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Resumo: 

Este escrito pretende dissertar a respeito do caminho metodológico vivido no componente 

curricular Experiências Educacionais em Poéticas Populares, no Programa de Pós-Graduação 

em Artes da Cena da EMAC-UFG. Este componente foi ofertado no primeiro semestre de 

2022, na forma remota. Na busca por outros sentidos de aprendizagem, o mesmo foi inspirado 

pela imagem do fluxo das águas, das mulheres das águas, assim, mergulhamos em poemas, 

contos, teorias, memórias, narrativas e poéticas populares que nos instigaram a experienciar 

em um fluir coletivo, entre discente, docente e comunidade, contornos e percursos de 

reflexão, resistência, afeto e (des)aprendizados. Tais percursos foram conduzidos pelas 

poéticas populares e a perspectiva decolonial como potencial para pensar outros caminhos de 

(des)aprendizagem e investigação cênica. Assim, refletimos sobre a perspectiva de práticas 

educativas em artes que contemplem a diversidade, o diálogo com a alteridade, as múltiplas 

formas, sentidos e saberes do corpo. Por fim, para este ensaio, será realizado um recorte afim 

de relatar um caminho de experiências em práticas educativas em poéticas populares, que 

desaguou em uma escola de educação quilombola na cidade de Aparecida de Goiânia-GO.  
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Quando o fluir e o contornar são percursos de 

reflexão, resistência e afeto! (Edy Justino)  

 

Como anuncia Edy Justino, no prefácio do livro Mulheres das Águas II: antologia de 

contos, crônicas e poemas (2022), somos todas “fonte de água viva” e, no fluxo das 

correntezas, talhamos caminhos, mergulhamos em questionamentos que insurgem dos nossos 

corpos com heranças afro-ameríndias, das nossas memórias, ancestralidades, identidades, 

religiosidades, liberdades, resistências, sobrevivências e afetividades. E é desta correnteza e 

do encontro das águas do mar com as águas doces, as águas da chuva, das matas ribeirinhas e 

com o contorno do cerrado do centro-oeste que a trajetória de criação desta disciplina foi 

desenhada. Denominada Experiências Educacionais e Poéticas Populares, a mesma foi 

elaborada pela confluência de interesse de estudos das docentes Renata de Lima Silva e 

Marlini Dorneles de Lima, que já vêm se banhando juntas nessas águas, enquanto docentes do 

Curso de Licenciatura em Dança, no NUPICC, na companhia artística Núcleo Coletivo 22, no 

Espaço Capoeira Angola Águas de Menino e no Programa de Pós-Graduação em Artes da 

Cena. 

Destes encontros, nasce a oportunidade de atuar nesse programa de pós-graduação e 

realizar práticas de pesquisa em artes da cena, em intersecção com as culturas populares, e 

poéticas afro-ameríndias, como as questões dos povos do cerrado, dos estudos sobre 

processos de criação e metodologias do ensino em dança. 

Praticar pesquisa inspiradas nos interesses acima citados, transbordou também na 

formatação deste componente, que traz em sua ementa a proposta de estudos acerca das inter-

relações entre corpo, arte e manifestações das culturas populares enquanto prática social, 

contemplando a relação entre educação, no pensamento decolonial e ou outras teorias que 

abordam a questão da superação dos processos do colonialismo, como as narrativas e 

experiências artísticas que apontam para as poéticas populares como potencial para pensar 

outros caminhos de aprendizagem e investigação cênica. 

Na versão de 2022, conforme anunciado anteriormente, a disciplina teve como 

objetivos estudar, a partir da prática como pesquisa em arte, acerca das inter-relações entre 

corpo, arte e manifestações das culturas populares; conhecer e refletir a respeito das 

discussões em torno do pensamento decolonial como insurgência de um campo epistêmico 
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na pedagogia e nas artes; identificar experiências artísticas que apontam para as poéticas 

populares como potencial para pensar outros caminhos de (des)aprendizagem e 

investigação cênica e por fim, investigar e elaborar uma proposta de práticas educacionais 

que abordem as poéticas populares e elementos como a diversidade, o diálogo com a 

alteridade e  os contextos da realização dessas práticas. Neste caso, a experiência foi vivida 

em uma escola de educação quilombola em um quilombo urbano na cidade de Aparecida 

de Goiânia-GO. 

