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“ Eu peço agora permissão para as estrelas, para 

a lua que o céu enfeita pra mata poder voar. 

Peço a Laiá o cantar de sua sereia pra acabar 

com que me aperreia quando o samba começar. 

Eu peço agora permissão para as estrelas, para a 

lua que o céu enfeita pra mata poder voar. 

Mando chamar Seu Estrelo e o meu Fuá prana 

roda se apresentar pra começar a brincadeira” 

Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro 

 

 

 

 

 

  “o que é “brincante”? 

É ter pele de purpurina, zabumba no peito, 

cabelos de fita de cetim. 

É ter o aprendizado no corpo, pedagogia do 

gesto, escola do (con)viver. 

É nascer brincando, morrer brincante. ” 

Gabriela Romeu 
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INTRODUÇÃO 

  
“Primeiro de tudo, antes de mais nada, a gente tem que procurar 

dentro. Onde fica guardado o que só a gente tem. E o que a gente tem é o 

que temos de melhor. A tradição nos dá o trilho para essa busca. Trilho 

para uma viagem para o interior de nós mesmos.” 

Helder Vasconcelos 

  

A escolha do tema que irei abordar em minha monografia está diretamente ligada à              

minha vida e às pessoas que conheci ao longo dela. Assim, fiz uma retrospectiva curta para                

que os leitores possam entender melhor as questões que me trouxeram até aqui. 

Estudei a minha vida inteira em escolas públicas muito boas, sendo o Centro de              

Ensino Médio Setor Leste a mais relevante, pois, foi lá que entendi que eu merecia respeito e                 

também lutar pela minha formação. Desde muito cedo, vivenciei as diferenças sociais e, por              

essa razão, sempre me senti subjugada, mas isso foi aos poucos se modificando com a               

educação que tive nessa escola, em especial, durante as aulas de História e Teatro. Com os                

professores dessas disciplinas, tive experiências de reflexão, atuando em peças teatrais e            

debates sobre Política , que me fizeram entender que eu poderia ser a mudança no mundo por                 

meio da Arte, mais especificamente, do Teatro. Assim começou a minha jornada em busca do               

empoderamento do meu discurso, ainda muito frágil. Já durante a minha graduação, percebi o              1

potencial transformador que o estudo do Teatro me proporcionou a respeito de minha própria              

identidade, através de aulas teórico-práticas. Mesmo abordando técnicas específicas do ofício           

teatral, era inevitável pensar qual era meu lugar de fala, o que eu queria dizer por meio da arte                   

e quais eram minhas referências e influências para tomar minhas decisões estéticas e             

filosóficas atuando, dirigindo e dando aula. 

Durante os três primeiros anos na Universidade, no entanto, fiquei perdida, sem saber             

o que de fato me instigava e como eu gostaria de afetar o mundo em que vivo. Foi cursando a                    

Disciplina de Direção 1 que percebi o que era latente em mim, e a forma com a qual eu                   

poderia materializar meu discurso artístico. A peça Vida Maria, dirigida por mim , como parte               

do trabalho final da disciplina, foi criada a partir da história de vida da minha mãe, junto aos                  

1 Penso o empoderamento enquanto ação social coletiva de participar de debates que visam potencializar a 
conscientização civil sobre os direitos sociais e civis. 



 

 

textos da amiga e atriz Brennda Gabrielly, dos escritores Ariano Suassuna e Ascenso Ferreira.  

A peça é um monólogo que passa pela contação de histórias, abordando temas             

universais como amor, morte e vida, do ponto de vista dos saberes populares. E foi por meio                 

desse resultado de direção que comecei a perceber quais eram os primeiros caminhos para o               

entendimento da construção de minha identidade social e estética. A peça foi trabalhada e              

apresentada durante 1 ano e 5 meses, incluindo uma viagem pelo Projeto Caravana Cênica ,               2

que leva peças do Departamento de Artes Cênicas da Universidade de Brasília por cidades              

brasileiras durante 2 semanas, apresentando-as em escolas públicas. Nós fomos a Mato            

Grosso, nas cidades de Primavera do Leste e Barra do Bugres, exibindo as peças não só nas                 

escolas, mas também em praças da região. Essas apresentações foram de grande            

enriquecimento e fortalecimento do meu discurso, já que em contato com a população dessas              

cidades, tivemos um retorno absolutamente profundo, pois quem dividiu conosco a própria            

percepção da peça, levantou questões de identidade e pertencimento, temas pensados durante            

o processo. 

