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RESUMO 

Com a consciência de que a diversidade cultural brasileira deve permear as 

discussões na área educacional, sobretudo no que diz respeito à importância da 

cultura negra para a formação do povo brasileiro, este artigo tem como objetivo discutir 

de que forma o teatro pode contribuir para a divulgação e apropriação da história e da 

cultura Afro-Brasileira e de que forma elas se articulam em alguns trabalhos artísticos. 
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ABSTRACT 

Once we are aware of Brazilian cultural diversity must permeate the educational area, 

especially concerning to the importance of black culture to Brazilian people cultural 

formation, this article has the purpose to discuss how theater can contribute to the 

divulgation and understanding of the Afro-Brazilian history and culture and to illustrate 

how they  are articulated in some artistic work. 
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INDRODUÇÃO 

Minha trajetória pessoal sempre foi marcada por ligações com o universo 

da cultura popular, pois cresci ouvindo os tambores do Samba de Roda, da Capoeira 

Angola, acompanhando os cortejos da Festa do Divino com suas folias e bandeiras. 

É pelo traçar de caminhos diferentes que pretendo dialogar como o teatro pode atuar 

favorecendo o conhecimento da história e da cultura afro-brasileira. 

Batista (2000) aponta que a diversidade cultural brasileira deve permear as 

discussões na área educacional e na composição das diretrizes curriculares das 

diferentes disciplinas, principalmente no que diz respeito à cultura negra e sua 

contribuição para formação de nosso país. 

Observamos ultimamente que a sociedade brasileira vem tomando 

consciência que a exclusão social é um grande problema em nossa sociedade. 

Segundo Batista (2000) para superar essas dificuldades tem sido proposta políticas 

públicas afirmativas, que dão ênfase à cidadania e à dignidade da pessoa humana.  

Nesta perspectiva a educação é considerada um veículo privilegiado no 

processo da inclusão social. A educação é essencial ao processo de 

transformação da sociedade, cabendo à escola estimular a construção de 

valores, hábitos e comportamentos que contribuam de forma democrática e 

comprometida para a formação integral do ser humano. (BATISTA, S/D). 

Valorizar a participação dos povos africanos na formação da história 

brasileira é importante para o processo de desmarginalização4 da imagem e cultura 

do negro no Brasil. A partir dessa preocupação acontece à criação da lei nº 10.639 de 

09 de janeiro de 2003, que passou a vigorar acrescida dos seguintes artigos: 

Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e 
particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro 
Brasileira. 
§ 1ª - O Conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá 
o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a 
cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, 

                                                           
4De acordo com SCHMITT, o vocábulo “marginal” surgiu após a Segunda Guerra Mundial e influenciou 

a historiografia. Os “marginais” são indivíduos invisíveis socialmente. Há diferentes níveis de 
marginalidade, desde a separação do grupo até a sua agregação a um novo grupo (seja por questões 
de crença, produção, racial, doenças, dentre outros). Outrossim, o estudo dos marginais contestam a 
centralidade elitista e proporciona uma releitura do passado resgatando indivíduos que não 
perpetuaram as suas vozes para a posteridade (1990). 
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resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e 
política pertinentes à História do Brasil. 
§ 2ª - Os Conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão 
ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de 
Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras. 
Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como “Dia 
Nacional da Consciência Negra”. 

A lei foi um passo importante para o Ensino da História da África e Cultura 

Afro-Brasileira, pois ela ordena a reconfiguração curricular e tende a influir na cultura 

escolar, na medida em que se desdobrou nas diretrizes culturais para este novo 

século. 

Gomes (2010) ressalta que a perspectiva é que ela possibilite maior 

visibilidade às produções de intelectuais negros sobre as relações raciais em nossa 

sociedade, e que haja maior inserção de docentes da educação básica e superior na 

temática africana e afro-brasileira, sendo imprescindível a ampliação da consciência 

dos educadores de que a questão étnico-racial diz respeito a toda sociedade 

brasileira, e não somente aos negros. 

