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(...) Que a importância de uma coisa não se mede com fita métrica nem 
com balanças nem barômetros etc.  
Que a importância de uma coisa há que ser medida pelo encantamento 
que a coisa produza em nós. 

Manoel de Barros 
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RESUMO 
 

DIÁRIOS DE RIO:  o Auto da Barca Amazônica embarca a escola pelas ruas de Abaetetuba.  

 

Jaqueline Cristina Souza da Silva   

 
Esta dissertação é resultado de reflexões construídas ao longo de nove anos, a partir das 
experiências adquiridas durante as travessias de Belém para a cidade de Abaetetuba, no estado 
do Pará. A pesquisa se dá sobre a construção poética do espetáculo Auto da Barca Amazônica 
(ABA), realizado entre os anos de 2007 a 2010, com os alunos do ensino fundamental e médio 
do Colégio São Francisco Xavier, e faz parte do programa de Mestrado Profissional em Artes 
– PROFARTES, na linha de pesquisa Processos de Ensino-Aprendizagem e Criação em Artes 
na área de Teatro. Pretende-se aqui compreender como o ABA contribuiu para uma prática 
social no contexto de integração e formação entre escola e comunidade, cujos elementos são 
extraídos de saberes e oralidades recorrentes da cultura local e das linguagens das artes cênicas 
(teatro, dança, circo, cenografia, figurino, dramaturgia) em um diálogo com a realidade 
Amazônica. Como fundamentação teórica, destaca-se a Etnocenologia (BIÃO, 2009) 
compreendendo o ABA como prática espetacular – PCHEO, construída a partir de matrizes 
culturais e estéticas de uma “comunidade emocional” (WEBER, 1921), num diálogo com a 
sociologia compreensiva (MAFFESSOLI, 2014). A metodologia fundamenta-se na 
etnopesquisa (MACEDO, 2006) destacando-se a atuação do pesquisador-participante ou 
pesquisador-navegante (BRIGIDA, 2014) e considerando-se na análise a fala dos sujeitos 
envolvidos (navegantes), trazendo à tona relatos escritos ao longo de oito anos em minhas 
viagens semanais sobre a Baia de Guajará no trajeto Belém-Abaetetuba, em diários (escolares 
ou de bordo) aqui tidos como Diários de Rio. Além dos relatos dos navegantes do ABA, obtidos 
por meio de entrevista aberta, o estudo apoia-se ainda em uma imagem-força específica 
(RANGEL, 2009), o barco-serpente, dando movimento à analise baseada em elementos 
simbólicos e afetivos, memórias e transgressões. Como resultado, verifica-se que o ABA foi 
uma experiência que contribuiu para a construção de um olhar diferenciado para o ensino de 
artes na escola pública. Tendo como alicerce a relação professor-aluno-escola-comunidade, o 
projeto artístico-educacional favoreceu o sentimento de pertencimento entre os envolvidos, 
através da inserção cultural-histórica-social dos alunos para dentro da sala de aula, gerando 
neles a valorização de suas vivências, a construção de sua autonomia e o encantamento com a 
sua realidade a partir da criação de um processo crítico-criativo de uma experiência em artes.  
  
Palavras chave: Ensino e aprendizagem, Artes Cênicas, Etnocenologia, Pertencimento. 
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ABSTRACT 

DAILY RIVER: The Auto da Barca Amazônica Boarding School from Abaetetuba Street. 
 
This dissertation is the result of reflections builted for nine years ago from the experiences 
gained during traveling of Belém to the town Abaetetuba in Pará State. Research takes on the 
poetic construction of the Auto da Barca Amazônica (ABA), accomplished in the years 2007-
2010, with the students of elementary and high school of the College of St. Francisco Xavier 
and belong of the Professional Master's program in Arts - PROFARTES in line of research 
Teaching-Learning Process and Creation in the Arts Theatre area. It is intended aim If here to 
understand how the ABA has contributed to a social practice in the context of integration and 
training between school and community, from elements extracted from recurring knowledge 
and orality of local culture and languages of the performing arts (theater, dance, circus, 
scenography , costume design, dramaturgy) in a dialogue with the Amazon reality. As a 
theoretical basis, there is the Etnocenologia (Biao, 2009) comprising the ABA as spectacular 
practice -PCHEO, built from cultural and aesthetic matrix of an "emotional community 
'(Weber), a dialogue with the comprehensive sociology (Maffessoli, 2014) .The methodology is 
based on etno search (MACEDO, 2006) highlighting the role of the participating researcher 
or researcher-navigator (BRIGIDA, 2014) and considering the analysis of the speech involved 
subjects (mariners) ,bringing up written reports over eight years my weekly trips on the river 
of Guajará in Belém, Abaetetuba path in daily (school or board) here taken as Daily River in 
addition to the reports of the ABA mariners, obtained through open interviews, the study  also 
supports up  a specific -Strength image (RANGEL, 2009): the boat-snake, giving movement to 
the analysis from symbolic and affective elements, memories, transgressions. As a result it turns 
out that the ABA was an experience that contributed to building a different look for arts 
education in public schools, based on the teacher-student-school-community foundation and 
fostered a feeling of belonging among stakeholders through cultural-historical-social 
integration of students into the classroom, creating in them the value of their experiences, 
building their autonomy and the enchantment with their reality from the creation of a critical-
creative process of an experience Art. 

 
Key words: Teaching and Learning in performing arts, Ethnoscenology, Belonging. 
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UMA BREVE CONVERSA 

Quem sou eu? Por que estou fazendo e ensinando teatro? Como, enquanto professora-

artista-pesquisadora, envolvo-me com meu objeto? O que pesquiso tem a ver com a realidade 

dos meus alunos e minha? Essa pesquisa vai além do registro, do relato? Qual é o impacto que 

uma pesquisa aplicada em artes causa na sociedade? O que se devolve?  

No processo de escrita dessa dissertação, são colocadas questões norteadoras que servem 

como bússola para a compreensão dessa pesquisa, através dos olhares de quem pesquisa e de 

quem conta a história, buscando o reconhecimento das histórias dos participantes, em suas falas 

que estão aqui apresentadas e impressas nessa construção poética.  

Os docentes do Programa de Pós-Graduação Profissional em Artes – PROFARTES da 

Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC – CEART, em parceria com o Instituto de 

Ciências da Arte – ICA da Universidade Federal do Pará – UFPA, propõem para nós um jogo 

de significações (como percebi e gosto de chamar) da escrita de nossos objetos de pesquisa. “A 

escrita é um jogo!” (XAVIER, 2015)1 Nesse jogo, muitas verdades vêm à tona: aquilo que não 

esquecemos, pois é “algo que está impregnado em nosso corpo, nossa memória, nosso discurso” 

(LIMA, 2015)2. Verdades essas que são produzidas por questões políticas, ideológicas e sociais 

diferenciadas.  

“A escrita é encenação!” (LIMA, 2015)3 Ela externaliza nossos conflitos, lacunas e 

desejos. Nela, os verbos de ação têm um lugar forte: “são ventos que abrem passagem para o 

processo de escrita” (LIMA, 2015)4 vinculados à pesquisa; potências dentro das significações. 

Nessa encenação, deve-se considerar a pessoalidade, onde se está inserido, o lugar de onde se 

vê, o lugar social do sujeito. 

Aqui nesse espaço, jogo com meu objeto de pesquisa: o processo de construção do 

espetáculo o Auto da Barca Amazônica (ABA), cuja investigação está inserida na linha de 

pesquisa Processos de Ensino – Aprendizagem e Criação em Artes na área de Teatro, o que 

resultou no projeto Diários de Rio5: O Auto da Barca Amazônica Embarca a Escola pelas ruas 

de Abaetetuba.  

1 Prof.ª Dr.ª Ivone Xavier. Anotações de aula do dia 28 de agosto de 2015. 
 
2 Idem 
 
3 Prof.ª. Dr.ª Wlad Lima. Anotações de aula do dia 13 de agosto de 2015.  
 
4 Idem 
5 Aqui, não necessariamente aparecerão os diários em sua íntegra, mas a escrita baseia-se na metáfora, utilizada 
como referência para a construção do texto a partir de diários de bordo das embarcações, diários de bordo de 
espetáculo e diários escolares. 
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As muitas travessias de Belém à Abaetetuba pelas águas da Baía do Guajará servem como 

metáfora para a criação de texto e imagem na dissertação, num diálogo com professores e alunos 

do Colégio São Francisco Xavier (CSFX), tendo como cenário a cidade de Abaetetuba6, uma 

cidade em transformação de seu processo de urbanização, mas que guarda ainda sua essência 

de cidade ribeirinha. 

O Auto da Barca Amazônica (ABA) foi um espetáculo idealizado por mim e por Paulo 

Anete7, dois professores artistas-navegantes, que em suas inquietações, trazem discussões sobre 

o ensino de artes e retiram das margens questões presentes no seu cotidiano, navegando juntos 

nessa viagem que embarcou também uma tripulação formada por alunos, gestores, professores, 

artistas, entre eles: o sociólogo Jones Gomes; o artista plástico Murilo Nascimento; o filósofo 

e bailarino Alberto Valter Mendes; a ex-diretora Miguelina Bitencourt (in memoriam); o 

professor Manoel Carlos Silva, atual gestor do CSFX; os alunos Kayo Nunes, Karina Nunes, 

João Vitor Rodrigues, nossos braços direitos, entre outros que construíram e fortaleceram esse 

navegar. 

Essa barca-teatro construída por nós, navegou por quatro anos, tendo seu início em 2007, 

com pouco mais de 150 alunos nas ruas e em sua última edição em 2010, teve a adesão de todo 

corpo escolar com cerca de 2.600 pessoas, entre “navegantes participantes (alunos, corpo 

técnico e pedagógico) e navegantes expectadores” (BRIGIDA, 2014.p.12. Grifos nossos), 

chegando a uma estimativa de 5.000 pessoas, entre eles pessoas da comunidade e localidades 

vizinhas, artistas locais, trabalhadores, etc. 

 Essa experiência nos proporcionou um navegar entre as ruas-rios da cidade num cortejo 

sinuoso, serpenteado, festivo, que se deslocou de um espaço fechado, institucional, e se abriu a 

partir de um coletivo para toda a comunidade, em um aprendizado simultâneo, compartilhando 

emoções, saberes, oralidades, vivências pessoais e coletivas presentes no cotidiano dos jovens 

ribeirinhos, como forma de trazer esses saberes para dentro da escola e depois romper seus 

muros devolvendo à cidade o resultado desse processo: uma celebração da vida! 

Nesse processo de criação, utilizamos as linguagens visuais e cênicas (cenografia, 

figurino, dança, circo, teatro, dramaturgia,) para a produção de um grande cortejo dramático 

que saiu pelas ruas de Abaetetuba uma vez por ano. Sua narrativa era extraída do conhecimento 

 
6 Cidade localizada na região do Baixo Tocantins, estado do Pará. 
 
7 Pedro Paulo Anete Cirilo, artista plástico, carnavalesco da escola de samba Rancho Não Posso me Amofiná, 
tetra campeão do carnaval paraense, professor da rede estadual de ensino (SEDUC). 
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popular para o ensino formal como construção de um teatro de rua onde a comunhão e a 

efervescência, estavam presentes, gerado por um “estar junto” (MAFFESSOLI, 2009), por uma 

afetividade que “promoveu o estreitamento das relações entre a escola e a comunidade, além 

de estimular, valorizar e divulgar a criação, a experimentação artística nos diversos elementos 

que a encenação de espetáculos dessa natureza contempla.” (BRÍGIDA, 2014, p.12. Grifos 

nossos). 

Toda a concepção girou em torno das tradições adormecidas na cidade, devido à grande 

adesão dos alunos às festas de halloween8, fator que foi um disparador para que surgissem tais 

discussões. Queríamos oportunizar aos alunos o contato com antigos costumes da cidade, como 

o de contar e ouvir estórias de seres mitológicos da Amazônia, construir esses personagens a 

partir de saberes com o miriti9, e, com isso, inserir e valorizar esses conhecimentos do saber 

popular dentro da escola, fazendo com que os conhecimentos produzidos nessa experimentação 

viessem a partir da realidade da comunidade. 

Nesses anos, a população de Abaetetuba pôde vivenciar, nos cortejos, a passagem de 

personagens que estão inseridos no imaginário ribeirinho: botos, matintas, matutos, pescadores, 

sinhazinhas, seres protetores da floresta, pássaros, serpentes. Um “encontro desses elementos 

diversos que constroem a estrutura dramática, as estações, as cenas e os personagens do cortejo 

(...) fazendo das ruas da cidade um espaço de interação artística.” (BRIGIDA, 2014, p.12).  

 No primeiro momento, em Diários do Fundo do Rio, a escrita surge baseada em 

memórias pessoais de uma auto-etnografia10, partindo de um pressuposto que essa escrita 

coloca a pesquisadora também como sujeito para falar da própria experiência. Vemos a 

pesquisadora enquanto aluna, docente e viajante, descrevendo caminhos que levam e trazem de 

seu trajeto antropológico inquietações sobre a arte enquanto disciplina, a formação do professor 

de artes e o olhar sobre a cidade, que está em processo de mudança e apagamento de suas 

memórias. 

8 Dia das bruxas; festa comemorada no dia 31 de outubro, este evento é tradicional em países de língua inglesa. 
A equipe de professores de arte pensava em uma ação que a priori fosse uma forma de contraposição à cultura do 
halloween que se enraizava nos costumes locais. 
 
9 Mauritia flexuosa: palmeira encontrada na Amazônia em áreas alagadas, muito comum na região Amazônica. 
Sua utilização é muito presente como elemento de culinária e no artesanato, principalmente em Abaetetuba na 
produção dos brinquedos de miriti 
 
10Conceito utilizado na antropologia como uma vertente da etnografia e permite ao pesquisador uma coleta de 
dados a partir da sua experiência pessoal, agregando valores às práticas que nascem da vivência do pesquisador. 
(FOURTIN, 2009). 
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No segundo momento, em Diários Simbólicos, há um diálogo com as “ancoragens 

poéticas-metodológicas que constroem a escrita. Nessa pesquisa, o ABA vincula-se aos estudos 

sobre o ensino de teatro na escola e aos estudos da Etnocenologia, cuja abordagem está ligada 

às etnociências, sendo “um novo conceito de caráter essencialmente transdisciplinar que 

privilegia o discurso indissociado da fonte que o gerou, estudando as Práticas e 

Comportamentos Humano Espetaculares Organizados – PCHEO.” (BRIGIDA, 2014, p.25. 

Grifo nosso). 

Os estudos da Etnocenologia trazem para este trabalho uma ancoragem teórica-

metodológica, refletindo e compreendendo o Auto da Barca Amazônica como PCHEO 

enquanto objeto e enquanto prática espetacular construída a partir de matrizes culturais e 

estéticas de uma “comunidade emocional11”, que se uniu com toda força em prol de um único 

objetivo:  estar junto!  

 Como ancoragem poética, alguns “dispositivos inventivos” foram instigados e pensados 

de forma colaborativa, num diálogo, com as professoras, Wlad Lima, Ivone Xavier, Olinda 

Charone e Ana Flávia Mendes Sapucahy, nas disciplinas do programa de Mestrado, para 

fazermos juntas a travessia pelos rios do pensamento e da escrita. 

 Esses dispositivos instigam a produzir textos e imagens, que estão inseridos no corpo da 

dissertação, mas que não obedecem às normatizações, estão à deriva, um convite à dar um 

mergulho nas profundezas dos objetos e imergir. É o tempo de bubuiar.12 

 
A natureza simbólica do ato de “bubuiar” para o ribeirinho pode ser entendida 
pelo gesto contemplativo de pensar sobre o que se está vendo. Em Abaetetuba, 
considera-se que aquele que está a “bubuiar” encontra-se em estado de 
observação devaneante, num “matutar” sobre as coisas da vida e, por que não, 
da morte. Ele está a contemplar um mundo de rios, ilhas e urbanidades 
híbridas das margens. Homem das águas, das chuvas, das florestas de 
açaizeiras, de lembranças da casa de farinha e da roça, navega num estirão de 
imagens que lhe retornam na forma de sons e cores, gestos e palavras, sabores. 
(GOMES, 2013, p.247) 
 

Há também a imagem de um Barco-serpente que rege o simbolismo da produção poética, 

é a “imagem-força” (RANGEL, 2009) da pesquisa, cuja a proposta do exercício, foi pensar no 

objeto de pesquisa como imagem é a representação de forças presentes no imaginário ribeirinho. 

11 As comunidades emocionais ou afetivas são mencionadas na obra póstuma de Max Weber “Economia e 
sociedade”, escrita em 1921 por Marianne Weber a partir de manuscritos que o autor deixou. Michel Maffessoli 
(1987), utilizou o conceito para falar de neotribalismo na pós modernidade. 
 
12Bubuiar: flutuar, boiar n’água, é estar à mercê das águas, entregue à própria sorte, estar relaxado no movimento. 
Para Wlad Lima, também é acalmar o coração. 
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As relações das ações em cada momento da pesquisa estabelecem um diálogo com os 

elementos da natureza13 associados ao movimento do objeto, são eles: Água: travessia; 

memórias, Ar: ancoragens poéticas-metodológicas; Terra: pertencimento; Fogo: processos e 

poéticas de construção do espetáculo, e Éter: reverberações, onde “cada ação faz parte de um 

conjunto de estratégicas, trabalhadas a partir do simbólico e da singularidade poética de cada 

um como elementos de primeira grandeza.” (LIMA, 2015).14 

Dessa forma, criou-se um exercício que busca o processo de construção teórico-poética 

muito mais que o próprio objeto em uma “lógica inventada” (idem) por todos, que atinge 

diretamente o coração de quem constrói e o de quem contempla, “uma brincadeira de tramar” 

(LIMA, 2015)15 e de tecer a escrita sem se desvincular de si, fazendo do ato de dissertar um 

jogo de descobertas da própria pesquisa onde “por detrás de toda expressão abstrata, se oculta 

uma metáfora e toda metáfora é jogo de palavras.” (HUIZINGA, 2000, p. 7). 

No terceiro momento, em Diários de Bordo, trago vozes extraídas de entrevistas para a 

construção da escrita a partir dos relatos da tripulação dessa “Barca”, navegantes-participantes16 

que constroem junto a mim o espetáculo. Esses navegantes somam suas vozes com os autores, 

a partir de doze entrevistas individuais e duas coletivas e dão autenticidade à pesquisa, pois as 

interrogações brotam de uma consciência coletiva e partem da singularidade de cada sujeito. 

13 A proposta metodológica dos elementos surgiu a partir das experimentações construídas coletivamente na 
disciplina O Movimento Criador do Ato Teórico, ministrada pela Prof.ª. Dr.ª Ivone Xavier e Prof.ª. Dr.ª Wlad 
Lima. 
 
14 Anotações de aula. 08/2015. 
 
15 Idem 11. 
 
16 Faço uma referência à Miguel Santa Brígida que utiliza o termo navegante expectador em Auto do Círio: Drama, 
Fé e Carnaval. Acrescento um outro navegante, que é aquele que está inserido, atuante no cortejo. 
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Esses navegantes17, compõem um “cordão”, uma ligação entre nós, uma canção, um 

carnaval assim como nos espetáculos, cujas mãos são dadas para abrir passagem ao cortejo. 

Aqui, são eles que abrem a passagem para esse novo navegar: 

Imagem 1: Ilustração 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 
 

Esses Navegantes dialogam com textos que guardei dos diários (escolares e de bordo) do 

espetáculo:  cartas, avaliações, exercícios, lendas, possibilidades, desejos, narrativas visuais, 

refletindo essa experiência de ensino de teatro, ancorando nos processos teóricos e descrevendo 

essa prática de um jeito próximo, identificando quem somos, onde estamos e o que fazemos, 

um exercício de reflexão sobre nós mesmos, tendo como base a etnopesquisa. 

Para Roberto Sidnei Macedo, a etnopesquisa, enquanto método, possibilita a 

compreensão do fenômeno, a partir de uma construção antropológica do conhecimento. Para as 

ciências do homem ou “ciências do espírito” (MACEDO apud DILTHEY 2004), “o método 

deve brotar da investigação que por princípio interroga o próprio conhecimento a partir do 

conhecedor, do conhecido e do conhecível” (2004, p.14). 

Nesse momento, a pesquisa traz reflexões sobre a proposta pedagógica do “pertencer”, 

baseada na dialogia de Paulo Freire (1996) sobre autonomia e na sociologia compreensiva de 

Michel Maffessoli.(2014) Ambas, “dialogia da autonomia” e “sociologia compreensiva”, são 

voltadas para as questões que movem o aprendizado em artes, trazendo os conhecimentos 

populares oriundos das relações culturais-históricas-sociais dos alunos para o universo da sala 

de aula, conectando a educação formal com a não formal. O que é um começo e não um fim, 

17  As informações específicas de cada navegante estão em anexo no apêndice dessa dissertação. 
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trazendo perguntas que podem ser respondidas por diferentes contextos aos quais os sujeitos se 

encontram: Como uma experiência com a linguagem teatral na educação básica pode se 

transformar em um mecanismo metodológico que estimula o processo crítico-criativo dos 

discentes? Como essa prática pôde mobilizar escola e comunidade a partir do ensino de Artes? 

Como o aluno enquanto navegante participante percebe esse processo? E o que aprendemos?  

Macedo traz a abordagem da etnopesquisa como forma de olharmos essas questões a 

partir de uma educação crítica.  

 

Tal acontecimento só faz sentido a uma consciência que percebe e tal 
consciência, estará sempre investida de uma situação histórico-social, 
será sempre um sujeito do conhecimento, uma pessoa socialmente 
constituída, um pesquisador singularmente sensível, dotado desta ou 
daquela potência. É porque a consciência da qual se fala, é um corpo-
vivente, o seu exercício crítico, jamais poderá erigir-se em um sistema 
acabado do conhecimento universal, porque o seu campo objectual 
confunde-se com a própria ação humana no seu acontecimento 
ontológico e epistemológico: o ato de compreender como condição da 
intersubjetividade humana e como existência encarnada e histórico e 
simbólica. (2004, p.14-15). 
 

O começo dessa viagem, nos faz trazer à tona memórias guardadas dentro de um baú de 

afetos, de sonhos. Esperar a hora de partir e de chegar às margens do porto do Arapari, é sempre 

um ir e vir sentindo o cheiro de maré, de terra molhada na estrada da alça viária e sorrir ao ver 

as borboletas amarelas brincando nos raios de sol, acenando com suas asas em sinal de boas-

vindas.  

É ver o colorido da cidade em seu processo de transformação, ao mesmo tempo de 

resistência de sua história. É ouvir falar da cobra grande que derruba os trapiches. 

É benzer-se ao passar em frente à casa da senhora de Conceição e ajoelhar-se 

humildemente perante sua grande bondade. É falar de toda poesia que nos envolveu durante os 

anos de convivência. 

Mais que apenas um dia de espetáculo ao longo de quatro anos, foram dias de construção 

de um processo de luta, de transformação e até mesmo de transgressão dos padrões impostos 

por um sistema e que se tornou tão grandioso que já não coube na escola, está em outras 

dimensões, e agora, nessa reflexão de âmbito acadêmico, volta a navegar... 

Vamos embarcar! 
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DIÁRIOS DO FUNDO 

DO RIO 

 

 

 

 

 

 
 

Fotografia e edição: Jaqueline Sosi. 
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Trago aqui nesse texto uma prosa longa com um “eu” que havia esquecido, anotações, 

atravessamentos epistemológicos que perpassam por uma auto-etnografia, a partir da 

“travessia” enquanto trajeto da pesquisadora em uma nau-memória, cujo norte são lembranças, 

trajetos, afetos, aportando na própria história de vida de quem pesquisa, onde a escrita permite 

a aproximação do “eu”, indo e vindo “ entre a experiência pessoal e as dimensões culturais da 

pesquisa, a fim de colocar em ressonância a parte interior e mais sensível de mim”. 

(FOURTIN,2009, p.07. Grifos nossos.) 

Deixo registrado memórias de um tempo fecundo, guardadas e ainda latentes: cheiros, 

imagens, canções que me “atravessaram” como um rio. Entre “Nó”, “Ancoragens” e 

“Travessias”, um turbilhão de sensações e pesquisa, um turbilhão de memórias e afetos, gerando 

ressacas e calmarias do além-rio. 

O “Nó” da pesquisa surge a partir das observações enquanto viajante e foram o disparo 

para que a ação surgisse. 

Enquanto ancoragem para a escrita, trouxe, nas palavras de ação, a fala do “caboclês” 

ribeirinho, ganhando, aqui, o reconhecimento de suas significações. 

Na travessia, a Água dispara, como elemento da natureza de primeira grandeza, todo o 

seu princípio feminino. Símbolo das emoções, do inconsciente, da vida terrestre, natural, 

estende-se a toda a matéria em estado líquido, sendo “o símbolo universal de fertilidade e 

fecundidade” (CHEVALIER, J. e GHEERBRANT 1998, p.53). 
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Era casa 
Era jardim(...) 
Os olhares na varanda 
E um cheiro de jasmim... 

Vital Farias  
 

Fotografia e edição: Jaqueline Sosi. 
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1.1- SOBRE MEU QUINTAL: 

Aportar a nau-memória 

Belém, 30 de julho de 2009.  

Nasci e me criei em Belém do Pará, no bairro da Sacramenta, sou filha da periferia, uma 

periferia que não é muito diferente de tantas outras em qualquer lugar do mundo, feito por 

casebres de madeira e ruas de terra batida. Nessas ruas onde brincava de sonhar, de construir 

castelos de terra, mascar capim, pular corda, correr de bicicleta, empinar papagaio, quem de 

nós nunca brincou com latas vazias, fingiu ser astronauta ou cavaleiro da idade média? 

O quintal da minha avó era, na maior parte das vezes, todo meu cenário infantil. Esse 

generoso quintal deixou impresso em meu corpo, quase que tatuado, toda a sua sublime beleza 

de um pequeno universo: o gosto de camapum18, o balançar da ameixeira, as coçadas de 

formigas, o vizinho sobre a cerca, o cheiro de terra molhada depois da chuva, a velha casa de 

madeira, o barulho da cigarra no fim da tarde lilás... 

Durante minha infância, havia também uma amiga íntima: uma janela. Ela se localizava 

na sala de minha velha casa de madeira, onde todos os dias eu via passar pelas ruas o vendedor 

de cascalhos com sua música inconfundível no triângulo, a velha senhora que tinha um andar 

torto e engraçado e que todos diziam que ela era a Matinta-Perera19 da rua, o carroceiro que 

gritava e chicoteava seu cavalo, as crianças que brincavam jogos cantados, rindo e fazendo 

zoadas. Enfim, situações corriqueiras, cotidianas. 

Acordava de madrugada com o barulho das garrafas de café e das panelas de mingau de 

milho de meus pais, que caminhavam com elas pelas ruas, sempre trabalhando duro para 

conseguir manter a casa. Nós não tínhamos dinheiro e nem perspectiva nenhuma de melhora de 

condição de vida, assim como a maioria de meus amigos, mas foi na brincadeira que construí 

tudo o que posso dizer que sou. 

O jogo e o brincar são atividades das mais antigas do ser humano e estão presentes desde 

os tempos mais primitivos, até os dias de hoje e se apresentam em muitas fases de nossa vida, 

18Physalis angulata, da família das Solanáceas, a mesma do tomate, da batata, do pimentão e das pimentas. 
Originária da Amazônica e dos Andes. Era muito comum, encontra-lo nos quintais das zonas periféricas em Belém 
do Pará e no interior, porém com o processo de urbanização, nos dias atuais já não encontramos com facilidade. 
O camapum, também é conhecido como joá-de-capote, saco-de-bode, bucho-de-rã, bate-testa e mata-fome. 
 
19  Também conhecida como Mati-Taperê, uma personagem do folclore da região norte do Brasil. É representada 
por uma mulher idosa e assustadora que veste uma roupa escura e velha e pode se transformar em um pássaro 
agourento. De acordo com a lenda, a Matinta passa as noites e madrugadas pelas ruas assoviando de forma 
estridente, amedrontando as pessoas, para saber sua identidade, ofereça-lhe café e tabaco e ao amanhecer, a 
primeira pessoa a bater em sua porta será ela. 
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principalmente, na infância, em que eles se manifestam e influenciam no processo de formação 

do indivíduo, porém, muitas vezes são esquecidos na fase adulta. Para Johan Huizinga, o jogo 

antecede a cultura e ultrapassa a esfera da vida humana, segundo ele: 

 
(...) como se de alguma forma a natureza, ao invés de nos dar simplesmente 
funções úteis de descarga de energia excessiva, de distensão após um esforço, 
de preparação para as exigências da vida, de compensação de desejos 
insatisfeitos, etc. sob reação de exercícios puramente mecânicos, mas não, ela 
nos deu a tensão, a alegria e o divertimento do jogo. (2000, p 06). 
 

