimbau, instrumento de maior autoridade 
nessa manifestação. A ginga representa o movimento-eixo do 
capoeirista, trazendo em si as características de cada um que, por 
meio de seu gingado, procura- se comunicar com o outro (MACHADO, 
2017, p. 35). 

 

Transpondo para essa pesquisa, como metodologia para criação em dança, 

realiza-se nossa abordagem do jogo na construção poética, com laboratórios dirigidos, 

exercícios de improvisação e composição coreográfica a partir das repetições de 

movimentos que forem criados através de improvisações. A experimentação em jogos 

de improvisos e o uso de elementos cênicos na construção de um cenário pedagógico 

pode estabelecer jogos entre o elemento cênico e o aluno, investigando a si mesmo e 

reconhecendo novas descobertas e os seus limites, criando, portanto, uma contação 

de histórias com o corpo em movimento, carregado de sentido, desenvolvendo uma 

identidade própria (MACHADO,2017). Assim, nessa pesquisa, proponho jogos entre 

os instrumentos de percussão e o intérprete, nos quais, em alguns momentos, os 

alunos fazem improvisações em que a percussão possa acompanhar e outros 

momentos em que o corpo tenta acompanhar a sonoridade das percussões. 

A percussão é uma vivência muito significativa dos meus alunos e a intenção é 

possibilitar que eles criem sua própria trilha sonora, tornando outra possibilidade para 

improvisação. A atividade pode também despertar movimentos e sentidos em outros 

alunos que não tenham essa vivência tão intensa com a percussão, mas que de forma 

consciente trabalhem no campo de sua ancestralidade. A partir dos instrumentos, os 

alunos poderão tocá-los investigando diversas sonoridades, podendo assim, tocar e 

dançar ao mesmo tempo, sem necessariamente seguir uma regra ou gênero musical 

específico, mas apenas perceber quais sons esses instrumentos podem reproduzir e 

quais movimentos corporais podem surgir após escutar esses sons, estabelecendo 

um jogo entre os sons da percussão e o corpo de cada aluno. Isso poderá ser 
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explorado de forma individual e no coletivo, podendo estabelecer uma relação entre 

quem toca e quem dança, variando assim as possibilidades de improvisações. 

Penso que a partir dessa pesquisa, nós, eu como professora artista, em 

conjunto com meus alunos podemos salientar que moradores de periferia têm 

capacidade de criar, pensar e produzir arte e conhecimento. E que permitir essa 

liberdade corporal ao aluno para produzir arte, auxilia-o a valorizar a sua própria 

cultura, podendo também trazer uma melhor compreensão de seus limites e 

capacidades, podendo investigar a si mesmo, possibilitando-o se sentir ainda mais 

pertencente ao lugar onde vive, sendo na periferia ou em seu país, o Brasil. 

Refletindo sobre as culturas afro-brasileiras, tenho como referência o Caderno 

A Cor da Cultura, com diversos autores, entre eles a Azoilda Loretto da Trindade, que 

fala sobre os valores e referências afro-brasileiras, pensando na memória, 

ancestralidade, religiosidade, oralidade, musicalidade, corporeidade, circularidade, 

refletindo sobre a valorização das culturas afro –brasileiras e sua contribuição para a 

formação do Brasil. Sendo como um convite para que percebamos esses valores em 

toda nossa constituição cultural, o quanto somos afro descendentes, ou seja, afro-

brasileiros (TRINDADE,2006). 

No segundo capítulo abordo como o processo artístico inicia, quais 

instrumentos serão tocados, o que aconteceu na primeira aula, quantos alunos fazem 

parte e, conforme aparecem nos relatos, são tratados por seus nomes próprios. No 

terceiro capítulo será exposto como os laboratórios dirigidos de dança aconteceram, 

quais sensações e relações iam surgindo entre os alunos, os instrumentos de 

percussão e consigo mesmo e como as cenas iam sendo construídas. Os 

instrumentos de percussão e sua relação com os alunos será maior relatada no 

capítulo quatro, que também trará reflexões que acabo desenvolvendo durante o 

processo artístico. 

A oralidade se faz presente nesse trabalho e será abordada no capítulo cinco, 

trazendo histórias de alguns moradores da Vila Maria da Conceição que participaram 

dessa pesquisa. Também apresento Loua Pacom1, que através de um vídeo nos 

contou suas histórias sobre tecidos africanos, dança e música. Histórias que 

contribuíram para a construção de conhecimento desenvolvido durante o processo 

artístico e reforçando assim a importância da oralidade. Nos capítulos seis e sete 

 
1Loua Pacom é um africano, vindo da Costa do Marfim, que mora em Porto Alegre desde 2015.   
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serão abordadas reflexões sobre minha docência, como foram elaborados os figurinos 

e os cenários. 
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2 PRINCIPIA 

 

Desde 2017, atuo como professora de dança, mulher branca em uma ONG, 

em que atendo mais de 80 alunos. Para essa pesquisa em dança, precisei escolher 

22 alunos com idades entre 8 e 18 anos, moradores da Vila Maria da Conceição. Dos 

alunos que convidei para participar, a maioria são aqueles que eu já conhecia os 

responsáveis, facilitando assim a comunicação. Entre os alunos estão brancos, 

negros e pardos, um grupo miscigenado, mas em que a maioria são negros. 

Iniciamos nosso processo artístico em um estúdio particular, localizado em 

Porto Alegre, próximo à Vila Maria da Conceição. As aulas duravam 1hora e 30 

minutos, entre duas ou três vezes por mês, de acordo com disponibilidade dos alunos 

e seus familiares. Mesmo esse trabalho sendo desvinculado da ONG, foi necessário 

que em alguns finais de semana o processo acontecesse lá. Fizemos uma reunião 

para escolher uma comissão de pais, em que pudessem auxiliar no deslocamento e 

organização do grupo de alunos. Convidei uma amiga que já trabalhou na ONG e 

que já conhecia os alunos para nos auxiliar. 

Na primeira aula, em uma roda sentados no chão, com os instrumentos de 

percussão2 no centro, fui explicando como seria nossos encontros. Afirmei que os 

alunos teriam a liberdade de escolher participar ou não, mas que ao escolher 

continuar participando, teriam que ter comprometimento com os colegas, pois essa 

aula seria bem diferente do que eles estavam acostumados dentro da ONG e que eu 

precisava seguir algumas regras em relação ao meu planejamento. Expliquei que 

existem diversas maneiras de aprender a dança e que, ao longo dos encontros, eles 

iriam percebendo essa diferença, pois desta vez eu não os ensinaria um código de 

dança específico. 

Eu quis fazer essa reflexão logo no começo do processo, pois alguns alunos 

desistem muito fácil das atividades que são proporcionadas a eles dentro da ONG. 

Então, durante o início dos encontros, fui reforçando a importância de cada um nesse 

processo artístico, no qual todos contam suas histórias e, juntos, vão estar num 

 
2 Os instrumentos que estão fazendo parte do processo artístico são o agogô, que, segundo Mingo 
Jacob, é um instrumento trazido pelos negros iorubas, sendo essencial nos ritmos brasileiros e também 
utilizado nos cultos religiosos afro-brasileiro; o caxixi, que é feito de material trançado com contas ou 
grãos, sendo utilizado na capoeira; a meia lua e o agê, que é instrumento musical muito utilizado nas 
religiões de matriz africana, tendo em sua extremidade uma rede de contas; tambor e pandeiro. 
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processo criativo em dança, sendo protagonistas. Ressaltei que, como professora, 

daria essa liberdade de improvisar movimentos e que poderiam opinar, pensar, fazer 

arte, sem se preocupar com a estética do movimento, se está bonito ou feio. 

Em relação à sonoridade, os alunos se demonstraram interessados em ver os 

instrumentos de percussão e logo me questionaram sobre quem iria tocá-los. 

Expliquei que os instrumentos se fariam presente em todos os encontros e que todos 

poderiam tocar e experimentar alguns sons, ou seja, que criaríamos nossa 

sonoridade. Muitos já foram pegando os instrumentos e percebendo suas texturas e 

sons que cada um produzia. Enquanto o instrumento passava na roda, fui 

questionando se já conheciam algum dos instrumentos ou se aprenderam a tocar 

com alguém. Alguns disseram que já tinham visto o tambor, o agogô e o agê no 

batuque. Outros disseram que já haviam visto o caxixi na capoeira e o pandeiro no 

samba e pagode.  

Enquanto olhavam e experimentavam os instrumentos, fui explicando que 

cada instrumento tem uma história e que será contada junto com a dança, ou seja, 

do mesmo jeito que cada um dos alunos iria contar suas histórias e heranças 

culturais, com os instrumentos aconteceria o mesmo, processo em que estaríamos 

investigando sonoridades e movimentos corporais. Combinei com eles que em cada 

encontro poderíamos montar uma cena a partir do que foi trabalhado e construído 

em cada aula e que, a princípio, não utilizaríamos música mecânica, a menos que 

eles quisessem. 

Nosso encontro começou dando início ao jogo. Um dos adolescentes do grupo 

já havia conduzido outros momentos e, por isso, decidimos que Gabriel seria o líder 

que poderia tocar os instrumentos de percussão quando quisesse e também controlar 

o ritmo e a velocidade dos sons que saíam dos instrumentos. Enquanto isso, os 

demais colegas estavam deitados em nível baixo, movimentando as articulações do 

corpo e se permitindo compreender as sonoridades que vinham das percussões. 

Estavam atentos ao que escutavam e ao que sentiam em seus corpos que seguiam o 

ritmo que Gabriel tocava. 

Logo sentiram a necessidade de fazer sons com partes do corpo, que 

acompanhavam as batidas do tambor. Batiam palmas e tocavam outras partes do 

corpo. Percebi que todos estavam conectados pelo ritmo do tambor, exceto a aluna 

Valessa, que preferiu movimentar seu corpo conforme os colegas se movimentavam 
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e produziam sons corporais. Depois, pedi que fossem para o nível médio3e que 

explorassem outras movimentações. Gabriel foi alternando os sons com a meia-lua e 

o caxixi e assim seguiram para no nível alto, no qual começaram a fazer sons com o 

corpo e interagir com os colegas, começando a dançar em duplas e trios. Abaixo, 

destaco uma foto de um dos momentos da aula. 