TEATRO E A VALORIZAÇÃO DA CULTURA NEGRA 

Dentro desse contexto de valorização da cultura negra, com a inserção do 

teatro na escola faz-se necessário refletir sobre como a educação tem se constituído 

um dos eixos básicos na reflexão sobre o combate às desigualdades na sociedade 

brasileira. Todavia, grande parte da discussão acerca da educação girou em torno da 

desigualdade social, da diferença de classes e da luta contra a opressão social e pela 

liberdade do aluno (SILVA, 2006). De forma que, mesmo entre as diversas pedagogias 

progressistas, Silva (2006), afirma que as propostas de igualdade social para negros 

sempre estiveram atreladas às saídas universalistas, e as perspectivas de ascensão 

social para esse grupo são vistas como processos individuais. 

Com essa preocupação, é importante analisarmos como o teatro vem 

exercendo um papel fundamental na construção de uma nova visão de mundo, nas 

conquistas sociais e nos reconhecimentos mútuos. Encontramos no teatro a busca de 

um corpo poeticamente critico capaz de habitar e significar a cena teatral na hipótese 

que na cultura africana e afro-brasileira se encontra um valioso reservatório de 



16 
 

simbologias e recursos técnicos, que podem ser transpostos teatralmente valorando 

traço da identidade cultural.  

 O teatro potencialmente contribui para a confirmação e resistência de 

uma cultura negra (afro-brasileira), ele é capaz de se manter como um ponto central 

para valorização da cultura negra no Brasil. Percebemos a dimensão em que a arte 

teatral pode chegar, e como ela pode atuar ressaltando a valorização da cultura negra. 

A sociedade brasileira não seria a mesma em riqueza e diversidade cultural, 

sem a importante participação da população de ascendência africana no 

Brasil. A contribuição da população negro-africana para nossa sociedade, 

através da preservação de elementos de sua cultura, foi tamanha que não se 

pode pensar a formação social desse país sem reservar importante lugar para 

essas contribuições.  (MUNIZ, S/D, p.45). 

Atualmente é possível observarmos diversos grupos, escolas, centros 

culturais, espaços que atuam com atividades voltadas para a arte, a cultura popular, 

a cultura negra, traçando assim elementos dessa forte contribuição para formação 

cultural do povo brasileiro.  

TEATRO DE BERTOLT BRECHT E AUGUSTO BOAL NA PERSPECTIVA DA 

VALORIZAÇÃO   

 O teatro dentro da perspectiva da transformação, e resistência, não pode ser 

debatido sem se fazer a referência a obra e pensamento de Bertolt Brecht5. O teatro 

negro no Brasil caminha com seu pensamento, buscando ser uma arma de 

conscientização e politização de uma classe social em constante conflitos dentro da 

sociedade em que está inserida. 

 Neste sentido contribuindo para a inovação do teatro brasileiro nos anos 60, 

destaco Augusto Boal6, representante da proposta cultural Brechtiana. Boal (2005) 

                                                           
5
Bertolt Brecht (1898 – 1956) foi um destacado dramaturgo, poeta e encenador alemão do século XX. Seus trabalhos artísticos 

e teóricos influenciaram profundamente o teatro contemporâneo. 

6Augusto Boal (1931 – 2009) foi diretor de teatro, dramaturgo e ensaísta brasileiro, uma das grandes figuras do teatro 

contemporâneo internacional. Fundador do Teatro do Oprimido, que alia o teatro à ação social, suas técnicas e práticas 

difundiram-se pelo mundo, de maneira notável nas três últimas décadas do século XX, sendo largamente empregadas não só 

por aqueles que entendem o teatro como instrumento de emancipação política, mas também nas áreas de educação, saúde 

mental e no sistema prisional. 
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destaca que todo teatro é político, porque políticas são todas as atividades do homem 

e o teatro é uma delas.  