Como estamos nos propondo descrever as nascentes das águas, é necessário 

apresentar o que compreendemos enquanto elementos orientadores para a organização 

teórico-metodológica que, nesta versão guiamos  por três categorias colonialidade do 

poder, saber e ser, que subsidiam a compreensão da formação de um sujeito histórico, 

considerado nos Estudos Decoloniais, como nos propõe o livro eletrônico Pedagogias 

de(s)coloniais saberes e fazeres (2020), leitura que nos convocou a mergulhar nas práticas 

pedagógicas de(s)coloniais. Maldonado-Torres (2022, p. 07), abre as discussões sobre 

pedagogia, práticas pedagógicas e o giro decolonial, apontando que:  

 

Ironicamente, a originalidade e a efervescência do pensamento 

pedagógico latino-americano estão de certa forma conectados com a 

relativa ausência do Estado e suas instituições, incluindo a escola, em 

grande parte das sociedades e grupos que habitam o território. Este vazio, 

que está intimamente vinculado a ideias sobre quais populações são e não 

são dignas de receber educação, a educadores empenhados e 

comprometidos com processos de afirmação da vida humana podem 

realizar inovações importantes no campo do ensino. Porém, mais do que 

meramente responder a um vazio, estas pedagogias se firmam nos 

mesmos processos de afirmação da vida de comunidades, na luta frente à 

colonialidade do Estado e do conhecimento moderno.  

 

Assim, compreendemos que o processo de ensino-aprendizagem, ou melhor, 

processo de (des)aprendizagem e ou (re)aprendizagem nadou rumo a uma nova perspectiva 

de encontro e construção coletiva de saberes. Foi incorporada na trajetória da disciplina a 

explicitação da posicionalidade dos sujeitos envolvidos, queremos dizer que partimos dos e 

das discentes e docentes ou, como se refere Mignolo (2003), o seu lugar de enunciação, ou 

seja: lugares de história, de memória, de dor, de línguas e de saberes diversos. Nesta 

mesma direção, os conteúdos e experiências teórico-práticas tiveram como propósito 
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equalizar diferentes saberes na produção de conhecimento, bem como possibilitar uma 

reflexão crítica acerca da produção de conhecimento, pautada pelos argumentos e 

perspectiva da colonialidade do poder, do saber e do ser (MIGNOLO, 2003). 

Colonialidade do poder é um dos mais importantes conceitos que o sociólogo peruano 

Aníbal Quijano e a rede modernidade/colonialidade legaram à teoria crítica da 

modernidade e do capitalismo. Em diálogo com Mignolo, (2005) refere-se a um padrão 

global de poder, nascido com a colonização da América, que articula, em uma estrutura 

heterogênea de poder, as assimetrias de raça, gênero e trabalho, visando o domínio de uns 

povos sobre outros (MOTA NETO; STRECK 2019). Desta forma, a colonialidade nos 

permite pensar sobre uma estrutura de poder pautada em mecanismos de subalternização e 

categorização social a partir de um referencial hegemônico. 

Assim, as aulas foram conduzidas pelas docentes de forma a subsidiar e fomentar a 

elaboração de “chaves de leitura” da realidade que se enquadrem numa perspectiva da 

crítica decolonial, a partir de aulas dialogadas e reflexivas, trabalhos em grupo, 

investigações individuais e construção de um projeto de práticas educativas orientado por 

um roteiro guiado pela poética das águas, mas, sobretudo, pelos fazeres e saberes 

pedagógicos de(s)coloniais.  

 

PISTAS ENTRE AS PEDRAS E AS CORRENTEZAS DAS ÁGUAS: PROJETO DE 

PRÁTICAS EDUCATIVAS EM POÉTICAS POPULARES 

 
...nas quais as águas doces ou salgadas são 

apresentadas enquanto territórios de 

ancestralidades, identidades, memórias, 

religiosidades, liberdades, resistências, 

sobrevivências e afetividades.  

As palavras-resistências misturam-se com as 

águas-memórias, águas-identidades e águas-

denúncias e se manifestam como a riqueza e beleza 

dos pântanos e mangues da Nanã, segredando 

vidas e celebrando a sabedoria de nossas 

ancestrais.  

As palavras-levantes se misturam com as águas 

revoltas de Iemanjá e com as águas-vigor das 

cachoeiras, rios e igarapés de Oxum.  
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As palavras-afetos trazem os cheiros das 

memórias e das saudades que nos chegam pelas 

narrativas com brisas litorâneas, banhos sagrados 

e terra molhada depois das chuvas.  

Trazem os afagos das infâncias pelo abraçar das 

águas dos rios e das águas de cheiro. 

(Mulheres das Águas 2: contos, crônicas e poemas 

- Organização Nágila Oliveira dos Santos, 202) 

 

E assim, no espaço entre as palavras- resistências, levantes e afetos, introduzimos o 

roteiro do trabalho, que gerou uma espécie de síntese do caminho metodológico percorrido no 

componente, evocando um desvendar, um movimento de escavar memórias, ou melhor 

pautados em nossa metáfora das mulheres das águas, a fim de desvendar outras formas de ser, 

fazer e aprender, subsidiados pela leitura das referências bibliográficas estudadas no 

componente. Tais referências foram Mulheres das águas II - Antologia de contos, crônicas e 

poemas (2022); Fontes da Educação Popular na América Latina: contribuições para uma 

genealogia de um pensar pedagógico decolonial (2019), Pedagogias de(s)coloniais Saberes e 

Fazeres, Revista Mosaico - dossiê Escritas de si - na encruza entre um Eu e o Nós (2020), e o 

e-book Performance negra e dramaturgias do corpo na Capoeira Angola (2021).   