Após essa experiência, em 2014, conheci o grupo que iria me proporcionar, anos             

depois, uma sensação de pertencimento absoluta, justamente por seu poder transformador. O            

grupo Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro (do qual faço parte desde Junho de 2015) através da                  

linguagem da dança, da música e do teatro, tem como motivação principal, questionar e              

proporcionar outra visão do mundo no qual vivemos. Durante esta monografia, dialogarei            

diretamente com seu principal criador, Tico Guimarães, sendo ele minha principal fonte de             

pesquisa para entender como o Teatro pode potencializar as noções de identidade social,             

cultural e artística, por acreditar que essas concepções influenciam na minha forma de             

perceber e idealizar as formas de construção do saber teatral. Vale acrescentar que entrei para               

este grupo como figureira (como chamamos quem atua dentro da roda) muito recentemente,             

há cerca de 1 ano, portanto, minha pesquisa acontece em conjunto com os meus primeiros               

contatos internos com o fazer grupal dentro dessa comunidade. 

É preciso compreender que a proposta do grupo não é ingênua, não enxerga o mundo                

por uma ótica pouco realista. Pelo contrário, o enxerga, tão duramente que sua forma de               

confronto com a realidade é por meio da sensibilidade, para atingir pela empatia, algo que               

2 Projeto de extensão que faz parte do Curso de Teatro à distância da Universidade de Brasília. 
 



 

 

pouco se espera hoje, na minha opinião.  

  

É válido salientar que, nesta monografia, não tenho a intenção de abranger todas as              

características da identidade do grupo que tanto admiro, por saber que as referências,             

influências e conceito envolvidos são muitíssimos extensos e complexos. Aqui é uma            

tentativa de mergulho nessas ideias que andam me influenciando muito como arte educadora. 

Meu objetivo no presente trabalho é buscar como se dá a construção da identidade no               

Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro através da observação participante, entrevistas com os              

integrantes, experiência pessoal e vivências práticas a fim de que se entenda como tal              

percepção de identidade pode fortalecer o ensino das Artes na escola. 

  

Em meu primeiro capítulo, tratarei do grupo e de suas especificidades, falando do mito              

norteador dos trabalhos do Seu Estrelo e tentarei expor como eles se organizam nos ensaios.               

Buscarei aqui, fazer com que o leitor entre em contato com as principais motivações              

construídas pelo grupo, a paixão por Brasília e como o grupo se reinventa para manter essa                

tradição viva.  

  

No segundo capítulo, falarei sobre a tradição, traçando um caminho com minhas            

vivências dentro desse grupo que propiciaram novas ideias para o meu entendimento a             

respeito de Identidade e Arte.  

Por fim, em meu terceiro capítulo, procuro levantar hipóteses de como essa percepção             

de Identidade pode contribuir para o ensino em geral, e principalmente na Pedagogia Teatral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Capítulo 1 - Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro: panorama histórico 

 

(Símbolo do grupo- Imagem  de Tico Magalhães e Isaac Nunes) 

  

Em 15 de junho de 2004, Tico Magalhães, que é natural de Recife e tem 38 anos,                 

recebeu um recado espiritual no terreiro que frequentava, que dizia a ele sobre uma missão a                

qual ele deveria executar: voltar a Brasília e criar um mito que se tornaria uma tradição para a                  

cidade por meio de uma brincadeira . Nesse recado, havia também a indicação de que o local                3

para a sede do grupo apareceria na primeira semana do retorno de Tico à cidade. E assim                 

aconteceu, Ele e Dani (Danielle Freitas), também fundadora do grupo, acharam uma casa à              

venda e a compraram, conforme indicado pelo recado. Hoje, é conhecido como Centro             

Tradicional de Invenção Cultural, localizado na SES - Avenida das Nações na 813 sul,              

chamado carinhosamente de “casinha”, é onde acontecem todos os ensaios e oficinas do             

grupo. Em Brasília, Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro tem como símbolo, um arco e flecha com                  

uma estrela na ponta, é uma referência à Oxóssi, orixá do Candomblé e defensor da mata,                4

3 Brincadeira ou Brinquedo é como é vista as manifestações da cultura popular por quem a faz. Meio pelo qual                    
as pessoas comungam, trocam e criam um universo simbólico próprio.  
4 Origem:O CANDOMBLÉ - religião brasileira dos orixás e outras divindades africanas que se constituiu na                
Bahia no século XIX - e demais modalidades religiosas conhecidas pelas denominações regionais de xangô, em                
Pernambuco, tambor-de-mina, no Maranhão, e batuque, no Rio Grande do Sul, formavam, até meados do século                



 

 

sendo então, a entidade que protege e acompanha o grupo junto a Ossaim, orixá das ervas e                 

dos segredos das folhas. Grupo foi criado em 15 de junho de 2004 e com ele o “pretensioso                  

objetivo” de criar uma tradição para a cidade. Partindo dos elementos do cerrado e da criação                

da cidade, Tico escreveu o mito e junto aos demais integrantes da época, criou um ritmo                

musical e um estilo de dança próprio. Esses elementos, em conjunto, seriam a linha mestre de                

todos os fazeres futuros do grupo, como o mito do Calango Voador e o Samba Pisado. Tendo                 

esses dois eixos, eles criaram sua própria roda, onde “leva para este mundo sobrenatural as               

modernas figuras ligadas ao cerrado”(Seuestrelo.com.br. s/d. Texto digital) alimentando o         

imaginário popular brasiliense. 

O Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro uniu o terreiro e o picadeiro e tem como influência                  

várias tradições, como os Maracatus e o Cavalo-Marinho , dos quais Tico Magalhães            5 6

participou e pesquisou durante muitos anos de sua vida. Ele criou um Mito (Mito do Calango                

Voador) e um ritmo musical (Samba Pisado) que serviram de base para a brincadeira, que diz                

sobre o imaginário e o cotidiano do cerrado brasiliense há doze anos. 

O fazer grupal que envolve música, dança e teatro realizado em formato de roda, é               

chamado de “brincadeira”, termo usado pela ligação com o conceito de brincante onde             

evidencia a maneira como eles encaram seu fazer artístico-cultural. O grupo foi premiado pelo              

XX, uma espécie de instituição de resistência cultural, primeiramente dos africanos, e depois dos              
afro-descendentes, resistência à escravidão e aos mecanismos de dominação da sociedade branca e cristã que               
marginalizou os negros e os mestiços mesmo após a abolição da escravatura. Eram religiões de preservação do                 
patrimônio étnico dos descendentes dos antigos escravos. Assim foram conhecidas e analisadas por Roger              
Bastide que, entretanto, já observava a presença de brancos no candomblé no final da década de 1940,                 
antecipando a transformação do candomblé e congêneres em religiões de caráter universal (Bastide, 1945, 1971,               
1978). De lá para cá, muita coisa mudou, fazendo dessas religiões organizações de culto desprendidas das                
amarras étnicas, raciais, geográficas e de classes sociais.( Prandi, Reginaldo. O Brasil com axé: candomblé e                
umbanda no mercado religioso. 2004.  Texto digital) 
5 
 
 
O Maracatu de Baque Virado ou Maracatu Nação é uma manifestação da cultura popular brasileira,                

afrodescendente. Surgiu durante o período escravocrata, provavelmente entre os séculos XVII e XVIII, onde              
hoje é o Estado de Pernambuco, principalmente nas cidades de Recife, Olinda e Igarassu (que, antigamente,                
abrangia também o que hoje são os municípios de Itapissuma, Abreu e Lima e Itamaracá). Como a maioria das                   
manifestações populares do país, é uma mistura de culturas ameríndias, africanas e europeias.             
(http://maracatu.org.br/ . s/d. Texto digital) 
6 Cavalo Marinho é uma dança natalina, variante do Bumba-meu-boi, encontrada na Zona-da-Mata Norte de               
Pernambuco e algumas regiões da Paraíba; conta com divertidos diálogos, muitas vezes improvisados. É              
realizada por brincantes, que têm como meio de sobrevivência o árduo trabalho do corte da cana-de-açúcar.                
(Lewinsohn ,Ana Caldas.O Ator Brincante; no contexto do Teatro de Rua e do Cavalo Marinho.2008.P2) 



 

 

Ministério da Cultura em 2007, como grupo de Cultura Popular Tradicional, reconhecimento            

esse, conquistado pelos trabalhos que desenvolve no Distrito Federal. Atualmente ele é            

composto por mais ou menos 18 pessoas que ensaiam divididas em dois grupos, o batuque e a                 

roda, com pelo menos 5 ensaios por semana. O grupo também oferece oficinas de percussão,               

botação de figura, agbê e canto, que duram aproximadamente 2 meses e é por meio dessas                

oficinas que o grupo mantem a “casinha” ou Centro Tradicional de Invenção Cultural, sede do               

grupo. 

  

As atividades do grupo se dividem em: 

 

A RODA: formação tradicional do grupo que cumpre sua função de trazer, ao seu respeitável               

público, as histórias do Mito. O grupo recebe em sua roda, inúmeras figuras sagradas do               

cerrado e da cidade de asas (Brasília). 

 

 

(Calango Voador por Tatiana Reis) 

 

A SAMBADA, formato de apresentação na qual o grupo brinca com seu batuque, cantando              

para os seres de seu mito. Este formato apresenta músicas compostas pelo próprio grupo ou               



 

 

buscadas dentro dos terreiros. 

 

(Sambada apresentada na festa Calefação Tropicaos, em São Paulo!. Foto:Neto In) 

 

O CORTEJO: neste formato de apresentação, o grupo leva para a rua as figuras do seu mito                 

em pernas de pau, gigantes bonecos e várias outras criaturas do cerrado penduradas em              

fantásticos estandartes acompanhados a um grande batuque. 

 
(Foto: Tatiana Reis) 

 



 

 

 

 

 

 

O Mito do Calango Voador 

  
“Precisamos de mitos que identifiquem o indivíduo, não com seu 

grupo regional, mas com o planeta.”  