 E é justamente por ter estas características, que percebo o teatro negro no 

Brasil como um instrumento bastante importante, porque serviu como ponto de 

resistência e autoafirmação da cultura afro-brasileira em meio à sociedade nacional, 

sobretudo a partir do século XX. Tido aqui não como simples ação de interpretar a 

realidade, mas como tentativa de transformação social, o teatro negro no Brasil surge 

para cumprir essa função. 

Ao longo do século XX, diversos artistas de teatro escreveram textos em que 

discutiram diferentes aspectos de suas práticas em cena. Alguns desses 

materiais apresentam uma importância mais decisiva para uma análise da 

história do teatro contemporâneo, uma vez que colocam em questão o próprio 

sentido do que o teatro é ou deve ser. (GUSMÃO, 2014.) 

 

Certamente, os textos, hoje clássicos, de Constantin Stanislavski (1863 – 

1938), Bertolt Brecht (1898 – 1956), Antonin Artaud (1896 – 1948) e Jerzy Grotowski 

(1933 – 1999), podem ser lidos através de uma perspectiva sócio histórica e, do 

mesmo modo, pensados a partir de seu caráter programático.  

 

Em Brecht, sua proposta de um teatro épico insere-se num amplo conjunto 

de críticas ao mundo burguês e capitalista, assim discorre Gusmão: 

 

Diante de uma sociedade que reproduzia criticamente suas desigualdades, o 

teatro precisaria fazer com que o homem enxergasse os mecanismos 

perversos dessa reprodução, despertando a atenção do espectador para o 

seu potencial transformador. Esse novo olhar de assombro a ser produzido 

pelo teatro só seria possível quando se apresentasse ao espectador "uma 

técnica que o distanciasse de tudo que é familiar". Daí advém todos os 

mecanismos de distanciamento pensados por Brecht, como a ruptura com os 

cenários realistas, a exposição da teatralidade, a construção de ambientes 

no palco a partir de cartazes em que está escrito o local em que se passa a 

cena, o canto como forma de relembrar ao espectador que ele está diante de 

uma obra de ficção construída, a presença do narrador, do coro etc. Todos 

esses mecanismos teriam a função de tirar o espectador de sua relação 

hipnótica de identificação com a cena e ensiná-lo a observar o mundo 

criticamente.(GUSMÃO, 2014.) 
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Brecht se preocupava com o público dos espetáculos, segundo Lopes 

(2013) esse público se limitava cada vez mais aos setores privilegiados e alienados. 

Provocando uma crise, no qual Brecht via uma possibilidade de ter um público mais 

popular, buscando construir práticas e algumas teorias visando a transformação 

social.  

O NEGRO NO TEATRO 

 Somente no século XX pode-se encontrar um teatro negro organizado no Brasil. 

No século XIX temos, no entanto, um ambiente teatral totalmente antagônico à 

presença do negro. Como aponta Muniz (S/D) o negro era apresentado como simples 

representação caricatural de nossa sociedade, e poucas as vezes o negro tinha 

espaço no teatro brasileiro, isso ocorria porque buscava-se uma representação fiel 

das características sociais e o negro era peça fundamental para a existência da 

sociedade brasileira do período. 

 Muitas vezes o negro era identificado como o elemento pernicioso, identificado 

com o ridículo e isto quando não era reduzido a invisibilidade7. Os negros que se 

ocuparam de atividades artísticas, relacionadas ao teatro, tiveram o grande desafio 

de promover um rompimento com essa visão. 

De fato, percebe-se que desde a travessia do Atlântico as condições dos 

muitos povos africanos que se deslocaram para o Brasil não foram nada 

favoráveis a estes. Os povos negros no Brasil foram ao seu modo 

encontrando condições de sobrevivência em meio a uma estrutura que não 

lhes davam muitas possibilidades de existências. (MUNIZ, S/D, pg. 60) 

 E foi assim também no teatro, onde os artistas negros tiveram que encontrar 

condições de sobrevivência para sua arte, atualmente é possível encontrar grupos de 

teatro e dança que tem como foco principal dos seus trabalhos a cultura popular e a 

valorização da cultura negra, para esses grupos o lugar para onde se olha sugere uma 

potência poética que se observa tanto no corpo – gestos e ações, e a partir daquele 

campo de pesquisa que se inicia a busca por um trabalho artístico.  