 

             Figura 1 – Momento da aula com os alunos da Vila Maria da Conceição 

             
             Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Depois de prepararem seus corpos e estarem se familiarizando com os 

instrumentos e suas sonoridades, criamos pequenos grupos em que todos teriam a 

oportunidade de ser o líder para que outros colegas pudessem dançar. Durante as 

improvisações dos grupos, percebi movimentações do funk, danças urbanas e 

movimentações com aspecto da religiosidade afro. Com espontaneidade e alegria, os 

alunos estavam muito envolvidos com suas improvisações. Dessas relações que se 

estabeleciam entre quem toca e quem dança, estavam explorando a espacialidade, 

pois quem tocava, por vezes ficava em frente aos que dançavam, depois ficava em 

roda, em seguida se organizavam em filas, sem conflitos, estavam pensando em como 

organizar suas improvisações no espaço, se dançariam todos ao mesmo tempo ou 

 
3 Ao movimentar, cria-se uma relação com o espaço e o chão em que o nível alto é acima da cabeça, 
o nível baixo onde toca-se o chão e nível médio em que o corpo não toca o chão, mas existe uma 
ênfase espacial em direção ao chão (FERNANDES, 2006). 
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secada um faria uma movimentação em tempos diferentes, estavam juntos 

descobrindo maneiras de fazer dança. 
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3 DANÇAR, TOCAR E CANTAR 

 

3.1 CONSTRUINDO COMPOSIÇÃO COREOGRÁFICA 

 

Para Lara Rodrigues Machado, o momento da composição coreográfica 

representa um jogo no qual a repetição espontânea dos movimentos serão aqueles 

mais significativos para cada corpo e para cada relação a ser criada, sendo que alguns 

movimentos de dança se tornam comuns para o grupo por trazerem sentidos para 

todos (MACHADO,2017).  

O jogo que eu trazia ia se modificando a cada aula, conforme os alunos iam 

trazendo ideias. Uma sequência importante de jogo e modificações aconteceu quando 

Gabriel trouxe uma proposta para o grupo, em que eles dançavam juntos e, em um 

determinado momento, todos se abaixavam e um ficava em pé, fazendo algum 

movimento conforme ia escutando os instrumentos de percussão sendo tocados. Essa 

atividade foi acontecendo até que todos mostrassem seus movimentos aos colegas. 

Depois Soyane e Gabriel tiveram a ideia de criar uma coreografia escolhendo os 

movimentos que os colegas tinham mostrado e, assim, iniciava a primeira composição 

coreográfica através das improvisações de cada um, o que se tornou uma das cenas. 

Alguns alunos, por algumas vezes, demonstravam-se um pouco 

envergonhados e foi em um desses momentos que Gabriel cobrou os colegas, 

dizendo que eles iriam se apresentar para um grande público em um teatro, então que 

cada um deveria perder a vergonha e que estavam todos dançando ao lado de 

pessoas que já conheciam, que não precisavam se intimidar. Nesse momento, percebi 

que eles já estavam pensando em como isso iria ao público e que foram trazendo 

essa preocupação durante outras improvisações. Um desses momentos foi quando 

sugeriram que a aluna Ana fosse representar o nascimento da flor, que saísse do nível 

baixo devagar e virasse para a plateia, cruzando os braços no peito e depois levasse 

os braços em direção ao público, como se estivessem levando o amor no coração 

para quem estivesse assistindo. Então, eles já estavam começando a pensar nas 

cenas e montando como levariam ao público. Assim, tiveram a ideia de jogar pétalas 

de rosas na hora que a flor estivesse nascendo e depois alguns desceriam do palco e 

entregariam ao público. 
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Por muitas vezes, Gabriel conduzia o grupo a se organizar no espaço, a auxiliar 

algum colega e, conforme ele conduzia, alguns alunos manifestavam alguns 

interesses, como explorar outras sonoridades com os instrumentos. Foi então que 

Bruno, além de dançar, começou a demonstrar interesse em tocar o tambor. Demos 

o tambor para ele, que ficou triste por não conseguir acompanhar os outros colegas 

que estavam na percussão. Então, conversei com ele e disse que poderíamos ver um 

momento na apresentação em que ele tocasse, do jeito que ele queria, e que os outros 

colegas que tocavam poderiam ensinar ele. 

 

3.2 QUEM DANÇA TAMBÉM TOCA 

 

Bruno gostou da ideia e disse que queria tocar o tambor para que outros 

colegas dançassem, então o grupo experimentou ficar em meia lua junto com Bruno, 

que começou a investigar algumas sonoridades. Enquanto isso, alguns alunos 

começaram a falar que ele não estava conseguindo estabelecer um ritmo, para que 

alguém pudesse dançar. Então, comentei que Bruno estava aprendendo e que a gente 

precisava respeitar esse momento. Ressaltei que deveríamos experimentar fazer o 

que fizemos no início da aula, em que alguns dançaram conforme o tambor estivesse 

tocando, como se o som do tambor fosse o líder e comandasse os movimentos. 

Bruno se entusiasmou com a proposta e os demais colegas também, então ele 

decidiu que não queria mais ficar junto com os outros na meia lua, ele queria ficar no 

centro da meia lua. Ele se sentou ao chão, abraçou o tambor, que por coincidência 

era do seu tamanho, e começou a tocar. Bruno acabava de criar uma relação intensa 

com o tambor e, em seguida, alguns alunos iam se levantando e começavam 

acompanhar os ritmos e sons que Bruno tocava. Nesse momento, um novo jogo se 

estabelecia. 

E assim tomava o espaço cênico como uma grande roda, estar no centro do 

espaço representava estar com a vez, ou com a palavra, ou ser o foco da atenção 

naquele instante. Isso não por estar no centro da cena, propriamente, mas por assumir 

a comunicação da relação que se estabelecia naquele momento, também trazendo o 

significado de se sentir protegido pelo entorno, assim como vemos nas rodas de 

capoeira ou na dança religiosa dentro do terreiro (MACHADO, 2017).  
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Bruno sempre foi muito tímido, mas sempre mostrava interesse em dançar. Ele 

não é de falar muito com a voz, mas com o corpo dizia muito e, naquele momento, 

estava se comunicando com algo novo, que era o tambor, e também se comunicava 

com os colegas. Com risadas e em um formato de brincadeira, o jogo foi se 

desenvolvendo. Os alunos que dançavam estavam com a audição atenta aos sons 

que Bruno tocava. Em relação à espacialidade, naquele momento era circular, uma 

vez que os alunos dançavam em volta de Bruno e, dentro de uma grande meia lua, 

víamos uma roda, em que Bruno e o tambor eram o centro. Os demais que estavam 

sentados na meia lua observavam o que acontecia e riam juntos, ainda tentando 

entender o que estava acontecendo ali. Essa vontade de Bruno se tornou uma das 

cenas na qual o grupo escolheu para apresentar. 

Os outros alunos respeitaram esse momento de Bruno porque era necessário, 

ou seja, ele precisava desse momento, era a vez de ele contar sua história de outro 

jeito. Com a arte, aprendíamos a respeitar o momento de cada participante, pois cada 

um acabava encontrando diversas maneiras de contar suas histórias, seja cantando, 

dançando ou tocando. Portanto, o alicerce dessa cena foi a relação humana, o 

respeito ao outro, respeito às diferenças e a si próprio, transformando indivíduos 

durante o processo de seu autoconhecimento. Indivíduos que, apesar de estarem 

sufocados numa sociedade onde se sentem negados, puderam adquirir uma ação 

autônoma de comunicação (SANTOS, 2002). 

 

 

 

3.3 AXÉ PRA TODO MUNDO, AXÉ! 

 

Durante esse construir cenas, os alunos traziam durante as improvisações o 

interesse em apresentar ainda mais suas vivências dentro da religião de matriz 

africana. Foi assim que mais uma cena surgiu, em que Brenda, com suas 

movimentações, queria lembrar o orixá Oxum. Ela fechava os olhos e improvisava 

seus movimentos conforme os outros colegas tocavam e cantavam os pontos de 

Oxum. Depois, em forma de escrita, relatou-me como era dançar pensando no seu 

orixá: 

A melhor parte de dançar representando o seu orixá é que quando tu 
fecha os olhos e escuta a música parece que você já conhece aquilo, 
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já conhece a música e dança. Sabe qual movimento vai fazer, mesmo 
sem ter tido nenhum contato antes com aquela dança. É estranho, mas 
na hora nem dá tempo de pensar, parece que você está ali flutuando 
por um palco com os olhos fechados. A energia da música traz uma 
carga, uma emoção e deixa leve, me arrepia tudo. É surreal sentir a 
energia da dança, entender o movimento que está fazendo, tudo vem 
na cabeça, como se estivesse treinado várias e várias vezes, é 
maravilhoso, é uma expressão do teu corpo que você não conhecia e 
tão lindo ver o que somos capazes de fazer. Uma energia que vem lá 
de dentro, difícil de explicar. 

 

E nesse relato se intensifica a ideia de que essas movimentações já estavam 

ali o tempo inteiro. Nas minhas aulas dentro da ONG, nunca tinha visto Brenda dançar 

desse jeito, ela girava de olhos fechados. É como se ela estivesse se libertando, 

estava investigando movimentos que antes não foram percebidos, nunca foi dado 

essa oportunidade a ela e, assim, descobria-se em cada movimento, podendo 

entender seus limites e capacidades. O que ela também trazia era algo de sua 

vivência, que não precisava negar isso, podendo se sentir viva. Por isso, Brenda 

comenta sobre uma energia que pôde sentir na música e na dança, que pode ser 

chamada de Axé, uma força vital, como a vontade de viver, de aprender. Viver com 

vigor, com alegria, com o brilho no olho, acreditando que a vida é um presente do dia 

a dia (TRINDADE, 2006). 

Esse processo artístico estava com a energia vital presente em cada 

movimento que os alunos faziam, pois não havia julgamentos, ao contrário do que 

acontece em parte da sociedade, em que algumas escolas não favorecessem essa 

liberdade de movimento, de se expressar, cujo método de aprendizagem é rigoroso, 

no qual não se encontra o prazer em aprender, não se encontra a energia vital. E é 

exatamente o que anda acontecendo com parte do ser humano e durante seu 

desenvolvimento, no qual a alegria de viver vai se perdendo. Podemos encontrar ou 

buscar essa energia nas brincadeiras, no jogo Íntegro ou em uma educação que tenha 

o princípio do axé como um valor alicerçada no cotidiano, no fluxo e no imponderável 

da vida, na capacidade de criar, arriscar, inventar, de amar como firmação de 

existências, não sendo uma educação engessada em normas, burocracias, métodos 

rígidos e imutáveis, mas no desejo, na alegria (TRINDADE, 2006). 