Joseph Campbell 

  

  

O mito trata da criação da cidade de Brasília, trazendo elementos da flora e fauna               

característicos do Cerrado e levantando questões referentes à criação do mundo, da cidade, da              

relação do ser humano com a natureza e com o outro. Ele reflete a filosofia do grupo, sua                  

relação íntima com os saberes populares, a noção de consciência ambiental e um olhar              

sensível para as relações humanas, buscando explicar, questionar e discutir as questões do             

cerrado por uma perspectiva própria, dando voz para que o “próprio candango” conte a sua               

história.  

  

Partindo da ideia de que “cada criatura e personagem de nossa tradição            

popular traz em si um profundo retrato de nossas vidas”, o Mito do Calango              

Voador parece buscar não só “povoar com novos seres o imaginário popular            

brasileiro”, como também, levantar questionamentos em torno da realidade         

brasiliense e do Cerrado (Seuestrelo.com. 2010. Texto digital). 

 

O mito, para o grupo, é onde estão guardados todos os saberes e segredos do mundo.                

Os personagens são chamados de figuras, assim como na tradição do cavalo-marinho. 

 

”Figuras são os diversos tipos existentes na brincadeira. São seres da           

natureza diversa, que podem extrapolar ou não o mundo visível, mas que de             

qualquer forma estão inseridos no mundo vivente.” (TENDERINE, Helena         

Maria. 2003. P, 20) 



 

 

. 

. 

 

Cada figura é sagrada, possuindo sua música, dança e figurino. Ao mesmo tempo em              

que há essa característica onírica da brincadeira, o grupo preza por qualidade de discurso e               

técnicas, para que a brincadeira aconteça e seja atual. Assim, vários mestres, artistas e              

professores já passaram pelo grupo, como: Renata Rosa , que é cantora, compositora, atriz,              

rabequeira e professora de canto (desenvolve, desde 1998, um trabalho com músicos do             

interior e da capital de Pernambuco) ; Mestre Salustiano, que é um ator, músico, compositor e                

artesão brasileiro (em 2007 foi homenageado pelos 54 anos de carreira e recebeu o título de                

Patrimônio Vivo de Pernambuco e fundou o Maracatu Rural Piaba de Ouro) e Mestre              

Grimário, um dos mestres mais novos que fundou O Cavalo Marinho Boi Pintado, também em               

Pernambuco. Esses são alguns dos muitos que contribuíram para o crescimento do grupo, seja              

por meio de oficinas ou de rodas de conversa. 

Uma dessas contribuições veio através do Mestre Salustiano, que falou a respeito do             

Cavalo-Marinho, chamando-o de Teatro de Terreiro, assim sem grandes explicações, como           

contou Tico em uma entrevista a Andressa Urtiga : 
7

  

Antes de começar o Seu Estrelo [durante sua juventude]... Assim, conhecendo Salú,             

ele não tinha claro um conceito, mas claro que o conceito vinha pelo que ele definia!                

Porque a pessoa perguntava: ‘ah, Salú, o que é um cavalo marinho?’ Aí ele falava:               

‘ah, é um teatro de terreiro!’ ‘Mas o que é um teatro de terreiro?’ ‘É um cavalo                 

marinho!’ [risos] Tipo, era isso assim! Então, [era] pelo olhar do que, pra mim, era               

um cavalo-marinho que eu tentava imaginar o que era teatro de terreiro! Assim, mas              

não era uma coisa... Pelo olhar do que era o cavalo, mas não tinha um conceito do                 

que era teatro de terreiro assim: ‘ah, teatro de terreiro é por causa isso!’ Claro que o                 

cavalo marinho já dava uma dimensão do que Salú dizia! Era um teatro de terreiro,               

um teatro de quintal, assim, um teatro pras pessoas, pra quem brincava! Teve um              

determinando momento que a gente [Seu Estrelo] foi brincando e que eu percebi que              

já não era um teatro de rua o que a gente “tava” fazendo, que a gente não consegue                  

intervir. A gente não chega em um espaço e... Acontece! A gente tem que preparar o                

7 “ Andressa Urtiga em escreve BRINCANTE É UM ESTADO DE GRAÇA”: SENTIDOS DO BRINCAR               
NA CULTURA POPULAR, sua dissertação de mestrado. 



 

 
espaço, a gente tem que preparar aquele lugar!... É bom convidar as pessoas! Pras              

pessoas virem já sabendo minimamente que vão sentar pra ver as figuras chegando,             

que é essa formação!(URTIGA.2015 P, 132) 

 

A brincadeira acontece em formato de roda (formato também encontrado no terreiro, ligado à              

união e proteção do local e das entidades que ali chegam) e possui um Tronco nome que faz                  

referencia às arvores que são usadas para fazer os tambores tocados na roda para chamar as                

figuras. O Mito do Calango Voador tem seu conteúdo dividido em quatro rodas até o presente                

momento, pois Tico continua a escrever outra e é por meio delas que o grupo expressa                

simbolicamente a visão de mundo na qual acredita. 

  

A primeira trata do surgimento de Laiá, filha de um cantar da Mata, e de seu filho com                  

o Rio, Seu Estrelo, personagem que dá nome ao grupo. (SEU ESTRELO, 2010ª. Texto              

digital).