                                                           
7 Mais sobre o assunto ver ENGEL, 1999. 
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 Atualmente a capoeira, os sambas de roda, as congadas, as folias de reis, a 

catira, os sambas de umbigadas, o tambor de crioula, o cavalo marinho e dentre tantas 

outras manifestações religiosas, artísticas e brincantes, são subsídios para muitos 

trabalhos artísticos, fazendo com que o artista se debruce nestas manifestações, para 

criar e recriar seu reportório e leva-lo para a cena.  

 Este artigo é o ponto central para mostrar como o teatro pode atuar na 

valorização da cultura negra. É a partir dos desafios do cotidiano e de diversas 

manifestações culturais que alguns grupos teatrais se debruçam. Nesses grupos 

podemos encontrar um aprofundamento nas pesquisas de campo, buscando 

elementos para o processo de criação, esse processo de criação no qual valoriza a 

cultura negra, ou qualquer outra cultura, é em certa medida trilhado em um caminho 

já sinalizado por outros artistas e pesquisadores que se dedicaram a pesquisa artística 

tendo como referência a cultura popular brasileira.  

 Nesse sentido, vale citar o trabalho de Renata de Lima Silva, professora do 

Curso de Dança da UFG e Graziela Rodrigues, professora do Instituto de Artes da 

Unicamp, onde se alicerçam importantes aspectos pertinentes para esse estudo, 

quais sejam, a importância de se compreender e adentrar o contexto da cultura 

popular a partir de sua própria ancestralidade e história pessoal. Enquanto Renata 

Lima discute possibilidades e tendências de se pensar o corpo na arte a partir de um 

referencial técnico, formal e poético oriundo de matrizes da cultura popular brasileira, 

“Corpo Limiar e Encruzilhadas: processo de criação em danças”, (SILVA, 2012), 

Graziela propõe a metodologia “Bailarino-pesquisador-intérprete” (RODRIGUES, 

1997), na qual apresenta a ideia de “inventário pessoal”, caracterizado pelo 

autoconhecimento a partir de memórias afetivas e pelo acionar de um imaginário 

ancestral. 

 Considerando procedimentos como esses abordados pelas autoras citadas 

acima, pensamos aqui, como Silva e Lima (2014), que o material vivenciado, 

observado e apreendido em campo é confrontado com o inventário pessoal nos 

laboratórios de criação, para dar forma ao trabalho artístico, instaurando um espaço 

de reflexão e fruição entre a antropologia e a arte. 
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NÚCLEO COLETIVO 22 E SUAS PESQUISAS COM A CULTURA POPULAR 

BRASILEIRA 

 Para consolidarmos que o teatro é um importante material de favorecimento ao 

conhecimento da história e da cultura afro-brasileira, aponto um dos inúmeros grupos 

que realiza um trabalho de valorização da cultura popular, o grupo Núcleo Coletivo 22. 

 O Núcleo Coletivo 22 é o encontro de artistas-pesquisadores que, através da 

dança em profunda interação com a música e o teatro, materializam suas inquietações 

e desejos em forma de arte, propondo-se a estudar a performance de manifestações 

da cultura popular brasileira e compor trabalhos artísticos a partir da construção de 

dramaturgias do corpo. O Núcleo nasceu em trabalhos de pesquisa artística 

realizados na Unicamp, entre 1999 e 2001, atualmente reúne um grupo em São Paulo 

e outro em Goiânia, vinculado ao Curso de Licenciatura em Dança da Universidade 

Federal de Goiás-UFG. Neste contexto, articulam-se pesquisas acadêmicas, de 

graduação e pós-graduação, projetos de extensão e produções artísticas, como é o 

caso do estudo a ser apresentado neste escrito, fruto de experimentações do Núcleo 

e desdobrado nas pesquisas de conclusão do curso de Artes Cênicas (EMAC/UFG) 

de Vinicius Bolivar e de Lorena Fonte, que investigaram, respectivamente, a 

expressividade do corpo no ritual da Umbanda para contar a história da entidade Zé 