O convite pedagógico aos discentes foi que escolhessem e dissertassem sobre algumas 

noções conceituais apresentadas nas referências a respeito do pensamento decolonial, que 

dialogassem com suas experiências educativas e artísticas já vividas ou ainda que estivessem 

subsidiando suas pesquisas neste período como pesquisadores e pesquisadoras no programa 

de mestrado. Tal convite deveria, sobretudo, partir do quanto estas leituras e discussões 

afetaram, mobilizaram, inspiraram, provocaram e embalaram suas reflexões, discussões e 

poetizações das águas vividas pelo coletivo durante a disciplina. 

Na sequência os e as discentes foram instigados a buscar rememorar, nos diálogos e 

provocações iniciais da disciplina, a qual denominamos como uma Cartografia de si, realizada 

de forma individual, um exercício do inventário pessoal
5
, instigando, através do movimento 

das águas, a saída da zona de conforto.  

                                                 
5
O inventário pessoal é na verdade uma pesquisa sobre si, as histórias e memórias familiares com seus devidos 

contextos históricos e geográficos como mola propulsora para o processo de criação em dança, embora não 

queiramos chamar demasiada atenção para essa denominação. Essa prática, que podemos observar em muitas 

propostas metodológicas de ensino de dança e teatro nas universidades brasileiras. Renata de Lima Silva; Marlini 

Dorneles de Lima, no artigo: Poetnografias: trieiros e vielas entre poéticas afro-ameríndias e a criação artística, 

2021, p.15) 
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Com a água corrente motivando outras direções, poderiam abandonar certos mapas 

construídos pelas forças hegemônicas do ser, fazer e poder, compreendendo esta ação 

enquanto uma possibilidade de acompanhar a produção de territórios existenciais que, ao 

mesmo tempo, gera novos planos de experimentações; ou, minimamente, agencia algum 

efeito na relação com os sujeitos e comunidades.  

Inventariar-se, foi uma proposta adotada a partir da noção de inventário pessoal, ou 

seja, um convite a puxar um fio da meada das trajetórias de vida, vivências soterradas sob 

preconceitos e licenciamentos das nossas ancestralidades e nossos saberes e fazeres 

tradicionais, potencialmente articuladas com os processos identitários, processos de formação 

profissional de cada discente, para então chegar até a propositura de experiências 

educacionais e poéticas populares. 

Do inventário pessoal, cada discente elencou uma manifestação em poéticas populares, 

realizando uma pesquisa sobre essas manifestações, considerando suas múltiplas linguagens e 

materialidades, ou seja, uma manifestação de dança, festas/rituais, poemas, narrativas e ou 

contos, visualidades, músicas. A partir desta pesquisa, cada um e cada uma elaborou sua 

proposta de prática educativa numa perspectiva de educação para a diversidade, antirracista e 

pluriepistêmica, compreendendo este caminho como procedimento metodológico de uma 

experiência em poéticas populares orientada no pensamento decolonial. 

Enquanto percurso metodológico, esta disciplina já vem experenciando formas destas 

poéticas serem apresentadas e postas em relação com o outro num exercício de aprendizagem. 

Já na sua primeira versão no ano de 2019, as docentes chegaram a alguns formatos, aqui é 

importante salientar, que não são formatos fechados, mas contornos que surgem, sobretudo da 

trajetória de trabalho das docentes em suas pesquisas artísticas na docência da graduação em 

dança. Neste ambiente, tais formatos são experienciados enquanto possibilidades de práticas 

artísticas-educacionais, ou seja, formatos de experiências educacionais. São elas: contação de 

histórias, que pode ser criada a partir de uma narrativa semi-ficcional
6
 ou de um conto 

oriundo das manifestações populares, apresentação de uma performance, uma conversa com 

                                                 
6
 Sobre narrativas semificcionais, ver Poetnografias: trieiros e vielas entre poéticas afro-ameríndias e a criação 

artística Renata de Lima SilvaI Marlini Dorneles de Lima, Rev. Bras. Estud. Presença, Porto Alegre, v. 11, n. 

3,e102530, 2021. 
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uma pessoa mais velha, ou seja, com uma mestra e ou mestre de saberes e fazeres tradicionais, 

uma oficina de vivências práticas.  