A ludicidade do brincar, a partir de determinados pontos de vista, tem funções 

significativas para o ser humano. Do ponto de vista filosófico, como contraposição à 

racionalidade; sob o aspecto sociológico, como inserção da criança no meio social; sob o olhar 

psicológico e terapêutico, como estudos sobre o desenvolvimento humano; sob o ponto de vista 

pedagógico, Charone apud Luckesi (2011, p.42) entende a ludicidade como uma vivência 

experienciada na dimensão do “eu”, sendo “um fenômeno interno do sujeito”. 

Nessa pesquisa o que mais interessa é o olhar, sob ponto de vista da arte: a criatividade. 

É no brincar que se pode ser criativo e é no criar que se brinca com as imagens, símbolos e 

signos, fazendo uso do próprio potencial. Brincando ou sendo criativo, o indivíduo descobre 

quem realmente é. Se a criança é estimulada a brincar com liberdade possivelmente se 

transformará num adulto criativo. 

 O que acontece hoje atividade na sociedade contemporânea, que em seu ritmo frenético, 

em seu processo de crescimento e urbanização, a atividade lúdica tornou-se menos importante. 

Isso estabeleceu uma espécie de aceleração da infância, na qual desequilibra o processo natural 

de crescimento, o que desencadeia uma sociedade de crianças que passam a ser adultos em 

miniatura, influenciadas por uma cultura midiática de consumo. 

Naquela época, nos anos de 1981 a 1989, eu não tinha mais nada para fazer além de 

observar as pessoas e me acostumei a passar horas olhando para rua ou para o nada. Minha mãe 

uma vez intrigada com a situação me perguntou por que estava ali parada e então, parafraseando 

Manoel de Barros, respondi: Estou sim fazendo alguma coisa, estou fazendo nada! “Nada: 

Palavra poética, tem que chegar ao grau de brinquedo para ser séria.”20  

De certa forma quando eu era criança só tinha um desejo: ir para a rua! Bastou apenas um 

portão aberto para que o recorte deixasse de ser apenas a minha janela e expandisse o meu olhar, 

perdido e encantado para os vários “nadas” a observar. 

20 Trecho retirado do documentário Só Dez por Cento é Mentira, de Pedro César, 2009. 
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As situações cotidianas, vistas da minha janela, tinham influência nas brincadeiras com 

as minhas bonecas, eu desenhava as cenas no papel, criava um roteiro e construía as cenas 

manipulando as bonecas, fabulava, inventava estórias sob um olhar que recebia um fluxo de 

sentidos gerados nessa experiência de observar, e que futuramente esse exercício, serviu de 

ferramenta para meus processos de criação. 

Para João de Jesus Paes Loureiro apud Gilbert Durand (2001), a construção do olhar 

depende do trajeto antropológico21 do ser humano, ao qual construímos nosso percurso estético 

e cultural, onde essas questões vão impregnando o nosso inconsciente, com experiências 

acumuladas. Essas experiências são transformadas em elementos simbólicos de uma cultura, 

dando a noção de pertencimento.  

“O verdadeiro trajeto antropológico está acontecendo o tempo todo numa continuada 

individuação” (LOUREIRO, 2014)22, que é feita através de nossas escolhas, onde a vivência, o 

conhecimento e a intuição criadora produzem as teorias que levamos ao longo da vida. Para 

Durand (2002, p.29), é “a incessante troca que existe ao nível do imaginário entre as pulsões 

subjetivas e assimiladoras e as intimações objetivas que emanam do meio cósmico e social”.  

Em meados da década de 80, comecei a estudar em uma escola pública perto de minha 

casa e nela tive o impacto de ver que a realidade escolar não era bem o que eu imaginava, pois 

as condições eram bem precárias: superlotação, falta de estrutura, ventiladores quebrados, 

enfim, todos os problemas que conhecemos muito bem até hoje. As aulas de arte (na época 

chamava-se educação artística) eram enfadonhas e a professora (uma senhora já de bastante 

idade), era meio mal humorada. Entrava na sala, desenhava a clave de sol no quadro e mandava 

que a copiássemos no caderno várias vezes. Eu odiava essas aulas, (se dependesse delas, eu 

seria química), achava aquilo tudo muito inútil e cansativo, não via onde encaixar a arte na 

minha vida. 

Nos cursos de licenciatura, ainda hoje existe uma dicotomia entre o conhecimento teórico 

e a prática desenvolvida em sala de aula, o que acaba tornando o trabalho de professor 

meramente técnico, reprodutor de teorias e conceitos muitas das vezes enfadonhos e ineficazes. 

21 “Em As Estruturas Antropológicas do Imaginário, Gilbert Durand, para desenvolver o estudo do sentido dos 
significantes dos símbolos estruturais da imaginação, elaborou o conceito de trajeto antropológico, o que o levou 
a uma necessária procura das categorias de motivação dos símbolos do Imaginário nos comportamentos triviais 
do psiquismo humano, bem como o ajustamento desses comportamentos aos seus complementos sócio-biológico-
culturais.” 
 
22 Anotações de aula da disciplina Seminários Avançados II: a arte no tempo da perplexidade estética. Novembro 
de 2014. 
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Em 1991, descobri que existia um grupo de teatro em outra escola direcionada pela ordem 

de padres Salesianos próxima da que eu estudava. Fui convidada a fazer um teste para entrar 

no grupo, gostei da experiência e desde essa época o teatro nunca mais me deixou, permanece 

comigo. Anos mais tarde, completei meus estudos básicos, prestei vestibular para o curso de 

artes plásticas da Universidade Federal do Pará e continuei fazendo teatro, aliando essas duas 

formas de linguagem nas minhas aulas. Em 2007, tornei-me professora. 

Nesse primeiro momento, percebo como essa memória afetiva, influenciou minhas 

escolhas e tornaram-se algo primordial para minha prática, produzindo significados que 

direcionam um processo de transformação, não apenas em mim, mas também no meio em que 

vivo. Tornou-me no meio do caminho professora-artista-pesquisadora e, ao mesmo tempo, 

aprendiz. 
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Eu vou partir, 
pra cidade garantida 

Proibida, 
arranjar meio de vida 

Margarida, 
Pra você gostar de mim... 

 
Vital Faria 

 
  Fotografia e Edição: Jaqueline Sosi. 
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1.1.1-A TRAVESSIA: 

Diários das Águas 

Belém,08 de agosto de 2007. 

O verbo atravessar23, que significa passar para o outro lado, por cima ou através de algo, 

é um verbo de ação forte nesse trajeto. Como a palavra mesma nos sugere, parece algo efêmero, 

atravessamos a ponte, cruzamos aquela porta, penetramos fundo naquela experiência, depois ao 

terminar o processo de passagem, chegamos à finalidade desejada. Será?  

Os rios da Amazônia são cheios de braços que deságuam em algum lugar e nesse dia, 

atravessei por um deles, das margens da baía do Guajará para as margens do rio Maratauíra, um 

afluente do rio Tocantins.  

Parti de Belém, às 6h em uma manhã tumultuada no porto de Arapari e de lá segui então 

por águas barrentas para Barcarena. Segui o trajeto pelas estradas de floresta até à cidade de 

Abaetetuba para ser professora de Artes na Secretaria de Educação do Estado do Pará 

(SEDUC). Na imagem a seguir, temos o mapa do trajeto Belém – Abaetetuba: 

Imagem 2: O Mapa do Trajeto. 
Fonte: https://www.google.com.br/maps/  

 
Esta cidade, rica em sua diversidade, é terra da cachaça artesanal, da construção naval, 

capital mundial dos brinquedos de miriti, dos banhos de rio e igarapés, das montarias, das ilhas 

flutuantes. Hospitaleira em sua essência, é carinhosamente apelidada pelos amigos mais 

23 Permear, transpassar, cruzar singrar, penetrar, perfurar, experimentar, vivenciar 
http://www.sinonimos.com.br/atravessar/  
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próximos de Abaeté, que na língua Tupi significa: Aba:  homem ilustre; etê-verdadeiro, valente 

e tuba: lugar Assim, Abaetetuba é uma terra de homens e mulheres valentes, verdadeiros e 

ilustres. 

A cidade, apesar de ter enraizado em sua identidade, muito do simbolismo que compõe o 

imaginário ribeirinho, é também uma cidade em transformação de seu processo de urbanização. 

Podemos perceber isso nas imagens abaixo que mostra o colorido e a movimentação da 

“beira”24 e a vista aérea da cidade: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagem 3: imagem do Porto de Abaetetuba 

Fonte: http://terraminha.drivehq.com/imgs/brpa0001aaaa.jpg 

Imagem 4: Visão aérea. 
Fonte: http://www.csfx.org.br/nossacidade.html 

 

24 Feira livre da cidade. É conhecida por sua movimentação de embarcações e pessoas e também por sua variedade 
de produtos que geralmente vem de pequenos produtores das regiões das ilhas. 
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A minha vivência, em Abaetetuba, começou com uma paixão: os brinquedos de miriti, 

fato que me levou à cidade várias vezes desde 2004, quando iniciei a pesquisa intitulada Miriti, 

Material de Expressão Popular, defendida em 2005, como requisito para a conclusão do curso 

de Educação Artística da Universidade Federal do Pará. 

 Este trabalho rendeu alguns frutos, que levaram-me de volta à cidade muitas outras vezes, 

mas foi no ano de 2007 que a travessia para essa cidade trouxe uma nova oportunidade, retorno 

agora não mais como pesquisadora, mas como professora. 

Chegando em Abaeté, fui gapuiar25 a minha sorte, pois mesmo não sendo a primeira vez 

que pisava na cidade, vinha para permanecer por muito mais tempo, era minha porfia26, minha 

sobrevivência. E com Chico Buarque fui cantando:  
(...) Escravo fugido, um louco varrido 

Vou fazer meu festival 
Mambembe, cigano 

Debaixo da ponte 
Cantando 

Por baixo da terra 
Cantando 

Na boca do povo 
Cantando 

Poeta, palhaço, pirata, corisco, errante 
judeu 

Dormindo na estrada, no nada, no nada 
E esse mundo é todo meu (...) 

(BUARQUE, Chico, 1972) 
 

Fiquei meio que de “bubuia”, vendo como as coisas iriam se resolver.  

 
A cidade para aquele que “bubuia” é, de um lado, objeto de contemplação e, 
de outro, a própria experiência despertada no tatear suas margens (..) cada 
trajeto, cada nível de olhar lançado sobre a mesma margem repete o 
sentimento de distanciamento/proximidade daquilo que se procura entender. 
(GOMES, 2013.p. 249) 
 

Fui encaminhada no mesmo dia para uma escola, que era a de maior referência na cidade, 

meu lócus de pesquisa e experimentação, o Colégio São Francisco Xavier (CSFX), uma escola 

tradicional, de origem católica pertencente a Diocese de Abaetetuba e conveniada com a 

SEDUC. 
 

25 Procurar qualquer coisa ao acaso da sorte. 
 
26 Disputa, labuta, desafio, lutar por algo. 
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Imagem 5: fachada do CSFX 

                                                                     Fonte: www.csfx.org.br 
 

A escola atende cerca de 2.500 alunos oferecendo a eles formação no ensino fundamental 

II, ensino médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA). O perfil dessa clientela está entre 14 a 

60 anos de idade, de baixa renda à classe média baixa e são provenientes da zona urbana, das 

regiões de ilhas do município e cidades vizinhas como Igarapé Miri e Moju.  

Atualmente, a escola passa por um processo de transição, ao qual se tornará um polo da 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). 
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1.2-O NÓ  

Anotações de Professora-Viajante 

1.2.1- TENSÕES NA CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO. 

Abaetetuba,15 de agosto de 2007.  

Durante os anos vivenciando a cidade, pude perceber em minhas observações e depois na 

própria fala dos discentes, que a cultura de Abaetetuba não se resume apenas aos brinquedos de 

miriti. Existe uma diversidade de corpos que transitam em cores, que exalam cheiros, que 

contam histórias, corpos que querem incessantemente serem vistos. 

 Esta efervescência cultural vive num fluxo e contra-fluxo de permanência e de 

apagamento de sua memória: folguedos, cordões de pássaros, cordões de bois, quadrilhas entre 

outros. Práticas tradicionais que durante seu processo de modernização estão aos poucos 

desaparecendo das ruas e isso acabou influenciando nos “gostos” dos jovens e adolescentes pela 

preferência por novas modas, que “vinham de fora”, contribuindo assim para um “sufocamento” 

de tradições, de costumes, de saberes existentes no seu lugar. 

 Outro fator que contribui para esse cenário é a ineficácia ou, para ser bem mais 

específica, a inexistência de políticas públicas para a difusão cultural em Abaeté. A 

consequência para as pessoas que ali moram é estar à margem da acessibilidade cultural, pois 

não há cinemas, não há galerias, não há museus, não há teatros e nem investimentos 

significativos nessa área na cidade, como observa a professora Nazinha Pinheiro (2016)27 em 

depoimento aberto: “Nós que moramos numa cidade do interior temos pouco acesso a ir um 

teatro em Belém, e nós não temos teatro na cidade (...) eu sou uma das pessoas que lamentam 

em nosso município a escassez de atividades culturais.” 

Com isso, as práticas e saberes populares foram enfraquecendo e deram lugar a cultura 

de “estado-violência”, deixando Abaeté na rota do tráfico de entorpecentes. Isso lhe rendeu, das 

entidades mundiais de combate ao narcotráfico, o apelido de “Medellín brasileira.”28 (TORRES, 

1997). Esse último fator é o que mais direciona jovens e adolescentes à criminalidade, onde 

27 PINHEIRO. Nazaré do Socorro Ferreira (Nazinha) Entrevista 7 [24/03/2016]. Entrevistadora: Jaqueline Cristina 
Souza da Silva. Belém, 2016. 1 arquivo. Vídeo (10 min.). A entrevista na íntegra encontra-se como apêndice desta 
dissertação. 
 
28 Reportagem de Sérgio Torres, publicada em 29 de julho de 1997, que faz uma comparação entre a cidade de 
Medellín, na Colômbia e Abaetetuba como polos importantes para o narcotráfico. Disponível em: 
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff290704.htm 
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uma significativa parcela desse público é atingida e, sem perspectivas, acabam por serem 

absorvidos pelos problemas que atingem a cidade. 

 A influência da mídia, a partir de uma massificação cultural, é outro fator que 

homogeneíza as pluralidades e hegemoniza valores e padrões, contribuindo, muitas vezes, com 

a morte da memória e da identidade da cultura popular. Isso tem causado o desaparecimento de 

conhecimentos e tradições, que antes eram repassadas de pais para filhos e hoje estão sendo 

lentamente enterradas com os pais.  

  Nessas anotações de professora-viajante, percebi angustias, ausências, memórias, 

experiências, fomes que vão muito além da materialidade do alimento. São fomes que o povo 

ribeirinho sente na pele todos os dias: fome de dignidade, de reconhecimento, enquanto 

membros desse grande país.  Fomes que parecem nunca serem saciadas.  

Diante desse cenário, os saberes ribeirinhos, as influências de uma sociedade globalizante 

e a hibridização desses saberes, foram, os disparos para nascerem minhas muitas inquietações. 

Os ventos que guiaram essa jornada... 

 

1.2.2-CONFLUÊNCIAS GLOBALIZANTES NA ESCOLA: HALLOWEEN. 

Abaetetuba,30 de agosto de 2007. 

Meu primeiro contato com a escola foi em uma reunião docente de planejamento e uma 

das pautas era a inclusão da festa de halloween no calendário escolar, sendo o centro das 

atenções na roda e tomou as discussões entre o corpo docente, o que gerou uma série de 

conflitos.  

Quando a produção dessa festa foi proposta aos professores de artes, isso causou em mim 

um certo estranhamento. Nesse dia, tive o primeiro contato com o professor efetivo de artes, 

Paulo Anete29, que assim como eu, tinha inquietações ao perceber que em Abaetetuba, uma 

cidade bem no coração da Amazônia, já não pensava na sua própria cultura. Vejamos seu 

depoimento: 

29 ANETE. Pedro Paulo Cirilo Entrevista 5 [02/04/2016]. Entrevistadora: Jaqueline Cristina Souza da Silva. 
Belém, 2016. 1 arquivo. Vídeo (25 min.). A entrevista na íntegra encontra-se como apêndice desta dissertação. 

Eu me lembro que em uma das conversas na escola havia (e ainda há) 
uma manifestação no mês de outubro, uma festa alusiva ao halloween 
(...) que influenciou os jovens pela natureza da festa, mexeu com as 
lendas urbanas, mexeu com a questão do terror, do horror. Isso acabou 
com muitas outras culturas (...) nossos alunos, viviam essa festa, que 
na época, era a maior da escola. (ANETE, Paulo.2016) 
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Em muitas conversas, Paulo e eu, pensamos em como trabalhar essas questões de uma 

forma que viesse trazer discussões sobre a cultura de Abaetetuba, pois queríamos proporcionar, 

aos nossos alunos, experiências capazes de apontar o que seria realmente a sensação de uma 

experimentação com as artes e a partir desse olhar, entender, praticar e ter uma visão de mundo 

diferente. 

Nós não entendíamos o porquê de nossas heranças serem deixadas de lado. Isso não quer 

dizer que outras experiências culturais não sejam interessantes e importantes para a formação 

do indivíduo, mas é preciso que nós, enquanto educadores e pessoas que lidam com a arte, 

mostremos o que se produz também dentro de nosso próprio local, nossa casa. Essa questão é 

diagnosticada por Rosielen Machado Cardoso30. Vejamos suas impressões: 

 
De certa forma, muitas vezes, os estudantes acabam desprezando os 
conhecimentos populares, que cada um carrega consigo, e acabam optando 
pelo que há de mais moderno circulando pela sociedade, não valorizando o 
que é de sua origem. É de se considerar que uma experiência em artes é uma 
forma de coletar e trazer aos mais novos componentes da sociedade os modos 
de manifestações culturais abaetetubenses, assim como um meio de 
propagação destas manifestações. E principalmente pensando nas futuras 
gerações deste município que se tem a preocupação de não deixar ocultar as 
manifestações regionais, espera-se sim renová-las e reproduzi-las. Além do 
que elas fazem parte da identidade cultural dos abaetetubenses. É importante 
frisar aqui, que não se desconsidera outras manifestações culturais, pois somos 
um povo incluído em um mundo globalizado, passivos de interações entre 
diversas culturas. (2011, p.22. Grifos meus) 

 

No depoimento de Paulo, podemos perceber a visão dele em relação a postura da escola, 

do corpo técnico e docente em um trabalho que deveria ser visto a partir de uma análise crítica: 

 

Macedo (2006) diz que a educação possui uma visão monocular que, na maioria das 

vezes, é uma desreferencialização do outro, gerada de uma homogeneização cada vez mais 

30 Artista visual, graduada pela FAV –UFPA. Ex-aluna do CSFX. Realizou sua monografia de conclusão de curso 
baseada na pluralidade cultural existente no espetáculo ABA. 

Quer dizer que num momento como esse que a escola deveria gastar todo 
seu poder de fogo, toda sua equipe técnica, professores, orientadores, 
para trabalhar a questão da nossa cultura, com os alunos. A valorização, 
da Matinta Perera, do saci, do boto, da cobra grande; eles estavam 
trabalhando a bruxa do norte, eles estavam trabalhando os personagens 
lobisomem, vampiros, Frank Stein e etc. usavam muita Madonna, na 
época, nas músicas e tudo isso, apesar de eu achar muito legal, estava 
claro que a nível didático pra nós, que tínhamos uma visão diferenciada 
sobre essa questão, se configurava numa barreira. (2016) 
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evidente na prática do espaço escolar. Isso valoriza uma educação neoglobal, cujas formas de 

violências simbólicas31 produzem uma forma de “subordinação inferiorizante,” (2006, p.29) 

que faz dos alunos e dos professores prisioneiros do discurso e do ideal “colonizador do 

currículo” (idem).  

Nas conversas iniciais, resolvemos experimentar e depois foram surgindo algumas 

propostas. Paulo queria realizar um evento com fantasias, onde os alunos pudessem fazer 

apresentações teatrais e musicais que contassem estórias: 

 
 

 

 

 

 

 

Levamos a proposta aos alunos a partir de uma reflexão sobre as culturas norte-americana 

e amazônica e como isso influenciava no desaparecimento dos saberes locais e sua relação com 

o mundo atual. A ideia de fazer a discussão sobre um halloween norte americano, deu margem 

para que surgisse uma outra prática a partir das lendas urbanas da própria cidade, abrindo assim, 

zonas de contatos entre essas duas culturas distintas e o processo educacional. 

Na sociedade contemporânea é possível dizer que há uma multiplicidade de influências 

globais que interferem no processo de formação do indivíduo e também na construção cultural 

dessa sociedade. É muito comum vermos “novas roupagens” de manifestações culturais a partir 

de uma visão tecnológica e global, podemos dizer que essa transformação é um processo de 

transculturação, ou seja, a passagem de um objeto de uma cultura para a outra, gerando uma 

mudança de qualidade do signo.  

Diante dessa realidade, Stuart Hall nos diz que essa a fronteira, entre as culturas, vai se 

dando por meio de uma passagem, de uma fissura, infiltrando, hibridizando, deslocando em 

tempos, espaços, tradições, as identidades e cria um campo de forças de tentativas de 

homogeneizar e hegemonizar as culturas. Porém, “em direção a uma homogeneização global, 

há também uma fascinação com a diferença (...) há juntamente com o impacto do global um 

novo interesse pelo local” (2005, p77). “As fronteiras se rompem para novas entradas, para 

“novas identificações globais e locais” (idem). 

31BOURDIER, Pierre. Razões Práticas sobre a Teoria da Ação. Campinas, SP: Papyrus,1996. 

Em vez de fazer o halloween, a gente pode criar uma outra festa 
muito grande e eu poderia tomar conta dessa parte de fantasia, de 
vestir os alunos, de alegorias, de pequenos cenários, podemos fazer 
uma feira da cultura, uma grande festa, envolvendo músicas, com 
os alunos todos tomando conta, só que seriam sobre as lendas daqui 
(...) acrescentaria um milhão de detalhes, e a gente buscaria colocar 
isso dentro do nosso currículo, enquanto projeto de planejamento 
anual e trabalharíamos isso o ano inteiro.(2016) 
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Fiquei muito entusiasmada com a ideia de juntar várias possibilidades artísticas e 

pesquisar sobre a cultura de Abaetetuba em um trabalho, sugeri, também, que nós fôssemos 

mais audaciosos ainda: Vamos levar para as ruas!  

Após semanas de discussão, de medo, de ansiedade anunciamos a notícia aos alunos, 

que logo abraçaram a ideia (talvez bem mais que nós). Isso deu origem à criação/produção do 

espetáculo de rua Auto da Barca Amazônica -ABA. 
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Eu quero ver a serpente acordar, 
pra nunca mais a cidade dormir! 

 

Zeca Balero. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia: Lúcio Lavareda. 
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1.3-EMBARCA NA BARCA 

Primeiras Abordagens 

 

O Auto da Barca Amazônica-ABA foi uma proposta pedagógica em forma de espetáculo, 

que aconteceu nos anos de 2007 a 2010, como forma de valorização dos saberes e fazeres do 

povo Abaetetubense, trazendo esses saberes como parte do desenho curricular na disciplina de 

Artes, uma forma de experimentação entre nós professores com os alunos do CSFX. 

Os objetivos dessa ação era envolve-los nessa experimentação em artes, a partir da 

construção coletiva de um espetáculo de rua, por meio de práticas nas linguagens do teatro, da 

dança, do circo e da cenografia (cenários, figurinos, adereços) e dramaturgia. Levar às ruas de 

Abaeté seus contos de assombrações: uma enxurrada de estórias sobre personagens amazônicos 

que viravam bichos, que viviam em poços, que derrubavam trapiches e embarcações.  

“Nós pensávamos em fazer do ABA, uma manifestação cultural com um potencial visual 

muito grande, com um potencial coreográfico muito grande e que gerasse, como resultado 

desse trabalho, um grandioso espetáculo para o público”. (ANETE, 2015)32 

Dessas estórias, surgiram imagens; das imagens, surgiram cenários e figurinos; dos 

cenários, o corpo; do corpo, gestos e expressões que contavam estórias. Os corpos se 

aglutinaram e formaram um coletivo antropofágico, cujas confluências transculturais surgidas 

de influências externas sofreram alterações a partir de uma identificação local, (antropofagia) e 

da inserção de outros elementos, gerando, assim, uma nova estética. Uma celebração da cultura 

norte-americana, que se transformou em um cortejo dramático, onde os elementos do 

imaginário ribeirinho entram em destaque.  

O navegar dessa “barca” aconteceu em quatro edições, levando às ruas de Abaeté 

personagens alegóricos, bonecos gigantes, mascarados, cenários, palhaços, que faziam 

referência à um teatro popular grotesco, espetacular. Um teatro com base na cultura popular em 

“um espaço festivo onde todos brincam, cantam, dançam e divertem-se, uma emoção partilhada 

pelo trabalho cooperado de meses, e o olhar curioso de quem assiste” (GOMES, 2013, p.295. 

Grifo nosso), partindo de um cotidiano curricular em sala de aula, para o extracotidiano nas 

ruas.  

  

32ANETE, Paulo. [18/08/2015]. Relato de experiência realizado no PPGARTES na disciplina Poéticas e Processos 
de Criação, ministradas pelas professoras Olinda Charone e Ana Flávia Mendes. 1 arquivo. Vídeo (20 min.). 
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Imagem 6: Concentração.2008 
Fonte: Arquivos do ABA. 

 
A primeira edição aconteceu em 26 de outubro de 2007 com o tema É Noite de Lua 

Cheia! trazendo às ruas de Abaeté seus contos de assombrações. Os mitos e as lendas (Matinta 

Perera, vira-porco, Norato, moça do taxi, moça do poço, cobra da ilha da Pacoca) surgiam a 

partir das memórias e do hábito de se contar estórias de assombração na beira do rio, que era 

praticado pela população mais antiga. Como afirma, o Prof. Dr. Jones da Silva Gomes33 

sociólogo e navegante dessa “barca” em seu depoimento:  

 

 

 

 

 

O espetáculo tem como características de montagem uma estrutura dramática muito 

similar à um desfile carnavalesco, com comissão de frente, alas, estandartes, alegorias gigantes 

e os elementos circenses. Para contar as estórias sobre as lendas urbanas da cidade e das 

localidades próximas, em cortejo, o ABA levou cerca de 150 alunos-navegantes para as ruas de 

Abaetetuba. A diferença entre um desfile de escola de samba para o ABA é que não trabalhamos 

com samba enredo e nem com as batidas carnavalescas presentes nessas matrizes.  

33 GOMES, Jones da Silva. Entrevista 4 [15/03/2016]. Entrevistadora: Jaqueline Cristina Souza da Silva. Belém, 
2016. 1 arquivo. Vídeo (15 min.). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice A desta dissertação. 

Tinha justamente essa intenção de retomar essa construção narrativa-
folclórica da Amazônia, tendo como base essa imagem do rio (...) uma 
construção imagética bastante diferente a partir dessa criação que tinha 
como base o cortejo. (2016) 
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Imagem 7: Matinta (boneco). 
Fonte: Arquivos do ABA.2007 

 
 
 

 
           

 
                 

             Imagem 8: Pirofagia. 
         Fonte: Arquivos do ABA.2007 
  

Com a grande repercussão gerada entre os 

alunos e o público na primeira edição, percebemos 

que essa ação iria ter uma continuidade, pois esse 

cortejo gerou um impacto na escola e na cidade, 

trazendo muitas pessoas para testemunhar o 

nascimento daquela ação. 

 Alguns professores se comoveram com o 

resultado e tornaram-se nossos parceiros até a última 

edição. Ainda na fala de Gomes, temos uma 

percepção sobre esse envolvimento: 
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         Figura 9: Lua (personagem). 
       Fonte: Arquivos do ABA.2007 
 

Em 2008, o tema foi Cobra Grande, uma lenda muito comum, conhecida e existente em 

qualquer cidade do estado do Pará. Essa edição, gerou uma pesquisa sobre a origem das 

diferentes lendas de cobra grande na Amazônia: Cobra Norato, o homem encantado; Boiuna, o 

barco luminoso; Boitatá, a cobra de fogo e a Cobra da ilha da Pacoca, que dorme nas 

profundezas das águas e tem seu rabo embaixo da ilha e sua cabeça embaixo da igreja matriz 

de Abaetetuba, em uma relação sincrética com a imagem de N.Sr.ª da Conceição, padroeira da 

cidade.  