Pelintra e uma dramaturgia corporal construída a partir do treinamento na capoeira 

angola, para contar a história da Rainha Nzinga Mbandi Ngola. Na esteira desses 

projetos o Núcleo Coletivo 22, foi contemplado com a Lei Municipal de Incentivo à 

Cultura 2014, propiciando ao Núcleo juntar ambas pesquisas no projeto intitulado 

Kalunga Grande, para realizar a montagem do espetáculo “Por Cima do Mar eu Vim”. 

 Num território híbrido entre dança, teatro, música e culturas populares o Núcleo 

Coletivo 22 apresenta o espetáculo Por Cima do Mar eu Vim. Como apontado no 

material gráfico produzido pelo Núcleo Coletivo 22: O espetáculo cênico-musical trata 

da travessia de africanos escravizados a caminho do Brasil e de sua permanência 

nesse território. O mar, na qualidade de Kalunga Grande, é o símbolo utilizado como 

um elo de ligação entre a história da lendária rainha africana Nzinga Mbandi, que no 

século XVII, reinou em territórios que hoje constituem Angola e figuras arquetípicas 

do imaginário e realidade cultural afro-brasileira. Como relatado anteriormente este 

espetáculo envolve duas pequenas montagens cênicas que se articulam em um só. 
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“A ideia é a de aproximar, mas sem necessariamente misturar, grandes 

figuras lendárias representativas do imaginário social afro-brasileiro: a 

africana Rainha Nzinga Mbandi Ngola que viveu entre 1581 e 1663 dedicando 

toda a sua vida pela luta contra dominação portuguesa no território de 

Matamba que hoje é Angola localizada continente Africano; e as figuras 

arquetípicas do imaginário e realidade cultural afro-brasileira, o malandro seu 

Zé Pelintra, a Pomba Gira, os Pretos Velhos e Caboclos. ”8 (TRECHO DO 

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO ESPETÁCULO POR CIMA DO MAR EU 

VIM.) 

 O Núcleo Coletivo 22, ressalta que o processo de criação deste espetáculo 

resultou em um mergulho de particularidades da cultura negra brasileira, e trouxe à 

baila texturas, sons e nuances que se materializaram no corpo em forma de Kalunga 

Grande, no que poderíamos chamar de um “bantu brasileiro” é o mar, o oceano que 

liga e ao mesmo tempo separa o Brasil do continente africano. 

"Por cima do mar eu vim. Atravessei a Kalunga Grande como quem encara 

a própria morte e aqui cheguei. Na travessia, pude pressentir todo mal que 

ainda estava por vir. Com a alma retorcida, chorei e rezei baixinho pra não 

acordar meu desespero, mas não teve jeito... De tanto chorar e rezar, 

minhas lágrimas e preces se fundiram em um único canto. E quando eu 

cantei deu um balanço no mar que reverberou no meu corpo por anos, 

séculos até. Nessa terra aqui plantei meu sangue e meu suor e dela brotou 

quilombos, batuques, terreiros, samba, capoeira e outras quizombas. 

Pouco antes de partir, Nzinga Mbandi, a rainha que sabia fazer chover, 

me abençoou. Disse que eu sentiria medo, mas me recomendou coragem. 

Aqui estou pra contar nossa história." (POR CIMA DO MAR EU VIM, 

TRECHO DA PEÇA TEATRAL).  

Neste espetáculo cênico-musical Santos e Oliveira (2015) reforçam que tudo 

que foi vivenciado neste espetáculo foi codificado pelos atores. Todas as ações 

criadas (vocais/corporais) emergiram várias sensações internas e externas. E são 

essas sensações que mostraram em cena. A intensão deste espetáculo não foi exibir 

a técnica usada na preparação corporal ou até mesmo reproduzir um trabalho 

realizado nas religiões de matriz africana. E sim, como transformaram toda sua 

pesquisa corporal e de campo, atuando e instigando o público a conhecer um pouco 

                                                           
8 Disponível em: http://teatrocentroculturalufg.blogspot.com.br/2015/06/centro-cultural-ufg-apresenta-
por-cima.html 



16 
 

mais das personalidades que perpassaram pelas figuras arquetípicas do imaginário e 

realidade cultural afro-brasileira, e sua conecção com a Rainha Nzinga.   