O desaguar desta proposta educativa tinha a intenção de que todos os e as discentes da 

disciplina (8 discentes), pudessem desenvolver e ou apresentar sua proposta para os e as 

estudantes da Escola Estadual Jardim Cascata, que tem como foco a educação quilombola, 

situada em um quilombo urbano na cidade de Aparecida de Goiânia, cidade metropolitana da 

capital Goiânia. Entretanto, por questões de ordem prática e pessoal, somente 2 discentes, 

conseguiram estar presente. Porém, foi possível levar 3 propostas para estudantes do 8º ano 

do ensino fundamental, sendo um vídeo-performance, em que a discente, por morar em outra 

cidade não esteve presente, e mais duas oficinas de vivências práticas. Na sequência deste 

escrito, iremos socializar este recorte, entre correntezas de águas e percalços, deslocamentos, 

expectativas e relações possíveis entre universidade, escola, comunidade e a construção de 

saberes outros.  

Daqui em diante, cada autor e autora deste ensaio assume a primeira pessoa por serem 

relatos de suas trajetórias e construções. Por vezes, como coletivo, a primeira pessoa do plural 

será utilizada na medida em que for necessário o diálogo entre as docentes e discentes, numa 

tentativa de apresentar os diálogos e trocas da sala de aula e da vivência na escola.  

 

VÍDEO PERFORMANCE: NO FIO CONDUTOR DAS ÁGUAS  

 

Antes de iniciar esse breve mergulho em minha cartografia, peço licença aos meus 

ancestrais e a todas, todos e todes que passaram pelo meu caminho, pois eu só sou Lívia da 

Costa Vergara porque muitos e muitas me atravessaram.  

Meus pais sempre priorizavam viajar pelo menos uma vez ao ano e tinha que ser para 

a beira de um rio. Era uma alegria tamanha quando chegávamos à beira do Rio Javaé, 

montávamos nosso acampamento e por ali ficávamos semanas. A sensação era de que estar 

próximo ao rio nos fortalecia, nos energizava e nos unia. Desde então, sempre tive uma forte 

conexão com as águas, sempre buscando lugares próximos a elas.  
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Na minha trajetória de atriz e nos processos criativos de cena, por vezes, a água foi fio 

condutor para as mais diversas criações, composições e dramaturgias. Como se, de alguma 

maneira, ela me guiasse pelo seu fluxo. Praticamente todas as minhas personagens tiveram 

alguma relação com as águas ou essas mesmas águas foram cruciais para a construção de 

partituras corporais e acessos de memórias afetivas que me sensibilizavam para um olhar 

poético da própria vida. Sendo assim, segue agora parte do meu “inventário pessoal” que foi 

escrito para a experiência em poéticas populares, onde estabeleço ainda mais minha história 

com as águas: 

 

Nas águas, eu sou banhada desde o ventre de minha mãe. Meus caminhos 

seguiram e seguem no fluir dos leitos de muitos rios. Rio Tocantins; Rio 

Araguaia; Rio Javaé; Rio Vermelho; Rio Bacalhau... EU. Eu sou mulher das 

águas, sim! Já na infância, eu nadava e imaginava ser uma linda sereia, 

sonhando que já moça com o boto ia me encontrar. Por onde vou, ele me 

acompanha. Eu sou mulher das águas, sim, segura, seguindo caminhos e 

cursos traçados por outras da mesma linhagem pura. Meus avós foram 

criados na beira de rio. Nele, se lavavam as roupas, as louças, o corpo, os 

cabelos... Era por ele que o alimento e a água chegavam na mesa. Sou 

mulher das águas, sim, que aprendeu consigo mesma e com as de antes o 

poder de ser mulher e o poder de ser água. No rio aprendi limites, que não 

posso ir além daquilo que está ao meu alcance. Sou mulher das águas, sim, e 

não só eu, todos e todas nós. Onde há vida, há água. Onde há água, existe 

esperança. Existe? Existirá? Para esperançar é preciso cuidar, proteger e 

preservar. Sou mulher das águas, sim, canoeira do barco da minha vida e de 

antas outras que seguem comigo na ânsia de encontrar e desvendar os mais 

puros e verdadeiros enigmas dessa vida que tão corajosamente enfrentamos. 

(Inventário pessoal, 2022) 
 

 O relato acima transcrito foi inspirado em trechos do Ebook - Mulheres das águas 2, 

bem como no meu inventário pessoal e na relação estabelecida com o meu ser mulher e com 

as águas.  