Imagem 10: Cobra- montagem. 
Fonte: Arquivos ABA. 2008 

 
Os alunos tiveram um nível de participação muito grande 
e os professores que estavam à frente do evento, tiveram 
a sensibilidade de a partir da disciplina artes, trabalhar um 
instrumental que vinha conjugar muitas coisas ao mesmo 
tempo, por exemplo, a questão do lúdico na produção dos 
artefatos, das coreografias, dos arranjos, das roupas, a 
questão do simbólico, retomando esse imaginário que 
está lá no rio, que faz parte dessa comunidade, que faz 
parte dessa tradição, que faz parte dessa cultura, tudo isso 
em um universo festivo (...) passei então a me envolver 
mais ainda na infraestrutura porque achei que era um 
projeto que tinha uma importância central que era 
retomar questões que faziam parte da gente, e a escola, 
disciplina Artes eram fundamentais nisso. (2016). 
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Em 2009, fizemos a terceira edição com o tema Cordões de Pássaros, que tiveram seus 

personagens ressignificados com alegorias gigantes, uma luxuosa comissão de frente e 1200 

navegantes nas ruas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagem 11: Sinhá, Caçador e Pássaro. 
Fonte: Arquivos do ABA.2009 

 
O Pássaro constitui um espetáculo muito singular nessa edição, pois foi nele foram 

construídos elementos com um colorido peculiar e também trouxe de volta à cidade o que já 

estava adormecido bastante tempo: a manifestação popular dos “Cordões34”. Em sua origem, 

tem uma mistura de novela burlesca e teatro de revista, onde há um dramalhão absurdo com 

fidalgos vestidos à moda do século XVI. “Nos Cordões de Pássaros e de bichos do Pará, existe 

sempre um animal lendário, patrono do folguedo (...) que é bicho de estimação do rei ou da 

rainha do cordão” (MOURA, 1997, p.67-68). 

 

34 Aqui a palavra “cordão” faz referência às manifestações populares dos Cordões de Bichos” (Galo, Gato, 
Uirapuru, Xincuã, Japim, Pirarucu, Encantado, Caitetu, Guariba, Rouxinol, Periquito, Quati, Tentém, entre outros). 
São uma alegoria popular, que resulta numa defesa da flora, e da fauna da região Norte. Em Abaetetuba esses 
cordões já não aconteciam mais na cidade. 
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 A trama gira em torno da caçada, morte e ressurreição desse animal, assim como nas 

manifestações de boi bumba, “inclui episódios de crítica social, episódios satíricos e episódios 

históricos” (MOURA apud SALLES, 1997, p.65). 

 
Imagem 12: detalhes dos personagens. 
Fonte: Arquivos do ABA,2009. 

 
Essa tradição que estava aos poucos, se perdendo com o passar dos tempos, praticamente 

extinta do contexto cultural da cidade, ressurgiu como forma de resistência e novos grupos de 

cordões se formaram e hoje atuam no cenário artístico e cultural de Abaetetuba. 

A aluna Paula Fabíola Pinheiro Pantoja35, lembra em seu depoimento que os alunos 

desconheciam essas manifestações e tiveram dificuldades de encontrar materiais nos acervos 

da cidade, durante suas pesquisas. 

 

35 PANTOJA, Paula Fabíola Pinheiro. Entrevista 6 [24/03/2016]. Entrevistadora: Jaqueline Cristina Souza da silva. 
Abaetetuba, 2016. 1 arquivo. Vídeo (5 min.). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice A desta 
dissertação. 

Foi uma ideia que inicialmente começou na escola (...) com uma pesquisa 
em sala de aula e minha equipe e eu corremos atrás sobre o que era o 
Cordão de Pássaros e nós fomos descobrindo, algo que até então não 
sabíamos, e nós tivemos a oportunidade de leva-lo para as ruas Foi uma 
experiência muito boa, e essa pesquisa se tornou a edição do espetáculo e 
depois disso, os cordões de pássaro tornaram a acontecer na cidade até 
hoje como parte da programação cultural da cidade. (PANTOJA, 2016) 

                                                             



43 
 

 

Imagem 13: Borboleta. 
Fonte: Arquivos do ABA,2009. 

 

Essa experiência, de certa forma, contribuiu para que os alunos compreendessem a 

importância de preservação da memória cultural da cidade, para que futuramente ela não se 

perca, “uma vez que o passado cresce incessantemente, também se conserva indefinidamente” 

(BERGSON, 2006, p.47). 

O professor Alberto Valter Mendes36, relembra o quanto todos esperavam o dia de 

sairmos para as ruas. A participação do público era significativa, e o trabalho coletivo era 

importante para que os alunos sentissem que eram importantes naquele processo. 

 

36 MENDES, Alberto Valter Vinagre. Entrevista 2 [14/03/2016]. Entrevistadora: Jaqueline Cristina Souza da Silva. 
Abaetetuba, 2016. 1 arquivo. Vídeo (5 min.). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice desta 
dissertação. 
 

A gente já esperava o dia que o espetáculo ia acontecer na rua com um 
grande cortejo. Nós ensaiamos algumas coreografias com os alunos e eu 
lembro de uma em especial que fazia referência aos Cordões de Pássaros 
(...) utilizando a expressão corporal, o ritmo, a música e a relação com o 
público também por que era na rua. Era uma coisa diferente, pra quem só 
tinha experiência com encenações em locais fechados, fazer esse trabalho 
na rua foi realmente um desafio grande. (MENDES,2016) 
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Paula FabíolaPantoja comenta ainda que essa experiência contribui para um sentimento 

de pertencimento dentro da própria cultura: 

 

Isso, mais à frente servirá de discussão para uma proposta pedagógica que nasceu a partir 

desses relatos: a “Pedagogia do Pertencer”. 

Em todas as apresentações do ABA imergia uma “inundação”, um “rio de pessoas”, que 

faziam parte não apenas do corpo escolar do CSFX, (alunos professores e equipe técnica) mas 

também trouxe os pais para dentro da escola, alunos de outras escolas, trabalhadores autônomos 

(coreógrafos, costureiras), alguns curiosos, etc. 

Em 30 de setembro de 2010, aconteceu sua maior e última edição, com cerca de 5.000 

navegantes, entre alunos, familiares, artistas locais e expectadores da cidade e municípios 

vizinhos.  

A professora Jucimara Rodrigues37 lembra esse dia:  

 

 

 

 

Esta edição, foi uma retrospectiva dos anos anteriores intitulado O Pássaro, a Cobra e 

a Feiticeira, que atravessou as fronteiras da cidade ganhando outras dimensões, outros rios, 

sendo premiado pelo Instituto Arte na Escola, na categoria Ensino Médio do XI prêmio Arte na 

Escola Cidadã -PAEC. 

O prêmio PAEC é destinado aos professores ou equipes de professores que 

desenvolvem projetos em escolas de Ensino Regular, públicas ou particulares, em todo o 

território nacional e em qualquer uma das quatro linguagens artísticas (Artes Visuais, Dança, 

Música, Teatro). Ao todo são cinco professores premiados nas seguintes categorias: Educação 

Infantil, Ensino Fundamental I e II, Ensino Médio e EJA (Educação de Jovens e Adultos). 

 

37 RODRIGUES, Jucimara Barbosa. Entrevista 7 [24/03/2016]. Entrevistadora: Jaqueline Cristina Souza da Silva. 
Abaetetuba, 2016. 1 arquivo. Vídeo (5 min.). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice dessa 
dissertação. 

Nos trouxe também o conhecimento sobre pertencimento, onde nós nos 
reconhecemos na nossa história, na nossa cultura e nos identificamos com 
o trabalho que vínhamos desenvolvendo. (PANTOJA,2016). 

Em 2010, quando nós saímos nas ruas, o que tinha de gente olhando na 
avenida principal da cidade, (...) aquela avenida encheu, todo mundo vinha 
acompanhando as apresentações. (RODRIGUES, 2016) 
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Imagem 14: Reportagem.2010 Fonte: IAE –PAEC. 

Fonte: http://www.artenaescola.org.br/ 
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Imagem 15: filmagens equipe Arte na Escola.2010 
Fonte: Arquivos do ABA. 

 

Foi a primeira vez, em onze edições do concurso, que o prêmio saiu para um projeto de 

escola pública do Pará e foi justamente no interior, na cidade de Abaetetuba de onde saem as 

mais diversas notícias de violência e tráfico de drogas.  

No meio acadêmico, houve importantes contribuições que ajudaram nas reflexões dessa 

pesquisa: a monografia de conclusão da Faculdade de Artes Visuais- FAV, Instituto de Ciências 

da Arte-ICA de Rosielen Machado, cujo título do trabalho é Auto da Barca Amazônica e a 

Pluralidade Cultural no Ensino das Artes Visuais e um fragmento de capítulo da tese de 

doutorado do Prof. Dr. Jones da Silva Gomes intitulado Cidade da Arte: Uma Poética de 

Resistência às Margens de Abaetetuba, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais-

PPGCS, ambos pela Universidade Federal do Pará. 

A partir das reflexões geradas sobre esse processo criativo de ensino e aprendizagem em 

artes cênicas, poderão surgir propostas de experimentação que torna possível e significativa 

uma ressignificação sobre o ensino de arte nas “Amazônias”, tendo como base os saberes 

compartilhados como princípios de pertencimento e integração do ensino de artes. 

O objetivo dessa pesquisa é compreender como um processo de ensino-aprendizagem em 

artes cênicas, na educação formal, pode contribuir para uma prática social, de integração e 

formação entre escola e comunidade, questionando sobre quais estratégias podemos utilizar 

para falar de nossa prática? Como podemos sentir o aprendizado do aluno e o nosso enquanto 

professores? Como incluir os saberes dessa comunidade na escola? Quais estratégias utilizar? 

O aspecto relevante dessa abordagem se deve principalmente através de meios de espirais 

de pensamento-reflexão-ação para uma educação em artes como compartilhamento de saberes 

mútuos, como liberdade, como corpo coletivo, como busca sensível pela experimentação. 
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A leve esperança, 

A aérea esperança... 
Aérea, pois não! 

 
Manuel Bandeira  
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DIÁRIOS  

            SIMBÓLICOS 
 

Fotografia: Lúcio Lavareda 
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2.1- ANCORAGENS POÉTICAS - METODOLÓGICAS 

 
Neste capítulo, a poética de construção dessa narrativa está associada ao elemento Ar, 

simbolicamente ligada ao vento, ao sopro, “símbolo sensível da vida invisível (...) é a via de 

comunicação entre a terra e o céu” (CHEVALIER, J. e GHEERBRANT, 1998, p.67). É a 

circulação das idéias, das trocas, do balançar do pensamento e da socialização. 

O balançar do Ar como elemento simbólico, aqui faz referência ao estandarte do 

espetáculo ABA, (imagem indutora) pois toda vez que armávamos o estandarte, estávamos 

prontos para a estreia. Para Gomes (2013): 

 
A bandeira que leva o nome do ABA é o símbolo que liga o Auto a uma 
comunidade. As bandeiras eram dadas aos artistas medievais que precisavam 
mudar de público e assegurar um repertório, e, por isso, tinham de viajar de 
cidade em cidade, feira em feira, parando nas aldeias que existiam pelo 
caminho, assim o Auto vai parando nas estações desse grande rio de 
significado, em cada canto uma parte do sentido é experimentado.  
(2013,p.296) 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Imagem 16: Armação do Estandarte.2009 
Fonte: Arquivos ABA. 2009 
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 Imagem 17: Apresentação do Estandarte por alunos. 
Fonte: Arquivos ABA. 2009 

 
Abro a discussão para os princípios simbólicos e poéticos que nortearam a escrita e as 

reflexões nessa dissertação, como respiração, como rodopio, como agitação de um coletivo de 

meninos e meninas navegando junto a seus professores, ao qual são formadas as imagens 

afetivas que partem dos princípios éticos e estéticos presentes no trabalho.  

A escrita é construída pela imagem desenhada, uma representação simbólica e gráfica do 

objeto de pesquisa. É a representação do ABA, sintetizado na “imagem-força” (RANGEL, 

2009), a partir da “epifania do barco luminoso” (LOUREIRO, 2009). Como ancoragem poética, 

traz identificações simbólicas e sociais que ajudam na compreensão do objeto. 

As vertebras de um Barco-serpente flutuam pelas ruas e perpassam por questões inseridas 

em seus simbolismos que atravessando a arte, a etnocenologia, a sociologia e a poética, cujos 

verbos de ação estão as palavras agitar, balançar, levantar, rodar, flutuar, sonhar, serpentar e 

devanear. Gera um diálogo entre a ação e o ato de teorizar essa ação. 

Os elementos da natureza ou metodologia elemental38 são formas complementares de se 

pensar poeticamente o objeto, como forma de associar o movimento de cada tópico aos 

elementos da natureza: Água, Ar, Terra, Fogo e Éter. 

38 Proposição construída na disciplina Movimento Criador do Ato Teórico, ministradas em 2015, pelas Prof.ª Dr.ª 
Wlad Lima e Prof.ª Dr.ª Ivone Xavier 
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A proposta desse exercício foi pensar em nossos objetos e nas relações que pudéssemos 

estabelecer com esses elementos, para “inventar dispositivos de um procedimento 

metodológico-estratégico, que faz da sala de aula um laboratório de invenção e experimentação. 

Esse processo foi criado de forma colaborativa como um dilatador elemental” (LIMA, 

2015)39, cuja a modelagem dos objetos de pesquisa é feita no reconhecimento do coletivo. 

Dessa forma, “cada ação fez parte de um conjunto de ações estratégicas, trabalhadas a partir do 

simbólico e da singularidade poética de cada um como elementos de primeira grandeza.” 

(LIMA, 2015). 

Como fundamentação teórica, destaca-se a Etnocenologia (BIÃO, 2009) compreendendo 

o ABA como prática espetacular-PCHEO. Sendo construído por elementos oriundos de 

matrizes culturais e estéticas de uma “comunidade emocional”, um “estar junto” nessa vivência 

compartilhada, num diálogo com a sociologia compreensiva (MAFFESSOLI, 2014). 

 O objetivo dessa pesquisa está , não em analisar o fenômeno, mas tentar compreendê-lo, 

enquanto um estudo de caso, baseado em anotações, relatos de experiência dos navegantes e 

seus desdobramentos , dentro de uma abordagem qualitativa do tipo descritiva e explicativa, 

levando em consideração seus contextos histórico, contextual, estrutural e cognitivo, tendo 

como procedimentos técnicos entrevistas, levantamento de referências bibliográficas, de 

documentos digitais, registros fotográficos e audiovisuais. 

 Como fundamentação metodológica, ancoramos na etnopesquisa (MACEDO, 2006) 

destacando a atuação do pesquisador-participante ou pesquisador-navegante (BRIGIDA, 2014), 

considerando-se na análise a fala dos sujeitos envolvidos (navegantes), onde o discurso revela 

e desnuda o objeto, as vozes vão dando a forma, moldando, concretizando, refletindo a ação.  

O conhecimento se concretiza sobre o objeto, mas as regras do jogo (se é que existem) 

estão em encontrar as palavras que dialoguem com ele, “brincar com o outro teoricamente” 

(LIMA, 2015), pois a arte só tem sentido se provoca uma relação com o sujeito e traz questões 

em como o objeto é capaz de trazer transformações nos sujeitos? Como trazemos nossas 

experiências para construção de conhecimentos? Como falar de nossas práticas? Que 

pensamentos as governam?  

Em arte são discutidos meios e processos e não patentes, onde o processo de subjetivação 

da vida é “dobrar e voltar e encontrar formas de formatar aquilo que se pesquisa.” (LIMA, 

2015)40, podendo o pesquisador dialogar com a diversidade, em um cenário onde “o valor e 

39 Anotações de aula 12/11/2015 
 
40  Idem 39. 
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importância das coisas” já traz em si uma significação, dando possibilidade para uma 

abordagem teórica específica. 

É importante não esquecermos que a arte, a educação e a pesquisa, mesmo dentro do 

trajeto pessoal do pesquisador, não é neutra, como nenhuma ciência é, nenhuma filosofia é, 

tudo são ações éticas e políticas. 

2.2- A BARCA ETNOCENOLÓGICA 

A Etnocenologia é uma “vertente da etnociências e tem como objeto os comportamentos 

humanos espetaculares organizados-PCHEO” (BIÃO,1999, p.15). Originada do manifesto da 

Etnocenologia acontecido em Paris em 1995, por ocasião de seu colóquio de lançamento no 

Centro Internacional de Etnocenologia na Maison de Cultures du Monde por Jean Marie 

Pradier41. 

É uma disciplina nova, abrangente, que dialoga com várias áreas do conhecimento, como 

com a filosofia, a antropologia, os etnométodos etc.  fazendo um mapeamento interdisciplinar 

entre a academia e as diferentes culturas e manifestações artísticas. 

 Bião sugere a subdivisão da Etnocenologia em três grupos: “as artes do espetáculo, ritos 

espetaculares e formas cotidianas espetacularizadas a partir do olhar do pesquisador.” (2009, 

p.51). Para compreensão do objeto de pesquisa, busco aporte teórico e metodológico nos 

estudos da Etnocenologia, por ser uma proposta transdisciplinar que “tem contribuído para a 

ampliação dos horizontes teóricos da pesquisa científica e artística, de um modo geral, e, de um 

modo mais específico, para o trabalho dos pesquisadores dedicados às artes do espetáculo.” 

(BIÃO, 2009, p.47).  

Conheci a Etnocenologia em 2008, em uma disciplina com o mesmo nome ministrada 

pelo Prof. Dr. Miguel Santa Brígida42 na especialização em Estudos Contemporâneos do Corpo 

e posteriormente no programa de mestrado em Artes pela Universidade Federal do Pará.  

A proposta chamou a atenção por ter caráter híbrido em seus estudos sobre a diversidade 

em um amplo universo de investigação e por ter em seus eixos epistemológicos a negação ao 

etnocentrismo, e isso permite trabalhar o ABA enquanto fenômeno etnocenológico, 

compreendendo como comportamento coletivo espetacular que o caracteriza como PCHEO. 

41 Foi professor emérito da Universidade de Paris. Dr. em psicologia e letras, foi chefe do departamento de teatro 
da mesma universidade até 2009. Em 1995 escreveu o manifesto da Etnocenologia. 
 
42 Ator, diretor e professor titular da Universidade Federal do Pará. Consultor Ad hoc junto a CAPES para estudos 
em Etnocenologia, coordenador do Encontro Paraense de Etnocenologia, líder do TAMBOR- Grupo de Pesquisa 
em Carnaval e Etnocenologia e coordenador do GETNO (Grupo de Estudos em Etnocenologia. 
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 Gerado por um impulso motivador de uma “comunidade emocional” (WEBER,1921) 

escola e comunidade, que tem seus laços afetivos alicerçados por um objetivo comum: a 

construção de um espetáculo de rua, como prática de ensino e aprendizagem em artes, que tem, 

no sentido de alteridade, um campo fértil de questões e reflexões feitas a partir dos sujeitos 

dessa pesquisa. 

 Essa “comunidade emocional “se origina de um pequeno grupo com um comportamento 

coletivo espetacular, que traz um aspecto comunal, onde podemos perceber o sentido de 

comunidade comuns, na diversidade, ser diferente, pertencendo ao mesmo território, onde cada 

um tem relação com seu corpo e com o todo, com afetividade, aprendendo de forma lúdica a 

perceber o mundo. 

Dentro da Etnocenologia, utilizo os termos de âmbito epistemológicos, propostos por 

Armindo Bião (2009), um léxico de palavras para conceituar ações que estabelecem relações 

com os sujeitos e objeto de pesquisa, identificados no processo criativo do espetáculo. São eles: 

Espetacularidade: conceito que define ações humanas extracotidianas, cuja organização 

das ações está em prender o olhar do outro, de forma reflexiva por parte dos atores e 

expectadores envolvidos. “Trata-se de uma forma habitual, ou eventual, inerente a cada cultura, 

que a codifica e transmite, de manter uma espécie de respiração coletiva mais extraordinária.” 

(2009, p.35).  

Matrizes Culturais e Matrizes Estéticas: são referências “linguísticas, religiosas, 

geográficas, históricas, geo-histórias, étnicas, técnicas, temáticas, teóricas, tecnológicas, etc.” 

(2009, p.38) identificadas a partir da compreensão dos valores históricas, artísticos e sociais de 

formação de um povo, observando-se que nos estudos da Etnocenologia, há negação ao 

etnocentrismo. 

Estados de corpo: assim como os estados de consciência, são alterações provocadas por 

ações extracotidianas do corpo, “que provocam a alteração do modo mais habitual, de ter-se 

consciência do mundo e de si próprio.” (2009, p.36). Consiste no treinamento mental e corporal 

do ator ou bailarino para que se gere modificações em seu estado de corpo e consciência. 

Transculturação: para Bião, é um fenômeno do contato cultural e gera uma nova forma 

de cultura, diferente da original e remete ao desejo de identificação de suas matrizes, culturais, 

que em geral são múltiplas, dentro de uma reconstrução constante e dinâmica da tradição. 

Identidade/ identificação: a identidade reconhece a especificidade do sujeito em relação 

à alteridade. Na identificação, esse reconhecimento é momentâneo, em parte ou no todo, na 

alteridade. (2009, p.38)  
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Alteridade: É o reconhecimento pelo sujeito da pesquisa de um objeto humano diferente 

de si próprio. (2009, p.38) 

Diversidade/ pluralidade: é onde os sujeitos reconhecem a coexistência das múltiplas 

diferenças humanas. 

Reflexividade: é a capacidade humana de teorização/reflexão, reconhecendo as 

semelhanças e diferenças nas múltiplos objetos, identidades e identificações e suas relações 

com a construção do pensamento. 

Uma das contribuições que ajudam na construção dessa pesquisa está em trabalhar 

questões teórico-metodológicas sem se dissociar daquilo que somos: professores, artistas, 

pesquisadores, membro de uma comunidade. 

 Dessa forma é possível que haja uma relação entre sujeito e objeto, a partir do trajeto do 

pesquisador, o que permite me colocar dentro da pesquisa, fazendo com que haja uma 

perspectiva de aproximação entre a vida e a pesquisa acadêmica, que segundo Bião, está em 

buscar técnicas que permitam o conhecimento do objeto inserido na história que reúne o sujeito 

e sua opção por esse objeto, é uma forma de “conhecer como cada um vive e faz cada coisa 

que conhece” (2009, p.34. Grifos meus).   
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2.3- O SERPENTEAR DA CRIAÇÃO: 

2.3.1-A BARCA LEVA E TRAZ... 

Abaetetuba, 14 de setembro de 2010. 

O nome Auto da Barca Amazônica (ABA) foi pensado a princípio no significado das 

embarcações para as comunidades ribeirinhas e sua relação pessoal com as águas doces. A barca 

e o rio são as conexões com a outra margem: rua-rio-casa-escola-trabalho-vida, como diz a 

música do poeta paraense Rui Barata,43  (1976) Esse rio é minha rua, minha e tua mururé, piso 

no peito da lua deito no chão da maré(...). Pode-se dizer que a rua das comunidades amazônicas 

mais afastadas é literalmente o rio, ele comporta todo o imaginário ribeirinho, criando um 

arsenal de simbolismos baseados nas representações da natureza. 

As embarcações são a conexão entre o ribeirinho e a vida na Amazônia. Especificamente 

no Pará, onde elas estão intimamente presentes nas travessias cotidianas para o trabalho, para o 

lazer “e alegorizam inúmeros aspectos essenciais de forma de vida social, econômica e cultural” 

(LOUREIRO, 2001.p. 179). 

 

                                     Imagem 18: Rabeta. Registros de Viagem,2008. 
                                                       Fotografia: Jaqueline Sosi 
 
Sob o intermédio das embarcações, chegam os viajantes, as correspondências da capital, 

são elas que trazem notícias, que trazem o alimento, que trazem histórias e costumes, trazem 

43Ruy Guilherme Paranatinga Barata. 1920-1990. Nascido em Santarém, foi um poeta, político, advogado, 
professor e compositor brasileiro. 
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pessoas. Pelo rio sob o intermédio das embarcações é que chegam e vão os professores, é na 

outra margem do rio que fica a escola. 

 
São verdadeiros centros de convivência cultural flutuantes, servindo de espaço 
denso de trocas simbólicas durante as viagens diárias, instrumentos de ligação 
entre as cidades e as comunidades isoladas, elo com a capital do estado (...) é 
o barco-casa, o barco- alcova, o barco-altar, barco-armazém, o barco-caminho. 
(LOUREIRO, 2001. p.180). 
 

O barquinho de miriti é um brinquedo muito comum, assim como outros, especialmente 

encontrado nas festividades do Círio de Nazaré, faz a representação simbólica dos meios de 

transporte que o povo ribeirinho utiliza para chegar à outra margem. 

Essas relações formam o trajeto cultural e simbólico do povo ribeirinho, onde “a paisagem 

é a natureza abrangida pelo olhar e o que faz a paisagem cultural é o nosso trajeto 

antropológico.” (LOUREIRO,2014).44 

O rio traz, o rio leva, sob a mediação das embarcações, fazendo do aprendizado cotidiano 

um processo cíclico, multiplicando como em milagre o conhecimento. 

 

2.3.2- A SERPENTE: A Epifania do Barco Luminoso45 

Para Loureiro (2001) em seu texto Boiuna - epifania da cobra grande, o mito da cobra 

boiuna é representado por um grande navio luminoso, que navega pelos rios, engolindo as 

embarcações que dela se aproximam. É o grande monstro dos rios da Amazônia, pode estar em 

terra ou na água; símbolo do profano, do pecado original, é a transgressão da ordem, mas aqui 

também é vida, transformação. 

A cobra é um signo de uma lenda muito conhecida na região amazônica, um ser bastante 

temido e que surgiu de conhecimentos populares, também, é tradicionalmente representada 

como brinquedo popular pelos artesãos de miriti.  

Na edição de 2008, com o tema Cobra Grande, encontramos uma relação sincrética entre 

a grande serpente e a igreja católica. Paulo de Tarso (2003) conta que, as lendas de cobra grande 

nasceram dos primeiros missionários. Ao tomar conhecimento do demônio das profundezas dos 

rios na mitologia indígena, chamado de Paranamaia (parana=mãe e maia=rio), trataram logo 

44 Anotações de aula. Novembro de 2014. 
 
45 Termo utilizado pelo professor João de Jesus Paes Loureiro em seu livro uma poética do Imaginário in a Epifania 
da Cobra Grande. 
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de esmagar - lhe a cabeça sob os pés da Virgem Maria, simbolizando a serpente como 

representação do pecado original.  

  No estado do Pará, encontramos em cada cidade uma estória de cobra grande, a mais 

famosa delas conta que existe uma cobra dormindo sob a cidade de Belém, cuja cabeça repousa 

sob o altar mor da igreja da Sé e sua calda sob o altar da Basílica de Nazaré. Um dia, quando 

despertar de seu sono, afundará toda a cidade. 

Em Abaetetuba, temos a cobra da ilha da Pacoca, e sua cabeça descansa aos pés da Igreja 

de N.Sr.ª da Conceição, Padroeira da Cidade e quando a cobra se mexe, derruba o único trapiche 

da cidade. Verdade ou não, todos os trapiches que foram construídos já não existem, pois foram 

inexplicavelmente destruídos. 

Em relação às representações simbólicas dessa lenda, o atributo de N.Sr.ª da Conceição é 

a virgem sobre o mundo e nele esmaga a serpente (personificação do demônio), pisando-lhe a 

cabeça, como podemos ver na imagem a seguir: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagem 19 -N.Sr.ª da Conceição 
Fonte: http://seminariodearacaju.blogspot.com.br 
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Uma curiosidade é que nas procissões católicas paraenses numa visão aérea, (o Círio de 

Nazaré, por exemplo), podemos ver claramente uma grande serpente humana pagando seus 

votos e se interligando com as igrejas. 

Imagem 20 – Corda do Círio. 
Fonte http://s2.glbimg.com/ 

 
Apesar de não ter inserido em seu contexto nenhuma matriz religiosa o ABA, ao final do 

cortejo, seu corpo se desfaz na igreja matriz da cidade, aos pés de N.Sr.ª da Conceição. 

Esse elemento (cobra) foi apresentado em todas as edições do espetáculo, por ter uma 

força simbólica no imaginário amazônico, a barca traz e leva, vem e volta, a serpente é o próprio 

rio. Esse simbolismo, foi utilizado para um dispositivo de compreensão do espetáculo, enquanto 

visualidade e deu origem ao que Sônia Rangel chama de “imagem-força” (2009). 