Este espetáculo é dirigido por Renata Lima e com elenco composto por: Diego 

Amaral, Flávia Honorato, Lorena Fonte e Vinícius Bolivar. Santos e Oliveira (2015) 

discorre que o processo corporal pelo qual passa o atuante (ator/bailarino) para a 

criação de partituras corporais é árduo e requer uma preparação técnica.  

Considerando que todo atuante tem suas próprias dinâmicas de ação, isto é, um modo 

específico de se expressar (falar, andar, sentir, pensar), a preparação técnica age de 

maneira a potencializar a consciência dessas dinâmicas. Esse processo de 

conscientização se dá primeiramente a partir da concentração e envolvimento do 

sujeito e, depois, dos estímulos propostos por exercícios e jogos utilizados no 

processo. 

No trabalho de preparação do ator, todo o corpo deve se exercitar e 

expressar, oferecendo ao processo de criação um potencial energético de 

extrema criatividade; isso, verdadeiramente, é da nossa natureza. Quando 

estamos inteiramente concentrados, verdadeiramente envolvidos no que 

estamos expressando e criando, todo o nosso ser está conectado, todas 

as partes estão envolvidas. (PASCALI, 2008, pg. 135-136). 

O trabalho artístico de Renata Lima tem como referência a capoeira angola. 

Neste sentido os atores foram conduzidos a vivenciar essa prática corporal.  

Santos e Oliveira (2015) ressaltaram que durante a pesquisa os atores 

compreenderam a complexidade da capoeira, e como tal prática poderia acrescentar 

no trabalho corporal do artista em cena.  Segundo Burnier (2003, p. 100) “A pré-

expressão é o alicerce do trabalho não interpretativo, pois é nesse nível que o ator 

busca aprender e treinar de maneira operativa, técnica e orgânica de articular, tanto 

suas ações físicas e vocais no espaço...”. Para se trabalhar a expressão corporal 

devemos, primeiro, ter uma referência de movimentação (pré expressiva), que só 

adquirimos com a prática de alguma forma de preparação técnica. Lima (2008) e Silva 

(2012) destacam que a Capoeira Angola desenvolve no corpo aspectos como: 

equilíbrio, força, atenção, ritmo, controle de movimento entre outros aspectos. Nessa 

circunstância, partimos do princípio que a Capoeira Angola possui potencial técnico e 

simbólico para fomentar e ampliar o potencial pré-expressivo do ator. 
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Assim como na capoeira a relação com o outro, com o espaço e com tempo, 

também pode ser observada nas artes cênicas. O treinamento da capoeira 

foi importante para a preparação do corpo para a cena, mas é importante 

ressaltar que foi somente no laboratório de pesquisa, junto ao Núcleo Coletivo 

22, que o elenco conseguiu conciliar a busca da preparação corporal do 

atuante junto à Capoeira Angola. (SANTOS E OLIVEIRA, 2015, pg. 4) 

 Juntamente com a pesquisa corporal, o grupo realizou uma pesquisa de campo 

em um terreiro de umbanda, pois, o grupo achou ser necessário conhecer o espaço 

das figuras arquetípicas, o malandro seu Zé Pelintra, a Pomba Gira, os Pretos Velhos 

e Caboclos. Visitaram por algumas vezes o AVI – Associação Vida Inteira em Águas 

Lindas de Goiás. Para o grupo vivenciar os trabalhos na AVI proporcionou coletar 

dados importantes para a pesquisa de montagem do espetáculo. Santos e Oliveira 

(2015), destacaram que neste processo de montagem de espetáculo, os atores 

assinalaram que nos rituais de religiões afro-brasileiras, o que mais se destaca são as 

corporeidades encontradas nos corpos em transe, a maneira com que os médiuns9, 

que muitas das vezes possuem uma limitação ou pela idade ou por algum problema 

físico, se transformam quando incorporados é tão intensa que chegam ao ponto de 

não pareceremos mesmos. Percebe-se claramente que seus corpos se transformam 

e são ressignificados através de uma entidade. 