A leitura deste referencial me estimulou demasiadamente, pois ele evidenciou as 

inúmeras possibilidades criativas a partir das experiências que muitas mulheres tiveram com 

as águas. Fui atravessada por um trecho do conto “Mergulhando com as mulheres das águas: 

quando o fluir e o contornar são percursos de reflexão, resistência e afeto!” (2022, p.06). Os 

poemas guiaram minha narrativa que permitiu criar minha experiência em poéticas populares, 

onde acessei de fato o Rio Vermelho da cidade em que moro, cidade de Goiás-GO, rio este 

com o qual já estabeleço relação quase que diária.  
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No processo de criação do vídeo performance, escrevi um pequeno roteiro para guiar 

minhas ações dentro da água, que estivesse em harmonia com a sequência narrativa que havia 

escrito. O poema “Mãe do Ori do mundo” (2022, p.38) foi musicado, a partir do ritmo da 

capoeira. Para desenvolver minha proposta de experiência em poéticas populares, elenquei 

como possibilidades metodológicas de criação a “contação de história” atrelada à 

“escrevivência”
7
 bem como a performance guiada por um pré-roteiro e representada em forma 

de vídeo. 

Dito isto, analiso que minha experiência em poéticas populares carrega todas essas 

referências de vida, bem como as discutidas e lidas durante a disciplina, especificamente este 

Ebook.  

  

Figuras 1 e 2: Fotografias feitas durante o processo de gravação para o vídeo-performance gravado no Rio 

Vermelho da cidade de Goiás, em junho de 2022. 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

DANÇA DE SER(ES): OFICINA DE DANÇA 

 

                                                 
7
 A escritora brasileira Conceição Evaristo (1946), apresentou o conceito intitulado como “escrevivência”. Já no 

no artigo “Escrevivências” como ferramenta metodológica na produção de conhecimento em Psicologia Social” 

de Lissandra Vieira Soares e Paula Sandrine Machado, é apresentado e discutido tal conceito a partir do 

entendimento de que a “escrevivência, em meio a diversos recursos metodológicos de escrita, utiliza-se da 

experiência do autor para viabilizar narrativas que dizem respeito à experiência coletiva de mulheres.” (SOARES 

e MACHADO, p. 206, 2017). 
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Sou Claudia Cardoso Barreto. Cardoso de mãe. Barreto de pai. Nasci em Brasília, no 

meio do cerrado brasileiro. Mãe e pai nasceram goianos e se tornaram tocantinenses. Ela de 

Arraias e ele, Lizarda. A maior das referências que eu tinha dessas cidades, até pouco tempo, 

era a infância de escassez dos meus pais e de seus muitos irmãos e muita luta dos meus avós 

para manter a dignidade, garantir que o alimento não faltasse e incentivar os estudos. Também 

não faltaram as narrativas de episódios de peraltices de crianças, a relação com a natureza e 

algumas raras manifestações de carinho dos adultos para com a criançada.  

Depois de adulta, escolhi assumir o meu interesse tanto por danças, como por culturas 

populares brasileiras e fazer disso busca, trabalho e fonte de ânimo. Tive então, a 

oportunidade de ir a uma dessas cidades. Lá eu conheci parteiras, águas e árvores 

deslumbrantes, caminhos, paisagens, mulheres e homens que produzem ‘de tudo um tanto’, 

crianças que sabem dos animais e das plantas, festas, rezas, quilombos, pessoas pretas, os 

caretas, assim me questionei: Quantas referências minha infância deixou de ter?! Eu perdi?!  

Minhas questões foram aumentando, aumentado à medida que as lembranças foram 

chegando. Será que eu conheceria outros idiomas, cantos, rezas? Teria sensibilidade para ser 

ensinada por animais, teria outra relação com o divino e o transcendente, com o eu-natureza e 

com o curupira? Será que minhas primeiras experiências com aprender a dançar, em vez de 

levantar ao máximo a perna, conectariam meus pés, meu corpo com a pulsação da terra? Meu 

corpo de criança-Claudia, teria o aprendizado da agilidade, leveza e coragem para entrar na 

mata? Brincaria mais com a água, com o rio e o urucum, lembraria todas as palavras de 

benção e de proteção, eu poderia brincar na rua, nas aldeias, na cidade, na vida? 

As leituras e estudos realizados neste componente me fizeram e fazem buscar outros 

caminhos na relação com a práxis e também com conceitos, terminologias, teorias e afins. 

Mesmo aqueles com os quais eu já havia tido contato anteriormente e que, na disciplina em 

questão, me saltaram aos olhos, me tocaram o corpo, como no caso do conceito de Ubuntu da 

filosofia africana “eu sou porque nós somos”.  