2.3.3- BARCO- SERPENTE: Imagem- Força 

Quando pensei na construção de uma imagem que representassem meu objeto de 

pesquisa, vinham várias ideias, mas nenhuma expressava o que era mais significativo em todo 

esse processo. De repente, vieram fortemente em minha memória o barco popopô46 e a 

cobrinha. Estes elementos simbólicos, representam o corpo coletivo do ABA, pois ao mesmo 

tempo em que navegávamos como embarcação, éramos uma serpente humana, uma serpente 

que dançava pelas ruas. 

46 Embarcação utilizada no transporte fluvial, muito comum nas travessias de um município ao outro. 
                                                             

http://s2.glbimg.com/
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Imagem 21:Imagem-força. 
Fonte: arquivo pessoal, 2015. 

 
Na imagem abaixo, de nosso estandarte, podemos visualizar que o logotipo do espetáculo 

é uma embarcação que navega sobre um rio serpenteado, fazendo referência às ruas da cidade. 

Outra curiosidade é o prefixo ABA, (Auto da Barca Amazônica), por uma coincidência, é o 

mesmo prefixo da cidade de Abaetetuba, onde Aba em tupi significa homem ou ajuntamento 

de homens, um coletivo. Como o sentido literal de Abaetetuba é terra de homens valentes e 

ilustres, posso dizer que esse coletivo é feito de gente valente e ilustre. 

 

Imagem 22- estandarte 
Arquivo ABA– 2009. 
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O ABA é um coletivo que em seu corpo dramático serpenteia, flutua, navega nas 

ondulações das “ruas-rio” (GOMES, 2013) fazendo alusão à própria “epifania da cobra grande” 

(LOUREIRO, 2001) que ora barco luminoso, ora serpente, encantávamos quem cruzasse nosso 

navegar. 

O processo criativo assume a sinuosidade, as ondulações da cobra de miriti, enquanto ser 

que voa e dança no espaço em uma movimentação serpenteada, onde cada vértebra representa 

as estações do espetáculo e da pesquisa como parte de um processo criativo-metodológico.  

Essas dobraduras, como corpo do objeto, fazem parte de uma proposta, onde há uma 

igualdade linear entre os sujeitos e a pesquisadora, a qual ambos estão ligados por um limiar 

que une essas dobras. Não existe “o mais importante”, não existe um único caminho, o que 

existem são rastros. 
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O poeta se converte em marujo, 
seu espírito ou sua obra, tornam-se barco (...) 

E.R.CURTIUS 

 
 

Fotografia: Jaqueline Sosi. 
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Diários de Bordo. 
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3.1. -ANOTAÇÕES E NARRATIVAS 

O ato gerador dessa narrativa, traz todo o sentido da artesania, existente na cidade 

de Abaetetuba:  a colheita, o corte, a modelagem, a forma, a colagem, a cor, que fazem parte de 

um processo de construção, não apenas da visualidade e do gestual do ABA, mas também uma 

construção da cidadania e de pertencimento; não apenas da escola na cidade, mas um 

pertencimento gerado de uma afetividade, de uma comunhão entre os sujeitos. 

Os atravessamentos deste capítulo perpassam pelos processos de construção do 

ABA, a partir das falas feitas em entrevistas abertas com alunos e professores que fizeram parte 

desse navegar, trazendo discussões sobre o ensino de arte, dentro da dinâmica do movimento 

elemental Terra em que, ao mesmo tempo, gera vida e alimenta todos os seres, ela se alimenta 

deles. É a “matéria com que o criador modela o homem” (CHEVALIER e GHEERBRANT 

1998, p.992).  
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Imagem 23: Arquivo do Blog. 
Fonte: www.autodabarcamazonica.blogspot.com/ 

 
  

http://www.autodabarcamazonica.blogspot.com/
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Belém,14 de maio de 2009. 

Em 2009 foi criado por mim um diário de bordo digital, a partir de um blog chamado 

Auto da Barca Amazônica, localizado no sítio: www.autodabarcamazonica.blogspot.com/, 

como mostra a imagem 21, uma das primeiras postagens. Essa ferramenta, foi uma forma de 

realizar o registro das edições do espetáculo, divulgar imagens, vídeos, curiosidades, alegrias, 

angústias, etc. e também para democratizar o acesso a esses registros com quem se interessasse 

por eles.  

Muitas das memórias sobre o processo de construção do ABA são retiradas do blog e 

outras são das poucas coisas que consegui preservar durante esses anos, como avaliações 

escritas dos alunos, desenhos e alguns planejamentos 

 Na construção desse texto, vou ao encontro dos sujeitos para juntos, compreendermos 

esse movimento nas vozes de quem fez parte do processo. Como ancoradouro metodológico, 

utilizo a Etnopesquisa Crítica (MACEDO, 2004), que surge da “necessidade de explicitar 

pressupostos e referências, do cuidado crítico com a pluralidade, da abertura do inacabado e a 

realidade empírica construída e reconstruída por seus atores.” (2004, p.30). 

Para Macedo, a etnopesquisa na ajuda a pensar a realidade com a inclusão da realidade 

do outro, evitando assim pensar em uma realidade absoluta, inquestionável, mas em múltiplas 

realidades. 

Foram um total de 14 entrevistas abertas, sendo 12 individuais e 2 coletivas, onde fizemos 

uma espécie de retrospectiva do que aconteceu e as pessoas foram falando espontaneamente 

dando sua visão sobre o processo e as questões foram surgindo. Faço aqui referência às falas 

dos meus Navegantes entre 2007 a 2010, (ex-alunos, professores e comunidade). Vejamos 

seguir:  

 
O primeiro Auto eu me lembro, começou com carro som que rolava e a 
encenação nas ruas e as pessoas olhando aquilo perguntando o que era? O que 
eles estão fazendo? (NUNES, Kayo.2016).47  
 
Auto da Barca Amazônica, era um movimento de rua, um cortejo de alunos e 
professores que estavam envolvidos com aquelas apresentações, dentro de um 
cortejo cultural, desenvolvido em um período curto e que eram resgatadas as 

47 NUNES, Kayo Cardoso. Entrevista 9 [24/03/2016]. Entrevistadora: Jaqueline Cristina Souza da Silva. 
Abaetetuba, 2016. 1 arquivo. Vídeo (15 min.). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice A desta 
dissertação. 
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linguagens artísticas, culturais de uma forma lúdica que envolveu todo 
processo. (CARDOSO, 2016).48 
 
A imagem que me passa na cabeça é aquela efervescência cultural que aquele 
momento trouxe para a escola, momento de muita intensidade, de vida! Os 
alunos participando era de um entusiasmo e a cada ano que foi acontecendo e 
foi crescendo. (MENDES, 2016).49 
 
Fiz parte do projeto no final, na última apresentação, as primeiras eu fui 
tomado de assalto quando estava chegando na cidade e vi aquela grande 
movimentação, uma coisa muito interessante, uma movimentação pro bem 
(...) aconteceu há alguns anos na cidade de Abaetetuba, mas até hoje é como 
se ele não tivesse saído é como se de repente a alma do projeto continuasse lá. 
(NASCIMENTO, Murilo.2016)50 
 
Eu me lembro que ficou um zum zum zum na escola, porque o ABA ainda ia 
sair no momento do halloween, em outubro, e eu ainda pensava que ia ser uma 
construção com base nisso, embora os professores de arte, Paulo e Jaqueline, 
tivessem explicado a estratégia em reunião, mas até então a “ficha ainda não 
tinha caído.”  Fui acompanhar e foi nesse dia, foi nesse momento, no ano de 
2007 que passei a ser afetado diretamente pela produção e pela forma como 
aconteceu o ABA naquela noite. (GOMES,2016).51 
 
O ABA, a meu ver, foi num projeto que desde sua organização, de sua 
construção, foi um projeto bastante democrático, porque contou com a 
participação dos professores envolvidos, da equipe do colégio como um todo 
e principalmente dos alunos que realmente se organizaram e participaram de 
uma forma bastante contundente. (PINHEIRO,2016).52 
 
O que eu vejo é que o ABA foi um projeto que veio mostrar a nossa cultura e 
buscou envolver os alunos de diversas formas (...) o que percebi em apenas 
um ano em que participei, foi o envolvimento deles, que eles faziam por 
prazer, por dedicação, era algo que eles gostavam e estavam ali motivados 
pelo gosto pela própria cultura e estar participando, representando esse 
trabalho.  (RODRIGUES, 2016).53 
 
Uma lembrança que eu tenho do Auto da Barca e toda aquela organização que 
a gente fazia. Quando professores apresentaram essa proposta pra gente, não 
me veio à cabeça a grandiosidade que era esse evento. A participação na 
montagem das alegorias, das fantasias e todo um empenho que tocava toda 

48 CARDOSO, Daniel André Vilhena. Entrevista 1 [08/03/2016]. Entrevistador: Jaqueline Cristina Souza da silva. 
Abaetetuba, 2016. 1 arquivo. Áudio WhatsApp (15 min.). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no 
Apêndice A desta dissertação 
 
49 Ver 36. 
 
50 NASCIMENTO, Murilo. Entrevista 3 [12/03/2016]. Entrevistadora: Jaqueline Cristina Souza da Silva. 
Abaetetuba, 2016. 1 arquivo. Vídeo (5 min.). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice A desta 
dissertação. 
 
51  Ver 33. 
 
52 Ver 27. 
 
53 Ver 37. 
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escola, não apenas os alunos mas toda comunidade escolar estava voltada para 
aquele projeto. (LIMA,2016)54. 

 

As falas relatam sobre o primeiro contato e como esses navegantes percebiam o ABA. 

A seguir veremos como desde seu planejamento, essa construção proporcionou um 

envolvimento, entre alunos e professores, escola e comunidade, a experiência em artes e 

currículo e uma forma diferenciada de aprendizagem mostrando que o ensino e aprendizagem 

em artes educa para a vida, talvez por estar na vida.  

3.1.1- PROCESSOS EM SALA DE AULA 

As aulas eram “bate papos” sobre a cultura do halloween e a cultura abaeteuara, 

trazendo suas matrizes culturais: saberes e oralidades, manifestações culturais populares, 

(lendas, brinquedos de miriti, costumes) como base de nossa pesquisa, aproximando esses 

saberes da escola.  

Em 2007, na primeira edição, a proposta foi feita apenas aos alunos do 1º ano do ensino 

médio, que foram os pioneiros à “comprar a idéia.” Depois da primeira apresentação, não foi 

possível limitar a participação e tivemos que agregar outras turmas, outras faixas etárias, 

incluindo o ensino fundamental e o EJA (Educação de Jovens e Adultos). 

Nas conversas com Paulo Anete55 e os alunos, acertamos que seria um espetáculo de 

rua, um trabalho que reuniria as nossas turmas e dividiríamos as tarefas, mas a questão era como 

seria isso?  O que que eu faço? O que é que Paulo faz? O que os alunos fazem?  

  

 
Fiquei responsável pela direção geral, danças, teatro, circo, organizaria a equipe cênica 

responsável, por toda o gestual do espetáculo, e o processo de montagem. Paulo cuidava da 

visualidade, das roupas, das indumentárias, das alegorias e dos adereços juntamente com as 

equipes de produção visual, mas no final, todos faziam um pouco de tudo, mantendo o diálogo 

entre uma tarefa e outra, sempre tentando preservar a essência do outro. O diferencial do ABA 

54 LIMA, Jean Pinheiro de. Entrevista 8 [24/03/2016]. Entrevistadora: Jaqueline Cristina Souza da Silva. 
Abaetetuba, 2016. 1 arquivo. Vídeo (8 min.). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice A desta 
dissertação. 
  
55 Ver 29. 

Eu trabalho com carnaval, gosto de transformar materiais, gosto de 
fantasias, gosto muito de alegorias (que é uma coisa que eu considero 
um forte em mim) essa relação com o cenário, com o fazer de contas, 
esse mundo de fantasias que te leva pra um outro momento, pra uma 
outra situação, pra um outro universo. (ANETE, 2016). 
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é que em seu aspecto laboral nós não obrigávamos ninguém a fazer isso ou aquilo, os alunos 

mesmos dividiam suas tarefas por afinidades. 

Paulo complementa que ainda existia um fator importante: era uma experiência! 

Estávamos em um ambiente institucional que era a escola. Nunca havíamos trabalhado dessa 

forma, e tínhamos que garantir várias questões profissionais e pedagógicas nesse processo, e 

não apenas, um fazer por fazer e isso era uma preocupação constante. 

Com as pesquisas feitas dentro da própria comunidade, trazidas pelos alunos, 

começamos a construir uma dramaturgia coletiva, figurinos, adereços, cenários e gestualidades.  

Eles traziam suas questões e nós professores mediávamos em uma construção de 

saber coletivo, fazendo com as próprias mãos, em um processo artesanal, todo o material cênico 

e visual necessários para o resultado desse processo. 

Imagem 24: Construção de adereços. 2008.                                  Imagem 25: Bonecão. 2007. 
Fonte: Arquivos ABA. 
 

Paulo Anete lembra que foi necessário, um trabalho de conquista para que nossa 

experiência desse certo, “foi preciso mergulhar no universo deles, para se chegar no mundo do 

aluno, com todas as paradinhas, todas as curtições que eles têm, estar no ambiente deles e 

nunca o contrário. Depois que se está nesse universo é que você começa a trazer coisas.” 

(ANETE,2010)56   

Pedimos aos alunos que entrevistassem seus avós, pais, vizinhos, fotografassem, 

que trouxessem artigos antigos, recorte de jornais, para que estes fossem inseridos nas primeiras 

etapas do processo de construção criativa. Isso fez com que eles compreendessem a importância 

de suas memórias para fazer esse inventário.  

56 ANETE, Paulo. Entrevista. [09/2010]. Entrevistadora: Mirca Bonano. Documentários da XI edição Arte na 
Escola Cidadã. Abaetetuba, 2010. 1 arquivo. Vídeo (6:20min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=YbDai0J3CWc.  

                                                             

https://www.youtube.com/watch?v=YbDai0J3CWc
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A seguir, veremos algumas etapas e exercícios que contribuíram para essa 

construção. 

3.1.2- O LEGADO: A História de Cada Um. 

Esse é o início de todo o processo de construção Esse exercício possibilitou vivenciar 

experiências significativas, por meio do compartilhamento de nossas heranças como forma de 

entender a sua importância na formação das pessoas. Nessa proposta de intervenção, fazemos 

uma busca das heranças deixadas por nossos ancestrais. Nas imagens a seguir, podemos 

observar etapas desse exercício. 

Primeiramente, pedi a todos que desenhassem suas mãos, na disposição que achassem 

melhor, depois que encontrassem quatro palavras que definissem características pessoais 

herdadas por nós, através de nossos pais (o legado). Em seguida, escrevessem as palavras 

escolhidas nas mãos que foram construídas. Vejamos as figuras: 
 

 
Imagem 26: exercício.1                                                           Imagem 27: exercício. 2 

Fonte: Arquivos ABA. 2010.                                              Fonte: Arquivo pessoal. 2015. 

 

Feito isso, pedi que colorissem e recortassem. Caminhamos pela sala até encontrarmos 

um par com quem quiséssemos compartilhar aquela herança. Olhos nos olhos, falamos e 

escutamos, contamos o porquê de termos escolhido aquelas palavras, compartilhando um 

pedacinho de nós. Depois que todos falaram, é a hora de entregarmos nosso legado ao outro 

(trocamos as mãos) e colar a mão que lhe foi dada em uma folha de cartolina branca de forma 

que todas as mãos ao mesmo tempo que eram únicas, fizessem parte de um contexto social, 

cultural e educacional. 
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            Imagem 28: exercício 3                                                                         Imagem29: exercício 4 
         Fonte: Arquivo pessoal. 2015.                                                                Fonte: Arquivo pessoal. 
 

3.1.3- CORPO COLETIVO: Tarefas Compartilhadas. 

Após o exercício de reconhecimento, as equipes se dividiam entre os próprios alunos, 

onde cada um trabalhava com o que tivesse mais afinidade. Isso gerou a eles uma certa 

autonomia, pois necessitavam de tomadas de atitudes, de experiências com liderança.  

O grupo dividiu-se da seguinte forma: equipe de produção visual, a responsável por toda 

a construção de cenários, figurinos, adereços e alegorias. A equipe cênica, composta por alunos-

atores-bailarinos que constroem a cena com base em técnicas corporais dentro das vivências da 

memória corporal, trazendo para a cena práticas cotidianas do caboclo ribeirinho. 

Trabalhamos dentro e fora de sala de aula, nossa casa na época, um pequeno 

apartamento localizado na avenida Barão do Rio Branco, serviu de atelier, quando o tempo da 

sala de aula já não era suficiente, como descreve abaixo a aluna navegante Karina Nunes57 

 

 

57 NUNES, Karina Cardoso. Entrevista 9 [24/03/2016]. Entrevistadora: Jaqueline Cristina Souza da Silva. 
Abaetetuba, 2016. 1 arquivo. Vídeo (15 min.). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice A desta 
dissertação. 

Logo no início nosso atelier era na casa dos Professores lá na Rua Barão 
do Rio Branco. A gente saía no período da tarde catando miriti (...) nós 
íamos confeccionar "os brinquedos", quando falo brinquedos é porque pra 
mim tinham esse significado, eu vi aquilo como uma forma de brincar, era 
uma nova forma de ver a disciplina Artes (...) a gente ia construindo a cobra 
grande, a Matinta Perera (...) isso que era legal, deu nova cara pro 
halloween, tinha virado halloween Amazônico, nós não tínhamos mais 
tantas referências externas, estávamos valorizando a cultura da terra. 
(NUNES, 2016). 
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Os alunos foram assumindo o seu papel e cada um contribuiu com o conhecimento, os 

contatos e os materiais que tinham. Trabalhávamos com materiais simples, geralmente 

encontrados na região (sementes, palha, miriti, entre outros) e muitas vezes reaproveitamos 

materiais que seriam descartados (paneiros, jornais, papelão, restos de madeira, tecido, garrafas 

e materiais plásticos etc.). “Eles saiam pelos bairros na comunidade para buscar, miriti, 

papelão no mercadinho, porque tinha que forrar tal coisa (...) um aluno que ia buscar um 

carrinho de supermercado porque a gente não tinha alegoria, e já funcionava como um tripé 

(...) (ANETE, 2016).58  

A seguir, Daniel Cardoso59 relata como se dava esse envolvimento: 

 
 

 
Imagem 30: produção 1. 
Fonte: Arquivos do ABA. 
 

Isso tornou o processo dinâmico e, de certa forma, tirava o aluno do espaço limitado da 

sala de aula. Para Kayo Nunes60, apesar da atividade fazer parte da avaliação da disciplina, 

muitos participavam apenas pela experiência em si. 
 

58 Ver 29. 
 
59 Ver 48. 
 
60 Ver 47. 

Cada a turma ficava responsável por 
uma ala e cada ala representava uma temática do 
enredo central do evento e que resgatava a 
cultura, a história dos povos da região 
Amazônica, povos ancestrais, os mitos, vividos 
pelos avós, bisavós, daqueles alunos que 
estavam ali participando ativamente do evento. 
Os alunos participavam desde a construção das 
alegorias até execução do espetáculo nas 
coreografias que eram apresentadas em vários 
perímetros da cidade. Isso envolvia muita gente, 
quase todos os alunos da escola, que tinham a 
disciplina arte no currículo escolar (...) também 
aqueles que não necessariamente precisavam 
estar ali por já não ter a disciplina no currículo, 
mas que se sentiam acatados, se sentiam à 
vontade para estar ajudando, participando(...) 
(CARDOSOS,2016) 
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A cada edição, aprimoramos técnicas, no primeiro ainda estávamos em experimentação, 

tanto em relação às pesquisas, quanto na produção gestual e cenográfica, depois fomos nos 

tornando especialistas no que havíamos proposto.  

3.1.4- OS MATERIAIS, AS CONSTRUÇÕES. 

Uma das características do ABA são os materiais que trabalhamos para construção de 

alguns elementos do imaginário popular. A principal matéria prima utilizada é a palmeira do 

miriti, cuja utilização dessa matéria prima nas construções cenográficas foi proposta por mim, 

como forma de valorização desse material encontrado abundante na região e também pelo valor 

simbólico da palmeira para a população de Abaetetuba. 

Os miritizeiros, estão espalhados por todo o Pará. A palmeira é considerada pelo 

povo da Amazônia como palmeira-mãe por ser uma palmeira muito comum, principalmente 

nas regiões de várzeas e tem origem no mito da índia Uaraci61, uma bela índia, possuidora da 

sabedoria das plantas e admiradora dos rios amazônicos. Ela morre ainda jovem, apaixonada 

pela lua e seu pai a enterra em um local banhado pelas águas.  

Neste mesmo local, onde Uaraci foi enterrada, nasce uma palmeira, ainda desconhecida 

pela tribo, seu pai ouve um sussurro e verifica, na planta, a presença de Uaraci, que passa a 

servir toda a tribo e, tempos depois, recebe o nome de miriti.  

61 Lenda retirada da oralidade popular. 

O Bacana do ABA era que no começo as pessoas iam pelos pontos, mas 
quando chegavam lá, esqueciam que ganhavam ponto, só iam se lembrar 
depois que os professores lançavam nota no final. Esquecia porque era 
bacana sair da sala de aula, porque o que eu me lembro de arte quando eu 
estudei do Jardim 1 até a quinta série era cobrir e desenhar... isso era arte. 
Quando a professora Jaqueline e o professor Paulo vieram com essa 
proposta diferente, a gente olhou a arte com outros olhos(...) Eu fui pelo 
primeiro contato que tive (...) vendo a movimentação das pessoas correndo 
pra lá e pra cá com Miriti, com os cabeções que eram um símbolo do ABA, 
as pessoas produzindo e eu comecei a gostar. Meus almoços eram na 
escola, a gente fazia as refeições lá, principalmente próximo à estreia, nós 
tínhamos que estar ali porque tinha muita coisa para fazer (...) (NUNES, 
2016).  
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                   Imagem 31: Miritizeiro 
                  Fonte: Arquivo pessoal. 

 
“Dessa palmeira, tudo pode ser aproveitado, por esse motivo, a árvore é considerada 

Como “árvore da vida” (SILVA, 2005, p.17). Sua utilização varia desde a construção de 

habitações, com seus troncos e palha; no artesanato, a partir da cestaria, da tecelagem, dos 

brinquedos e objetos de decoração; na alimentação, onde o fruto é aproveitado para fazer 

vinhos, licores, mingaus, etc. 

 

Imagem 32: Colheita do miriti. 
Fotografia de Jaqueline Cristina Sosi.  

A transformação da jovem índia em uma 

árvore faz parte do imaginário amazônico e faz 

alusão a quem doa o próprio corpo para garantir 

a sobrevivência de seu povo.  

Em tempos de frutos, vemos as margens 

dos rios avermelhadas por eles, suas sementes se 

espalham para nascerem nas beiras das ilhas, dos 

igarapés e igapós. 
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. Imagem 33: Artesão de brinquedos de miriti. 

                                                       Fotografia de Luiz Braga. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             Imagem 34: Vinho de miriti                             Imagem 35: Casa de Venda 
                             Fotografias de Armando Queiroz 

 

A imagem a seguir é indutora desse processo, é a fina flor do pensamento: a flor do 

miritizeiro, pois a palmeira sustenta toda a visualidade do espetáculo, matéria prima dos alunos 

construtores, artesãos e movimenta todo o processo de construção. 

Na imagem abaixo, podemos perceber que a flor do miritizeiro é um cacho formado por 

várias flores, ligadas por uma haste um corpo que as sustenta e seus frutos brotam em cachos, 
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é a imagem de um grupo que cresce junto em sua individualidade, mas com algo que os une em 

um coletivo e depois espalham-se pelas margens, onde frutos germinam e renascem. 

Imagem 36 -Imagem indutora: flor do miritizeiro. 
Fonte: http://www.portalcdp.com.br/images/e9d037cbbdd438f7daa6f66b6eb5eca9.jpg 

 

Trazer o miriti como instrumento de aprendizagem e de construção fez com que muitos 

alunos passassem a se interessar, valorizar e preservar esse saber. Como mostra a fala de 

Karina62: 

 

 

 

 
Todo o material confeccionado tinha como base essa matéria prima, por sua estrutura se 

assemelhar a um isopor, mas é natural, biodegradável e sua flexibilidade serve para construção 

de quase tudo. Poucos dos nossos alunos sabiam trabalhar com o material, isso os aproximou 

da técnica, pois apesar de Abaetetuba ser conhecida pela sua produção artesanal com o miriti, 

há poucos artesões e, normalmente, não se aprende isso na escola, já que essa técnica, é passada 

de pais para filhos ou parentes próximos. 

62 Ver 57. 

Toda estrutura das alegorias, dos personagens eram feitas com miriti: os 
pássaros, o cabeçudo, a cobra grande... essa matéria prima da nossa terra, 
tinha essa valorização. Hoje utilizo essa dinâmica como influência na 
minha vida profissional porque desenvolvemos projetos na universidade 
e eu trabalho com a cultura do miriti, que antes eu não tinha relação, e o 
ABA me trouxe isso (...) desenvolvemos hoje na instituição que eu estudo 
vários materiais didáticos, por exemplo, em biologia podemos 
confeccionar DNA de Miriti, então o aprendizado dessa técnica para mim 
foi muito útil (NUNES, 2016). 

                                                             

http://www.portalcdp.com.br/images/e9d037cbbdd438f7daa6f66b6eb5eca9.jpg
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Utilizamos o miriti na construção dos elementos cenográficos e em alguns adereços, 

pois, por ele ser um material barato e de grande resistência e flexibilidade, substituiria, o que 

no carnaval se faz com arame e ferro.   

Os elementos de cena (bonecos, tripés, alegorias, adereços e figurinos) variavam todos 

os anos, porém, alguns se repetiam, como é o caso da cobra grande. 

 Pensamos em fazer da cobra grande um elemento cênico grandioso, porém com 

materiais mais acessíveis, já que não dispúnhamos de recursos financeiros na época. 

Imagem 37- Estruturação da cobra 1. 2010. 
Fonte: Arquivo ABA 

Imagem 38- Estruturação da cobra 2. 2010. 
Fonte: Arquivo ABA. 
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Usávamos braços de miriti inteiros para dar sustentação, rigidez e, ao mesmo 

tempo, leveza. O corpo era coberto com tecidos, para que pudéssemos dar a forma e as 

características do personagem. Como tínhamos que ter um baixo custo, devido à questão 

financeira dos alunos, o TNT, (tecido de baixo custo que imita uma flanela), possibilitou que 

pudéssemos cobrir não apenas a cobra grande, mas outras alegorias e inclusive foi usado em 

boa parte dos figurinos. 

 

 
Imagem 39: Detalhe, acabamento, cabeça de cobra.               Figura 40 – Montagem da cobra 

Fonte: Arquivo ABA. 2009                                                   Fonte: Arquivo ABA. 2008. 
 

A manipulação desse elemento era feita por 15 alunos que se vestiam por baixo das 

vértebras num movimento sincronizado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              Imagem 41- Boiuna e Pacoca 

Fonte: Arquivo ABA,2008. 
  

Outros elementos cênicos faziam parte de uma certa tradição do cortejo, entre eles estão 

os bonecões que faziam representação de personagens ribeirinhos como matutos, Matinta 



78 
 

Pereira, Boto em forma humana, de animais, como pássaros, cavalos, borboletas e de objetos 

como embarcações, alegorias entre outros.  

Esses personagens eram construídos com materiais alternativos que encontrávamos com 

facilidade. “Os objetos e as alegorias eram feitos de jornais velhos, revistas, paneiros... eram 

cortes, recortes, colagens e no final de tudo saíam como resultado alegorias e acessórios 

belíssimos.” (CARDOSO, 2016).63 
 

Imagem 42;43: Esboços Matinta-boneco. 
Fonte: Arquivo ABA,2009. 

 
Os paneiros eram cestos feitos da casca (tala) de miriti e eram utilizados para a produção 

dos cabeções, dos bois e cavalinhos. A técnica utilizada com os alunos para o enrijecimento do 

jornal era a papietagem, a qual se utiliza o jornal embebido em uma “papa” feita com maisena 

ou goma de tapioca64, que nós utilizávamos como cola. 

63  Ver 48. 
 
64 Massa feita da mandioca, alimento de matriz indígena. 
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          Imagem 44: Personagens Papietados.2009                         Imagem 45:Cabeças.2008 
         Fonte: Arquivo ABA. 2009 
 
 

           Imagem 46:  Matinta-boneco. 2009.                                          Imagem 47: Montagem da Cabeça. 2009 
           Fonte: Arquivo ABA 

 

Para a construção das Fantasias, geralmente, os alunos se organizavam em grupos e 

confeccionavam em suas casas, com o auxílio de alguém mais experiente na área de costura, 

em média eram senhoras que trabalhavam conosco na produção do evento. 