 Toda pesquisa de preparação corporal e pesquisa de campo, foi muito 

importante para montagem do espetáculo “Por Cima do Mar eu Vim”. A reciprocidade 

entre teatro e cultura afro-brasileira, neste espetáculo tornou-se mais evidente e 

importante durante todo o seu processo de pesquisa teórica e prática, a capoeira 

passou a ser para além de um processo de preparação corporal, tornando-se um 

ponto de partida para a fluidez entre treinamento e o trabalho artístico. 

 Este espetáculo enfatiza a relevância da Lei 10.639 de abordar conteúdos que 

privilegiem iniciativas, memórias e experiências das populações negras, dando 

destaque para os acontecimentos e realizações próprias de cada região ou localidade, 

essas diretrizes alertam para a necessidade de providenciar o registro das histórias 

não contadas dos negros brasileiros, observando suas maneiras de ser e de viver, 

                                                           
9Médium é a qualidade daquele que possui uma faculdade que permite a comunicação entre homens 

e espíritos desencarnados (mortos).  
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manifestadas tanto nas suas experiências cotidianas, como nas suas (re) criações 

sobre o mundo.  

CONCLUSÃO 

 Macêdo (s/d), destaca que a relação entre cultura, tradição afro-brasileira e 

teatro está marcada por grandes momentos e diversidades. E ainda pontua que nem 

sempre a diversidade aparece na tessitura das manifestações, ou então, o diverso 

aparece como o mesmo, sob o símbolo da igualdade e da “prática democrática”,  

É notável que a cultura afro-brasileira e o teatro (apesar de estreitas relações 

com os meios de massificação cultural) devem ser entendidos como manifestações 

vivas, que permeiam o corpo dentro e fora deixando marcas significativas por onde 

passam. 

 Freire (1998) pontuam claramente ao dizer que aprender é construir, 

reconstruir, constatar para mudar, o que não se faz sem abertura ao risco e a aventura 

do espírito. Dentro deste espetáculo despertamos a curiosidade a partir das histórias 

das personalidades pontuadas a cima, sabendo que o imaginário das mesmas 

tatuaram marcas de uma vivência que nunca se apaga nas encruzilhadas do 

pensamento e na construção do processo de montagem deste espetáculo. 

 Silva e Lima (2014) aponta que o olhar do artista-pesquisador para a cultura 

popular, mesmo que respaldado por procedimentos da pesquisa antropológica, é 

norteado pelo princípio do “saber sensível”. E é neste contexto que o artista se volta 

para cultura afro-brasileira, buscando motivos e expressões para o corpo do ator. 

  É nessa perspectiva que surge o interesse em perceber o teatro desenhando 

corpos que se inscrevem entre o ritual e o cotidiano, desempenhando papéis de 

grande importância em determinadas comunidades. Perceber a importância da cultura 

negra na arte é também apreender seus contextos, pois uma pesquisa deste tipo 

perpassa aspectos diversos, aliados a experiências estéticas e pessoais. 

 O teatro serve como ponto de afirmação da cultura negra e afro-brasileira, mais 

ainda precisa romper com as condições muitas vezes impostas. Observamos diversos 

trabalhos artísticos que utilizam de temáticas para expressar uma cultura, como 
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apontamos no trabalho do Núcleo Coletivo 22, o teatro serve também como um 

instrumento de comunicação e diversidade capaz de dialogar com diversas áreas do 

conhecimento e neste sentido que este artigo demonstra como o mesmo pode atuar 

de forma a valorizar a cultura, ilustrando como memória, história, e cultura afro-

brasileira se articula em alguns trabalhos artísticos. 
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