Esse convite-alerta me pareceu estar em profundo diálogo com a concepção de 

comunidade e da necessidade do fortalecimento das mesmas que Mario Rodriguez (2020) 

aponta como estratégia educativa, comunicacional e cultural para a decolonização. Nos seus 

escritos em Pedagogias De[s]colonias Saberes e Fazeres, ele defende a importância de partir 
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do existente nas comunidades formadas por sujeitos populares, mesmo que marcadas por 

comportamentos influenciados pelos processos de dominação que,   

 

[...] mantem em muitos casos vigorosamente, outras práticas e pensamentos 

que produzem outros modos de vida que reorganizam um nós-outros 

coletivo, mais comunitário e com outros sentidos de vida, provenientes 

justamente de práticas próprias carregadas de ancestralidade indígenas (em 

casos também africanas), com um profundo enraizamento popular”. 

(RODRIGUEZ, 2020, p.132) 

 

O termo “Popular”, que consta no nome da disciplina, de igual forma, me instigou, 

pois é de interesse e compromisso dos estudos da companhia artística que investigo no meu 

estudo de mestrado e, comumente está relacionado a compreensões que subestimam práticas 

culturais das classes sociais mais pobres. Esse termo também pôde ser revisitado e 

problematizado, nesse contexto de reflexões sobre o pensamento decolonial:   

Nosso entendimento a respeito da escorregadia noção de popular, que pode 

facilmente estar atrelada `as noções de massificação (popularidade) ou de 

nacionalidade (o povo brasileiro), tratamos por popular os saberes e fazeres 

tradicionais forjados no interior de comunidades, no lado de fora das 

instituições formais de poder. (SILVA (Kabilaweatala); FALCÃO, 2021, 

p.148) 

 

Nesse processo educacional específico de experiências irrigadas por poéticas 

populares, destaco ainda a oportunidade de reafirmar o conhecimento constituído no ato de 

aprender com as relações diversas e não somente a partir de uma referência hierarquizada e 

padronizada de alguém-humano que detém a posse do conhecimento. Tal percepção 

encontrou ressonância em Silva (Kabilaweatala); Falcão (2021), quando mencionam a 

superação do antropocentrismo referindo-se a Mota Neto (2016) que convida a demover “o 

ser humano de uma pretensa condição de senhor do mundo [já que] ele, na verdade, faz parte 

de uma teia de relações com o mundo, com as plantas, com os animais, com as divindades 

etc.” (SILVA; FALCÃO, 2021, p.236). 

Desta forma, a oficina de dança que concebi e que vivenciamos junto da turma de 

estudantes do 8° ano da escola, aconteceu na sala de aula deles. A turma tinha em média uns 

25 estudantes, a sala não era grande, a tarefa de encontrar um espaço comum para nos 
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movimentar foi recuperada das minhas experiências como docente de dança na rede pública. 

De forma coletiva e coordenada, em pouco tempo, a sala estava organizada para começar.  

A oficina, intitulada Dança de ser(es), estava centrada em três imagens de crianças em 

ambientes onde se estabelecia um diálogo com a natureza. Talvez daí a inspiração de seres, 

humanos e não humanos, mas seres que compõem esse planeta terra, seres vivos, em 

harmonia e criando cultura, corpos em estados brincantes e construção de relações e saberes. 

Num primeiro momento, pequenos grupos foram convidados a conversar e lembrar de 

brincadeiras na e com a natureza, em suas lembranças de vida. A questão posta foi: E na 

imagem da sua infância que registrou no papel, qual relação com elementos da natureza? 

Posteriormente a esta contextualização e este momento de trocas em grupos, as 

imagens foram organizadas primeiro nas paredes da sala e depois no chão. As imagens 

remetiam a infâncias em relação com a natureza e com algumas manifestações expressivas 

tradicionais brasileiras e em relação com outros elementos da natureza ou representação dos 

mesmos. Assim foi questionado ao grupo: “Qual elemento vocês identificam (planta, fogo, 

terra, pedras, montanha, água, animal) na imagem?” Logo em seguida os integrantes foram 

convidados a caminhar pelo ambiente ao som de uma música e, a cada interrupção da música, 

realizar uma pausa, atentos aos níveis espaciais. Alguns caminhos e exemplos foram lançados, 

como: se o registro pessoal tiver relação com árvore - nível alto; se o registro pessoal tiver 

relação com animais- nível médio; se o registro pessoal tiver relação com terra-  nível baixo; 

se o registro pessoal tiver relação com água - não pausar e continuar fluindo por entre as 

pessoas. 

Vale destacar que o vídeo-performance de Lívia da Costa Vergar abriu nossa 

intervenção com os e as estudantes e inundou ainda mais as águas do processo educativo, 

instigando a memória e contribuindo para a vivência da oficina. Os e as estudantes acessaram 

suas memórias e fotos até mesmo pelos aparelhos celulares, presença constante no cotidiano 

da escola, porém, ainda pouco utilizado nas atividades escolares. Não nos cabe, neste escrito, 

fazer uma análise sistemática e aprofundada das intervenções, nos cabe o relato das 

experiências educacionais em poéticas populares.  