A partir do exposto, consigo entender o motivo pelo qual estou gostando de me 

envolver nesse trabalho a cada dia, além de eu estar fazendo com crianças e 

adolescentes que eu tenho um grande carinho, junto com eles eu estava encontrando 
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o nosso prazer de viver, nosso prazer de fazer arte do jeito como a gente gosta, sem 

medo, nos fortalecendo como gente. E com esse prazer que a cena dos orixás, na 

qual Brenda representa seu orixá Oxum, outros alunos se sentiram à vontade para 

fazer o mesmo, como se Brenda, ao dançar, tivesse instigando os colegas a se 

questionarem o porquê não poderiam fazer o mesmo. Como se o movimento afetasse 

o corpo do outro, “afeta” o corpo daquele que dança e se sente contemplado, 

alimentando a si mesmo num jogo de perguntas e respostas (MACHADO, 2017). 

Ainda sobre essa energia vital, percebo que também a encontro junto à 

Academia de Samba Puro da Comunidade, na qual agora sou diretora de uma ala, a 

convite do diretor Marquinhos. Pedrinho, pai de Marquinhos, me contou muitas 

histórias e sempre dizia que eu precisava ver os ensaios da escola, para sentir uma 

energia que nunca mais ia sair de mim. Ele disse que é “algo” que entra em nosso 

sangue e não quer mais sair. O mesmo diziam outros integrantes da escola, que 

também ressaltaram que manter a Samba Puro não era fácil, não tinha apoio 

financeiro, mas que todo esforço valia apena. E porque valia a pena? Por justamente 

sentir prazer em fazer parte dessa escola, em estar envolvido com a arte, pois como 

eles me disseram, tudo se aprende no coletivo, só existe Samba Puro porque é feito 

por nós, que juntos aprendemos a fazer arte. 

 

3.4 RODA QUE ACOLHE HISTÓRIAS 

 

Os alunos estimulavam um ao outro a dançar, a tocar e a cantar, num eterno 

jogo, que se você não joga, é convidado a jogar, a fazer parte, porque os alunos 

queriam ver todos fazendo parte e foi assim que outra cena surgiu. Enquanto 

estávamos numa roda dançando e tocando, Isaias4, no apoio técnico do grupo, estava 

nos filmando e, vendo tudo acontecer, correu e entrou na roda. Nesse momento, todos 

bateram palma, riam, mostrando um grande entusiasmo em ver mais alguém 

participando daquele momento. Logo disseram que eu também deveria entrar e 

dançar junto com ele. Entrei na roda com Isaias e, para nós, foi muito divertido. Nossa 

dança foi acompanhada por pétalas de flor que os alunos jogavam enquanto 

 
4 Isaías é meu namorado, que acompanhava os ensaios na função de apoio técnico. 
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dançávamos. Eles diziam que esse momento já seria uma cena e foi assim que 

convidei Isaias a fazer parte de nosso processo artístico e de nossa apresentação. 

 

3.5 SOMOS DIVERSOS, MAS SOMOS IGUAIS 

 

Entre essa e outras cenas, encontrávamos exatamente o que queríamos nesse 

trabalho: a união o afeto e o respeito, uma vez que no centro daquela roda estava eu, 

mulher branca, e Isaias, um homem negro. Em nossa volta, formando a roda que nos 

acolhia, estavam crianças e adolescentes brancas, mestiças e negras. E era 

exatamente isso o que falávamos o tempo inteiro, sobre respeito e de um 

relacionamento sem preconceitos. Era mais uma cena, de resistência e esperança de 

um lugar mais justo para se viver. 

Alguns alunos comentaram que queriam trazer ainda mais a comunidade onde 

moram para as cenas e tiveram a ideia de falar a origem do nome da Vila Maria da 

Conceição, que surgiu com a morte de uma moradora que foi enforcada pelo marido 

ciumento e obsessivo, há muitos anos, ainda quando a comunidade estava crescendo. 

Juntos, começamos a pensar em como gostariam de levar essa história para a cena 

da dança e decidimos que faríamos uma gravação com a voz de Soyane contando a 

história da Maria, uma mulher branca. Enquanto isso, sugeriram que uma aluna 

poderia ficar na frente do palco encenando que penteava os cabelos, que se 

arrumava, pois Maria era uma mulher muito vaidosa. 

Larissa se interessou em fazer essa representação de Maria se arrumando. 

Enquanto isso, os alunos sugeriram segurar velas, pois a comunidade cresceu em 

volta do local onde Maria foi morta, que acabou virando uma grutinha. Até hoje, Maria 

é considerada uma santa para comunidade com muitas bênçãos alcançadas. E, ao 

segurar a vela, os alunos estariam olhando para as projeções com as fotos da gruta, 

das bênçãos alcançadas e da árvore onde ela supostamente teria sido enforcada.   

Essa era uma cena bem diferente das outras, pois saiam da meia lua, paravam 

de tocar os instrumentos e ficavam de costas para o público apenas Larissa ficava 

olhando para frente. Era um momento de refletir na fé e também uma forma de 
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homenagem à Maria, uma mulher vítima de feminicídio, que marcou a comunidade, 

dando origem ao seu nome, e o Brasil, pois a história teve grande repercussão5.  

 

3.6 QUEM DANÇA TAMBÉM CANTA 

 

Os alunos também queriam trazer o samba, então decidiram permanecer na 

meia lua e sambar conforme a percussão fosse tocando. Depois, foram alterando a 

espacialidade em que estavam se dispersando, podendo sambar cada um do seu jeito 

e, se sentissem à vontade, poderiam sambar com algum colega. A ideia inicial era 

que, nesse momento, fosse cantada a música “Não deixa o Samba Morrer”, logo após 

tocariam um funk com os instrumentos de percussão e cantariam “Eu só quero é ser 

feliz”, de composição Julinho Rasta e Kátia. Por fim, decidiram que essa música seria 

a última cena, pensaram em iniciá-la com um solo vocal e depois todos cantando junto 

e dançando, se dispersando pelo espaço. 

 

3.7 CIRCULARIDADE 

 

Uma roda de conversa sobre o processo artístico sempre estava presente no 

início e no final de cada aula. A questão do círculo, da roda, da circularidade tem uma 

profunda marca nas culturas afro-brasileiras, comovemos na roda de samba e na roda 

de capoeira (TRINDADE, 2006). Nas rodas de conversa, os alunos vinham cheios de 

ideias. Brenda, por exemplo, dizia que saía inspirada das aulas. O aluno Welligton 

perguntou se poderia usar música mecânica, trazendo a sonoridade da água ou se 

poderíamos projetar algo no palco. Quando vinham com essas sugestões eu sempre 

instigava, perguntando o que eles fariam, como fariam e se estariam todos em cena. 

Dentro dessa atividade, a dança vai se afirmando como um processo artístico 

educativo, que tem como um dos seus objetivos a comunicação que, durante as aulas, 

mostrava-se muito intensa entre os alunos, pois estávamos explorando os sentidos 

auditivos, visual e tátil, explorando também a espacialidade conforme os alunos iam 

descobrindo maneiras de se colocar no espaço, tanto individualmente como no 

coletivo. Além disso, os alunos também foram estimulados para experimentar outras 

 
5 Eu, por exemplo, conhecia essa história, nos tempos de escola, por Maria degolada. Ela se tornou 
lenda e a história foi contada por muitas gerações na comunidade e foi se espalhando. 
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formas de fazer arte, o que aconteceu com alguns alunos que estavam dançando e 

sentiram vontade de experimentar tocar o tambor ou o agogô para que os colegas 

dançassem.  

Os alunos foram se questionando sobre o que é a dança, pois no início do 

processo alguns vieram me perguntar quando iríamos dançar, sendo que eles de fato 

já estavam dançando, improvisando movimentos. Esse questionamento varia de aluno 

para aluno, uma vez que alguns conseguem identificar com mais facilidade o que é 

dança, de como esse corpo dança e, assim, vão se movimentando em suas 

singularidades, afirmando uma noção de diferença que não se coloca como problema, 

mas sim enquanto realidade, realçando as trajetórias que cada corpo possui, bem 

como as relações que escolhem estabelecer a partir de suas histórias de vida (SILVA, 

2017). 

Com esse pensamento, percebo como meus alunos identificam que a dança 

do funk veio da favela e que o samba também é tocado e dançado, por muitas vezes, 

nesse espaço. Eles conseguiram identificar que o Ballet não é de origem brasileira. 

Assim, foram conseguindo perceber o que é dança, se é só coreografia, ou se 

improvisar também é dança, de onde essas danças surgem, a que lugar elas 

pertencem e a que lugar eu pertenço. Portanto, a dança, durante as aulas, auxiliou os 

alunos a se situarem no mundo, na cidade, no país em que vivem, contribuindo na 

construção de sua identidade. 

E a corporeidade estava como um valor que nos remete ao respeito num todo 

durante o processo artístico, dialogando e interagindo, pois o corpo atua e registra 

nele próprio a memória de vários modos, cantando, dançando, brincando, 

desenhando, escrevendo, falando, das músicas às danças expressavam, anunciam e 

denunciam. Os corpos dançantes revelam histórias e memórias coletivas (TRINDADE, 

2006). 

Estávamos juntos, cada um com suas diferenças e particularidades, e juntos 

estávamos fazendo arte, fazendo dança, numa troca de saberes, que se estendia ao 

longo do processo de criação em dança. Enquanto aprendíamos fazendo arte, 

fazendo dança, entendíamos o significado da palavra Nós, o fazer coletivo, sem 

julgamentos. Uma forma de estabelecer uma afetividade com relação direta ao 

influenciar e ser influenciado, potencializar, possibilitar, porque a afetividade está 

relacionada ao gostar de gente, propiciar encontros, contatos, afetos e afetações. 
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Afetividade nos reporta ao corpo porque os corpos são potências, uma expressão 

corporal fundamental para os encontros, pensamentos individuais e coletivos. A 

maneira de estar e ser no mundo afeta o mundo e as pessoas (TRINDADE,2006). 
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4 OS INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO E SUA RELAÇÃO COM OS 

ALUNOS 

 

Durante o processo de criação em dança, os alunos trouxeram percussão 

corporal e o canto, como Gabriel que estava liderando um dos grupos de colegas e 

compartilhou com o grupo que o acompanhava, por exemplo, os cantos relacionados 

ao Orixá Nanã que, segundo Norberto Peixoto, é considerado o mais velho ou mais 

velha das divindades das águas paradas do fundo dos lagos e pântanos lodosos, bem 

como todas as nascentes do solo terreno, lembrando os primórdios da formação do 

planeta (PEIXOTO, 2017). 