 Pensávamos nos desenhos de acordo com a sugestão que eles tinham para os seus 

personagens. No início, éramos nós que desenhávamos esses personagens, depois eles 

ganharam autonomia para as próprias criações. A seguir nas imagens, podemos visualizar 

alguns dos figurinos criados para algumas alas nas edições do espetáculo: 
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 Imagem 48- Proposta para ala “protetores da Floresta).      Imagem 49- Figurino Protetor da Floresta. 
  Fonte: Arquivo ABA, 2009.                                              Fonte: Arquivo ABA, 2009.                       
 

 
 

 
 
 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         Imagem 50– Proposta para Figurino Circense.              Imagem 51 – Comissão Circense. 
             Fonte: Arquivo ABA. 2009                                          Fonte: Arquivo ABA. 2009 
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Imagem 52– Proposta para Figurino Pássaro.                    Imagem 53 – Ala dos Pássaros.  
Fonte: Arquivo ABA. 2009                                                Fonte: Arquivo ABA. 2009. 

 

        Imagem 54– Proposta para Figurino Sol.                    Imagem 55 – Ala Solar.  
        Fonte: Arquivo ABA. 2009                                         Fonte: Arquivo ABA. 2009 
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As alegorias eram produzidas por equipes de alunos na escola, assim como, os 

adereços. Esta ação era dividida por alas individuais, onde eram produzidos acessórios, arranjos 

de cabeça e de mão, resplendores, que iriam fazer parte da composição do figurino dos 

personagens. Conseguimos uma diversidade de materiais alternativos que ajudaram na 

composição, desde papelão aos tecidos coloridos, penas artificiais feitas com garrafas plásticas, 

canudos e palitos, como podemos ver na fala de Daniel Cardoso65: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas imagens abaixo, temos alguns adereços produzidos com esses materiais. 
                   

                    Imagem 56 – Montagem de adereço.                                 Imagem 57 – Detalhe de tripé. 
Fonte: Arquivo ABA. 2009                                          Fonte: Arquivo ABA. 2009 

65  Ver 48. 

Eu não sabia muita coisa do que a gente fazia ali, porque não era apenas 
produção, estávamos em uma aula, aprendendo como consertar coisas, 
como costurar coisas, como colar, cortar... isso não é simples! Nós 
usávamos vários materiais jornais, paneiros, revistas, linha, cola...são 
materiais que não são simples de lidar. 
Parecia uma brincadeira, mas nós éramos cobrados e avaliados. A prática 
era aplicada de forma que a gente entendesse a teoria e a gente aprendeu 
muita coisa: combinar cores, combinar materiais nas alegorias... e essa 
prática nos ajudou muito a aprender e era um diferencial das outras 
disciplinas, porque nós estávamos nos divertindo, parecia que a gente nem 
estava na escola, era muito gostoso estudar educação artística, produzindo 
o espetáculo Auto da Barca Amazônica. (CARDOSO, 2016) 
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                  Figura 58: Montagem de adereço.                Figura 59: Arranjos de cabeça-Ala Indígena.  
                  Fonte: Arquivo ABA. 2008                           Fonte: Arquivo ABA. 2009 

 

Durante o tempo de criação do ABA, percebemos, nas produções, a coerência e a 

correlação que há entre as propostas realizadas com as habilidades exigidas nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCNs (BRASIL,1998): 

 
As oportunidades de aprendizagem de arte, dentro e fora da escola, mobilizam 
a expressão e a comunicação pessoal e ampliam a formação do estudante como 
cidadão, principalmente por intensificar as relações dos indivíduos tanto com 
seu mundo interior como com o exterior. O aluno desenvolve sua cultura de 
arte fazendo, conhecendo e apreciando produções artísticas, que são ações que 
integram o perceber, o pensar, o aprender, o recordar, o imaginar, o sentir, o 
expressar, o comunicar. A realização de trabalhos pessoais, assim como a 
apreciação de seus trabalhos, os dos colegas e a produção de artistas, se dá 
mediante a elaboração de ideias, sensações, hipóteses e esquemas pessoais que 
o aluno vai estruturando e transformando, ao interagir com os diversos 
conteúdos de arte manifestados nesse processo dialógico. 
(1998, p.19). 
 

As formas de expressão artística e cultural, trabalhadas para o desenvolvimento do 

ABA, proporcionaram aos alunos mostrarem suas capacidades de se reconhecerem, dentro de 

algo que faz parte de suas vivências e construíram algo que era novo para eles, fazendo do 

aprendizado um modo de diversão e conhecimento, estimulando sua criatividade e dando a eles 

autonomia. Vejamos o relato de Kayo Nunes66: 

 

 

66 Ver 47 
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O ABA está para além visualidade, a seguir podemos ver sua efervescência em festa pelas 

ruas da cidade. 

  

Auto da Barca construiu o caráter de alguns alunos que saíram dali na 
liderança, pois a gente dividia esses grupos: você fazia parte das 
borboletas, você pode fazer a parte dos bonecões, você fazia o pássaro... 
então tinha divisão de tarefas isso muitas vezes não é ensinado em sala de 
aula, colocar o aluno para liderar uma equipe, para ficar responsável por 
aquela produção. O Auto da Barca ensinou muita coisa pra gente, para a 
construção do nosso caráter.” (NUNES,2016). 
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3.2- A POÉTICA DA COLETIVIDADE 

 Barco-serpente nas Ruas. 

Certa vez, em sala de aula, a professora Olinda Charone67 perguntou para a turma: 

o que é poética? A princípio, apesar de convivermos com diferentes poéticas na linguagem da 

arte, demoramos a responder a pergunta, as respostas foram surgindo aos poucos: 

 
 
A poética é a capacidade simbólica de uma forma. 
Formas de representação do mundo. 
Poética é abstração de uma dada realidade. 
 É Singularidade! 
A poética é suporte do devaneio e devaneio é invenção! 
É construção a partir do interior e exterior. 
É preciso ter licença poética: liberdade de criação/ expressão. 
É Fenomenologia da imaginação. 
O pesquisador como criador de imagens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A poética é um processo de aprendizado. 
O poético se traduz no jogo simbólico.  
É Representação. 
Poética é sublime! 
Poética é expressão! 
Poética é individualidade. 
Poética, ética e estética: não podem ser desvinculados.  

(CHARONE, 2015)68 
 

Imagem 60: Ilustração de Anna Clara Souza. 

67 Prof.ª Dr.ª Olinda Charone é coordenadora do PROFARTES na IES- UFPA e ministrou a disciplina Processos 
e Poéticas de Criação em Artes de agosto a dezembro de 2015. 
 
68 Fala dos mestrandos PROFARTES. Anotações de aula 08/2015. 
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Dentro dos princípios conceituais abordados por uma poética estão a imitação, a 

purgação, a perversão, o reconhecimento, a identificação, o erro de cálculo, o roteiro, o caráter 

da poética, o tema, a forma da fala (como escrita), a música e o espetáculo.  

Incandescência, transgressão, subversão, paixão, festa, provocação são palavras de 

ordem. Aqui, faremos um estudo do ABA enquanto uma Comunidade emocional que tem uma 

Prática de Comportamento Humano Espetacular Organizado- PCHEO, relacionando os 

conceitos da Etnocenologia sobre Espetacularidade, matrizes estéticas e culturais, estados de 

corpo e consciência, léxicos propostos por Bião (2009) às artes do espetáculo.  

O elemento da natureza Fogo faz referência à  saída do cortejo pelas ruas da cidade e tem 

uma representação significativa na abertura do espetáculo, pois sempre abríamos a rua com os 

pirofagistas que “cuspiam” a chama, fazendo a chamada luminosa para o público.  

Este elemento traz simbologias e aspectos ritualísticos de morte e renascimento, do 

terreno e do divino, da consumição pelas chamas e ascensão aos céus. 

 Ele está presente em muitas culturas e religiões, como elemento purificador, e faz 

referência ao conhecimento intuitivo. Para CHEVALIER apud DIEL, “o fogo terreno simboliza 

o intelecto, o dizer da consciência com toda a sua ambivalência. A chama que sobe para o céu, 

representa o impulso para a espiritualização.” (1998, p.514) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagem 61: Pirofagia- Ala Circense. 
Fonte: Arquivos do ABA.2010. 

 
Ir para a rua e jogar com a comunidade, é um trabalho de formigas, que para Chevalier, 

o fogo, é feito de faíscas e choques e “ao menor acontecimento, se vê o formigueiro fervilhar e 

sair tumultuosamente de sua morada subterrânea, do mesmo modo ao menor risco no fósforo, 

as faíscas reúnem-se de fora abaixo e produzem uma aparência luminosa.” (1998,p.512). 
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3.2.1- TEATRO NA COMUNIDADE: Corpos Em Festa! 

Antes de identificar os conceitos etnocenológicos presentes no ABA, faço um breve 

histórico sobre primeiras manifestações entre teatro e comunidade. Essas manifestações têm 

origem nos rituais primitivos, onde o homem produzia e apreciava seu teatro simultaneamente. 

Na Grécia, o teatro era produzido enquanto culto em adoração ao deus Dionísio, protetor 

das colheitas e posteriormente do teatro, onde “O teatro era o povo cantando ao ar livre: o povo 

era o criador e o destinatário do espetáculo teatral, que se podia chamar de canto ditirâmbico. 

Era uma festa em que podiam todos livremente participar.” (NOGUEIRA apud BOAL, 2009, 

p.175). 

Na Idade Média, as “Paixões de Cristo” eram um teatro produzido para fins didáticos de 

trechos do novo testamento, cujas apresentações tinham grande aceitação popular e sua 

construção era marcada “por um forte trabalho coletivo (...) passagens cômicas, com tônicas 

grosseiras e grotescas que corriam paralelas ao conteúdo religioso” (BRÍGIDA, 2014, p.37.). 

Esse teatro, pouco depois se desvincularam da igreja católica para estar mais próximo ao povo 

e ganharem as ruas, as feiras, fazendo surgir os primeiros artistas mambembes, poetas 

trovadores. 

No Brasil, esse teatro cômico, chegou com a vinda do Jesuítas, “desde o século XVI os 

padres jesuítas usaram o auto religioso, aproveitando também figuras clássicas e entidades 

indígenas, como poderoso elemento de catequese. As crianças declamavam, dançavam, 

cantavam, ao som de pequenos conjuntos.” (GOMES apud CASCUDO, 2013, p.266). 

 O primeiro encenador da época foi o padre José de Anchieta que ganhou maior 

visibilidade com o Auto da Pregação em 1567. Esse teatro trouxe um tipo de “encenação festiva, 

novas danças cores, ritmos e formas” (BRÍGIDA,2014, p.38.).  

Os autos vêm tomando características miscigenadas de nossas matrizes culturais 

(indígena, africana e portuguesa), religiosas e também profanas em uma diversidade de 

manifestações em cada região do Brasil, “são peregrinações que quase sempre vêm 

acompanhadas de muitos ritmos, coloridos, indumentárias, encenações teatrais ligadas a temas 

fantásticos-religiosos, em danças e cantigas e uma considerável participação popular.” 

(GOMES, 2013, p. 266) 

Essa participação popular, movimenta toda uma comunidade, “pessoas que interagem 

com as outras enquanto seres sociais ‘totais’ formados por um amplo conhecimento de cada 

um, cujos relacionamentos são formados por ligações de afinidade ou consanguinidade.” 

(NOGUEIRA,2009. p.175). 
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Abaetetuba tem em sua história movimentos comunitários que resistem ao tempo, 

mantendo a tradição de suas matrizes culturais e estéticas na produção de dois autos: a Tiração 

de Reis e o Auto da Padroeira, cortejos de rua que se estabelecem em relações com o 

imaginário-místico-religioso de Abaetetuba, símbolo da comunhão entre o sagrado e o profano 

da cultura popular dessa cidade. 

Infelizmente, essas produções, por falta de iniciativa do poder público, vêm a cada ano 

tendo dificuldades para se manterem vivas. 

O ABA parte do princípio desse teatro produzido pela e para a comunidade e tem como 

base a origem dessas primeiras manifestações cênicas/rituais, quando o homem começou a 

produzir e apreciar o teatro simultaneamente, onde a ideia de ritual “exprime o retorno do 

mesmo, através da multiplicidade dos gestos rotineiros ou cotidianos, o ritual lembra a 

comunidade que ela é um corpo, sem a necessidade de verbalizar isto, o ritual serve de 

anamnese à solidariedade” (MAFFESSOLI, 1998, p.25). 

 

         Imagem 62: Ala das Sinhás.                                                 Imagem 63: Cordão de Pássaro 
        Fonte: Arquivos do ABA.2009 
 

O sentido de coletividade tem um papel importante nessa mobilização da proposta do 

ABA, pois essa experiência só foi possível graças à toda uma comunidade, que esteve presente 

durante esses anos em que trabalhamos juntos, onde, para Maffessoli (1998, p.23) “se 

caracteriza menos por um projeto voltado para o futuro do que pela efetuação in actu da pulsão 

de estar junto” e é o que caracteriza, suas questões éticas e estéticas,  uma partilha de um mesmo 

território, quer seja ele real ou simbólico e “esgota sua energia na sua própria criação” (1998, 

p.25). 
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3.2.2- MATRIZES CULTURAIS E ESTÉTICAS. 

O ABA vem de um espaço institucional (a escola) para a rua (comunidade), em uma 

“dramaturgia caminhante, transforma a rua em um espaço de aprendizagem, de comunhão e 

interação artística, pelo ritual espetacular coletivo e pela efervescência da festa”. (BRÍGIDA. 

p. 47,2014), gerando assim uma emoção coletiva, partindo do cotidiano para o não cotidiano e 

depois desaparece. 

Sua estética brota das matrizes culturais presentes nas memórias ancestrais que estão 

inseridas no imaginário do povo dos rios: nas manifestações, saberes e oralidades populares, 

conhecimentos adquiridos através de gerações. 

 

Imagem 64: Cena de Ritual. 
Fonte: Arquivos do ABA.2008. 

 
As matrizes estéticas são oriundas da linguagem teatral (teatro de rua) e do carnaval, nas 

técnicas adquiridas na construção cenográfica, na produção de figurinos e adereços, na 

montagem e disposição do espetáculo. Na cena, temos, o circo, a dança-teatro, a música, cuja, 

mistura desses elementos, gerou assim, um cortejo dramático em que memórias e tradições 

dialogam com a contemporaneidade. 

Essas matrizes culturais, são retiradas das pesquisas e relatos sobre a história dos 

navegantes, onde a valorização da cultura local foi uma estratégia para o processo criativo de 

ensino-aprendizagem, e dos saberes e memória daquelas pessoas brotou um sentimento de 

pertencimento da escola na cidade, onde o pertencimento gerado, para Bergson (2006, p. 61) é 

um “batedor da ação”, proporcionando o conhecimento e a preservação da história desses 

jovens. 

Identifiquei recentemente nas falas dos navegantes que esse exercício ficou muito 

latente em suas vidas, pois, de certa forma, a escola de uma maneira geral, não possibilita trazer 

vivências contidas nos sujeitos para construção de conhecimento. Vejamos os depoimentos: 
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Eu sempre escutava as histórias dos meus avós, dos meus tios que moravam 
no interior das ilhas... veio um filme na minha cabeça. Depois disso ficou 
atuante com os figurinos, as pessoas... veio à tona todas as coisas da minha 
infância: meu avô, minha avó que contavam as histórias de visagem quando 
ia embora a luz. Foi uma ótima ideia colocar isso em prática, resgatar um 
pouco as lendas.” (LIMA, 2016).69 

 
A primeira coisa que eu percebi, foi porque escola trabalha com histórias que 
não tem nada a ver com o nosso lugar as coisas que a gente vive? Por que que 
eu vou querer trabalhar com Frank Stein? Pra quê que eu quero saber de 
vampiro, tem vampiro na Amazônia? Qual sentido disso? Será que a minha 
cultura vale menos, a minha história vale menos? 
Uma das coisas que eu gostei em trabalhar com o Auto da Barca era porque 
se trabalhava com coisas regionais, está na nossa vivência, como foi o caso da 
lenda da paçoca, dos cordões de pássaros(...) Quando se trouxe esses temas 
pra gente trabalhar na escola, teve muito mais sentido do que trabalhar o 
halloween.  (RODRIGUES, João Vitor Lima.2016)70. 
 
Eu venho de uma família que é miscigenada, meu Bisavô era português 
legítimo, e quando ele veio de Portugal pro Brasil, casou-se com a minha 
bisavó que era a Índia pura mesmo! Então o meu bisavô e minha bisavó 
tiveram sua história muito baseada em mitos e lendas, porque eles moravam 
no interior de igarapé-Miri (um município paraense próximo daqui) e meu 
bisavô tinha um engenho de cachaça. Isso resgatou muito a minha memória, a 
minha história, as coisas que a minha vó, me contava, minha bisavó me 
contava (...) me fez pensar o imaginário mitológico amazônico, que passou 
para minha avó e depois para minha mãe que também me contava sobre 
cordões, sobre os muitos temas que foram abordados no espetáculo ABA, 
então isso me resgatou culturalmente eu me identifiquei muito com esse 
trabalho por conta disso. (CARDOSO,2016).71 

 
O espetáculo proporcionou a divulgação de um pouco do que a gente faz, 
levou as pessoas a conhecerem um pouco mais a sua própria história, a 
conhecer os brinquedos de miriti, a Nina Abreu, entre outras coisas (...) Essa 
experiência contribuiu para que eu me reconhecesse na minha história, na 
minha memória, na minha identidade, fez com que eu observasse que muitas 
das vezes as pessoas valorizam mais o que vem de fora do que sua própria 
cultura e acabam esquecendo a sua própria origem, da identidade da nossa 
cidade, do nosso estado. Alguns dizem que nossa   cultura, folclore, é brega 
né? Mas temos várias pessoas que saíram daqui da cidade para divulgá-las, 
escritores, atores, poetas...nós precisamos ajudar a valorizar, e isso ajuda a 

69 Ver 54 
 
70 RODRIGUES, João Vitor de Lima. Entrevista 12 [12/04/2016]. Entrevistadora: Jaqueline Cristina Souza da 
Silva. Abaetetuba, 2016. 1 arquivo. Vídeo (13 min.). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice A 
desta dissertação. 
 
71 Ver 48. 
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melhorar a nossa visão diante de tudo. (FREITAS, Alecxandra Farias 
de.2016)72 
 

Nessas vozes, percebo que discutir a humanização do ato, e não apenas a pesquisa pela 

pesquisa, nos faz atribuir um novo significado, são diferentes visões de mundo, ao qual o filtro 

em que se observa, é o filtro de uma política de resistência, da memória de um povo, do 

conhecimento de si e do outro. Entende-se por resistência como um valor que se opõe a outros 

valores “(...) sem necessariamente provirem de uma ‘consciência’ de classe, de um partido, 

dentre outros, como ação coletiva muitas vezes inconsciente, gera, nas relações sociais, uma 

espécie de comunhão de afetos.” (GOMES, 2013, p.242). 

A escola precisa e deve abarcar esses conhecimentos, como forma de manter viva essa 

resistência, essa memória. Para Freire (1996, p.15) “pensar certo coloca ao professor ou, mais 

amplamente, a escola, o dever de não só respeitar os saberes com que os educandos, sobretudo 

os das classes populares que chegam a ela, saberes socialmente construídos na prática 

comunitária”, assim, os professores envolvidos nessa experiência, fazem com que a escola seja 

um lugar para essas discussões, como percebemos na fala de Jones Gomes:  

 

. 
Isso gera um importante papel na formação de jovens dentro de um processo de 

construção social e de valorização da cultura, da memória, da identidade, trabalhando com 

elementos que façam parte de uma memória coletiva, onde “o passado só retorna à consciência 

na medida em que possa ajudar a compreender o presente, e o porvir.” (BERGSON, 2006. p. 

61), um instrumento de cidadania, como observa o gestor Manoel Carlos Silva73: 

 

72 FREITAS, Alecxandra Farias de. Entrevista 11 [12/04/2016]. Entrevistadora: Jaqueline Cristina Souza da Silva. 
Abaetetuba, 2016. 1 arquivo. Vídeo (11 min.). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice A desta 
dissertação. 
 
73 SILVA, Manoel Carlos Guimarães da. Entrevista 10 [12/04/2016]. Entrevistadora: Jaqueline Cristina Souza da 
Silva. Abaetetuba, 2016. 1 arquivo. Vídeo (5 min.). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice A 
desta dissertação. 

Abaetetuba tem cerca de 72 ilhas, em torno de 36 estradas e colônias, 
então é uma cidade que grande parte da população ainda vive no campo 
e ainda temos um imaginário ribeirinho muito vivo, muito presente e a 
escola a partir do momento em que percebe isso, e faz isso com leveza, 
ela consegue cumprir com seu papel , que é o papel de educar, que é o 
papel de fazer com que as pessoas se reconheçam, que é o papel de fazer 
com que as pessoas tenham consciência da sua história, da sua memória, 
da sua posição diante do mundo.(GOMES,2016). 
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‘Nada nasce do nada’, mas de um arsenal de signos que influenciam na intuição criadora, 

ao qual Susane Langer (2004) chama de expressão simbólica   e esse arsenal da arte nasce da 

cultura. Paes Loureiro apud Danto (2001), é um modo de fazer o mundo com o mundo que 

temos em nós, nossas questões (inconscientes) são respondidas pela cultura, é quando essas 

experiências são acumuladas, são “formas enraizadas no modo de ser do próprio povo”, dando 

o sentido de pertencimento e de identidade. 

3.2.3- ESPETACULARIDADE 

O conceito de “espetacular”, segundo BRÍGIDA apud PRADIER (2014), parte dos 

princípios comportamentais de um grupo, seu modo de se movimentar ou agir em um 

determinado espaço, “de se emocionar, de cantar, de falar de se enfeitar” (2014, p.27), 

comportamentos que se diferenciam de atividades corriqueiras do cotidiano, e mesmo que 

estejam presentes nelas as enriquecem.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
                                                          
 

Imagem 65- Ala Canoeiros. 
Fonte: Arquivos do ABA.2010. 

 

Toda e qualquer produção exige estudo, e os professores naquele momento 
conseguiram levar os alunos a pesquisar e conhecer sua própria identidade 
a partir da história da cidade em que eles nasceram, entender como 
processo cultural se desenvolve no seio da comunidade da sociedade ao 
qual ele participa e esses alunos com certeza passaram a ter conhecimento 
muito maior da sua própria realidade e das questões culturais que estão no 
seu entorno.” (SILVA,2016) 
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O aspecto festivo da cidade foi o palco ideal para que pudéssemos desenvolver um projeto 

interdisciplinar de ensino de artes, que envolvesse a todos inseridos na escola CSFX e, 

posteriormente, a comunidade. Como podemos ver na fala de Kayo Nunes74: 

 

 

 

 

 

 

Em sua estrutura de cortejo dramático, o ABA, para Gomes (2016), vem como um 

“corpus de uma serpente” e as apresentações estão inseridas no interior do próprio cortejo. Elas 

emergem de dentro de suas vértebras e em cada esquina acontece uma apresentação 

diferenciada. Para Maffessoli, significa “uma multiplicidade de facetas, que fazem de cada qual 

um microcosmo, cristalização do macrocosmo geral” (2014 p.15). 

A Carnavalização do ABA ocorre em sua estrutura formativa, tanto nos processos visuais 

que ocorrem em um ambiente de “barracão”, quanto na composição do cortejo na rua enquanto 

palco das apresentações que também recebem influências dessa matriz, pois haviam comissão 

de frente, alas, personagens alegóricos, bonecos, estandartes. Segundo Paulo Anete: 

 

  
A ênfase aos personagens alegóricos, retirados do imaginário ribeirinho, conduzidos 

pelos alunos em cenas à cada estação, traz “a persona da máscara que pode ser mutável e que 

se integra sobretudo numa variedade de cenas, de situações que só valem por serem 

representadas em conjunto.” (BRÍGIDA, 2014.p.27), onde há uma “dinâmica de disfarce dos 

navegantes, pela ludicidade e pela subversão” (idem), com base em um estado festivo, 

despojado, como um teatro ditirâmbico, em uma festa para todos. 

74 Ver 47 

Em Abaetetuba tem muita festa de aparelhagem, é uma cidade festiva 
demais, quando não é festa de aparelhagem, são as micaretas durante o 
carnaval, então quando chegou o ABA, com a proposta que ele tinha, nós 
jovens, vimos como algo novo, e queríamos participar, pois era algo que 
não se vê em qualquer lugar. (NUNES, 2016) 

Mesmo com o prós e os contras, os alunos já estavam envolvidos nisso, e 
o clima que tinha ficado de produção era impressionante (porque eu estou 
muito acostumado com o clima de carnaval dentro de um barracão de 
escola de samba, com pessoas que vão lá pra dentro e que já sabem o que 
vão fazer e a gente discute ideias de  material, ah, não tem isso, mas pode 
substituir por aquilo que fica parecido e pinta que fica legal...) e ali eram 
alunos, eles não tinham essa ideia, eles estavam ali para aprender coisas e 
a gente estava aprendendo junto com o processo muitas outras coisas. 
(ANETE, 2016). 
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Nas imagens a seguir, podemos visualizar algumas anotações de montagem, a proposta 

da camisa de 2010 e a programação de 2009: 

Imagem 66- Anotações 
Fonte: Arquivos do ABA.2009. 

 
 

Imagem 67- Camisa. 
Fonte: Arquivos do ABA.2010. 
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PROGRAMAÇÃO: Cordões de Pássaros. Edição 2009. 

Direção geral: Jaqueline Souza. 

Direção Visual: Paulo Anete. 

Direção pedagógica: Miguelina Bitencourt e Manoel Carlos Silva. 

Coordenação de produção: Kayo Nunes, João Vitor Rodrigues, Paula Fabíola e Giovane. 

Equipe pedagógica: Alberto Valter, Jones Gomes e Murilo Nascimento. 

Elenco: Alunos do CSFX. 

Saída às 19h da Praça do Barco. 

BLOCOS LOCAL LINGUAGUEM SINOPSE 

    

18h  

Concentração 

Responsáveis:  

Toda a equipe. 

E.M. Mendes 

Contente 

Produção Reunião das alas 

19h -Saída 

Comissão De Frente 

Montagem:  

Jaqueline Souza. 

Praça do Barco Circo Apresentação com 

malabarismos e 

Pirofagia. 

19:20h 

Porta Estandarte  

Praça do Barco Carnaval Apresentação do 

Símbolo do ABA 

19:30h 

1ª Ala – Sinhás 

Coreografia:  

Alan Nunes. 

Rua 1º de maio Dança-teatro Apresentação da 1ª cena 

Sinhá e Pássaro. 

20h 

2º Ala- Caçadores  

Coreografia:  

Cléber Lobato. 

Rua Magno de 

Araújo 

Teatro Apresentação de 

elementos cênico: 

bonecos, alegorias, 

matutos, pescadores em 

cenas híbridas. 

20:20 

3º Ala- Pássaro Gigante 

Coreografia: 

Alberto Valter. 

Rua Lauro Sodré Teatro com bonecos Cena de luta pássaro e 

caçador. 

4ª Cortejo do Pássaro morto. 

Coreografias: 

Alberto Valter 

Silvio Lopes 

 Dança -teatro Cena: Sinhá dança para o 

pássaro morto. 

O pássaro é levado pelos 

seres da floresta 
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20:40h 

5º Ala – Encantados da 

Floresta 

Coreografia: 

Ocimar. 

Rua Barão do Rio 

Branco. 

Dança-teatro Os seres encantados 

protegem o corpo do 

pássaro morto. 

21h 

6º Ala- Pajés 

Coreografia: 

Enilvam. 

Rua 15 de agosto Dança- Ritual Os pajés fazem ritual 

para ressuscitar o 

pássaro. 

21:30h 

7º - Ala das crianças 

borboletas e vagalumes. 

Coreografia: 

Núbia. 

Rua 15 de agosto em 

frente ao CSFX 

Dança Apoteose – ressurreição 

do Pássaro, levado pelas 

crianças. 