 

(Sinhá Laiá. Foto: Tatiana Reis) 

  

A segunda roda conta do nascimento do Calango Voador, que é filho do Sol com a 



 

 

Terra e considerado o bicho sagrado do Cerrado, sendo figura central para a brincadeira. 

(SEU ESTRELO, 2010ª. Textodigital)

 

(O Calango Voador. Foto: Tatiana Reis) 

 

A terceira roda: A mata e a triste criatura comedora de homens (a cidade) , traz uma                 

metáfora da relação entre homem e natureza, abordando a construção de Brasília e             

explicitando as disputas em torno de seu projeto. (SEU ESTRELO, 2010ª. Texto digital)            



 

 

 

( Esperança e Pé Frio. Foto: Fred Cintra) 

  

E a quarta roda ou O amor é um rio sem margem: trata de um circo que foi engolido                   

pelo RIO, separando o amor de Tonho e Isabé, antes que eles pudessem se declarar. Nessa                

roda, buscamos discutir o amor em suas diversas formas.        



 

 

 

(O Rio. Foto: Tatiana Reis) 

 

Durante as conversas, tanto nos ensaios quanto fora deles, é muito comentado entre os              

integrantes, a questão em torno do mistério de cada figura e do grupo. A nossa relação com                 

esse fazer é tomada por esse mesmo mistério. Dizemos mistério a tudo aquilo que faz parte do                 

segredo guardado por cada uma delas e pelo próprio grupo. Há um respeito com as figuras,                

como se elas pudessem ouvir nossas preces (e eu acredito que podem) e principalmente por               

entender e acreditar que as elas possuem saberes a nos ensinar a cada roda.  

É presente no grupo uma responsabilidade absoluta com a brincadeira, por saber que             

outros mestres nos antecederam e ela faz com que tenhamos um comprometimento para com              

o futuro, com os próximos que virão, com quem acompanha e participa e não somente para                

nós integrantes. Como Joseph Campbell coloca em sua entrevista no livro O poder do Mito:               

“Mitos abrem caminho para a dimensão do mistério, para a consciência do mistério que              

subjaz a todas as formas ” (1988. P, 44). O mito do Calango Voador abre caminho para todas                  

as questões que envolvem o mistério de estar vivo, não importa se você acredita na Ciência,                

na Religião ou não sabe em que acredita, o mistério está presente em nossas vidas. 



 

 

O mito tem uma força no interior do grupo, que influencia em como os batuqueiros               

tocam, em como os figureiros botam as figuras e em como todos nós nos relacionamos com a                 

vida que vivemos. Ao mesmo tempo que existe um comprometimento geral em trabalhar             

tecnicamente o toque e as danças, percebo que a maior preocupação, tanto entre quem toca               

como quem bota figura, é entender a que ela veio, qual sua mensagem nesse mundo. E esses                 

questionamentos estão presentes em todos os ensaios, quando levantamos questões com as            

quais todo e qualquer ser humano pode se identificar e talvez por isso o mito afete quem entra                  

em contato com ele. 



 

 

 

(O Elefante. Foto: Tatiana Reis) 

 

 

 

 



 

 

Os ensaios 

 
 

“O que se quer é a integração do consciente e do involuntário, o que só pode                

acontecer quando todo ato consciente estiver impregnado de sentimentos e cada           

reação involuntária for percebida conscientemente e compreendida. É esse o          

significado da expressão “estar em contato com o corpo”. É o caminho para o              

autocontrole” LOWEN, Alexandre 

  

Os ensaios do grupo são divididos entre Batuque e Roda, com cerca de 2 a 3 ensaios                 

por semana, cada segmento. Durante os ensaios da roda existe uma rotina que prioriza o               

treinamento físico, envolvendo uma gama de exercícios, desde palhaçaria, até práticas do            

Cavalo Marinho, havendo também exercícios chamados pelo grupo de introspecção mística,           

onde entramos em contado com a energia e corpo da figura por meio de um imaginário guiado                 

por um dos integrantes.  

Ao entrarmos no grupo, eu as colegas Marina Olivier e Natalia Solorzano, percebemos             

alguns impasses na nossa forma de lidar com ele e com o fazer teatral. Viemos direto do curso                  

de Artes Cênicas para a cultura popular. Nós cheias de ideias, fórmulas estéticas, percebemos              

que dentro do Seu Estrelo outro tempo reina. É um desacelerar no pensamento, que se percebe                

desde que se coloca o primeiro pé dentro da casinha e foi assim que começou meu novo                 

aprendizado. Aos poucos, fui percebendo que nossas ideias seriam muito bem-vindas, mas            

que seria interessante primeiro, entrarmos em contato com tudo o que foi construído nesses 12               

anos de grupo, havia ali muito a se aprender. Entre os mais antigos, há uma inteireza                

construída individualmente mas que compunha de forma harmônica o todo da linguagem do             

que é Seu Estrelo e era preciso entrar em contato com o que eles (e agora nós) chamamos de                   

“pulsar”. Essa ideia de “pulsar” vem do samba pisado, a batida que faz o ritmo e perpassa a                  

forma como se dança e como se bota figura. Entrar na roda obedece a um impulso físico, um                  

impulso de pensamento, em conjunto com uma cadência sonora. Como se todos os integrantes              

estivessem numa mesma batida, nos conectando assim enquanto grupo.  