E assim, começavam a compartilhar suas heranças culturais e cantaram um 

samba que por eles era conhecido na famosa gravação de Alcione, a música “Não 

deixa o samba morrer”, de autoria de Edson Conceição e Aloísio Silva. Cantaram outra 

música que é da Academia de Samba da Vila Maria da Conceição, lugar onde moram, 

e ao mesmo tempo que cantavam, dançavam. Gabriel foi quem mais conduziu e 

auxiliou os colegas, percebi que ele estava gostando e os demais colegas o 

respeitavam. Os alunos estavam atentos a todos os comandos de Gabriel e ali é como 

se entre eles estivesse se estabelecendo um novo jogo, novas relações, 

compartilhando um com os outros suas heranças e se identificando com elas, criavam 

suas movimentações em formato de meia lua ou roda. O pai de uma aluna, que 

assistia a aula, sentiu-se à vontade para ajudar os alunos por diversas vezes durante 

o processo de criação, auxiliando os alunos a se colocar no espaço. Em diversos 

momentos, ele também tocou o tambor enquanto os alunos dançavam. Essa 

integração estava se expandindo, fazendo quem assistia, se envolver também. 

Os instrumentos, sendo tocados no início das aulas, iam preparando os corpos 

para suas improvisações em dança e para a audição e noções de ritmos, pois durante 

as aulas improvisavam movimentações com seus corpos e em relação às 

sonoridades, com os instrumentos de percussão. Assim, foram percebendo que, 

nessas investigações sonoras, havia sonoridades em comum e o grupo conseguia 

identificar esses sons. Tanto eu como o aluno Tierry, por exemplo, fizemos um som 

com o tambor que os demais alunos identificaram como os toques da religião de matriz 

africana e, por outras vezes, experimentávamos unir os sons que cada um fazia, 

gerando um novo ritmo, um novo som.  
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                            Figura 2– Instrumentos emprestados da Academia Samba Puro 

                        
                            Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Foi o que aconteceu em uma das aulas em que eu e mais dois alunos 

tocávamos, enquanto um aluno se movimentava. Meu toque acompanhava de acordo 

com a intensidade que o aluno fazia esse movimento e, nessa proposta, aconteceu 

uma relação entre quem improvisava movimentos e quem tocava. Quando eu tocava, 

mais dois alunos estavam tocando junto, em ritmos diferentes, e quando percebemos 

estávamos acompanhando um ritmo só. Era como se estivéssemos conectados pelo 

ritmo dos instrumentos, criando juntos uma nova sonoridade. Conforme essa 

sonoridade ia ganhando consistência, o aluno que improvisava se sentia cada vez 

mais à vontade para improvisar. 
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Como trouxeram o canto, começamos a aquecer nossas vozes durante as 

aulas, cantando as vogais e explorando o volume da voz que cada um cantava, me 

lembrando muito as aulas eletivas do componente curricular de Expressão Vocal6, que 

explorava também a respiração e seu controle. Deixei claro aos meus alunos que eu 

não tinha muito experiência em música, mas que ao longo da graduação em Dança, 

aprendi algumas coisas nos componentes curriculares eletivos de música, que 

poderiam nos auxiliar. 

Tudo que foi criado, acredito que vem de importante contribuição das culturas 

de matriz africana, assim como aconteceu com as ideias que cada um trouxe em uma 

das aulas: o formato de meia lua, a vontade de trazer elementos da natureza, como o 

barulho da água, pétalas de rosa e o nascimento da flor. Elementos esses que, dentro 

das religiões de matriz africana, são muito valorizados e carregam muito sentido. Ou 

ainda, ao dançar, sentiram a necessidade de cantar e fazer som com o corpo. Como 

Graziela Rodrigues menciona: quem sabe cantar, com a mesma habilidade pode 

saber dançar e vice-versa, como se cantar é ter condições de abrir em todo o corpo 

um caixa de ressonância, emitindo sentimentos profundos. (RODRIGUES, 1997). 

Durante esse processo artístico, a música e a dança estão juntas, nenhuma é 

inferior a outra nesse processo. Assim como nós estávamos construindo as cenas 

juntos, reforçando sempre a ideia de coletivo, pois a musicalidade tem a dimensão do 

corpo que dança, que vibra, que responde aos sons e às vibrações com o corpo que 

se movimenta, que celebra e tem ritmo. A consciência de que nosso corpo produz, 

som, melodias, potencializa a musicalidade como um valor (TRINDADE, 2006). 

Durante a construção das cenas, fui perguntando aos alunos onde os colegas 

que estavam tocando percussão ficariam. Por vezes, sugeri deles ficarem na meia lua 

junto com os demais colegas. Entretanto, quem tocava preferiu ficar de fora, ao lado 

da meia lua, mas isso não impedia que, no momento que eles quisessem, poderiam 

entrar na meia lua. Foi o que Nicolas fez em um dos ensaios: ele parou de tocar o 

tambor e entrou no centro da meia lua para dançar. 

Durante o processo também conversamos sobre a importância dos 

instrumentos e, conforme íamos conversando, os alunos foram contando que dentro 

 
6 No currículo da graduação em dança, há 12 créditos a serem cursados em componentes eletivos nas 

outras três graduações. A minha escolha foi Artes visuais, Teatro e Música. 
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do batuque o tamboreiro uma pessoa que saiba tocar o tambor, puxa o ponto, um 

canto, como se fosse o líder do grupo, e que o tambor tem um significado dentro das 

religiões de matriz africana. Fui concordando e compartilhando também as minhas 

vivências dentro do terreiro, onde meu pai é um sacerdote da Umbanda. Conforme eu 

ia escutando as histórias, em mim foi despertando curiosidades, em que precisei 

conversar com meu pai Edvilson. 

Perguntei a ele em relação ao tambor de corda, que diferença tem um 

instrumento de percussão dentro da religião e fora dela, pois lembrei que Kariele me 

disse que não poderia tocar o tambor de corda de outro jeito, que só poderia tocar ele 

em pé por conta da energia ruim. Mas o tambor que estamos usando não foi tirado de 

dentro da religião. Deveríamos tomar algum cuidado? Qualquer um poderia tocar? 

Então meu pai contou que o tambor tocado dentro do terreiro só pode ser tocado em 

pé, por conta da energia que vem da Terra, trazendo um sentido energético. E quem 

for tocar esse tambor tem que saber a importância dessa conexão e tem que saber 

tocar, se não desperdiça essa energia. Além disso, quando não estiver tocando, ele 

comenta que, realmente, o ideal é deixar o tambor deitado, para não estragar o couro, 

não pegar umidade do chão. Afirmou que, geralmente, o tamboreiro escolhe um dos 

lados para tocar, como se tivesse afinando aquele lado, uma parte que é mais esticada 

saindo um tome a outra parte mais aguda ou grave. O mantra, as notas que saem 

desse tambor, na harmonia energética, e os pontos cantados facilitam o transe do 

médium e atuam beneficamente dentro do terreiro. 

Então, meu pai reforçou que se o tambor que estamos usando não é da religião, 

poderíamos tocar de qualquer jeito, explorar o tambor de outras maneiras e misturar 

ritmos. Mas, se fôssemos pegá-lo do terreiro para tocar em outros lugares, teria que 

haver o respeito de tocá-lo em pé, de um lado só. Explicou que se alguém que não 

soubesse tocar, assim quisesse e tivesse boas intenções, não seria problema. Diante 

dessas histórias, compartilhei essa com meus alunos para que pudéssemos entender 

que os instrumentos de percussão estabelecem diversas relações, dependendo do 

contexto no qual está sendo inserido, ou seja, dentro do terreiro ele tem um sentido, 

dentro da escola de samba tem outro e dentro do nosso processo artístico, em que 

estamos criando cenas para levar ao palco, seria outra relação, outro contexto. 

Fomos construindo e compartilhando conhecimentos a respeito dos 

instrumentos, no qual cada um tem uma história em um determinado lugar, ou região 
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ou contexto, mudando seu sentido. Assim como o caxixi e o berimbau, que são 

importantes dentro da capoeira. Cada instrumento deve ser tratado com respeito, 

assim como estamos respeitando cada um de nós durante as aulas, do mesmo jeito 

que estamos falando da natureza dentro do processo, a natureza que tem extrema 

importância para nossa sobrevivência e bem-estar. Conversamos um pouco a respeito 

das flores e a natureza em geral. Na minha experiência, sei que para a Umbanda, por 

exemplo, e para os Índios, a natureza carrega uma energia que é essencial para nós 

seres humanos, por isso dentro das religiões de matriz africana se usa muito o banho 

de ervas, a fim de manter o equilíbrio e as boas energias de cada ser humano. E 

assim, fomos entendendo e compreendendo ainda mais a dança e a música nas 

culturas afro-brasileiras. 
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5 A ORALIDADE 

 

A aprendizagem de forma oral, associa-nos ao nosso corpo, nossa voz, nossa 

expressão corporal, nossa memória nos fazem comunicáveis, podendo nos fazer 

sentir pertencente a um grupo. Aprender através da oralidade é aprender a escutara 

falar e a construir suas opiniões e saberes, não como negação da escrita, mas como 

afirmação da independência, autonomia relacional, de comunicação e contato 

(TRINDADE, 2006). 

Pensando na oralidade em uma de nossas rodas de contar histórias, tivemos a 

honra de receber Marquinhos, o atual diretor da Academia de Samba Puro, da Vila 

Maria da Conceição, que compartilhou conosco um pouco da sua história na 

comunidade e falou sobre como está a atual direção da Samba Puro. Para que essa 

conversa fosse mais acessível a todos, foi realizada na ONG onde trabalho comas 

crianças e adolescentes e, assim, Marquinhos trouxe sua esposa e um amigo, o 

André, que organiza as comissões de frente da Samba Puro junto com o coreógrafo 

Gil Colares. 

Marquinhos nos relatou que seus pais foram um dos fundadores, em 1984, da 

Academia de Samba Puro e que, desde criança, acompanhava-os na trajetória. 

Passou por todos os setores da Academia e foi assim que aprendeu sobre a 

organização da academia e sobre a música, por ser um garoto do morro muito 

“enxerido”, ele mexia nos instrumentos, experimentava e acompanhava os irmãos 

durante os ensaios, ajudando a organizar e afinar os instrumentos. Por gostar de 

seguir os exemplos dos pais, tornou-se diretor da academia, cargo que ainda 

permanece atualmente. Pai de Marquinhos auxiliava os trabalhos da ONG e foi com 

essa parceria que conseguiu um local para que a Academia de Samba Puro pudesse 

fazer seus ensaios e ir se estruturando. 