Imagem 68-Tabela- Programação de Novembro de 2009 
                                             Fonte: Arquivos do ABA 

 

3.2.4- ESTADOS DE CORPO, ESTADOS DE CONSCIÊNCIA 

Os corpos presentes no ABA apresentam um comportamento espetacular em alteração de 

estados, tanto do corpo, quanto de consciência, mantidos temporariamente modificados para a 

ação extracotidiana de estar em cena. São corpos que precisam estar no coletivo para se 

alterarem e são eles que constroem a diversidade, a multiplicidade e o colorido desse cortejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Imagem 69- Pássaros Negros (Matinta) 
Fonte: Arquivos do ABA.2010. 
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São eles atores navegantes que faziam parte de um coletivo formado por alunos e 

membros da comunidade sem qualquer experiência prévia com a linguagem teatral, mas que se 

sentiram atraídos pela experiência e tornaram-se dançarinos, circenses, atores, cenógrafos, 

produtores, contribuindo assim, cada um para uma criação coletiva, o que Maffessoli chama de 

“sabedoria incorporada” (1998, p.120), cuja sabedoria é fruto de experiências vividas e 

compartilhadas. 

Esses navegantes fazem parte da comunidade dos rios, em que o simbolismo presente nas 

encantarias desses mesmos rios, manifestavam-se no ato de viver a cena. “Há momentos em 

que o divino social, toma corpo através de uma emoção coletiva.” (MAFFESSOLI, 2014, p.16), 

e esse divino “é um social auto suficiente que encontra em si mesmo sua significação” (2005, 

p.63). Murilo Nascimento (2016), em sua entrevista, disse algo que reflete a colocação de 

Maffessoli: “O interessante que ele aconteceu há alguns anos na cidade de Abaetetuba, mas 

até hoje é como se ele não tivesse saído é como se de repente a alma do projeto continuasse 

lá.”  

 Gomes, também faz referência a esse “divino social” quando se refere à encantaria 

presente nesse cotidiano: 

 
A cosmologia ribeirinha, ou seja, seu conjunto de concepções e crenças que 
dão sentido à atuação de seus membros, ainda encantada pela cultura, recobre 
um universo, como vimos, bastante híbrido de significados, mas que aos 
poucos vai se encaixando em novas configurações imagéticas. No caso da 
influência indígena, bastante aceitável ao ribeirinho, temos a imagem dos 
encantados como sinal opositivo ao desencanto. Ou seja, temos muitas 
comunidades que se encontram ainda encantadas pela cultura, por isso, não 
perderam uma certa espontaneidade, um saber fazer e o poder de criação 
(GOMES, 2013.p.299). 

 

No depoimento do aluno Kayo Nunes75, o “divino” interfere até mesmo em 

situações em que não nos foi possível prever, como o tempo: 

75 Ver 47. 

Uma curiosidade é que nos quatro anos de produção do ABA, aqui não 
choveu. Estava previsto um temporal e não choveu. No terceiro ano, 
entramos na quadra da escola, e a chuva caiu (...) parece que o Auto da 
Barca tem uma divindade, parece que a chuva esperou o cortejo passar 
(...) (NUNES, Kayo.2016) 
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Imagem 70- Personagem Fidalgo. 
Fonte: Arquivos do ABA.2010. 

 
As mudanças dos estados de corpos e de consciências vêm do que BIÃO (2009) 

compreende por uma “interface entre os rituais e as artes do espetáculo” (2009, p.36), já que os 

dois geram, não apenas estados modificados de corpo, mas também de consciência, onde o 

aluno/ator/bailarino, já não é mais ele mesmo. “Não tinha como explicar O Auto da Barca 

quando se estava lá no meio, a gente só fazia o espetáculo acontecer.” (NUNES, 2016). Essa 

diferenciação está no que pode se chamar de “períodos abstrativos, racionais e períodos 

empáticos.” (MAFFESSOLI, 2014.p.16), onde os sujeitos não mais se apoiam na 

individualidade, mas na indiferenciação pelo ato de “perder-se” no coletivo, comportamento 

que Maffessoli chama de neotribalismo. 

 

 
 

 

Nós enquanto professores hoje não sabemos dizer o que seria, dentro dessa 
sociedade, a compreensão de conceitos, de valores, dessa energia que nos 
cercou durante esse processo todo que estava acontecendo ali, estávamos 
muito envolvidos com isso, porque é muito louco se estar ali, e de repente, 
não estar levando mais o ABA, mas era ele que estava nos levando 
(ANETE, 2016). 
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Imagem 71- Alas reunidas. 
Fonte: Arquivos do ABA.2010. 

 

Maffessoli, explica ainda sobre o despertar da subjetividade a partir da comunidade 

emocional: 
Cada uma dessas vozes imemoriais adormecidas na memória coletiva, podem 
assumir, atualmente, a forma das fantasias religiosas ou étnicas, a das 
exacerbações comunitárias ou das reivindicações linguísticas; podem também 
exprimir-se no humanismo, na ação curativa, nos diversos fenômenos – 
espantosos sob muitos aspectos – de generosidades pontuais ou de 
solidariedades de base (1998, p.299). 

 
É um devir coletivo que traz a efervescência dionisíaca, transfigurando as relações e 

hibridizando os saberes, isso gera um pacto ficcional entre o espetáculo e a plateia: a proxemia: 

 

RELAÇÃO COLETIVA COM O ESPAÇO. 

QUEM FAZ                               QUEM ASSISTE 

Imagem 68: Proxemia 

Na fala de Murilo Nascimento76, essa relação com o público ia além das apresentações, 

entrava pelas frestas e pelas janelas abertas: 

 
Não era simplesmente um percurso, tinha um tempo X, um espaço Y que era 
percorrido, mas era muito além, porque o projeto continuava, é como se de 
repente, a ideia entrasse pelas casas e as estórias do ABA continuavam com 
as famílias. As crianças que não sabiam, não tinham mais contato com aquelas 

76 Ver 50. 
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estórias, com aquelas lendas da cidade, com aquela coisa bem regional, que 
infelizmente a gente está perdendo na cidade de Abaetetuba, elas continuavam 
a conversa, depois de olhar o ABA, e as estórias que ele trazia, elas 
continuavam a conversa e os mais antigos, repassavam (...) era como se a 
essência do ABA entrasse pelas janelas, pelas frestas e fosse contaminando 
toda uma cidade.” (NASCIMENTO,2016). 
 

Para Paulo Anete, essas são experiências que estão entre as muitas coisas que a academia 

não oferece, são experiências que só descobrimos quando realmente nos propomos a fazer um 

trabalho e nos deixamos viver essa relação e sermos tomados por todo esse universo, num 

momento de transformação, no devaneio coletivo, é um estado de elevação da alma. O que fica 

disso em nós é a transformação de nossa individualidade, saindo do “eu, para o “nós”. 
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Quem tem consciência para ter coragem? 
Quem tem a força de saber que existe? 

E no centro da própria engrenagem 
Inventa a contra-mola que resiste. 

 
Secos e Molhados- 1973. 
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3.3- ACOSTAR NO OUTRO 

Por uma Pedagogia do Pertencer 

Belém, 22 de setembro de 2015. 
 
 

O homem é regido basicamente por pluralidades culturais, desde a origem do mundo vem 

atribuindo sentido ao que experiencia, como forma de produzir conhecimento, como forma de 

ritual e/ou simplesmente, como forma de expressão e comunicação sobre seu entendimento de 

mundo, cujo processo “articula-se entre aquilo que é vivido (sentido) e o que é simbolizado 

(pensado)” (DUARTE, 1991, p. 69). 

Para Ferraz e Fusari (2009, p.18), a arte ocupa uma função indispensável na vida humana 

desde sua origem, pois ela faz com que as pessoas interajam com o mundo, para conhecê-lo e 

para se conhecer, tendo a sua importância como um meio das pessoas se expressarem, se 

comunicarem, construírem sua representação de mundo a partir de experiências e 

conhecimentos que vão adquirindo ao longo da vida. A arte é um fator essencial de 

humanização do homem. 

Se formos fazer um apanhado histórico, a relação com a arte vem ao mesmo ou até mais, 

tempo que a ciência, embora a ciência (dentro de um contexto de valores educacionais) tivesse 

sido legitimada como algo superior às artes minimizando-as apenas ao campo sensível. 

Na educação escolar, o conhecimento vem sendo construído de forma fragmentada, onde 

tem-se ainda como base a essência cartesiana da dicotomia “corpo e mente”, onde podemos 

dizer que a existência (corpo) e o pensamento (mente) foram separadas e a razão foi 

privilegiada.  

Podemos perceber essa separação quando observamos como o currículo escolar trabalha 

de forma fragmentada e hierarquizante. No topo, estão as disciplinas ligadas às ciências exatas 

ligadas ao cálculo, depois as disciplinas de leitura e escrita e por último vem a disciplina Artes 

e, mesmo assim, com uma visão distorcida, gerada por um contexto equivocado do ensino de 

artes na história da educação, tratando a questão mais como forma de entretenimento do que 

conhecimento, não que a experimentação precise ser rígida para ser séria, mas é necessário 

haver um equilíbrio entre o conhecimento da arte e sua função lúdica. 

A arte, enquanto expressão e cultura, faz com que os indivíduos desenvolvam habilidades 

que muitas vezes não estão previstas no currículo, como afetividade, coletividade, criatividade, 

nos ensina que aquilo que decoramos ou copiamos é esquecido com o tempo, não 
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permanecendo em nossa memória pois “só aprendemos aquilo que na nossa experiência se torna 

significativo para nós” (MARTINZ, PICOSQUE, GUERRA, 1998.p.128).  

Minha vivência e ideais como professora-artista sempre foram acreditar na transformação 

do ser humano pela arte por viver essa transformação na própria pele. Acredito que o professor 

deve problematizar sua prática, fazendo reflexões, críticas, questionar o ensino em vários de 

seus aspectos; falar sobre suas experiências, produzindo e compreendendo seus significados e 

a importância dessa aprendizagem na vida humana e que direcione uma real transformação do 

ensino, não apenas da disciplina Artes, mas que também possa ser aplicado às outras áreas do 

conhecimento. 

Nessa proposição, é preciso possibilitar ao Ensino da Arte, em qualquer linguagem, um 

jogo de compreensão entre professor-aluno, uma troca, um compartilhamento de saberes, tanto 

por parte dos docentes, quanto dos discentes, onde ao mesmo tempo que abarcamos a nós 

mesmos, carregamos em nossa essência o outro, em um ciclo de aprendizado simultâneo. 

Refletindo sobre essas questões, me arrisco a lançar uma proposta de aprendizagem que 

traz essas discussões: a pedagogia do pertencer77. 

Nessa proposição, há uma reflexão sobre o sentido de “pertencimento” no espaço-escola, 

gerado por um “acostar”, verbo de ação dessa proposta encontrado no dicionário da navegação78 

e significa fazer tocar ou tocar a superfície de (outro corpo); apoiar(-se), encostar(-se). Diz-se 

quando uma embarcação se aproxima de uma costa; navega junto à ela, o barco encosta no cais 

ou em outra embarcação; uma ancoragem. Na fala comum, quer dizer também aproximar; fazer 

chegar perto., 

Esse “acostar” precisa ser formado nas relações que se estabelecem a partir do que “é 

vivido no dia a dia de um modo orgânico” (MAFFESSOLI, 1996.p.12), o que dá um sentido de 

proximidade naquilo que é experimentado com o outro, onde o “lado social torna-se emocional, 

elaborando-se um modo de ser ethos.” (Idem). 

Essa aproximação traz outro verbo, o “cativar”, que vem da ação da cativação, mas ao 

contrário de seu sentido literal “manter em cativeiro” usa-se sentido figurado, poético de 

“conseguir a atenção, o afeto, criar laços, encantar, seduzir.”79 “Tu te tornas por tua própria 

vontade responsável por aquilo que cativas.” (EXUPÉRY,1996, p.74. Grifos nossos). 

77 Esta é uma proposta feita por mim nesse trabalho a partir dos estudos sobre comunidade emocional, Dialogia da 
Autonomia, etnoaprendizagens e pertencimento, não é uma finalização, mas um começo que talvez possa 
reverberar em um estudo mais aprofundado no futuro 
. 
78 http://peska.com.br/dicas-sobre-pesca/peixes/340-dicionario-de-navegacao 
 
79 http://www.dicio.com.br/cativar/; http://www.dicionarioinformal.com.br/cativar 

                                                             

http://peska.com.br/dicas-sobre-pesca/peixes/340-dicionario-de-navegacao
http://www.dicionarioinformal.com.br/cativar
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Na proposta de uma pedagogia do pertencer, esses verbos têm fortes significações , tendo 

na soma de conhecimentos formais e não formais como fundamentação as ações do “acostar no 

outro”, ou para Maffessoli (1998), de um “estar junto” partindo de um compartilhamento de 

saberes, em um modo de pertencer a esse espaço-tempo, valorizando aquilo que é trazido para 

a sala de aula, onde a ação de cativar é um dispositivo de encantamento, de afeto, de sedução, 

de reconhecimento, vendo-se pelo olhar do outro, é um trabalho de conquista e de encantamento 

com o mundo, o que Maffessoli chama de uma “lógica de identificação.”(1996.p.19): 

 
A lógica de identificação, põe em cena pessoas de máscaras variáveis que são 
tributárias do ou dos sistemas emblemáticos com que se identificam (...) o que 
é essencial, é o ambiente mágico que ele segrega, a adesão que ele suscita (...) 
não se trata de julgar esse processo, esse não é o espírito de reflexão 
acadêmica, mas antes por um lado, descrevê-lo e por outro demarcar ao 
máximo sua lógica. (1996,p.19). 

 

O processo de construção do ABA foi produzido pela e para a comunidade ao qual 

acostei-me, e vem de questões sobre identificações ligadas à terra e se manifesta no objeto, um 

grupo, ligado por um objetivo comum, por uma afetividade, “formados por um amplo 

conhecimento de cada um.” (NOGUEIRA,2009. p.175). 

Esse comportamento coletivo espetacular, iniciado por um grupo de professores, 

estudantes e colaboradores, em suas diferenças, pertencem ao mesmo território, onde cada um 

tem relação consigo mesmo e com o todo, com afetividade, aprendendo de forma lúdica a 

perceber o mundo em seus olhares diferenciados. 

A experiência, com o ABA, nos possibilitou abrir os olhos e o coração as questões 

direcionadas ao ensino de artes e nosso papel enquanto professores e participantes: onde vamos 

construir isso tudo? Como dividiremos a produção em uma carga horária mínima sem prejuízos 

às demais disciplinas? É a sala de aula um único local de aprendizado? Como podemos fazer 

da educação em artes algo experimental? Como sentiremos o aprendizado dos alunos e nosso 

próprio aprendizado? 

Nossas preocupações iniciais estavam, acredito, em como faríamos esse aprendizado para 

todos, então tomamos o conhecimento compartilhado, como uma forma de aprendizado que 

ninguém esquece, pois o ser humano gosta e precisa ser valorizado em seus potenciais, levando 

em consideração ao que Howard Gardner (1980) chamou de inteligências múltiplas, já que 

somos seres dotados de habilidades diferenciadas. 
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Os aspectos de afetividade surgem de uma consciência coletiva, de ações que são comuns 

e fazem dessas relações laços sociais que Max Weber chama de “comunidade emocional.”80  E 

que Maffessoli (1998) utiliza em sua compreensão da sociologia como um “estar junto. 

 
É importante sublinhar, que ele verdadeiramente é obcecado por essa 
realidade que é da solidariedade (...) para ele, uma base que pode e vai 
construir a solidariedade. Daí a importância que ele confere à consciência 
coletiva, ou a esses momentos específicos (festas, ações comuns) através dos 
quais tal ou qual sociedade vai fortalecer, o sentimento que ela tem dela 
mesmo, com justeza e felicidade (...) que é algo mais que uma reunião de 
indivíduos (...) se fundamenta antes de tudo no sentimento partilhado. 
(MAFFESSOLI, 1998, p.112) 

 

A relação de afetividade entre professores e alunos foi essencial para que se 

estabelecesse esse “acostar”. A parceria que nós tínhamos, e como comungávamos as coisas de 

uma forma muito fraterna, permitia um compartilhar de nossas ideias que se entrecruzavam e 

achavam os caminhos possíveis e todos estavam ali, abraçando a causa, “criou-se um vínculo 

entre professores e alunos que fez com que nós nos uníssemos para construir esse trabalho que 

era em nome de todos.” (FREITAS,2016)81. 

Essas relações são construídas por tessituras, um emaranhado de experiências que são 

oriundos das relações com as pessoas e com a sociedade, gerando assim um corpo recorrente 

das relações sociais e a produção de um conhecimento polissêmico, passando por um processo 

afetivo, que evidencia a “vivência total da realidade experienciada.” (FLORENTINO, 2012, p. 

125).   

Paulo Anete (2016) comenta que há uma grande discussão sobre o envolvimento do 

aluno em certas disciplinas, aos quais eles se identificam e isso nos possibilitou um grande 

aprendizado, fazendo com que nós não só nos víssemos ali colocando situações, mas no meio 

de um processo de aprendizado, que “ora parecia um caos, pela ferocidade com que os alunos 

agarravam as ideias (...) e ora a gente percebia uma certa organização, porque os líderes, na 

verdade surgiam quase que espontaneamente” (2016). Foi preciso que nós, enquanto 

professores, percebêssemos o que estava acontecendo e organizássemos aquela movimentação, 

cujo desejo era de executar, de construir. 

 

 

80 Estão atribuídas como características dessas comunidades o aspecto efêmero, a composição cambiante, a 
inscrição local, a ausência de uma organização e a estrutura cotidiana. (MAFFESSOLI, 2014, p.17). 
 
81 Ver 72. 
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Na fala de Karina Nunes82 percebemos em sua visão a importância dessas ações: 

 

               
                Imagem 72: produção 2. 
              Fonte: Arquivos do ABA. 
 

Na visão dos alunos-navegantes, esse processo, deu a eles oportunidades de mostrarem 

suas habilidades e de se sentirem partes importantes do grupo. Vejamos como eles percebiam 

isso: 

 
A relação professor-aluno não era uma coisa assim, eu tenho que entregar o 
trabalho para o professor, era preciso fazer, produzir e era muito mais 
prazeroso, eu comecei a me colocar na pele do professor, estar ali ensinando, 
comecei a praticar empatia, pelo papel que ele desenvolve. (NUNES, 2016).83 

 
Os professores não só ensinavam, mas também aprendiam conosco e não era 
uma relação de superioridade, por exemplo, muitos dos conhecimentos eles 
adquiriram no decorrer dessa experiência e eles dividiram isso conosco e nós 
tivemos a oportunidade de aperfeiçoar e aprender algumas técnicas que até 
então nós não conhecíamos. (PANTOJA,2016)84 
 
Sem os professores não poderíamos botar em prática as ideias, foi importante 
para colocar em prática todo o projeto (...) nossa contribuição também foi 
importante para os professores, por exemplo, se derrubasse a perna de um o 

82 Ver 57. 
 
83 Ver 47. 
 
84 Ver 35. 

O aluno sempre gosta de ver na prática aquilo que 
é ensinado, que é teorizado (...) consegue 
desenvolver melhor esse aprendizado a partir do 
momento em que vivencia a experiência. A 
didática do ABA foi essa, a gente nunca tinha 
participado ou visto como era produzido uma 
encenação no meio da rua, era uma nova 
roupagem da escola (...) não se via atividades da 
escola ultrapassando os muros, ultrapassando 
principalmente, a porta da sala de aula, houve 
uma interação com todos os alunos, que 
passavam e viam as pessoas produzindo e diziam: 
Ah, é o ABA, também quero participar!  
Essa dinâmica é uma forma diferente de 
trabalhar, me deu uma visão mais ampliada na 
teoria e na prática. (NUNES,2016) 
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outro sustentava (...) sem um ou outro não seria possível realizar aquele 
trabalho grandioso, foi uma pitada de colaboração de cada um. (LIMA,2016)85 
 
A relação com os professores contribuiu para que o projeto tivesse êxito, 
porque não era algo a ser mandado ah, vai lá e faz aquilo! Não! Nós 
contribuímos, demos nosso palpite fomos aceitos, era algo assim que nós 
estávamos super dentro, pois foram aceitas nossas opiniões sobre o que a 
gente achava daquilo tudo e o que chamava mais atenção é que nós éramos 
crianças e tínhamos muitas ideias (crianças geralmente são muito sonhadoras) 
e queríamos que aquilo fosse bom, como nós imaginávamos, para nós e para 
quem estava assistindo. (FREITAS,2016.)86 

 

Um dos principais fatores para o sucesso do ABA era a relação professor-
aluno, dentro do processo de ensino e aprendizagem. Os professores não 
depositavam conhecimento para que nós produzimos o que eles queriam, mas 
produzíamos juntos e assim ele foi feito, com a nossa cara, não existia 
professor x aluno, o que existia eram amigos desenvolvendo um projeto. É 
assim que eu via, é assim que eu vejo até hoje, são parceiros, amigos (...) 
quando essa parceria acontece todos produzem muito mais e o trabalho é mais 
enriquecido, não é só opinião de um de outro, mas é a nossa opinião, o nosso 
projeto, a nossa construção. (NUNES,2016).87 

 

As alunas Karina Nunes e Alecxandra Freitas lembram que quando o ABA começou, 

“não eram só os alunos que interagiam, eram envolvidos o corpo docente, o corpo 

administrativo e os pais” (NUNES,2016). “Eu lembro da minha mãe ajudando na confecção 

dos materiais, na montagem e essa união que eu percebia e depois dessa experiência” 

(FREITAS, 2016.), e isso acabava mostrando a importância do que se estava fazendo dentro da 

escola para a comunidade e a escola, que se relacionava com a ela. Segundo o comentário da 

especialista em movimentos da cultura popular, Mellina Risso: 

 
Um projeto que começa dentro da escola, que se propõe a uma interação 
diferencial com a cidade, com aquela comunidade, dentro de uma discussão 
em sala de aula com os alunos sobre cultura popular, mas ele se propõe a 
mostrar isso tudo para cidade e fazer um envolvimento com a cidade na 
recuperação e valorização dessa história. Então, ela transcendeu os muros da 
escola e ganhou as ruas, e passou a ser um movimento que tem uma atuação 
importante inclusive para a cidade. (RISSO, Mellina in INSTITUTO ARTE 
NA ESCOLA, 2010, documentário). 
 

As atividades formativas realizadas por meio da vivência em círculos de culturas, 

permitem a leitura do mundo, o aprofundamento teórico e a elaboração de estratégias de ação, 

85 Ver 54. 
 
86 Ver 72. 
 
87  Ver 57. 
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conduzindo a uma prática reflexiva e a procedimentos teórico-metodológicos, que fazem com 

que o ensino de Artes seja orgânico, levando em consideração que “qualquer conceito artístico 

ou estético, pode ser trabalhado a partir do cotidiano, explorando-se tanto a natureza como a 

cultura como um todo” (FERRAZ. FUSARI.2009, p.74) tendo como objeto o processo criativo 

de construção de uma ação de ensino-aprendizagem, que trabalhe na esfera de uma 

sensibilização dos olhos da comunidade para sua própria cultura.  

Outro fator importante para esse “pertencer” foi atribuir ao aluno responsabilidades 

dentro da proposta, para que eles de alguma forma pudessem contribuir para essa construção 

coletiva. Muitas das soluções geradas para certas situações, partiram deles e isso ampliou o 

campo de aprendizagem, como podemos perceber na fala de Jones Gomes88: 

 

 

 

 

 

 

Esse protagonismo nos surpreendeu e durante a construção do ABA, descobríamos 

valores e potencialidades em muitos dos alunos, que aos poucos, revelaram seus talentos. 

Descobrimos o que havia por trás daqueles personagens (tímidos, agressivos ou dispersos), que 

se transformavam e quando nós lhes dávamos a liderança, eles se sentiam bem, se sentiam 

tomando conta de algo que era tão importante pra eles, como explica Paulo Anete: 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vejamos o relato de um de nossos coordenadores, o aluno João Vitor Lima Rodrigues89, 

que participou de três das quatro edições do ABA e foi um dos navegantes que liderou essa 

88 Ver 33. 
 
89 Ver 70. 

O aluno fazendo a cara da Matinta Perera, o corpo da cobra grande, 
construindo ali, ele mesmo, os elementos cênicos do qual ele ia fazer parte, 
onde ele ia ser o ator, ele ia ser o protagonista, de certa maneira fazia com 
que ele se interessasse cada vez mais em pesquisar aquilo, em estar dentro 
daquele universo e aí permitia a ele um outro horizonte, que talvez na 
escola não estivesse possibilitando isso. (GOMES, 2016). 

De repente a gente se percebia olhando aquele aluno que muitas vezes era 
dado como “aquele carinha da confusão” “o carinha rebelde” que brigava 
com os colegas, era o líder de uma equipe que estava produzindo alguma 
coisa ali (...) o pichador da cidade se transformou num artista plástico 
dentro do espetáculo, aquele aluno que era oculto nas aulas de artes, se 
revelou um grande construtor de alegorias, uma pessoa que não tinha a 
mínima ideia de colagem, se tornou o líder de uma equipe que 
providenciou centenas de alegorias de mãos e de cabeças que davam vida 
pros nossos personagens. (ANETE, 2016). 
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movimentação na construção cenográfica para o espetáculo. Ele mostra o quanto essa 

experiência pedagógica foi eficaz para sua inclusão nesse processo de aprendizagem e 

pertencimento: 

 
 
 

        Imagem 73: João Vitor como Malabarista. 
              Fonte: Arquivos do ABA.2010. 
 

Nesse depoimento, percebemos que muitas vezes, o rendimento escolar passa por um 

certo “desencanto” com a forma que a escola atribui valores aos conceitos curriculares 

ministrados em seu espaço institucional a partir de modelos educacionais, ao qual “os atores 

sociais não tinham voz, nem vez diante de posturas teóricas que se queriam quase sempre 

narcísicos faróis do mundo” (MACEDO,2004, p.105). Aqui, a importância desse relato, 

segundo Macedo nos faz perceber que quando não damos voz aos sujeitos, o fracasso escolar 

tende-se a se repetir quando lhes é negado o “discurso legítimo” (2006, p.32) e a autonomia. 

Ainda na fala de João Vitor, vejamos como a visão dele mudou quando começou a 

participar do processo criativo do ABA: 

 
A minha história com o Auto da Barca começou quando repeti o primeiro ano 
(...) fui participar mas para ver se eu conseguia me encaixar ali, então 
chegando lá, vi a proposta deles, e davam espaço para que nós colocássemos 
a nossa criatividade, contribuindo com aquilo que a gente conhecia dentro do 
projeto. Nisso eu comecei a me envolver, a participar mais nas atividades de 
arte. Aquilo é o tipo de coisa, que movimentava muitas outras coisas: procurar 
algo ali, tinha outra tarefa para fazer pra lá, tinha que montar isso, tinha que 
construir aquilo...passei a me interessar, e fui gostando cada vez mais, assim 
fomos criando várias e várias outras coisas e a partir do que nos foi que dado, 
do que foi ensinado, fomos construindo tudo pouco a pouco. Foi me dado a 
oportunidade de colocar o que eu sei dentro do projeto, isso foi construído por 

 Eu já não gostava e, não era o meu forte estar 
dentro da sala porque não era animador estudar, 
porque não tinha algo que tirasse a gente de sala 
de aula, me levasse algum lugar. A gente tinha 
que ficar ali naquele quadrado, naquelas 
atividades que ficavam na mesmice, isso não me 
interessava (...) eu ia pra aula só para pegar a 
presença e quando eu podia atrapalhar, eu 
atrapalhava. (...) eu era tipo de aluno que já tinha 
passado por várias atividades na escola: 
basquete, futsal, vôlei e nunca tinha me formado 
em nada. (RODRIGUES, 2016). 
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todos nós. (...) Quando os professores nos deram a oportunidade de colocar 
em prática aquilo que a gente sabe dentro do trabalho, e com a orientação 
deles, podemos desenvolver melhor essa ideia, e isso só foi juntando e 
trazendo outros alunos, onde cada um tinha dentro de si muitas coisas. Meus 
professores vieram, chegaram junto com a gente e nos ajudaram a 
desenvolver. (RODRIGUES, 2016) 

 
Outro relato é de Paula Fabíola Pantoja, que assim como João Vitor, tem uma trajetória 

na construção do ABA, onde participou em todas as edições, como produtora, atriz e dançarina. 

Em sua fala, Paula nos mostra a importância do processo, na valorização do protagonismo dos 

alunos e da comunidade: 
 
 
 

Imagem 74- Paula em produção. 
Fonte: Arquivos do ABA.2008. 

 

 

 

 

Havia, nesse processo um diferencial na forma como era proposto. A professora de 

Língua Portuguesa Nazinha Pinheiro (2016) contextualiza esse aprendizado como “a 

valorização do aluno, dos talentos”, ela enfatiza que o aluno precisa entender que ele pode 

participar, mas para isso, o conhecimento precisa ser atrativo para que ele queira se envolver 

nas atividades e essa experiência ampliou a visão de mundo deles. A professora comenta ainda 

que “A escola não oportuniza, é muito raro a escola oportunizar a manifestação de um talento 

do aluno, então era uma possibilidade, uma oportunidade dele se sentir valorizado e de se 

descobrir.” (PINHEIRO. 2016). 