A pulsada é o primeiro passo determinante na nossa entrada, pois é um aprendizado que só o                 

convívio traz, dia-a-dia, a cada ensaio, entendendo esse novo tempo, sentindo esse pulsar e              



 

 

abrindo os olhos para a mata e todo o imaginário construído pelo grupo. Ali, as pessoas olham                 

para o céu e comentam sobre contatos com a natureza, a cachoeira que foram, a energia que                 

sentiram de um pássaro que passou, a fase da lua e ao entrarem para o ensaio dão “olá”                  

olhando nos olhos, como quem está profundamente conectado com o presente, ou como             

chamamos, o aqui e agora. É preciso se conectar profundamente com o presente sem preguiça               

e esse aprendizado acaba indo para o fazer artístico.        

 

(Oração a Laiá e  Seu Estrelo. Foto: Tatiana Reis) 

 

O aprendizado de como são as figuras vem da observação: primeiro se observa              

alguém colocando e depois você coloca, mantendo a essência e acrescentando a sua             

particularidade. E posteriormente, conversamos sobre como foi, o que pode melhorar e é ai              

que nossas observações são mais objetivas. Enquanto a maioria do grupo coloca: “senti que a               

energia não chegou”, eu Marina, Natalia e Luciana, todas envolvidas com as artes cênicas,              

dizemos: “você poderia aumentar o volume da voz e deixar seus gestos mais firmes”, o que                

pode irritar um pouco os mais antigos e ao mesmo tempo, esses também ficam felizes, pois os                 

problemas na botação de figura são solucionados mais claramente. Mas nós não dominamos             



 

 

todas as áreas desse fazer, pois boa parte tem haver com uma conexão mais profunda com as                 

figuras que nem sempre a técnica alcança. Por vezes, foi preciso que eu me desprendesse de                

meus aprendizados passados para poder reaprender outras formas de ser e botar figura. Tico              

Magalhães comenta a respeito da brincadeira:  

 
 

“...a gente sentiu que tinha que ter uma preparação, que não era só intervir, não era                

só chegar no espaço... Ao mesmo tempo, essa é a importância do terreiro, esse lugar               

como umbigo de mundo, mesmo! Esse lugar de onde tudo surge, onde tudo é              

contado, essa relação pra mim de uma roda que tá [acontecendo] aqui, ela se              

conecta, também, com uma roda lá, na Casa da Rabeca ... Sabe?! Esse umbigo!...”             8

(Urtiga, Andressa. P,139) 

 

Aqui, Tico coloca como é importante a preparação tanto para o brincante afim de que               

a figura chegue, quanto com o espaço em que vamos brincar. Pois, para ele a Cultura Popular                 

se conecta no fazer da brincadeira. Assim como a casinha é a casa de todos os grupos da                  

Cultura Popular, lugar onde se acolhe todos eles. A brincadeira que fazemos pra Brasília tem               

uma responsabilidade para com todos os mestres que fizeram ou fazem tal tipo de cultura. 

O aprendizado dentro do grupo é constante, a cada ensaio redescubro o que é o Seu                

Estrelo, e essa redescoberta se dá principalmente por meio da contação de causos do grupo, ou                

pela no próprio brincar. Muitos brincantes já participaram do grupo e por meio dessas              

histórias e pela própria brincadeira, as aprendizagem de 12 anos de grupo acabam chegando              

também aos mais recentes integrantes. 

8 44 Espaço cultural fundado por mestre Salú (Olinda, PE).  



 

 

 

(Ensaio do Batuque com a Renata rosa. Foto Tatiana Reis.) 

 

 

 

 

  



 

 

CAPÍTULO II: Invenção- Tradição e Memória. 

  
“A cultura popular é sempre muito ligada ao local, ao passado e à história daquele               

lugar. Nela você ouve falar de heróis que nunca ouviria na escola oficial. Você              

começa a ouvir a sua história sendo contada por quem foi oprimido e por isso               

proporciona uma outra relação com o local” (Tico Magalhães) 

  

Nesse estudo em busca de pistas que me levam a compreender como o teatro pode               

potencializar o desenvolvimento de Identidades (que trabalharei mais a frente no último            

capítulo) , deparei-me com a necessidade de entender , anteriormente, o conceito de Cultura,              

já que a todo momento em minha trajetória é falado a respeito em “Cultura Popular” ou                

“Contexto Cultural”. Ao ler o livro Teoria Cultural e Cultura popular: Uma introdução, de              

John Storey (1997), ele me apresenta 3 definições amplas talhadas por Raymond Williams . A              9

primeira considera cultura como “processo geral de desenvolvimento intelectual, espiritual e           

estético”.(Storey, John. 1997. P, 14) Também podendo cultura ser definido como           

“determinado estilo de vida, seja de uma pessoa, um período ou um grupo”(STOREY, John.              