Marquinhos ressalta que a história dele não é muito diferente da dos alunos 

que o escutavam e que entende que a comunidade é carente, mas que existe muitas 

riquezas nela: ‘’é como pegar uma pedra e lapidar’’. Para fazer a diferença basta 

querer e acreditar que é capaz de viver com honestidade. Marquinhos acredita que 

todos têm capacidade de adquirir o que desejam por mais que seja difícil e que, 

através da música, ele já viajou para Argentina, Uruguai e Paraguai. Ele se considera 

um musicista por tocar, cantar e compor. Ressaltou que a Academia de Samba Puro 
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e a música são iguais à roda na qual estávamos naquele momento, que entrando nela 

existiam muitas possibilidades de conhecimento, pois ali os alunos poderiam 

experimentar tocar, dançar, auxiliar na organização. Ele ressaltou que naquelas 

atividades havia muita história e cultura, elementos essenciais que o auxiliaram na 

escola em época de avaliação, quando o assunto era sobre culturas regionais. Em 

sua fala, Marquinhos reforça que a música é uma história, assim como a Academia 

conta histórias através dos temas de enredo que são escolhidos para o carnaval. 

Marquinhos trouxe uma reflexão sobre o nome do lugar em que vive, pois nas 

entrevistas de emprego, na maioria das vezes, pergunta-se sobre o local onde o 

candidato mora. Ele afirmou que quem mora na periferia acaba não dizendo a verdade 

sobre suas origens, dizendo apenas o bairro ou o nome da rua, não mencionando o 

nome da vila por receio de não conseguir o emprego por conta do preconceito que 

parte da sociedade têm com quem mora nas vilas, comunidades e favelas. A partir 

disso, comentou com os alunos que, em algumas vilas, estão trocando o nome para 

comunidade, por ser uma palavra que remete a coisas boas. Salientou que, hoje em 

dia, são os poucos que ainda falam que moram no morro ou moram na vila. 

Marquinhos lembrou que não deveria existir esse preconceito por sermos iguais e 

sermos seres humanos, que sentem fome e dor. Ele destacou ainda que a criança 

que mora na vila é a mesma criança que mora no bairro de classe média alta. Com 

essa fala, a mãe de uma aluna complementou dizendo que somos iguais, o que muda 

é o endereço, e que somos seres humanos, tendo as mesmas necessidades. 
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                 Figura 3 – Relatos de Marquinhos 

               
                 Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Durante essa reflexão, Marquinhos fala que é por isso que nós também não 

devemos ter preconceito com quem mora em outros bairros de classe média, não 

precisamos ter essa rivalidade com quem mora num bairro diferente do nosso, pois 

uma hora poderíamos estar recebendo essas pessoas aqui na comunidade para 

agregar conhecimento. Nesse momento, ele me mencionou como exemplo o trabalho 

que venho realizando dentro da comunidade, que eu estou me formando em 

licenciatura em Dança e estaria trazendo mais conhecimentos para eles. 

E com esse contar histórias, alguns alunos foram dizendo que já participaram 

da Academia de Samba Puro. Gabriel disse que já dançou como passista durante três 

anos na escola de samba e dançou por dois anos com a colega Soyane, que também 

trouxe seus relatos dizendo que o Pedrinho, pai de Marquinhos, ajudou muito quando 

ela precisou fazer ajustes nas roupas que iria desfilar e que ela leva isso para a vida 

toda dela, pois recebeu ajuda do Pedrinho e outras pessoas para que desse tudo certo 

no seu desfile. 

Soyane também comenta que sua mãe dançou na Samba Puro e, quando ela 

era criança, acompanhava-a nos ensaios. Valessa também trouxe seu relato, 

refletindo que agora entende por que gosta de dançar, pois sua mãe dançava quando 

estava grávida dela. Conforme as histórias iam sendo contadas, ia se percebendo 
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uma deflagração da memória, ou seja, outras memórias que estavam guardadas 

surgiam em outros alunos. Memória puxava memória, algo como a volta do reprimido. 

Um descobrimento de um outro que é si mesmo, a escuta de um “si” profundo, que 

talvez favoreça a escuta do outro (MEYER, 2001). 

A Academia de Samba Puro passou por diversas gerações. Para manter essa 

resistência cultural na comunidade, Marquinhos nos convocou para se juntar à 

Academia de Samba Puro para fazermos parte de uma das alas, podendo assim 

fortalecer os jovens artistas da comunidade, porque hoje ele sente falta disso, da 

comunidade estar mais presente no que é deles. A Academia de Samba Puro é da 

comunidade, mas às vezes acabam chamando pessoas de fora dela para fazer parte, 

sendo que a maior riqueza está alie que o objetivo é deixar o legado. Por isso, fazem 

questão de que as crianças e adolescentes se envolvam com a escola e que 

aprendam a costurar suas roupas para o desfile. A atividade também pode gerar renda 

para eles no futuro. Além disso, os alunos teriam a possibilidade de aprender a 

organizar os instrumentos, a dançar e a conviver com essa cultura que é da Vila Maria 

da Conceição. 

No mesmo dia recebemos o Pedro, que mora na comunidade desde criança. 

Ele contou como aprendeu a fazer alguns instrumentos de percussão e disse que, aos 

12 anos, aprendeu a fazer o agê, brincando com uma garrafa pet, colocando o fio 

envolta da garrafa e depois ia passando as bolinhas por dentro do fio. O tambor, ele 

aprendeu um pouco mais tarde, por ser mais difícil, pois precisava deixar o couro de 

molho por algumas horas. Ele explicou que, dependendo do animal que é pego, o 

couro tem que deixar de molho por uma semana e tirar os pelos do couro.  

Pedro assistiu um dos alunos tocando o tambor e depois tocou e cantou um 

pouco, mostrando para o aluno Nicolas que ele não deveria correr tanto enquanto 

toca, que ele tinha que cadenciar, que se continuasse a correr não conseguiria escutar 

sua voz e, assim, atrapalharia quem estava dançando. Ele afirmou que tudo tem que 

estar em conexão, na mesma sintonia. Ambos ficaram experimentando alguns toques 

e cantos, enquanto o grupo permanecia em roda aprendendo junto. Nicolas comentou 

que aprendeu a fazer tambor com seu padrinho, e nesse dia ele trouxe um que tinha 

feito para tocarmos no ensaio. 

Pedro comentou que, hoje em dia, é difícil ver mulher tocando tambor e que 

acha muito lindo ver uma mulher tocando, mas que ela não deveria usar saia enquanto 
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toca para não atrapalhar o seu tocar. Nessa fala, Nicolas contou que conhece uma 

mulher que toca tambor e comenta que os Atabaques podem ficar de pé no terreiro 

religioso, e que conhece o tambor de corda por ser tocado nas religiões Umbanda ou 

Candomblé. Pedro complementa dizendo que em algumas Igrejas Católicas o tambor 

também é encontrado e ressaltou que, independente de religião, todos nós devemos 

nos respeitar. 

Pedro comentou que gostaria de ter trazido os materiais e ter feito um tambor 

de corda com a gente, mas acabou esquecendo. Então, trouxe a saia do age e 

mostrou como se fazia. Afirmou que poderia ser usado na cabeça, como acessório 

religioso. Conforme ia explicando sobre o agê, Pedro falava um pouco sobre cada 

instrumento que estava sendo tocado em nosso processo artístico. Comentou que 

nosso agê estava com a saia muito solta e que, assim, o som saia vazado, e que ele 

ajustou para que o som saísse mais organizado. Pedro disse que o triângulo que 

tínhamos era muito usado dentro da religião afro-brasileira. Ele nos mostrou alguns 

toques que se faz dentro da religião com ele, depois o Agogô que tocou o ritmo Ijexá. 

Enquanto Pedro tocava, Marquinhos da Samba Puro, voltou a nossa sala trazendo 

mais três pessoas que trabalham fazendo as roupas e as alegorias para o carnaval 

da Academia. 

Assim, outras histórias começaram a ser contadas por eles, comentando que, 

ultimamente, o carnaval está sendo desvalorizado. Por isso, estão preocupados com 

o futuro do carnaval, pois não é bagunça, carnaval é cultura. Salientaram que, como 

tal, deve ser preservada, respeitada, por isso, fazem questão da comunidade seguir 

esse legado e estar participando das atividades da Samba Puro. Falaram da 

importância das crianças já, desde pequena, estarem aprendendo a cultura 

carnavalesca para depois passar a diante para outras pessoas e não deixar a 

Academia de Samba Puro perder sua essência, pois são poucas escolas de samba, 

hoje em dia, que são das comunidades carentes. Ofereceram para nós toda ajuda em 

relação ao meu trabalho com os jovens da comunidade e disseram que poderiam 

emprestar o espaço para produzir figurinos e elementos cênicos, que eles não têm 

muito material, mas que o pouco que possuem, talvez, pudesse nos ajudar. 

As crianças estavam atentas às muitas histórias  contadas e começaram a me 

questionar se não iríamos mostrar nosso trabalho para eles. Começamos nosso 

ensaio, sem fazer um aquecimento, sem preparação: as crianças logo pegaram os 
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tecidos que eu havia trazido para aula e junto de Gabriel e Edison, pai da aluna Ana, 

começaram a enrolar os tecidos na cabeça, como turbantes. Outros se organizavam 

tentando lembrar das cenas que haviam construído. Nicolas e Saul se preparavam 

com os instrumentos. André, que veio junto de Marquinhos, estava muito 

envergonhado para falar, mas se juntou com Nicolas e Saul e tocou pandeiro. 

Marquinhos tocou agogô e, assim, todos estavam participando do ensaio. Uns 

assistiam, outros tocavam e dançavam. Meus alunos estavam contentes por estarem 

compartilhando o que haviam feito durante o processo. André entrou na roda, parecia 

festa. 

Eu havia planejado essa aula com uma preparação do corpo, levei pedras para 

que os alunos pudessem explorar uma caminhada sobre elas, pensando no 

enraizamento dos pés, percepção e peso corporal. Havia planejado conversar sobre 

nossas aulas, organizar nossas cenas, conversar mais sobre isso com eles, mas no 

decorrer da aula, fui percebendo que o nosso tempo era curto para tanta história a ser 

contada, tudo o que aconteceu é porque foi necessário para aquele momento. 

Marquinhos se entusiasmou com a aula e buscou mais pessoas para compartilhar 

algo com a gente. Ele pediu ajuda para manter o legado e percebi que tudo isso era 

necessário, eu não podia impedir que tudo isso acontecesse. Então, a mesma 

liberdade que dou para meus alunos durante o processo artístico, eu também precisei 

dar às pessoas que vieram até nossa aula para falar de suas histórias. 

E a ancestralidade estava ali, quando falávamos de histórias, memórias e de 

deixar um legado, deixar que essa cultura afro-brasileira não morra. Foi de extrema 

importância fazer com que nossos jovens refletissem sobre isso e não deixassem de 

acreditar na sua própria cultura e no lugar onde moram: a Vila Maria da Conceição. 

Portanto, não deixar de acreditar em cada um de nós.  