Eu considero o ABA como uma transição, porque a 
partir disso eu adquiri experiências que, até o 
momento não havia tido, assumi algumas 
responsabilidades. Eu nunca havia participado de 
nenhuma atividade artística, porque eu não era uma 
aluna que participava dessas atividades (...) Foi uma 
ideia que inicialmente começou na escola e que da 
escola nós tivemos a oportunidade de levá-lo para as 
ruas e nela os alunos mostraram aquilo que haviam 
aprendido e era incrível ver o que o nosso trabalho 
havia gerado ali naquele momento de apresentação.  
Eu vejo isso como oportunidade da escola, no caso dos 
alunos levarem pra cidade uma conexão maior, de 
aprendizado e isso não se resumir apenas dentro da 
escola e sim pra fora, sem contar que era um momento 
único, porque alunos, ex-alunos prestigiavam um 
espetáculo produzido por eles mesmos em parceria 
com os professores e com a escola e com os nossos 
familiares também. A cidade praticamente parava 
naquele momento em que o ABA ocorria. 
(PANTOJA, 2016) 
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Isso gerou algo maior do que esperávamos, atingiu não apenas o corpo-escola, mas 

extrapolou os muros e entrou nas casas das famílias desses jovens, mexeu com toda a cidade. 

Para Daniel Cardoso90: 

 
 

 

 

 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais ressaltam a importância dessa coletividade, onde 

o ensino de teatro no espaço escolar precisa considerar a cultura dos adolescentes/jovens, 

propiciando informações que lhes deem melhores condições nas opções culturais e na 

interpretação dos fatos e das situações da realidade com a qual interagem. 

 
O teatro promove oportunidades para que adolescentes e adultos conheçam, 
observem e confrontem diferentes culturas em diferentes momentos 
históricos, operando com um modo coletivo de produção de arte, construção 
de cenas, os alunos afinam a percepção sobre eles mesmos e sobre situações 
do cotidiano. (PCNs - ARTE,1998, p.88-89) 

 

 
 

                  Imagem 75: Alunas do EJA. . 
                  Fonte: Arquivos do ABA.2009 
 

90  Ver 48. 

A professora de biologia Jucimara 

Rodrigues comenta que um dos fatores que 

contribuiu com o envolvimento dos alunos 

foi dar a oportunidade deles mesmos 

organizarem o espetáculo e não apenas os 

professores. “Eram comissões organizadoras 

formadas por alunos (...) eles conversavam 

com pessoas da mesma faixa etária, iguais a 

eles, e sentiram a importância dessa 

representatividade.” (RODRIGUES,2016) 

Foi um impacto muito grande pra escola, nem mesmo diretores 
acreditavam que iria ter uma repercussão tão grande (...) o impacto pra 
cidade de Abaetetuba foi também muito grande, porque como tinham 
muitos alunos envolvidos, as famílias acabavam sendo também 
envolvidas. Familiares e amigos desses alunos eram chamados a participar 
e ocupar a principal avenida da cidade onde passava o espetáculo. 
(CARDOSO,2016). 
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Compreende-se que a educação é realizada por meio de processos contínuos e 

permanentes de formação e que possui a intencionalidade de transformar a realidade, mas para 

isso, é preciso dar ênfase ao protagonismo dos sujeitos. 

Para Desgranges apud Boal (2011, p.72) “é um ensaio de um processo de transformação 

ou um ensaio da revolução (...) se os envolvidos têm capacidade para mudar a ordem 

estabelecida a partir da experimentação teatral, eles também o farão em seu cotidiano.”. 

Podemos fazer a inserção de práticas e conceitos oriundos de um processo de construção 

do ensino de artes na Amazônia, sem esquecer do mundo de hoje em que o sujeito está 

totalmente em movimento, promovendo “uma conversação interessante sobre essas variações, 

favorecendo os aspectos perceptivos que por sua vez, é fundamental para a compreensão das 

formas, imagens, símbolos e ideias.” (FERRAZ. FUSARI.2009, p.74). 

Jones Gomes91 observa, que mesmo com a movimentação da pós-modernidade, em uma 

sociedade em constante processo de construção, essas relações discutidas pelo ABA, não são 

apenas questões que partem de um processo de produção de arte na escola, mas abrange além 

disso, aproxima discussões que auxiliam a compreensão de uma interdisciplinaridade que parte 

desse movimento: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gomes comenta ainda que para ele, o ABA tem um diferencial que veio marcar sua 

importância para a cidade de Abaetetuba: 

91 Ver 33. 

O ABA, de uma certa maneira, passa a mexer com uma cidade que está 
se transformando rapidamente, por conta da influência midiática, 
metropolitana, e ao mesmo tempo vem com um projeto que nasce dentro 
de uma escola, cumprir uma missão extremamente fundamental que é se 
retomar o que se tem de valores simbólicos e o que devem ser 
reconhecidos pelas novas gerações (...) Entendo que a arte possui essa 
dimensão de compreensão que para o professor de sociologia, história ou 
língua portuguesa tivesse uma distância muito grande. Para se falar por 
exemplo, a questão do imaginário, a questão da tradição pra um aluno, 
dentro de uma sala de aula, do ponto de vista sociológico, talvez fosse 
muito abstrato, e o ABA veio dar essa aproximação. (GOMES,2016) 
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A professora Jucimara Rodrigues também comenta sobre essa interdisciplinaridade que 

aconteceu durante o processo: 

 

 
Acreditamos, aqui, que o papel da arte na escola é permitir que os alunos compreendam 

que é possível ter experiências estéticas, que são estabelecidas das relações com seu entorno, 

que essas experiências não estão somente em espaços institucionalizados (museus, galerias, 

grandes teatros, escolas) mas estão além, as experiências estéticas também se fazem nessa 

relação com o saber e com a rua, está na vida.  

Uma das funções do professor de arte e da escola é essa: “abrir as portas”, para que esse 

conhecimento entre e seja sistematizado com o projeto político pedagógico e o planejamento, 

não apenas de uma disciplina, mas de todas, de forma integrada. Esse é “um dos grandes trunfos 

da escola para que as relações entre a arte produzida em sociedade e os estudantes, não se 

configurem como relações ingênuas, passivas ou reprodutoras, mas sim, participativas, 

criativas-transformadoras!” (MARQUES. BRAZIL.2014, p.53). Na fala de Karina Nunes 92, 

podemos ter noção do que é essa interdisciplinaridade: 

92 Ver 57. 

Foi um projeto que veio de uma escola para a cidade, a partir de uma 
disciplina que tentava se agregar com outras disciplinas envolvendo 
jovens e adolescentes (...) o que devem ser as propostas de projetos hoje 
pra escola inserida dentro dos ambientes urbanos e como a gente pensa 
Abaetetuba como uma cidade ribeirinha, está se fazendo uma reflexão, 
justamente em torno disso: quais são os elementos que nos diferenciam 
de outras cidades que tem uma influência eminentemente metropolitana? 
Que de certa forma, não faz uma reflexão sobre si, sobre sua identidade, 
sobre as suas construções imagéticas, sobre o que tem relação com as 
tradições, com as comunidades. (GOMES,2016). 

 

 

O interessante que o ABA, puxava os alunos na hora que eles tinham vaga, 
a hora em que eles não estavam na escola. Eles iam pra escola, aprender 
os conteúdos, dentro de uma grade curricular e no contra turno, eles 
estavam pesquisando, participando, tirando dúvidas com os professores, e 
isso gerou um incentivo, mostrando que ele não precisava ficar preso ao 
conteúdo das disciplinas, mas podiam interagir com as demais áreas. Essa 
interação com a arte, com a filosofia, com a língua portuguesa, como 
pronunciar ou escrever algo da forma correta, então houve essa motivação 
da cultura para que abrangesse as áreas do conhecimento, houve a 
interação e a participação dos professores nas várias áreas. 
(RODRIGUES,2016) 
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Para isso acontecer é preciso entender como esse movimento se sustenta? Como se dá 

esse contato?  

Para interferir em algo que já tem um corpus, um fluxo, é preciso identificar a habilidade 

que se quer pôr em evidência, o que se quer integrar no aprendizado, ou destacar coisas que não 

aparecem e que se quer identificar, partindo de uma mudança ou aceleração de algo. Para isso, 

é preciso compreender como as experiências sociais interagem com a experiência artística e a 

experiência pedagógica. Vejamos o esquema na imagem a seguir: 

 
EXPERIÊNCIAS SOCIAIS 

 
 
 

ARTE 
 

                 EXPERIÊNCIA ARTÍSTICA                 EXPERIÊNCIA   PEDAGÓGICA 

                                                                         

                                                      

                                                                    INTERAÇÃO 

Imagem 76 

 

Neste esquema, as experiências circulam entre elas, causando uma espécie de 

“ação-reação”, partindo das experiências sociais que refletem e interagem com as experiências 

artísticas e pedagógicas. Nesses elementos diferenciados, é gerado uma espécie de 

Eu percebi que houve um trabalho de interdisciplinaridade, porque aquilo 
se tornou importante na vida de muitos de nós. Então os professores de 
língua portuguesa, professores de biologia, professores de sociologia 
estavam ali interagindo, e não se trabalhava apenas a questão cultural e 
artística, mas se trabalhavam textos, com as lendas, se trabalhava biologia 
com conhecimento das plantas utilizadas (...) essa era a 
interdisciplinaridade do projeto (...) em uma sala de aula, um professor do 
estado, normalmente atende 40 alunos por sala, no ABA, eram 150 e a cada 
ano esse número crescia, e os professores conseguiam ter um controle, sem 
precisar ser “caxias”, eles apenas nos deram as armas necessárias, isso 
prende a atenção do aluno para que ele goste daquele trabalho e temos como 
resultado também o envolvimento de professores de outras disciplinas que 
nos ajudavam, que carregavam, que davam suporte, que pegavam as 
fantasias ,que participavam conosco, essa relação tornou-se uma só! 
(NUNES,2016) 



115 
 

caleidoscópio93, que funde as experiências, ao qual as imagens se configuram no movimento 

gerado, proporcionando diferentes resultados. É a própria vida cotidiana em processo de 

mudança, uma polissemia do conhecimento. 

 
Cada um destes alunos tem suas experiências particulares e juntos são capazes 
de transmiti-las uns para os outros, e desse modo podem identificar os 
contrastes, desigualdades e as peculiaridades que integram suas culturas (...) 
assim também, como possibilita aos integrantes deste projeto envolver-se em 
relações interpessoais, estabelecendo um convívio social mais duradouro, 
levando em consideração o período de tempo em que eles precisam estar 
juntos. (CARDOSO, 2011, p.62). 

 

É importante ressaltar que o aprendizado se dá não apenas pela simples circulação 

de experiências, mas pelo processo de construção que elas estabelecem. É preciso “transver” 

(BARROS, 2006) ressignificar essas experiências, reconhecer no aluno suas crenças, seus 

símbolos, e não simplesmente, fazer do aluno um “depósito de conteúdos”, mas possibilitar 

essa troca, isso permite com que o aluno reflita sobre seu próprio processo. Na fala de João 

Vitor Rodrigues94 percebemos esse diferencial: 

 

 

Nesse depoimento, percebemos a importância de inseri-los no processo de 

construção do conhecimento como forma de partilha, “dar-se ao outro para poder ganhá-lo”, 

para que se tornem cidadãos críticos, e percebam seu papel de ser/estar no mundo, estreitando 

nossos laços através dos elos do afeto.  

 

93 Aqui, faço referência ao brinquedo óptico "caleidoscópio" que ao fazer seu movimento giratório faz a 
multiplicação das imagens, usando luz e espelhos gerando elementos de cores variadas e formas variadas. A 
experiência em educação pode ser um caleidoscópio de diferentes tipos de conhecimento.  
 
94 Ver 70. 

Quando um professor se põe na frente de um aluno e começa a falar que 
ele não está lá para dar todas as coordenadas, mas para nos ensinar, de 
repente chega pra gente diz: eu vou te repassar o que eu sei, mas eu quero 
que a partir do que tu sabes, que tu também troques comigo pra que a 
gente possa desenvolver um trabalho bacana (...) muitas vezes, dentro da 
sala de aula, o professor joga o conteúdo, e era aquilo e queria que a gente 
absorvesse, pensando que era um suplemento que a gente vai, joga dentro 
de um copo, mistura e bebe aquilo e acabou. Quando veio essa proposta 
de trabalhar e trocar esses conhecimentos foi muito realizador, foi muito 
bom pra mim. (RODRIGUES,2016). 
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Ao possibilitar-nos ao acesso a outras situações e experiências, pela via do 
sentimento, a arte constrói em nós as bases para uma compreensão maior de 
tais situações. [...]. Ao ditado popular “o que os olhos não vêem o coração não 
sente”, poder-se-ia então acrescentar: “e a cabeça não apreende”. Permitir 
(através de arte) uma maior vivência dos sentimentos é, desta forma, abranger 
o processo da aprendizagem como um todo, e não apenas em sua dimensão 
simbólica, verbosa, palavresca, como insiste em fazer a escola tradicional. 
(CARDOSO apud DUARTE. 2011, p. 69).    

 

Para Maffessoli, esse “estar junto, fundamenta-se menos na razão universal do que 

na emoção compartilhada, no sentimento de pertencimento” (2014.p.21), para ele essa é uma 

nova forma de elo social, uma modalidade contemporânea da cidadania. 

Acreditamos que, a educação e a arte, sejam o milagre da partilha, como na parábola 

dos pães e peixes, quanto mais se partilha, mais se multiplica, e isso atravessa o tempo. 

 Partilhar também pode ser uma busca constante de aprendizado, de se colocar no lugar 

do outro, proporcionando oportunidades de trocas simultâneas entre nós educadores, nossos 

alunos e a comunidade, oferecendo aos jovens uma proposta alternativa de ensino de artes que 

valoriza a sua cultura, suas experiências e seu cotidiano. O professor Alberto Valter Mendes, 

em sua percepção comenta sobre isso: 

 
O diferencial que esse trabalho trouxe pra mim foi essa relação professor com 
aluno, onde alunos e professores produziam juntos, pensavam juntos, num 
diálogo interessante, pra gente poder pensar que quebrava com aquela relação 
do professor como “aquele que sabe” e o aluno como aquele que é “só o 
aprendiz”, mas havia uma troca muito interessante, pois o aluno também era 
o pesquisador, ele tinha que fazer também esse papel de pesquisador pra 
descobrir os caminhos para o processo de criação. Então eu vejo que o ABA 
trouxe essa contribuição para a gente poder pensar em uma proposta de ensino 
da arte de uma maneira diferenciada da convencional (MENDES, 2016). 

 

De certa forma, isso pode ser uma contribuição no processo de reação frente aos 

problemas sociais que vivemos hoje, colaborando na construção de relações saudáveis de 

convivência e na formação completa do ser humano, formação esta que deve ser respeitada e 

valorizada como forma de conhecimento. 

Essa proposta não acaba aqui, ela está em um processo contínuo de construção e 

possivelmente irá reverberar em outras pesquisas, é apenas um começo, mas é o início de uma 

revolução e como consequência, tornou esses jovens subversivos e protagonistas de suas ações, 

ao abarcar essa proposta e essa subversão mudou “o apagamento do quadro” de suas histórias. 
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Atirei-me ao mar 
Mar de gente 
Onde eu mergulho 
Sem receio 
Mar de gente 
Onde eu me sinto 
Por inteiro. 
O Rappa  
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3.4- O QUE APRENDEMOS NESSE NAVEGAR? 

Na natureza, além dos quatro elementos Água, Terra, Ar e Fogo, existe um quinto 

elemento que é ao mesmo tempo a fonte de todos os outros e o espaço onde eles existem: o 

Éter. 

 Toda essa metamorfose se dá no espaço, sob ação do calor e da luz do Fogo, o Éter é o 

agente transformador. Nas palavras de Caraka Samhita95 "a Terra está representada no homem 

pela dureza, a Água pela umidade, o Fogo pelo calor, o Ar pelo alento vital, o Éter pelos espaços 

e o Eu pelo espírito que mora em seu interior". 

 O Eu imaterial é denominado em muitas filosofias e religiões como fluido cósmico 

universal ou plasma do divino e que está contido no Éter da pesquisa, porém traz em sua 

essência também o contágio de afetos, nas relações que estabelecemos ao longo da vida. 

Aqui coloco algumas questões sobre a avaliação para tentar compreender como sentimos 

essa experiência, esse contágio, esse aprendizado. O que foi mais importante: o processo ou o 

produto? O que mudou na visão dos navegantes sobre o ensino de artes na escola? Como era 

percebida a relação com o público nesse processo pedagógico? Quais possíveis reverberações 

futuras? 

Como verbos de ação temos o ouvir, o contar, o sonhar, o (re)encantar, o celebrar... é o 

tempo de fruição das coisas. 

Belém, 30 de setembro de 2010. 

Nesse dia, apresentamos nossa última edição O Pássaro, a Cobra e a Feiticeira, montada 

em decorrência do XI prêmio PAEC do Instituto Arte na Escola no final de 2010. Esse 

acontecimento trouxe significativas contribuições que ajudaram nas reflexões dessa escrita e 

também foi o reconhecimento do trabalho que construímos juntos ao longo desses anos, como 

relata Kayo Nunes: 
 

 

 

 

 

 

95 Foi um médico indiano ao qual lhe é atribuído o Charaka Samhita que, com o Sushruta Samhita (entre o século 
IV a.C. e o século III d.C.), são os textos fundamentais da medicina ayurveda (a tradicional da Índia). 

Quando saiu a notícia que nós tínhamos ganhado uma premiação nacional, 
foi o reconhecimento de um trabalho de anos, de todos aqueles estudantes 
e professores que estavam na linha de frente e que passaram por aquele 
processo (...) então eu vejo isso como superação, mesmo com todas as 
dificuldades, houve esse ganho, esse reconhecimento, isso me ajudou na 
minha formação de caráter como líder do grêmio estudantil, e na minha 
vida hoje. (NUNES,2016). 

                                                             

https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndia
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Charaka_Samhita&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sushruta_Samhita
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_IV_a.C.
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_IV_a.C.
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_III
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ayurveda


119 
 

Após esse ano, o ABA adormeceu, “o acontecimento ficou para trás, mas o que dele resta 

em nós no presente, “não é o seu passado consumado (seu passado perfeito) e sim daquilo que 

do passado se desprende e salta em direção do futuro”. (LISOVSK.M. 2005, p.38), o que é 

etéreo permanece, assim como a vida, que mesmo sendo feita de ciclos efêmeros, é eternizada 

na memória. 

Ao longo desses anos, construímos uma ferramenta de integração entre a escola e a 

cidade, interferindo no cotidiano, saindo da sala de aula para as ruas de Abaeté. O ABA como 

uma prática educativa abriu a possibilidade de se pensar o ensino de arte, no espaço escolar, 

“como uma parte de conhecimento integrado na cultura humana, comprometido com a 

democratização do saber arte na escola” (FERRAZ & FUZARI, 2010. p.54).  

Aqui nos questionamos sobre o que restou dessa experiência? O que ficou guardado 

durante esses anos em nossos navegantes?   

Primeiramente, precisamos entender que a arte está sempre em movimento e o 

professor precisa acompanhar o processo que é construído tanto dentro quanto fora de sala de 

aula para ter uma visão abrangente e crítica do que é produzido, mas isso não significa deixar 

de lado aquilo que queremos como resultado. “Em termos educacionais, seria interessante nos 

processos que se complementam nos produtos, nos produtos que revelam os processos.” 

(MARQUES. BRAZIL.2014, p.98). 

Nessa proposta, pensamos em criar um ambiente de ensino e aprendizagem da 

linguagem cênica na educação escolar numa relação de dialogismo, (FREIRE,1996) levando 

em consideração os estudantes enquanto protagonistas dentro da construção de um 

conhecimento processual dessa linguagem, sem desconsiderar que esse resultado seria 

compartilhado com toda a cidade. 

 
A proposta do Auto surge de uma questão prática, ou seja, na relação entre a 
arte, cultura e o processo de aprendizagem, num ambiente escolar mediado 
por conflitos, e dá-se, justamente, num despertar de significados outros, que a 
escola tem condições de dar, mediante o diálogo com outras fontes do saber, 
como o é, a cultura popular (...) vem a contribuir diretamente para um 
sentimento de comunidade entre jovens e adolescentes da escola, 
possibilitando uma convivência pela ludicidade e sensibilização, que todo 
processo estético provoca, e que chega a ampliar seus ecos a uma cidade 
marcada pela violência. (GOMES, 2013.p.297,303) 

 
Para adentrarmos na questão sobre avaliação em artes, precisamos, entender que a Arte 

está ligada diretamente à subjetividade de interpretações. Sendo assim, a pergunta que nos cabe 

é: como é possível ao professor de artes estabelecer uma avaliação objetiva em um processo 
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subjetivo? Marques e Brazil, apontam que “o conhecimento permite objetivar aquilo que é 

subjetivo.” (2014, p.111), pois o ensino de artes é avaliado o tempo todo, pelos processos, pelos 

produtos, pela crítica ou aplausos do público (escola e comunidade), pelos “bate-papos” com 

os alunos, por premiações, pelas “notas” do professor. 

Esta última avaliação citada, é regida por um sistema criado por convenções na escola, 

revestido de “pudores, medos, equívocos” (MARQUES, BRAZIL, 2014, p.109), onde a 

“avaliação em Arte na escola reveste-se de vazios que precisam ser discutidos, pois influenciam 

bastante todas as outras situações de avaliação na sociedade” (idem). 

Pensar a avaliação para o ensino de Arte, e mais especificamente para esse processo, é 

caminhar para uma reflexão dos seus conhecimentos específicos “tanto nos aspectos vivenciais 

(práticos), quanto conceituais (teóricos)” (MARQUES, BRAZIL.2014, p.110), desconstruindo 

a dualidade entre o fazer e o teorizar, fazendo com que todos que participam dele (alunos, 

professores, direção, pais), façam relações entre a nossa história enquanto criadores e aquilo 

que criamos. 

 
A avaliação é feedback, uma visão processual do produto. A avaliação permite 
e convida a fazer, a pensar, a refletir, a aprender sobre o que foi feito e o que 
se fará (...) exige fundamentação teórica/prática, para que abra as portas, 
aponte caminhos, construa pontes entre o trabalho artístico, o criador, o 
público e a sociedade. Daí a importância da avaliação em si: ela permite que 
saiamos do lugar comum, da mesmice, dos modismos, do personalismo. A 
avaliação favorece o aprendizado, favorece novas realizações com mais 
instrumentais, mais consciência, mais diálogos (...) Avalizar, portanto, difere 
de julgar, de estabelecer um juízo de valor, de atribuir nota, avaliar vai além 
da nota/conceito, pois não exige necessariamente, um veredicto final. 
(MARQUES.BRAZIL.2014, p.113). 

 

Paulo Anete96 lembra que a escola, (corpo técnico e docente) não estava preparada para 

um movimento tão forte, uma vez que ninguém tinha feito isso em lugar nenhum ali, mas nós 

nos lançamos nesse desafio, “acho que o grande barato foi isso ter sido uma nova experiência 

para todos, estávamos aprendendo inclusive a fazer.” (2016).  

A discussão dividiu o corpo docente, no início, tivemos muitos questionamentos. 

Vejamos como Paulo Anete e o diretor Manoel Carlos Silva relatam alguns desses conflitos que 

enfrentávamos durante o processo: 

96 Ver 29. 
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O que acontece na educação escolar, muitas vezes, é uma formação de “gosto” para tudo 

aquilo que não está ao seu redor, encara com admiração aquilo que é posto como modelo. A 

formação antropológica de nossa individualidade é feita de forma sistemática pela escola. Nos 

entregamos ao sistema de ensino por acreditar que ele sabe mais do que nós, porém a educação 

ultrapassa em muito os seus muros, pois está em todas as relações sociais e interpessoais, perto 

de todo o contexto que a abrange. A educação da escola é um dentre muitos e muitos agentes, 

é um ponto num imenso mundo. 

 Manoel Carlos Silva97, é uma das pessoas que estão à frente da gestão, que tem a 

percepção do processo de aprendizagem se dá no respeito à todas as formas de conhecimento: 

 

97 Ver 73 

A princípio, houve uma resistência, porque a gente precisava de um suporte 
muito grande dentro da escola, e fora dela muitas vezes, então alguns 
colegas professores não entendiam isso muito bem. Nós enfrentamos muitas 
barreiras, mas com a ajuda de alguns aliados, dentro do corpo docente, e na 
gestão da escola, pessoas que abraçaram a causa e acreditavam que isso era 
um viés, não apenas para os alunos, mas para a imagem da própria escola, 
seria um grande desafio, mas alguns abraçaram e naquela conjectura de 
política interna de gestão da escola, foi legal, porque essas pessoas que 
abraçaram, eram pessoas que podiam “bater o martelo” e dizer isso vai ser 
feito! (ANETE, 2016, grifos nossos) 

Por mais que o Auto da Barca estivesse inserido em apenas uma disciplina  
que é disciplina de Artes, foi preciso entender que há uma dimensão muito 
maior, uma amplitude que contribuiu sim de forma significativa para que 
os professores, os pais de alunos e a escola como um todo refletissem que 
não somos pessoas com perfil  único, existem aqueles que tem uma 
afinidade com a matemática,  aqueles que se identificam um esporte, e 
também existem aquelas pessoas que são  talentosas para música para 
dança. (SILVA, 2016). 

Nós tínhamos os prós que era esse envolvimento, essa garra, esse 
entusiasmo, essa determinação e a coragem pra fazer algo diferente pudesse 
estar contribuindo  na construção cultural do município mas também 
tínhamos algumas coisas contrárias, primeiro que os alunos tinham mais 
interesse por essa atividade do que as outras atividades do currículo, ele se 
envolviam muito e alguns pais reclamavam que seus filhos ficavam dia 
todo na escola, alguns professores reclamavam que não conseguiram 
trabalhar os conteúdos de matemática, de história ,de língua portuguesa, 
Mas nós enquanto gestão, tivemos que equilibrar e tentamos amenizar a 
situação não se posicionando nem de um lado e nem de outro, mas nós 
acreditamos naquela atividade, nós apostamos   investimos no Auto da 
Barca porque nós acreditamos no desenvolvimento da pessoa de forma 
integral. (SILVA, 2016) 
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Nas avaliações dos alunos-navegantes, pude perceber que ainda estamos 

percorrendo o curso do rio, e descobrindo novas vértebras que compõem esse trajeto, e que 

reverberaram em outras ações, outras histórias contadas. Isso gera um importante lugar nessa 

travessia, pois ajuda a refletir, a costurar e tecer junto, esse emaranhando de pensamentos. 

Vejamos o que eles têm a dizer: 
 

O ABA foi de fato a primeira experiência que eu tive com liderança e com 
trabalho em equipe, e isso, diante da minha futura profissão na área de 
engenharia, é muito importante, porque a gente precisa aprender a lidar com 
o outro, trabalhar em equipe e em certas ocasiões, a liderar, trabalhar sobre 
pressão porque isso é exigido. É preciso ter jogo de cintura, lidar com 
imprevistos, contornar situações, negociar, interagir com as pessoas (...) Se eu 
fosse resumir essa experiência a palavra seria: APRENDIZADO. (PANTOJA, 
2016)98. 
 