1997. P, 14). E por fim cultura para definir trabalhos e práticas de atividade intelectual e,                

especialmente, artística”(STOREY, John. 1997. P, 14). Assim podemos pensar Cultura          

Popular como a segunda e a terceira opção, poucas pessoas escolheriam a primeira opção.              

Qual seria o motivo? 

 

Antes de tentar definir Cultura Popular, é preciso entender a necessidade de falar em              

ideologia. John Storey traz ideologia podendo se referir “ a um sistema de ideias articuladas               

por um certo grupo”(STOREY, John. 1997.P 15) . John levanta também uma outra definição              

de ideologia que sugere um ocultamento ou distorção da realidade e “ tais distorções, como               

dizem, servem aos interesses dos poderosos contra os interesses dos fracos”(STOREY, John.            

1997. P, 16_). E usa a ideologia capitalista para exemplificar como a ideologia pode ocultar as                

reais intenções da classe dominante que não se vê como exploradora ou opressora e como as                

classes subalternas não se veem como oprimidas. E por fim, uma terceira definição que fala a                

9 Raymond Williams (31 Agosto 1921 - 26 Janeiro 1988) foi um acadêmico, crítico e novelista Galês. Seus 
escritos em política, cultura, literatura e cultura de massas refletiram seu pensamento marxista. 



 

 

respeito da influência das “formas ideológicas”, levando a reflexão sobre como os textos,             

sejam eles de novela, música, romances, ou no nosso caso o Mito, apresentam um ponto de                

vista do mundo. Usarei aqui, assim como John, de Bertholt Brecht falando a respeito dessa               

ideia de identidade: “Boa ou ruim, uma peça sempre inclui uma imagem do mundo [...] Não                

existe peça, nem desempenho teatral, que não afete de certa maneira os estados de espírito e                

concepções do público. Não existe arte sem consequências”. Podemos aqui perceber como            10

Brecht nos faz pensar em como os textos são políticos na medida em que demonstram como o                 

mundo é ou como deveria ser. Percebo então, a forma ideológica presente no Mito. Contendo               

ali uma ideia de como a sociedade capitalista é e o que ela faz com quem está ligado à                   

natureza, e como o povo ligado a ela espera fazer a revolução dentro da cidade.  

 

Podemos observar que ideologia (e seus vários conceitos dos quais não dou conta nessa              

monografia) traz ao debate as relações de poder e Política, então percebemos que falar em               

Cultura Popular não passa unicamente pelo Lazer e Entretenimento. Coloca-me na reflexão de             

o que é Cultura popular? John Storey colocou quatro definições apresentadas por Williams,             

mas eu irei me ater a duas, sendo elas a de que a Cultura Popular é “aquela que é deixada de                     

lado após termos decidido o que é alta cultura.” E também a de que ela “como cultura                 

folclórica é insto: uma cultura do povo para o povo.”(STOREY, John. P, 29) Busco essas               

duas definições por acreditar que esses são os fatores que norteiam o discurso do grupo.               

Sabendo do lugar da Cultura Popular, vista por quem faz como o discurso do povo, de quem                 

vive à margem do poder do capital. Assim, acredito que a criação de uma Brincadeira para                

Brasília, lugar onde é decidido o futuro do pais, que fala sobre o povo daqui, a fauna e flora                   

desse Cerrado, é extremamente simbólico e portanto, político.        

10 Bertolt Brecht, On Theatre, Trad. John Willet, Londres: Methuen, 1978,pp. 150-I. 



 

 

 
(Seu Estrelo. Foto: Davi Carvalho) 

Me lembro do estranhamento que me causou ao ouvir que o Grupo Seu Estrelo tinha               

inventado uma tradição. Foi perceptível como em meu imaginário, e acredito que de diversas              

outras pessoas, tradição era algo que não se pudesse saber seu início, seu criador, algo que                

estava estacionado no passado e que não pudéssemos mapear sua trajetória ou criação, apesar              

de parecer óbvio que alguém a criou em algum momento. Então, Eric Hobsbawn me fez               

entender “tradição inventada” como: “(...) um conjunto de práticas, normalmente reguladas           

por regras tácitas ou abertamente aceitas; tais práticas de natureza ritual ou simbólica, visam              

inculcar certos valores e normas de comportamento através da repetição, o que implica,             

automaticamente, uma continuidade em relação ao passado” (2015, p, 8).  