As águas das memórias brincantes foram permeadas por imagens de crianças em seus 

contextos brincantes, seja em um povo indígena, seja na capoeira a beira do mar, ou na 
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brincadeira do boi. Tais figuras se diluíram junto às memórias dos e das estudantes e às trocas 

foram sendo estabelecidas, mesmo que tímidas, entre nós e eles.  

 

EU ERA UM MENINO QUE SE EXPRESSAVA LIVREMENTE: DANÇA DE RODA 

COCO 

 

 Eu era um menino que se expressava livremente. Na infância, a liberdade do meu 

corpo incomodava outras crianças e adultos. Lembro de ter vivido alguns ataques que 

tentavam inferiorizar o meu jeito “de menina”, já que diariamente encontrava-me com outras 

crianças para treinarmos os passinhos das músicas do grupo “É o Tchan”. Dançávamos numa 

área aberta do prédio, onde passavam os meninos vestidos com suas camisas de times de 

futebol, com risos no canto da boca que ora se convertiam até em tentativas de ataques físicos. 

Mas eu, Luiz Adriano Neri Garibaldi, era uma criança atrevida, e estava sempre disposto a 

lutar pela liberdade de me mover. Hoje entendo o motivo: tentavam instituir no meu corpo um 

padrão hegemônico de masculinidade.  

As danças de salão que eu vivi em alguns momentos da minha vida foram marcadas 

por violências de gênero de um sistema patriarcal heteronormativo, herdado e perpetuado em 

terras colonizadas. A referência histórica que os professores traziam em suas aulas era de 

danças dos salões das cortes europeias, reproduzindo sem nenhuma reflexão crítica a respeito 

das ideologias que estavam perpetuando nos seus espaços. A referência estética, sobretudo, 

esbarrava nas linhas do ballet, buscando a postura, o equilíbrio e o alongamento que o estilo 

de dança oferecia.  

A colonialidade se mantém viva em muitos aspectos na modernidade, e cada texto e 

discussão da disciplina me fizeram refletir e identificar o quanto vivi, sofri opressões e tantas 

vezes reproduzi tais violências dentro da minha prática. Identificá-las se torna mais fácil 

quando vista pelos olhos do oprimido, mas para interrompê-las é preciso mais do que percebê-

las. De acordo com o professor Maldonado-Torres (2020), para remar contra a maré 

colonizadora seria necessário formular questões críticas, tarefa difícil num contexto moderno 

que perpetua, além de um caráter mítico que privilegia uma cultura e perverte outras, também 

uma vontade pela ignorância, “utilizando a retórica de valor do conhecimento e métodos 
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estabelecidos de conhecer para impossibilitar o conhecimento” (MALDONADO-TORRES, 

2020, p. 10). 

A professora Mouján (2020) traz reflexões importantes a respeito da construção do 

conhecimento nas universidades. Ela entende que o mundo acadêmico, enquanto instituição 

moderna, procura reproduzir um modelo de modernidade eurocêntrica, tanto no seu projeto 

civilizador e iluminista quanto em suas propostas epistêmicas. Uma proposta de(s)colonial do 

aprender seria deslocar a referência dos estudos em autores e autoras eurocentrados e apoiar 

no pensamento crítico latino americano e outras formas de aprender. 

 

A construção moderna do conhecimento se assentou em pares dicotômicos: 

homem-mulher, branco-negro, ciência-opinião, heterossexualidade-

homossexualidade. Esse gesto classista e racista silencia, invisibiliza os 

povos originários, as lésbicas, os gays, as travestis, os pobres e “tantos 

outrxs que estão por vir. “ (MOUJÁN, 2020, p. 29-30) 

 

Aqui acho importante ressaltar que embora a minha atividade com as danças de salão 

não tenha tido, até o meu ingresso no mestrado, nenhum vínculo com uma instituição 

acadêmica, é possível identificar uma forte semelhança entre essas atividades e os sistemas de 

ensino na modernidade. Ambos privilegiam um modo de ser no mundo e inviabilizam outras 

existências. Portanto, para repensar o ensino afastado das hegemonias, a oportunidade que 

tivemos com a disciplina foi, a partir do diálogo com outras práticas populares, traçar novas 

rotas e buscar caminhos rumo a uma proposta pedagógica de(s)colonial, “entendendo que o 

popular traz implícito a ideia de classe social e está estreitamente ligada a questões “raciais, 

diferenças sexuais, de gênero e do que foi hegemonicamente estabelecido como normalidade” 

(MOUJÁN, 2020, p. 30).  