Essa aula acabou se tornando uma atividade de pesquisa, investigação e 

construção de conhecimento, feita pela oralidade, pelo contato direto com o outro. A 

partir disso, foi possível refletir e criar opiniões sobre diversos assuntos, como a 

cultura afro-brasileira, pois não existe cultura negra, ou afro-brasileira individualmente, 

na solidão, mas no coletivo, na cooperação, porque não se come feijoada sozinho, 

não se faz uma roda de samba sozinha (TRINDADE, 2006). 
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6 MATERIALIZAÇÃO DA CULTURA 

 

6.1 HISTÓRIAS DE LOUA PACOM 

 

Durante o processo artístico, alguns alunos mostraram interesse em querer 

vestir roupas étnicas e tecidos de origem africana. Sendo assim, fui até a loja física 

de Loua Pacom, em Porto Alegre, e o convidei para participar de uma das nossas 

aulas, em que ele pudesse contar um pouco mais sobre a África, sobre as histórias 

de alguns tecidos. Entretanto, não pôde ir por conta do tempo, mas afirmou que 

poderia fazer um vídeo dele explicando algumas coisas. No vídeo, Loua conta que 

veio da Costa do Marfim e que está morando em Porto Alegre desde 2015. Ele 

trabalha com música, dança, teatro e comunicação. 

Loua começou a explicar uma das estampas que eu havia comprado para meus 

alunos, um tecido que hoje é fabricado na África. Ele comentou que cada estampa 

tem uma história, assim como a civilização, e as diversas estampas são as memórias 

da África, podendo representar a morte de um presidente, o nascimento de alguém 

que para eles é importante ou acontecimentos que marcam o tempo. Loua pegou uma 

estampa que escolhi e foi contando o significado das cores naquele tecido, que são: 

amarelo, verde, vermelho e branco. O verde simboliza a floresta, o amarelo seria a 

savana e o branco seria o deserto. Na floresta da África Central se encontram os 

elefantes e Ocas que são muitos semelhantes as típicas habitações dos Índios aqui 

no Brasil, também estão na estampa desse tecido. Loua ressalta que, antigamente, 

era comum ver muitos elefantes caminhando pelas florestas, mas que hoje em dia 

isso é raro, pois o ser humano está matando esses animais. No mesmo tecido, havia 

ainda o desenho de uma pessoa e Loua comenta que essa pessoa representa a dança 

que é a essência da vida para eles, é a essência da África. 
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                Figura 4 –Loua Pacom em sua loja de tecidos 

 
               Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Loua também falou sobre a música, mostrou o instrumento tradicional africano 

chamado djembê, que é a essência dos tambores. Logo, se hoje existe tambor, é por 

conta desse instrumento de percussão, que é da África Ocidental, feito de couro, ferro, 

madeira e corda. O formato é de pilão, que as pessoas usam para se comunicar ou 

para dançar, porque antigamente não existia rádio e música eletrônica. Ele afirma que, 

mesmo hoje já existindo a tecnologia, os instrumentos de percussão são muito 

valorizados pelos povos africanos. Loua conta que esse instrumento dá o ritmo e que 

sem o ritmo não existe a dança. Então, é como se a dança e a música fossem uma 

árvore, ou seja, se tem ritmo, tem a dança; e se tem dança, é porque tem ritmo. 

Conforme eu ia gravando Loua contando essas histórias, sentia vontade de 

ficar escutando-o cada vez mais, pois são conhecimentos que não são vistos na 

escola. Até mesmo na internet é difícil de encontrar assuntos como esse, portanto, 

queria escutar e ver mais sobre a dança dele, sobre a música, sobre a cultura, mas 

Loua não tinha tempo. Era sobre essas histórias que deveríamos estar conhecendo, 

Loua na minha frente é como se fosse uma raridade, na qual a gente não tem acesso 

facilmente. Acredito que, por isso, é que ele não tenha tempo, muitas pessoas o 

procuram, o convidam para participar de eventos, trabalhos, assim como eu fui 

procurá-lo. 
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6.2 FIGURINOS CHEIOS DE SENTIDOS 

 

Conforme o processo de criação em dança acontecia, os alunos trouxeram 

ideias de figurinos no qual eu pedia que refletissem sobre suas escolhas, o motivo que 

os levaram a escolher uma certa cor, ou certo modelo de figurino, fazendo pensar 

também no que estariam vestindo nos pés. Tecidos étnicos fariam parte de nosso 

figurino, como desejo dos alunos, que sabem que vêm de uma cultura africana, e 

levados ao palco como forma de resistência, além de serem coloridos, alegres, ricos 

em diversidade de cores, formatos, estampas e cheios de significados. 

 A vontade de trazer saias ganhou força entre os alunos. A aluna Brenda, 

durante os ensaios, se imaginava com uma saia amarela bem rodada e um espelho 

lembrando o orixá Oxum. A aluna Soyane imaginava sua saia branca que, para ela, é 

como se deixasse a alma limpa, aberta para criar e que, com a saia, iria se sentir mais 

à vontade, como se libertasse seus movimentos para dançar. O aluno Wenzo queria 

vestir peças que lembrasse orixá Odé, nas cores azul e branco. Solene queria usar 

um vestido branco com pedaços de tecido étnico que já havia vestido em outras 

apresentações dentro da ONG, onde faz aula de dança comigo. Valessa fez o mesmo, 

escolheu um figurino azul que ganhamos de doação, ela disse que gostou muito desse 

vestido e que sempre se imaginava dançando num palco com ele. 

E como protagonistas nesse processo artístico, os alunos traziam seus 

figurinos que contavam a história de cada um, ou seja, cada figurino tinha um 

significado para eles. Hendryus trouxe um figurino que ele vestiu quando fez parte de 

uma ala da Academia de Samba Puro. Ele nos contou que era um figurino de extrema 

importância para ele, pois foi na escola de samba que ele teve contato com a dança, 

aprendendo a montar a ala, a organizar as coreografias, na qual ele disse ter feito um 

caderno desenhando as movimentações. Alguns figurinos contavam histórias também 

e estariam nas cenas criadas por eles. 
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                Figura 5 – Saias que libertam 

              

                Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Escolhi meu figurino também, já que fui convidada a fazer parte das cenas com 

eles. Confessei aos alunos que, durante o processo artístico, assistindo as 

improvisações que criavam, e ouvindo os instrumentos de percussão sendo tocados, 

eu estava com muita vontade de fazer parte, pois sentia que meu lugar era ali, com 

eles, dançando, cantando, tocando, que eu sempre gostei de escutar os tambores. 

Ressaltei a eles que meu coração sempre bateu mais forte quando eu assistia as 

escolas de samba no carnaval, pois me sentia pertencente a essa cultura que faz parte 

de nós. Acredito que estava sendo contagiada pela energia vital que ali se encontrava, 

talvez era algo que tínhamos em comum. 

Então, escolhi vestir saia branca como uma aceitação da religião que fez parte 

de mim desde a infância, mas que, por conta do preconceito de parte da sociedade, 
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eu não podia expressá-la. Cresci com dúvidas, pois parte da minha família era da 

religião de matriz africana, a Umbanda, e a outra parte evangélica. Fui batizada na 

Igreja católica e na Umbanda. Essa dúvida de qual religião faço parte percorreu por 

toda minha infância e adolescência, pois, às vezes, minha avó me levava para cantar 

no coral de uma das Igrejas Evangélicas e lá escutava que a Umbanda era algo ruim. 

Hoje, consigo formar minha opinião sobre as coisas e com esse processo 

artístico fui entrando em muitas descobertas não só sobre mim, mas sobre nós. E 

decidi que a cor branca iria predominar meu figurino, trazendo o sentido de paz, 

igualdade, simplicidade, pureza, ou seja, os mesmos significados que aprendi com 

meu pai dentro da Umbanda. Decidi utilizar acessórios coloridos, enfatizando que 

somos diversos, uma vez que o colorido sempre me chamou atenção e me remete à 

alegria e à nossa diversidade. As cores juntas enfatizam que o mundo é feito de 

diversidade, somos diversos, mas somos seres humanos, logo, uma coisa só. 

Durante o processo de escolher os figurinos, a mãe de uma das alunas se 

ofereceu para ajudar na confecção. Andrea conta que costura para as pessoas 

conhecidas da Vila Maria da Conceição e já costurou para a Academia de Samba 

Puro, para casas de religião e agora faria parte de nosso trabalho. Os figurinos dela 

não simbolizam apenas um sentido para os alunos, mas também a sua história e a 

sua contribuição. E nesse processo, fui questionando os alunos sobre o que vestiriam 

nos pés, pois durante as aulas estavam de pés no chão, algo que fui trabalhando com 

eles dentro da ONG, uma vez que, antes, eles achavam um absurdo dançar com os 

pés no chão e sentiam vergonha de tirar o calçado. Percebi que nesse processo isso 

não era mais um problema, estava sendo prazeroso sentir os pés tocar o solo e 

preferiram manter os pés descalços para as cenas. 

 

6.2.1 Cabelos que falam sobre nós 

 

Durante o processo, o cabelo se tornou objeto de reflexão para alguns, 

principalmente para as meninas. Uma delas disse que no dia da apresentação, na 

faculdade, iria soltar os cabelos e deixar eles bem “armados”. Sua mãe, quando a 

escutou, estranhou e me comentou que ela se considerava branca, ficava alisando o 

cabelo o tempo inteiro. Então, questionei a aluna perguntando porque agora, durante 

esse processo artístico, ela pensou em deixar os cabelos cacheados e soltos. Com 
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um sorriso intimidado, ela não conseguiu me responder naquele momento. Pedi para 

que pensasse sobre o assunto e que, se encontrasse uma resposta, poderia vir 

conversar comigo. 

Confesso que é um assunto muito delicado, no qual prefiro deixar que o aluno 

entre nessa descoberta, dentro do seu tempo, que ele possa refletir sobre o cabelo, 

cor, seus fenótipos e suas histórias. Lhyana também comentou em uma das aulas que 

não sabia como deixaria seu cabelo no dia. Comentei tanto para ela, quanto para o 

grupo que o cabelo fala muito sobre nós e sugeri que ela experimentasse diversas 

maneiras de arrumar o cabelo, a fim de perceber qual penteado faria com que se 

sentiria melhorou que fizesse algum sentido para ela durante a apresentação de 

dança ou para a sua vida. 