Foi mais que um trabalho extraclasse, foi algo que ficou atuante na minha 
vida, colocar mais em prática as coisas que eu havia aprendido, a interagir 
mais com os professores isso ficou marcado na minha vida e na vida de todos 
os alunos que participaram. Uniu mais alunos e professores a atuar mais e 
resgatar um pouco dessa nossa cultura, trazendo esses temas aqui da 
Amazônia (...) e foi só alegria que ficou pra nós! Se eu fosse resumir o ABA 
em uma palavra essa palavra seria ATUAÇÃO. (LIMA,2016).99 

 
O que o ABA ofereceu pra mim foi superação, organização (...) e (...) posso 
definir o ABA como UNIÃO, pessoas trabalhando em pró de um objetivo, de 
um projeto. (NUNES, 2016).100 
 
No fim de tudo, quando espetáculo acabava, era um trabalho imenso, um 
cansaço, mas ao mesmo tempo aquela sensação de alegria, satisfação, por ter 
realizado aquilo tudo e se sentir capaz de fazer, mesmo com as situações 
adversas que nos fazem sentir cansados tristes, porém acredito que o ABA se 
resume nisso, SATISFAÇÃO! (NUNES,2016)101 
 
Disso tudo eu tirei a determinação para aprendizagem, para que eu também 
conseguisse produzir (...)eu aprendi muito a lidar com o emocional das 
pessoas  e a parte da DETERMINAÇÃO aqui eu tinha consciência que nem 
tudo ali eu sabia fazer ,então quando  chegava  às vésperas do espetáculo, eu 
via  que tinha alas que ainda faltavam muitas coisas pra serem concluídas, e 
eu não sabia fazer, eu perguntava pra ver como é que fazia, pra ver aquilo 
andar e essa determinação, essa aprendizagem eu  tiro pra minha vida até hoje. 
(CARDOSO,2016).102 
 

98 Ver 36. 
 
99 Ver 54. 
 
100 Ver 47. 
 
101 Ver 57. 
 
102 Ver 48. 
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Todos os anos em que eu participei do Auto da Barca foi sucesso, eu dei o 
meu melhor, quando tive oportunidade, fui lá e mostrei o que eu sabia e fazia 
o meu melhor. Isso me fez hoje como pessoa, ser muito mais responsável, me 
coordenar, sempre usar minha criatividade mostrar meu pensamento: Será que 
eu posso fazer aquilo? será que eu posso construir isso? O Auto da Barca me 
ajudou a construir muitas das minhas relações. Se eu fosse definir O Auto da 
Barca em uma palavra essa palavra seria TRANSFORMADOR. 
(RODRIGUES, 2016)103. 
 
Se eu fosse definir essa experiência em uma palavra eu escolho a palavra 
UNIÃO, Pois não só os professores, isso envolveu muito nossas famílias, e 
depois dessa experiência, fez com que eu tivesse curiosidade e passei a 
pesquisar mais sobre as lendas porque eu tinha muito medo, tinha medo da 
cobra grande, do boto, porque sempre ouvia dizer: o boto vai te pegar! A cobra 
grande vai te levar pro fundo!  E depois a gente vê que não passava de uma 
lenda, mas que tem ainda algumas pessoas que acreditam que existe. Foi uma 
experiência única e guardo boas recordações. (FREITAS, 2016)104 

 
Manoel Carlos Silva, comenta que esse espírito de liderança, presente na maioria das falas 

dos alunos se dá graças à autonomia que foi dada a eles. Havia esse compartilhamento das 

responsabilidades e os professores dividiam a coordenação com os alunos e eles se organizavam 

entre si para que tudo pudesse funcionar da melhor forma possível. O gestor ainda comenta que 

isso deu muito certo, é preciso acreditar:  

 
 

 

 

Comprar saberes prontos, dentro dessa educação que se dá por vias da globalização é 

muitas das vezes mais prático, porém perigosamente hegemônico. 

 

 Imagem 77: Construções. 
Fonte: Arquivos do ABA.2010 

103 Ver 70. 
 
104 Ver72. 

Aqui adotamos o que Marques (2014) 

coloca em sua metáfora da aula de balé, 

onde ela diz que o professor é o espelho do 

aluno ao mesmo tempo em que se reflete 

neles, se quisermos criar protagonistas, 

devemos deixá-los ser, para que tenham 

autonomia e pensamento crítico, e não 

apenas mero reprodutores do 

conhecimento. 

 

Ás vezes perdemos muito tempo organizando palestras para formação de 
líderes, mas na verdade eles precisam desse exercício e o Auto da Barca 
contribuiu para que o aluno exercitasse e desenvolvesse essa liderança que 
estava guardada dentro deles. (SILVA.2016). 
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Imagem 78: Ala indígena. 
Fonte: Arquivos do ABA.2009 

 
É preciso reconhecer no outro (aluno) suas experiências, suas crenças, significados, pois 

estes podem ser inseridos como forma de partilhar conhecimento e o que determina essas 

metodologias são as experiências adquiridas, ser estar no mundo. 

Não apenas os alunos, mas nós professores aprendemos muito com essa experiência. É 

preciso entender aqui a importância do papel do professor, enquanto navegantes, eles 

assumiram sem medo suas funções de produtores, cenógrafos, coreógrafos, diretores de arte, de 

pesquisadores, num “meter as mãos na massa” no trabalho para a construção de uma poética 

coletiva. 

Esses professores foram importantíssimos, pois contribuíram para a formação desses 

jovens, tornando-se “fazedores” do processo, juntamente com eles. Vejamos suas avaliações: 

 
A minha visão sobre ensino, mudou completamente. Não precisamos trabalhar 
somente conteúdos isolados em uma área. Eu não preciso trabalhar só os 
conteúdos de biologia, nomenclatura científica das plantas da Amazônia, mas 
envolver a história, a cultura. Se eu pudesse definir o ABA em uma 
|palavra essa palavra seria MAGNÍFICO mas hoje é SAUDADE! 
(RODRIGUES, 2016)105 
 

105  Ver 37. 
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O espetáculo Auto da Barca Amazônica, trouxe uma nova perspectiva sobre a 
visão que eu tinha a respeito do ensino de artes na escola, ele trouxe elementos 
que a gente pode pensar, sobre  a arte não se fechar no quadrado da sala e o 
diálogo que o espetáculo propôs com a comunidade, o diálogo com as diversas 
referências , tanto no artesanato local, como a obra de poetas e escritores da 
nossa região e também a ideia de um trabalho COLETIVO que foge daquele 
padrão de um professor fazendo seu trabalho isolado, mas era um trabalho que 
envolvia a todos .(MENDES,2016)106. 
 
Sempre eu falo dessa história, para meus alunos da união que foi o ABA. Era 
muito bom que tivesse sempre, mas de uma certa maneira, foi bom que tivesse 
acontecido e se hoje ele não acontece mais, isso de certa forma traz um lado 
que é a vontade de fazer algo novo, porque isso foi REVOLUCIONÁRIO (...) 
Então esse projeto vai marcar pra sempre em todos que participaram, jovens 
que cresceram e tendo seus filhos vão continuar contando sobre essa 
maravilhosa experiência e quem sabe um dia o projeto volte? Talvez 
repaginado, revisitado, porque ele é muito forte, ele é muito importante pra 
nós, pra nossa cultura, foi fundamental pra vida desses jovens. 
(NASCIMENTO, 2016)107 
 
O ABA veio abrir a minha perspectiva de mundo, foi a partir dele que passo a 
me perceber como um agente cultural, passo a me perceber como um professor 
que tem a responsabilidade de atuar ativamente nessa mudança de mentalidade 
que começa na escola e se oferece à essa cidade e isso mudou a minha 
percepção e botar em prática em minha sala de aula dentro da minha 
perspectiva que é a sociologia (...) o que deixou foi esse ensinamento, saber 
que há possibilidade de modificar as nossas histórias, a partir de uma proposta 
diferenciada que vem agregar o conhecimento do aluno, que vem agregar o 
que está na tradição, sem excluir elementos fundamentais e que vem agregar 
a escola em si e no final agregar uma cidade (...) aconteceu, foi muito bonito, 
foi uma festa né? Uma FESTA para todo mundo! (GOMES, 2016)108 

 
Como professor, o que mudou em mim foi a forma de pensar o conhecimento, 
pois eu tinha a ideia de que o aluno só não ia esquecer algo, e iria criar seus 
próprios conceitos se ele tivesse a possibilidade de experimentar. Nas 
instituições que o colocam dentro de um quadrado, fica difícil de experienciar 
coisas ali somente, acho que é preciso respirar outros ares, sentir o vento, olhar 
no rosto de quem está te olhando fazer alguma coisa, pra que exista a troca e 
precisa ter a febre dessa troca e isso mexeu muito comigo. Ficou essa forte 
transformação como profissional, como pessoa também e ficaram ainda as 
discussões (...) Foram muitas coisas, quatro anos de uma produção muito 
intensa, cansativa, mas prazerosa que se deu ao longo dessa experiência e que 
hoje estamos trabalhando para que ela não seja esquecida. Se fosse resumir 
essa experiência em uma palavra, esta palavra seria: DESAFIO. 
(ANETE,2016.)109. 
 

106 Ver36. 
 
107 Ver 50. 
 
108 Ver 33. 
 
109 Ver 29. 
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A dimensão que o projeto tomou foi muito importante para mim e mais ainda 
para os alunos que nunca vão esquecer disso podem até esquecer alguns 
conteúdos mas essa experiência eles nunca vão esquecer, vai ficar marcado 
pra toda vida. A definição que tenho do ABA é essa: RISOS... ALEGRIA! 
(PINHEIRO, 2016.)110 
 

A relação do ABA com a cidade, também marcou muito nas falas dos navegantes, 

lembro que em uma conversa com o professor Murilo Nascimento111, ele comenta quando 

chegou à cidade e viu o espetáculo pela primeira vez: “Fiz parte do projeto no final, na última 

apresentação, as primeiras eu fui tomado de assalto quando estava chegando na cidade e vi 

aquela grande movimentação, uma coisa muito interessante, uma movimentação pro bem.” 

Murilo comenta ainda que Abaetetuba, por ser uma cidade do interior, não há muitas 

atrações, principalmente à noite e ele colocou isso para uma de suas turmas e surgiu uma 

questão bastante interessante:  

 

 

 
Essa colocação feita pelo Professor Murilo, nos fez refletir sobre o lado social112 que 

inconscientemente, acabou sendo gerado por esse processo. Que situação é essa que faz com 

que você tenha medo de dois jovens parados na esquina e não tenha medo de mil jovens 

caminhando pelas ruas da cidade? Que magia é essa que faz com que jovens de toda a cidade 

de Abaetetuba se unam em confraternização em prol de um objetivo?  

Paulo Anete e eu acreditamos que talvez o ABA tenha deixado para cidade, 

principalmente para aqueles que participaram, a certeza de que se pode fazer alguma coisa, 

quando se deseja, todos podem: sociedade, alunos, professores, escola. “Coisas boas podem 

vir, podem ser feitas e muitas vezes precisa disso né? De um empurrão, de situações que 

provoquem, sabe?” (2016). 

110 Ver 27. 
 
111 Ver 50. 
 
112 Texto retirado do Blog Auto da Barca Amazônica, escrito em 14 de setembro de 2011.Disponível em 
http://autodabarcamazonica.blogspot.com.br/2011/09/o-lado-social.html. 

Joguei uma questão prática para um aluno para que ele refletisse. Perguntei: 
uma certa noite, você está morrendo de sede e quer comprar um refrigerante 
no comércio da esquina. Você sai de casa e logo adiante avista dois jovens 
parados na rua agindo de modo suspeito. Você sairia de casa nessa situação? 
E o jovem respondeu: - Não! Não sairia. Na mesma situação, perguntei: e se 
você saísse de casa e avistasse cerca de mil jovens na rua, você ainda sairia? 
E ele respondeu: - Sairia e me juntaria a eles porque é o Auto da Barca 
Amazônica! (NASCIMENTO, 2016) 
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A relação com o público é outro fator que avalia esse processo. Manoel Carlos Silva 

comenta que a cidade se preparava, e se organizava para aquele dia, para aquele momento 

festivo e grandioso. “ A comunidade via os espetáculos de forma magnífica as famílias, os 

alunos, a escola, os professores  contribuindo  e se  mobilizando para que o evento acontecesse  

e a sociedade teve uma   aceitabilidade muito grande”(2016).Podemos perceber nesse 

termômetro, a importância que o público dava para essa movimentação e durante quatro anos 

em que o ABA foi realizado não ouvimos falar em nenhum caso de violência durante o evento, 

pessoas de cidades e comunidades vizinhas vinham prestigiar com seus aplausos. 
 

Imagem 79: Interação com o Público. 
Fonte: Arquivos do ABA.2010 

 

 Economicamente falando, o ABA teve uma importância para a movimentação do 

comércio na cidade e na geração de trabalho, pois tudo o que foi construído teve participação 

direta das pessoas que ali moram: na malharia, na feira, nos bazares, para as costureiras, para 

os coreógrafos, o pipoqueiro, o vendedor de picolés enfim, trabalhadores que de forma direta 

ou indireta fazem parte desse cenário. 

O professor Murilo conta que se fizéssemos cálculos (uma suposição em números), 

digamos que a malharia ganhou cerca de três mil reais com a venda de camisetas, ela pôde 

contratar mais um funcionário. O funcionário que foi contratado estava há 3 anos 

desempregado, com o salário ele pôde manter a mulher e os filhos.  

A costureira (geralmente as costureiras são mulheres simples da comunidade) recebeu 

uma encomenda de 150 figurinos e ganhou cerca de mil reais. Com esse dinheiro, ela pôde 

comprar um remédio para o filho que estava doente.  
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O coreógrafo (geralmente trabalhávamos com coreógrafos da comunidade, que eram 

pessoas ligadas aos grupos de quadrilhas juninas, dança de salão e grupos independentes) com 

o dinheiro do cachê pôde fazer um curso de aperfeiçoamento em Belém.  

O vendedor de pipoca e picolé vendeu cerca de 50 pipocas e mais 70 picolés e ganhou 

uma média de duzentos reais naquela noite. No dia seguinte, ele pôde comprar café e pão para 

a família.  

Essas histórias não aparecem nos holofotes do ABA, e nem são o foco dessa pesquisa, 

mas mostram uma relação que o espetáculo tem enquanto “capital cultural” que se traduz em 

termos de valor estético, social, político e até comercial” (YUDICE, 2004, p 419) podendo 

ampliar o leque de perspectivas para discussões futuras sobre políticas culturais na cidade, bem 

como situar essa pesquisa no campo de forças do “poder cultural” ou “simbólico”. (Idem). 

Apesar dessa “força” enquanto um movimento surgido da escola e que mexeu com a 

cidade, todo esse trabalho foi construído de forma independe. Manoel Carlos comenta que não 

tivemos qualquer apoio da Secretaria de Cultura do Município, do poder público, apesar de 

todas as solicitações que fizemos, “ninguém teve um olhar da estrutura administrativa do 

município de estar nos apoiando.” (2016). Infelizmente, a falta de políticas públicas nas áreas 

da educação e da cultura, reflete nas questões sociais, principalmente aqui, no estado do Pará. 

É algo que dever ser discutido por todos os setores da sociedade.  

 O ABA cumpriu também essa tarefa de formar cidadãos, enfatizando o papel social da 

arte na produção em sala de aula, fazendo com que as pessoas se tornassem ao mesmo tempo 

produtores e espectadores de um processo de construção, transformando um pequeno grupo em 

um rio de gente.  

As histórias contadas pelos navegantes têm uma importância, um valor inestimável, 

imaterial, são vozes de quem sonhou, idealizou e construiu “junto”, numa integração com as 

pessoas que fazem parte dessa comunidade.  
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Imagem 80: Cena final, Edição Especial. 
Fonte: Arquivos do ABA.2010 

 

Parafraseando Paulo Freire, a educação e eu acrescento a Arte, são princípios 

transformadores da sociedade e estes podem dialogar com a vivência cultural/cotidiana do aluno 

com a escola, onde essa formação inserida no desenho curricular (arte enquanto disciplina), 

pode reverberar como prática de reflexão social, como transmissão e recepção de saberes e 

fazeres, como forma de integração entre escola-arte-comunidade. 

 Então eu pergunto: como se muda uma realidade? Paulo Anete, comenta: 

 “Há uma ressonância e as reverberações de tudo isso ainda estão muito fortes. Isso gera 

um monte de questões que poderão ser respondidas no futuro. Acredito que esse trabalho 

(pesquisa) marca academicamente isso e abre para outros precedentes.” (2016).  

Ficamos um tempo em silêncio... 

 
Antes de compreendermos seus conceitos, devemos tropeçar neles (...) em nas 
nossas próprias interpretações? Não podem jamais soar como descobertas; 
devem se assemelhar a reencontros: pensamentos achados, retirados de um 
baú de guardados, onde talvez sempre tenham estado à nossa espera. 
(LISOVISK, M.2005, p.133). 
 

Uma experiência em ensino de arte pode se alastrar, assim como os frutos do miritizeiro. 

Gomes diz que “é aquele que “bubuia” sobre as margens e segue (...) como um etnógrafo a 

detalhar sua observação, ele poetiza sua visão candente da aventura humana.” (2013.p.250). 

Suas sementes se espalham nas margens dos rios e onde ficam, renascem outras palmeiras, que 

serão futuramente ressignificadas e transformadas. É um processo cíclico de pensamento e de 

resistência, onde o “gesto simbólico que o fruto de miriti faz ao contornar a cidade permite-lhe 

descobrir que ela é uma diversidade, sem a qual nenhuma alteridade seria possível” (GOMES, 

2013.p.250). 
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A Arte, também, toma a sociedade pelas margens com suas transgressões, ressignificando 

o mundo, reinventando regras. Pode-se “acostar no outro” a partir daquilo que se quer 

transmitir, é um contágio: 

 
Basta de jogos de palavras, de artifícios de sintaxe, de malabarismos formais; 
precisamos encontrar - agora - a grande Lei do coração, a Lei que não seja 
uma Lei, uma prisão, senão um guia para o espirito perdido em seu próprio 
labirinto (...) nosso Espirito se agita, espreitando seus mais secretos e 
espontâneos movimentos, esses que tem um caráter de revelação, esse ar vindo 
de outras partes, caído do céu (...) a vida empesta! (ARTAUD, 1979). 
 

O que impulsiona esse trabalho é ter a compreensão do que aconteceu durante seu 

processo de construção; é tentar entendê-lo e não explicá-lo; é vê-lo de dentro, partindo do 

micro para o macro; é ter o prazer do aprendizado; “é se encantar com mundo que é dado.” 

(MAFFESSOLI, 2014). Sob o olhar etnocenológico, essa experiência “funda-se na alteridade” 

(BRÍGIDA, 2015)113, partindo de uma dimensão poética existencial, que, ao mesmo tempo, se 

constrói no coletivo.  

Nos proporcionou um encantamento com o que estava banalizado, esquecido; nos fez 

sentir o prazer de olhar nossas raízes e ter deslumbramento com o comum, formando um grupo 

de jovens que se reuniram e se confraternizaram dando as mãos em corrente, protegendo com 

todas as energias possíveis o seu objetivo comum, e o resultado disso tudo foi uma festa para 

todos. 

  

113 Anotações de aula, junho de 2015. 
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Ó Capitão! Meu Capitão! 
Finda é a nossa viagem, 

o barco venceu galhardamente todas as borrascas, 
o almejado troféu nos pertence (...). 

Whitman, 1867. 
  

 

 

Fotografia: Lucio Lavareda. 
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NAVEGAR É PRECISO! 

 
O ato criativo transita nas diversas dimensões humanas da vida, a estética reinventa a 

sensibilidade do sujeito, e vai mudando o filtro da lente, e consequentemente mudando tudo ao 

redor. Escrever sobre algo que está em nós, é um movimento cambaleante, é um exercício de 

difícil execução, que na sua fluidez, mostra uma imensa riqueza, de tesouros escondidos pelas 

águas barrentas do inconsciente.  

(Re)descobrir o fazer, nessa dissertação, traz à tona em mim, enquanto pesquisadora, 

um outro olhar: o de aprendiz, tramando fios costurados, tecidos, cuja a pesquisa é a rede que 

se joga no rio, pescando palavras, fatos, algo posto aqui, ali!  

Nessa escrita, precisei me colocar em processo, provocando meu próprio movimento, 

junto com o objeto e com os sujeitos que estão em movimento também.  

Quando voltei à Belém, e deixei para traz a terra valente e ilustre, achei que havia chegado 

ao fim da travessia, mas hoje percebo que nunca deixei de fazê-la e me dou conta de que vivi 

nela por todos esses anos. 

 Cada parte do trajeto, da travessia que fiz, nesse programa de pós-graduação, fiz junto 

com esses navegantes que me acompanham aqui nessa pesquisa, e as possibilidades foram se 

abrindo, transformando essa experiência em partidas e chegadas, como na vida, que precisa das 

mudanças pelas quais as coisas passam.  

Heráclito já dizia “tudo flui e nada permanece; tudo dá forma e nada permanece fixo. Não 

se pode pisar duas vezes no mesmo rio, pois outras águas e ainda outras vão fluir” e é isso que 

vamos acumulando ao longo do tempo, é isso que levamos como bagagem, “precisamos manter 

os olhos e o espírito aberto, pois o rio passa, a água é outra, e você também é outra pessoa. Da 

mesma forma, cada travessia é única, e essa é a razão principal de sua beleza.” (MUSSAK, 

2013)114  

É importante frisar que as conclusões aqui, são inacabadas, o que permanece é a essência 

coletiva: 
 

É privilégio da arte nada demonstrar, nada ‘provar’ e, entretanto, introduzir 
em nossos espíritos algo de irrefutável. É que nada pode prevalecer contra o 
sentimento. A partir do momento em que o sentimento é coletivo, e que se 
veem suas consequências, tanto sociais quanto políticas, para melhor ou para 

114 Extraído do Blog do escritor, texto publicado na Revista Vida Simples nº 128, 01/02/2013. Disponível no site 
http://eugeniomussak.com.br/a-travessia 
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pior, é preciso saber integrá-lo no ato de conhecimento a fim de tornar este 
último mais eficaz. (MAFFESSOLI apud GUYAU. 1998, p.299) 

 

Essa essência está além do tempo que passou, é algo que foi “construído, imaginado, 

sonhado, trabalhado, partilhado e lembrado (...) uma maneira de olhar a cidade pelo 

reconhecimento de sua cultura” (GOMES, 2013.p.299), pela vontade de se encantar com o 

mundo, de mudar o sonho, “não fosse o tempo de sonhar o impossível, não teríamos chegado 

ás estrelas” (MORANDI, Carla, pg.36).  

Michael Ende (1984) em sua crônica “O Espelho no Espelho”, nos diz que podemos sair 

de qualquer lugar, quando conseguimos mudar o sonho, para ele “mudar o sonho significa 

inventar uma nova história e depois entrar nela” (1984, p. 87) e só conseguimos mudar esse 

sonho se for no coletivo, “sozinho é a maneira mais difícil. De dois fica bem mais fácil. E 

quando muitas pessoas fazem a coisa juntas, então aí sempre se consegue. Todos os verdadeiros 

mudadores de sonho sabem disso”. (Idem). 

O que era sonho deu lugar a uma “Barca-serpente” que navegou pelas ruas-rio da cidade 

e quando passava, as janelas das casas se abriam. Os navegantes, pairavam num sopro, num 

flutuar. Acenavam docemente para as crianças, para os transeuntes, na rua, na paisagem em 

uma vivência compartilhada.  

No passar, ficam as estórias contadas de avós para netos sobre os seres imaginários da 

floresta, dos rios; é a tradição da oralidade renascida a partir da resistência. 

O ABA é esse caleidoscópio formado pelos vários rios espelhados nas nossas 

experiências, onde podemos nos ver todos juntos; uma imagem que é reflexo de coletividade 

como no Poema ao Auto da Barca amazônica, escrito por Jones Gomes (2010), no último ano 

em que estivemos na cidade: 
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Tenho consciência do quanto aprendo ainda com isso e, talvez, a nossa maior lição 

foi ver que meninos e meninas, homens e mulheres, escola e comunidade, juntos tem a força e 

o poder de mudar as realidades, nem que seja por um dia apenas, mas nesse dia algo mudou, 

ficou permanentemente marcado em nossas memórias, pois foi fruto de um processo de 

construção de luta e de resistência, de transformação e até mesmo de transgressão dos padrões 

impostos por sistemas ultrapassados.  

E o que sobrevive não são as teorias; mas as realidades que teorizamos, onde esses 

acontecimentos muitas vezes influenciam no processo de criação, são lentes que nos mostram 

a infinidade dos possíveis, é a teorização em sua forma fluida em “seu fluxo permanente de 

Poema ao Auto da Barca Amazônica 
 
Aterrissaram os sonhos os dias ficaram 
para traz 
E ecoam nas águas ruas da cidade. 
Nem a face semi-desperta estava alerta;  
Navegava simplesmente;  
Ia em frente 
A boiuna enfeitada, a arara e o barco 
que te traz; 
A ceiva fina da encantaria: a Matinta 
A juventude bonita que não aceita mais. 
Sincronia 
Aderência 
E espírito de comunidade  
num suave frescor de brisa 
No rosto exausto dos heróis. 
Noite adentro 
Não havia tempo para lágrimas 
A dor passava na alegria. 
Neste rio onde as pessoas paravam 
balançavam  
Assistiam 

Aquela sensação de habitar o infinito 
 Já não mais se definia. 
Apenas um singelo rasgo na noite 
Com cantos lembrados à memória 
presente 
Num ritmo ancestral 
Num cheiro de mata 
A cidade novamente se insurgia 
Contra o barulho das ideologias 
Da crença fácil 
Do fanatismo 
E da corrupção. 
Festa da democracia!  
Pessoas, rios e encantados conviviam 
Homem, natureza e cosmo se 
reconciliavam 
 Que maravilha!  
Num doce abraço de paz 
Vemos que fomos iguais 
Nesta noite 
E de que valeu a pena 
Esperar.  
(Gomes,2010) 
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movimento ininterrupto, que dissolve, cria e transforma todas as realidades existentes.” 

(XAVIER, 2015).115 

O Barco-serpente agora navega pelos rios da escrita, como forma de se mostrar vivo na 

pesquisa, onde nas ondulações dos rios, faz seu movimento criador. 

No ciclo das marés o mesmo rio que leva é o mesmo traz de volta, e após nove anos, 

quando tudo começou, essa experiência imprime ainda sobre a margem anotações diárias, o 

aprendizado cotidiano, um aprendizado para vidas inteiras e hoje ainda vive e toma outras 

formas, outros processos de criação, quebrando as barreiras dos muros, das fronteiras e como 

todo processo cíclico, retorna, como partilha, como conhecimento. 

A experiência se expandiu e apesar de já não estar na escola, já não estar na cidade de 

Abaetetuba, tomou uma outra dimensão e que, de certa forma, se perpetua, se prolifera (como 

os frutos do miritizeiro). Ela flutua pelas mãos do coletivo, pelas vivências compartilhadas 

dessa comunidade, pelo modo de cada um ver o mundo, pelo sentimento de pertencimento e 

pela possibilidade de acontecer novamente em outros rios, outras comunidades, outras escolas. 

Sempre que penso sobre o Auto da Barca Amazônica, me vem à memória a última cena 

no filme A Sociedade dos Poetas Mortos,1989 de Peter Weir, onde a história se passa nos anos 

50 e tem como foco principal, a relação professor-aluno e o autoritário sistema tradicional de 

ensino.  

O professor John Keating, interpretado por Robin Willians, traz à escola formas 

inusitadas de ensinar os alunos a pensarem por si próprios, a terem uma visão crítica do mundo, 

a exporem seus sentimentos na construção artística (no caso, a literatura), instigando-os com 

reflexões sobre o papel de cada um em sua existência, e isso os faz criar A Sociedade dos Poetas 

Mortos.  

Seus métodos, entram em “choque” com o conservadorismo da escola e John Keating é 

demitido. Ao se despedir dos alunos, ele é surpreendido pela ação inusitada e subversiva 

representada pelo ato dos alunos em subir em suas “carteiras” de aula (uma metáfora sobre a 

educação e a vida que está além do quadro) e o reverenciam: Capitão! Oh meu Capitão!!116 

115 Anotações de aula 13/08/15. 
 
116 Expressão alusiva ao poema de Walt Whitman Oh Captain! My Captain! 1867. 
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Imagem 81- Cena final: A Sociedade dos Poetas Mortos. 

Fonte: http://cinemaedebate.com 
 

Sair para a rua, foi a forma que encontramos de questionar as “fórmulas prontas”, 

de refletir sobre o que se ensina na escola, de trazer questões que pudessem ajudar a 

compreender o ser humano em suas vivências e cultura e o resultado disso foi encher aquele 

ambiente escolar de emoção, no estar junto, estar em festa! 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagem 82: O Pássaro A Cobra e A feiticeira. 2010 
Fonte: Arquivo ABA. 
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Essa é a educação que queremos, que impacte a vida das pessoas e que as torne agentes 

de seu fazer, de seu fruir, que isso de alguma forma faça diferença. Como diz no trecho de 

música “O professor me ensinou fazer uma carta de amor”117, esses meninos e meninas me 

ensinam a fazer dessa experiência, cartas/relatos de amor, de generosidade, de querer estar e 

ser no mundo e me encantar com ele. Uma gota de saudade me escapou dos olhos... “a gente 

corre o risco de chorar um pouco quando se deixa cativar.”118 

 Aqui, (não no final, mas no começo de outras viagens) saúdo meus navegantes por serem 

essenciais nessa travessia: Capitães, oh meus capitães! 

117 ETC. Música de Nando Reis, Marisa Monte e Carlinhos Brow,1996. Warner. 
 
118 Antoine de Saint Exupéry. Le Petit Prince, 1943.  
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ANEXOS: 
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