Assim, tais reflexões e ponto de partida, corroboraram para minha elaboração da 

oficina de dança do coco. Parti da condição de que não conhecíamos os estudantes que 

encontraríamos, quantos eram e se eles estariam dispostos a se moverem. Preparei uma 

atividade onde eu fosse ao mesmo tempo guiando e solicitando a participação ativa dos e das 

estudantes, com uma série de exercícios/dinâmicas que poderiam ser alterados ou 

descontinuados de acordo com a resposta do grupo. Escrevi um esboço da aula para me 

auxiliar, mas ele foi se modificando já na sala, enquanto a professora e a colega que me 
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acompanhavam nessa oficina traziam suas propostas. A minha atividade foi a terceira e última 

ação da nossa oficina. Coloco abaixo uma sequência resumida de como a oficina se 

desenvolveu: 

1. Apresentação – Contar um pouco de quem sou e em seguida ouvir os estudantes 

numa roda de apresentação; 

2. Registro do corpo 1 – Perguntar como eles estão se sentindo após apresentação, 

evidenciando suas sensibilidades; 

3. Primeira célula rítmica do coco explicando algumas curiosidades a respeito da 

manifestação; 

4. Registro do corpo 2 – Perguntar como eles estão se sentindo após essa atividade; 

5. Segunda célula rítmica do coco e trazendo outras curiosidades sobre a 

manifestação; 

6. Brincadeira “coelhinho sai da toca” com música do grupo Samba de Coco Raízes 

de Arcoverde; 

7. Registro do corpo 3 – Perguntar como o corpo se sente numa brincadeira, e pedir 

para que eles comparem como o corpo estava para como ele está; 

8. Terceira célula rítmica do coco e explorar em roda transições entre as células; 

9. Dinâmica dos dois círculos para formar duplas aleatórias; 

10. Em duplas explorar possibilidades e criar uma sequência de 4 movimentos, 

utilizando como inspiração as palavras “aproximar”, “afastar”, “rodar”, “circular” 

e “passear”; 

11.  Aprender trecho da música e cantar juntos a parte do coro; 

12. Experimentar a roda de coco, apresentando a criação de cada dupla. 

A minha expectativa foi de trazer a participação do grupo para a proposta, trazendo 

suas criações para o processo e fazendo com que a vivência fosse se construindo junto a eles. 

Como tive a oportunidade de conhecê-los minutos antes, fui percebendo as limitações que 

teria e reorganizei um pouco a proposta como era originalmente. No entanto, mesmo com 

todas essas limitações, percebi que, no final daquela prática os e as estudantes puderam 

experimentar um movimento aliado às práticas musicais e à ancestralidade, o despertar de um 
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corpo sensível, a sensação de pertencimento, a união que a roda proporciona, e a ação do 

brincar e do criar.  

 

ENCONTRO DAS ÁGUAS 

 
Assim fez o riacho correr por sob as pedras, sem 

entender se aquela seria sua última saída. E nas águas 

adocicadas procurou a mais salgada e afogou sua vida. 

(Valeria Barbosa da Silva, p.36, 2022) 

  

E assim, embalados pelo encontro das águas da chuva, dos rios e dos mares, ainda em 

estado de reflexão, nós, as autoras e autor deste breve e tímido relato de experiência, 

buscamos possibilidades de transformação nas ações pedagógicas que partiram da 

pluriepistemologia, do encontro com o outro buscando relações mais horizontalizadas, de 

ações que movimentem  nossos corpos, para que possamos todos, todas e todes nos localizar e 

combater essa estrutura de poder, onde os estados de colonialidade se manifestam. 

A hierarquia racial, étnica e sexual, se apresentam como forças de poder que anulam 

e/ou desconsideram outras fontes de saber e invisibilizam muitos conhecimentos constituindo 

assim, a colonialidade do saber que se faz presente inclusive na própria universidade que vem 

ao longo dos anos se localizando e mantendo sua hegemonia euroreferenciada no trato e 

construção do conhecimento.  

Acreditamos que, nesta experiência, pudemos promover algumas fissuras, lugares e 

momentos de aprendizagem e ou (des)aprendizagem na formação. De forma geral, 

mergulhamos na concretude do ser e nos descobrimos outros e outras crianças, mulheres, 

homens, outras formas de existir, de conhecer e nominar o mundo. Sobretudo nos 

aventuramos em querer descobrir formas outras de criar e educar em artes, refutando os 

estados de colonialidade do ser, que atesta a humanidade a partir de um referencial de 

racionalidade centrada em um referencial iluminista, a colonialidade da mãe natureza, na qual 

a humanidade é apartada da natureza.  

Findamos este mergulho nas águas, desejosas e desejoso de que nossos corpos, nossas 

escolas, nossos processos de criação e obras de arte sejam fluxo poderoso de transformação, 

liberdade, de uma sociedade mais justa, amorosa e humana.  
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