Soyane disse aos colegas que, a princípio, deixaria seu cabelo trançado, 

porque foi com a falecida mãe e avó que aprendeu a fazer tranças. Então, dei meu 

exemplo também e disse que no dia de nossa apresentação irei fazer uma trança 

embutida no meu cabelo, que é trançada em cima da cabeça e desce até as pontas 

do cabelo, pois me lembra minha falecida vó Marina, que sempre me apoiou a fazer 

dança. Quando ia me assistir nos ensaios, sempre fazia essa trança em mim e, desde 

então, sempre quando estou ansiosa com alguma apresentação de dança, sempre 

procuro alguém do meu convívio que saiba fazer a trança. É como se esse penteado 

me desse forças e me empoderasse. Sinto que em cada entrelaçar dos meus cabelos 

minha vó está ali, junto comigo. E depois de nossos exemplos, cada um começou a 

pensar em seus cabelos e o que fariam nele para apresentação. Alguns decidiram 

usar turbantes feitos pelo pai de Ana, o Edison. 
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                   Figura 6 – O cabelo fala sobre nós 

                 
                   Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

E para continuar essa reflexão, vou levar para um de nossos ensaios, antes da 

apresentação, o livro escrito por um amigo meu, Luis Gustavo LG Oliveira: “Flora a 

Menina do Cabelo de Mola”. Pensei em trazer o livro porque ele fala da herança que 

Amora, uma menina negra, herda de sua família, e que em cada cacho de cabelo dela 

havia uma história a ser contada. A obra destaca que, muito antes da África virar 

continente, branco e preto eram uma coisa só, e nos faz refletir sobre a diversidade, 

heranças culturais de matriz africana e que o cabelo é como a linha do tempo que 

enrola e desenrola nossa ancestralidade. 

O cabelo faz parte de nós, uma herança que carregamos de nossas famílias, 

e que auxilia na construção de nossa identidade, assim como o corpo que fala muito 

sobre nós, fenótipos que podem expressar uma determinada etnia como é 

mencionado no Caderno a Cor da Cultura 3, Modos de Interagir: 
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Território livre, ancestral e contemporâneo, dinâmico e tradicional é a 
cabeça. Lugar que revela o homem, seu grupo social, sua história, a 
cabeça define a identidade e traduz o sentimento de pertencimento a 
um grupo. Pentear e mostrar os cabelos é comunicar, receber 
reconhecimento da cultura, manifestar beleza e padrão estético 
(TRINDADE,2006, p. 66). 

 

6.2.2 Figurinos, cenários cheios de sentido 

 

Combinamos um dia para experimentar os figurinos feitos por Andrea e outros 

que ainda não tinham sido escolhidos. Nesse dia decidimos tirar fotos na comunidade, 

pedi que pensassem em lugares que, para eles, tenham algum sentido, lugares que 

contassem alguma história ou trouxessem alguma lembrança. E assim começamos a 

caminhar entre os becos da comunidade juntamente dos pais Edison e Marta, que 

estavam presentes em grande parte do processo. E durante a caminhada pela 

comunidade, os alunos iam lembrando de lugares conhecidos pela comunidade, que 

no decorrer dessa saída os alunos chamavam de pontos turísticos. Tiramos fotos na 

grutinha da Maria da Conceição, uma escadaria que eles chamam de Pedreira, 

mostrando uma visão de boa parte da comunidade. Conforme iam tirando as fotos, 

foram se sentido à vontade de fazer mais imagens em outros lugares. 

Uma caminhada que era para ser breve, durou duas horas. Na ocasião, era 

nítida a alegria deles em estar fazendo as fotos no lugar onde cresceram. Conforme 

passávamos pelos becos, alguns alunos começavam a contar algumas histórias para 

mim. Eu, como professora artista, estava realizada em ver o orgulho que alguns 

demonstravam ao caminhar pela comunidade. Levamos os instrumentos junto, que 

foram tocados durante o trajeto, o que acabava chamando atenção de alguns 

moradores, que nos olhavam pelas janelas e becos. 

Soyane nos auxiliava nessa caminhada, mostrando os lugares que queriam 

tirar as fotos. Até que ela nos levou para um local onde havia um barranco com muito 

lixo e ela insistiu em fazer a foto ali. Os alunos se frustraram com a decisão dela e a 

questionaram do porquê escolher aquele local. Soyane disse: “Tá com vergonha? De 

onde tu veio? De onde nós viemos? Eu cresci aqui e tu também, qual é o problema 

de tirar foto aqui? 
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                  Figura 7 – Vila Maria da Conceição 

               
                 Fonte: Elaborado pela autora (2019) 
 

Depois desse questionamento, outros alunos se juntaram a ela para tirar a foto. 

E nesse momento eu não quis intervir numa construção de pensamento na qual estava 

sendo desenvolvida durante nosso trabalho e essa experiência de fazer as fotos na 

comunidade. Não quis convencer ninguém a fazer essa foto com Soyane, pois percebi 

que cada um estava num processo de refletir exatamente o que ela questionou, pois 

porque deveriam sentir vergonha do lugar onde cresceram. Apenas concordei que eu, 

como professora de dança, também não via problema em tirar as fotos naquele local. 

E nessa caminhada pela comunidade ficou o desejo de fazer um ensaio aberto para 

comunidade entre os becos. 
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           Figura 8 – Foto na conhecida Pedreira da comunidade 

         
          Fonte: Elaborado pela autora (2019) 
 

         Figura 9 – Escadaria da Guilherme 

        
         Fonte: Elaborado pela autora (2019) 
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Sobre o cenário da nossa apresentação, sentiram dificuldade em perceber o 

que gostariam de trazer para o palco. Por esse motivo, começamos a pensar juntos 

no que poderia estar em cena que dialogasse com tudo o que acontecia. Trouxeram 

então a ideia de espalhar pelo palco pétalas de flores, galhos de árvores e as velas 

que serão utilizadas na cena sobre a grutinha da Maria da Conceição. Queriam trazer 

o som da água, que será tocado durante a cena em que dançam e cantam a música 

de Nanã. 

Por ser apresentada em um palco, a escolha surgiu pela falta de oportunidade 

que eles têm, alguns nunca haviam dançado em um palco “de verdade”, como alguns 

comentam. E os que tiveram oportunidade foi durante o meu trabalho dentro da ONG 

em que recebemos convites para apresentar. Alguns participaram de Mostra de 

Dança, outros dançaram pela Academia Samba Puro.  

A iluminação de nossa apresentação foi escolhida por nós no dia em que  

ensaiamos no palco Therezinha Petry Cardona, na UERGS. Eu já havia pensado em 

algumas ideias para sugerir ao grupo, pois a maioria das cenas todos ficam em meia 

lua, por isso, penso em uma iluminação que não atrapalhe a visão deles, já que alguns 

não estão acostumados a lidar com esse tipo de iluminação. Portanto, teve que ser 

algo confortável a todos e que realce nossa meia lua e os nossos percussionistas. 

Nas cenas em que saímos da meia lua, sugeri que luzes mais abertas sejam usadas, 

a fim de que todos apareçam e conseguiam se encontrar no palco durante a 

apresentação. No nascimento da flor, vou sugerir luzes coloridas realçando as 

diversas cores de flores que existem. 
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7 MINHA DOCÊNCIA 

 

Durante minha atuação como professora de dança, antes de entrar na 

graduação na Licenciatura em Dança, eu ministrava aulas para um grupo pequeno de 

crianças em um estúdio de dança. Todos os alunos eram pagantes e pertenciam a 

famílias de classe média alta. Minha professora e eu usávamos apenas a metodologia 

de cópia e repetição. Sendo assim, eu não conhecia outras possibilidades de criar e 

fazer dança. 

 Quando entrei na graduação de Licenciatura em Dança aprendi que existem 

outras metodologias. Percebi a importância do professor artista como mediador na 

construção de conhecimento e as relações que se estabelecem entre aluno e 

professor. Essa construção de conhecimento em dança que tive ao longo da 

graduação me fez repensar na metodologia que eu traria para essa pesquisa, pois é 

justamente a liberdade o que os alunos perdem dentro da sala de aula. Às vezes, o 

se movimentar demais se torna bagunça e acabam chamando os alunos de 

indisciplinados. Ressaltam que, quanto menos a criança se mexer, maior será a 

demonstração de que ela é disciplinada e educada. Entretanto, a “bagunça”, na 

verdade, pode ser uma forma pela qual crianças e adolescentes se expressam, seja 

com movimentos ou falas.  

Dentro de algumas escolas, o professor relaciona a indisciplina do aluno como 

excesso de movimento, estimulando-o a se movimentar cada vez menos. Alguns 

educadores salientam que a movimentação de crianças e adolescentes é liberdade 

demasiada e, por vezes, os alunos são punidos por causa desse paradigma. Ou seja, 

se ele é indisciplinado, ficará sem ir ao recreio, sem brincar com os colegas e isso 

acaba mostrando que o movimento é sinônimo de prazer e a imobilidade o sinônimo 

de desconforto (STRAZZACAPPA, 2001). 

Com essa reflexão, resolvi trazer para esse processo artístico aulas em que 

eles pudessem improvisar movimentos investigando sua ancestralidade, podendo 

permitir que juntos decidam como irão dançar. A atividade também possibilitou que 

cada um concebesse sua autonomia, pois ela vai se construindo na experiência de 

inúmeras decisões que vão sendo tomadas, uma vez que os alunos vão 

amadurecendo no decorrer da vida. É um processo que vai acontecendo através de 

experiências estimuladoras de decisão e de responsabilidade, uma das formas de 
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experiências respeitosas de liberdade e de uma pedagogia da autonomia 

(FREIRE,2002). 

Durante o processo artístico, algumas alunas me questionaram o porquê de 

elas estarem fazendo tudo sozinhas, que era a primeira vez que eu não estaria dando 

aula. Esse questionamento surgiu porque dentro da ONG preciso seguir algumas 

normas e, na maioria das vezes, eu precisava focar nos códigos de uma dança 

específica para criar as coreografias que seriam apresentadas dentro da ONG. Logo, 

não conseguia deixar que os alunos tivessem essa oportunidade de criar e fazer 

dança, sem que eu necessariamente estivesse na frente do espelho com eles 

ensinando os códigos. 

Então, expliquei sobre as metodologias que cada professor pode seguir para 

dar aula e que estamos muito acostumados com aquela metodologia tradicional, na 

qual o professor traz o conhecimento e repassa aos alunos. E os conhecimentos que 

os alunos já carregam consigo? A gente não aprende com eles? Argumentei que se 

eu, professora artista, não tivesse trazido essa proposta nunca teríamos visto a 

tamanha capacidade de criação que eles têm. Também não veríamos todas essas 

improvisações que eles criaram juntos e que, assim, era um jeito de todos nós 

aprendermos juntos, inclusive eu como professora estaria aprendendo também. É um 

compartilhamento de heranças culturais na qual todos estão participando.  

Esse início de processo me fez refletir como estamos condicionados a seguir 

um certo padrão de dar aula, impossibilitando que outras formas de aprendizagem 

aconteçam dentro de uma sala de aula ou de um estúdio de dança. É muito mais fácil 

trazer algo pronto para os alunos do que, aos poucos, ir construindo o conhecimento, 

em que, juntos, é possível explorar a capacidade de criação em dança de cada 

participante.  

Durante as aulas, percebia que alguns alunos não estavam conseguindo 

improvisar movimentos. A vergonha ou a liberdade maximizava essa dificuldade em 

criar. Por isso, eram necessários o respeito e a paciência de todos, pois cada aluno 

tinha um tempo de aprendizagem. Eu como professora artista tinha o papel de auxiliar 

nesse desenvolvimento durante o processo de criação em dança. Trazendo a ideia de 

uma esperança em que professor e alunos, juntos, podem aprender, ensinar, produzir 

e juntos igualmente resistir aos obstáculos de nossa alegria (FREIRE, 2002). 
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Fiquei me questionando se esse processo artístico seria considerado uma aula 

de dança, ou um encontro, pois não estávamos dentro de uma sala de aula. Eu 

percebia que aprendíamos com as histórias contadas por cada um, refletíamos sobre 

e fazíamos arte a partir das heranças culturais de cada um. Durante este processo, 

tentava identificar se essa docência estava, de fato, sendo uma aula ou um encontro, 

já que durante o período escolar nunca tive contato com essa metodologia de 

aprendizagem e de trocas de experiência, somente durante a graduação em Dança.  

Nunca tive oportunidade de experimentar essa forma de docência, em que eu 

conseguisse dar liberdade para meus alunos, trazendo suas heranças culturais. 

Durante o processo artístico tentava dar nome ao que estava acontecendo. A única 

certeza que eu tinha era que eu estava no lugar de professora de dança, que aprendia 

junto aos alunos. Percebia que, durante as aulas, estávamos falando de memórias, 

de ancestralidade que cada um teme, do mesmo jeito que o aluno Nicolas nos contava 

como ele aprendeu a fazer Tambor, com o padrinho dele, sentia que da mesma forma 

aprendíamos sobre dança, sobre música, aprendíamos juntos, como se essa história 

agora fizesse parte de outras histórias. Agora, todo mundo sabe como se faz um 

tambor, como deve ser tocado e segurado, conhecimento que poderá ser repassado 

para outras pessoas depois. 

Durante as conversas com o diretor e outros integrantes da Academia de 

Samba Puro, fui percebendo que estávamos falando do mesmo jeito de ensinar e 

produzir arte. Pois, dentro da escola de samba, eles não tinham nenhum profissional 

formado em música ou dança, mas que aprendiam um com os outros e criavam tudo 

no coletivo, mantendo sempre o respeito, a atitude, o senso de comunidade e a 

vontade de manter a essência da escola de samba, onde cada um que fazia parte 

deixava o seu legado, o seu ensinamento, a sua contribuição para os integrantes da 

Academia de Samba Puro. 

Assim, permaneço na reflexão sobre minha docência, em que junto com os 

alunos aprendemos a fazer arte, a fazer dança, não necessariamente desmerecendo 

a aprendizagem por reprodução de movimentos, pois também é um modo de 

aprendizado eficiente, porque exige atenção, consciência e a leitura pessoal daquilo 

que será absorvido pelo corpo, mas o que se tenta é mostrar outras maneiras de 

aprender (SILVA, 2017). 
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E essa outra maneira de se aprender que tornava nossas aulas ainda mais 

prazerosas, uma vez que os alunos iam descobrindo suas capacidades de improvisar 

em dança, o que para mim era gratificante ao ver tão envolvidos nas propostas. Eles 

se sentiram inspirados a criar, o que me motivava a pesquisar sobre o que surgia, 

cada vez mais, pois assim também me entendia como gente, como mulher branca 

nesse Brasil miscigenado, aprendendo sobre o educar com consciência, enfatizando 

que, como professora, nunca paramos de aprender, é um processo contínuo. 

Nesse aprender, fui percebendo que, durante a minha formação escolar, 

quando falávamos sobre a História do Brasil, estudávamos o que estava no livro: sobre 

revoltas, a exploração das terras brasileiras, quem descobriu o Brasil, mas não me 

recordo de estudar sobre as heranças culturais africanas que constitui nosso país. A 

História do Brasil, ou melhor dizendo, da sociedade brasileira, é um exemplo claro: 

durante muito tempo a historiografia ocultou e ignorou a contribuição das sociedades 

e culturas africanas para a nossa formação social (LIMA,2006). 

E por conta dessa ocultação se tornou obrigatório a valorização da história da 

África e Ciências Humanas – História Ensino Fundamental das culturas afro-brasileira 

e indígena (Lei nº 10.639/200349 e Lei nº 11.645/200850), para que não realce 

apenas em razão do tema da escravidão, mas, especialmente, por se levar em conta 

a história e os saberes produzidos por essas populações como artífices da própria 

história do Brasil. A relevância da história desses grupos humanos reside na 

possibilidade de os estudantes compreenderem o papel das alteridades presentes na 

sociedade brasileira, e sua pluriculturalidade (BNCC). 

Nesse trabalho, aprendo com a proposta de Inaicyra Falcão dos Santos em que 

ela traz a dança-arte-educação, mostrando as culturas afro-brasileiras numa recriação 

estética pluricultural, construindo uma experiência de ensino artístico de dança e 

cultura através da história do movimento corporal dos indivíduos brasileiros, em que 

o aprendizado acontece nas outras áreas, como música e canto, tendo a arte de forma 

integral, em que a referência educativa das culturas afro-brasileiras coloca-se como 

elemento de verdade em busca de uma sociedade mais justa que respeite a 

diversidade cultural(SANTOS,2002). 

E para agregar à reflexão que venho desenvolvendo ao longo desse trabalho, 

tive a oportunidade de fazer uma aula com minha referência Lara Rodrigues Machado, 

que me fez entender um pouco mais sobre o jogo na construção poética. O jogo de 
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Lara começa no preparo corporal, sempre estabelecendo relações com as pessoas 

que participam e o jogo se mantém durante toda a proposta dela, em que o contato 

corporal com o outro já começa do início e vai até o fim. Fazendo-me refletir como eu 

poderia manter a espontaneidade das improvisações dos alunos durante as cenas, 

pois na proposta dela a energia vital se mantinha na maioria das pessoas, pois 

estavam se divertindo ao dançar. 

Ao manter esse jogo o tempo inteiro, Lara se refere por diversas vezes quando 

nos relacionamos com alguém dançando e que sempre temos que encerrar essa 

relação. Então, em cada relação, as pessoas mantinham a afetividade, o respeito, e 

cada vez que terminávamos de interagir com as pessoas, fechávamos a relação com 

um abraço, aperto de mão, um olhar intenso. Ela também reforça a ideia de que cada 

um tem seu gingando, um jeito de dançar e que, por vezes, sentiremos estar mais 

conectados com uma pessoa do que com a outra. Então, ela fazia com que 

improvisássemos com diversas pessoas, explorando o contato pelas mãos, coluna, 

cabeça, quadril, fazendo com que conhecêssemos as histórias que cada corpo conta 

dançando, se relacionando com o outro. 

Dessa forma consegui sentir e perceber situações na qual ela relata em seu 

livro “Danças no jogo da Construção Poética”, em que todo corpo merece carinho em 

sua aproximação e quando tocamos o outro devemos pedir licença, não com as 

palavras, mas com nossas ações e, desta maneira, seremos convidados a nos 

aproximar, propondo uma possibilidade de jogo corporal sem invasões. E fiquei me 

questionando como seria esse meu trabalho com outras pessoas, outro público 

também, me deixando com essa vontade de ampliar o que estava aprendendo com 

ela e com todo esse processo artístico. Fiquei com a vontade de trabalhar mais com 

os alunos sobre essas relações e de como encerra-las, como eu poderia começar a 

trabalhar o contato e improvisação com eles, como fazer mais dança a partir da 

proposta de Lara, e descobrir o que mais dessas relações podem surgir, pois percebi 

que temos muito ainda o que descobrir do que somos capazes de fazer dançando, 

improvisando e contando nossas histórias. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante a construção desse trabalho, pude refletir sobre minha atuação como 

professora artista num todo, pois não existe, ser professora sem ser artista ao mesmo 

tempo, ambas estavam juntas, “pois o professor artista não seria uma soma de 

professor mais artista, e sim 100% artista e 100% professor. Não se distanciando do 

trabalho dos alunos, mas de fato produzir, construir um espaço para criação junto com 

os alunos” (ICLE,2012). 

E numa troca de saberes entre aluno e professor, eu me entendia também 

como gente e como professora de dança, sempre atenta aos cuidados que deveria ter 

durante esse processo artístico e aos meus deveres em uma educação inclusiva, 

acolhedora. Eu aprendia muito em cada momento desse trabalho, inclusive a escutar 

mais os alunos durante o processo artístico em dança, pois em cada aula aconteciam 

situações que precisavam de atenção. E dentro do possível, eu tentava corresponder 

a tudo, ou quase tudo, uma vez que fui percebendo que muitas outras coisas 

precisavam ser trabalhadas e precisavam continuar sendo trabalhadas, é um 

processo que não deveria se encerrar aqui. 

Cada vez ficava mais nítido que um professor nunca para de aprender. 

Construir o conhecimento em conjunto com os alunos se tornou, para mim, ainda mais 

prazeroso. Foi uma construção de conhecimento que ia acontecendo a cada aula, a 

cada questionamento e a cada reflexão. Durante as conversas com os alunos, fomos 

percebendo que, por muitas vezes, escondemos do que gostamos para evitar os 

preconceitos que parte da sociedade onde vivemos tem. Preconceitos por conta da 

sua cor, da intolerância religiosa, das críticas sobre a maneira que se dança, entre 

outras facetas. 

A partir disso, fomos refletindo sobre a importância desse trabalho estar sendo 

levado para a cena da dança e para a vida de cada um de nós. Aprendemos que 

juntos, independente de cor, classe social, ou religião, estamos fazendo arte com 

respeito às diferenças e valorizando a herança cultural que cada um trouxe para as 

aulas e quem sabe assim, não auxiliamos a tornar a sociedade um lugar mais justo. 

E com esse exercício de escutar e falar, durante o processo artístico, agente 

se comunica o tempo inteiro, seja pela oralidade, pelo canto, música, dança e com 

nossas histórias sendo contadas através da arte, vamos compreendendo nossas 
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culturas, adquirindo conhecimento, sentindo-nos valorizados em ver alguém 

escutando nossa história. Com nossa ancestralidade, vamos nos identificando, nos 

conhecendo, nos descobrindo e encontrando a energia vital, o que tornou nossas 

aulas vivas e potentes, trazendo-nos a integridade da vida para a dança e o 

movimento. 
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