Então, pude entender a tradição como a memória do povo e por meio dela é que essa                 

memória é conservada e passada adiante. No entanto, a tradição dentro do grupo, apesar de               

manter esse conceito inicial de mantedora, está muito mais ligada ao futuro do que com o                

passado. Fazemos a brincadeira para os que virão e é com esse pensamento que a invenção                

toma espaço dentro da tradição. Ela se reinventa sem perder sua característica por meio dos               

costumes que são renovados de acordo com as necessidades grupais.  

A questão da tradição é muito pertinente para o momento em que estamos passando no               

grupo, pois antigos integrantes estão saindo e novos integrantes entrando. Existe uma            

diferença bem clara entre quem está entrando e quem já era integrante, diferença de postura               



 

 

diante das regras e diferença estética de como botam as figuras. Elas acontecem pelo fato de                

quem está a mais tempo, possui formas estabelecidas em comum de falar e se mover dentro da                 

criação, apesar, é claro, de suas individualidades. A relação entre antigo e novo está sempre               

em pauta e por vezes em conflito. Existe uma tensão para que os novos entendam o que faz                  

parte da tradição daquele grupo (o que não pode ser mudado para que não se descaracterize a                 

tradição) e a relação dos antigos com a mudança que é inevitável quando se tem novas                

pessoas entrando, cada uma trazendo uma particularidade para ser somada ao grupo, sabendo             

que a invenção também faz parte dessa tradição. Escolhemos no fazer diário do ofício              

brincante, o que lembrar e perpetuar da história e do que já foi feito nos 12 anos de grupo e o                     

que devemos deixar adormecer no esquecimento grupal. 

Vejamos um exemplo: em um ensaio de julho de 2015, da Quarta roda , no qual ao                 

final o Rio chega para buscar a encantada Isabé, as asas do rio (compostas por 4 pessoas que                  

dançam junto a ele com arcos de fitas) precisavam entender a fluidez do grupo antes de                

assimilar os passos que anteriormente os antigos integrantes haviam determinado como ideais.            

A nova configuração prioriza a fluidez da movimentação aos passos já estabelecidos. Muito             

dessa redescoberta de como achar novas formas de dançar dentro do grupo estão sendo              

trazidas por uma das integrantes mais antigas dele, Júnia Cascaes, que é brincante,             

arte-educadora, dançarina formada, batuqueira das águas no grupo Seu Estrelo e o Fuá do              

Terreiro. Ela começou junto com a nossa entrada ao participar do ensaio que acontece às               

quintas-feiras, com foco nessa fluidez dos movimentos, para a botação de figura nas rodas. É               

por meio desse trabalho de dança que ela está contribuindo para o fortalecimento do grupo               

que, enquanto unidade, tem ficado mais forte. 

  

Posteriormente, comecei a tentar entender quais são as motivações a se criar uma             

tradição. Para que cria-la? Essa questão ficou em aberto durante boa parte da minha trajetória               

estudando Seu Estrelo, e foi durante a minha primeira viagem como membro do grupo em               

Outubro de 2015, rumo à cidade de Sagarana, Minas Gerais ,onde fomos participar do festival               

Sagarana Feito Rosa no Sertão, apresentando a quarta roda, que obtive algumas possibilidades             

de resposta . Antes de irmos, a “Lu”( Luciana Meireles palhaça e brincante no grupo) estava                



 

 

nos contando que o Crersertao estava mobilizando as pessoas para a criação de um mito para                11

a cidade, para fortalecer o local culturalmente como forma de resistência ao abuso do              

agronegócio na região ( segundo ela, as veredas estão secando pois sua água esta sendo usada                

para irrigar quilômetros de plantações). Percebi então, uma das possibilidades, o           

empoderamento pelo campo simbólico, a luta por meio do encantamento que o imaginário             

mitológico pode trazer à população, para um local, fazendo com que eles e seus governantes               

perceberam a importância da preservação desses lugares. 

 
Minorias poderosas sempre se preocupam com a cultura popular da maioria:           

detentores do poder politico sempre consideram necessário policiar a cultura          

daqueles que não tem poder, nela procurando sintomicamente, sinais de inquietação           

política; e, continuamente, a remodelam, seja por patrocínio, seja por intervenção           

direta.( STOREY: 1997,p., 43)  

 

Pude perceber a tensão entre os organizadores que pretendiam escrever um mito para             

ligar mais ainda o povo de Sagarana às Veredas, que ali estavam sendo extinguidas com o                

agronegócio e as grandes empresas que utilizavam o dinheiro como poder, comprando as             

terras, pagando advogados e amedrontando o povo que não tem recursos financeiros para             

lutar. 

 

Nessa viagem, aconteceram várias rodas de conversas com pensadores, biólogos,          

contadores de história junto à população, com temas pertinentes à Sagarana. Em uma dessas              

rodas, Tico falou sobre o emponderamento do discurso: para ele na cultura popular o povo               

tem esse domínio, eles podem escolher como contar sua história. Volta e meia escuto de               

conhecidos, normalmente vindos de um lugar de privilégio, classe média, classe media alta,             

falando que na periferia só tem bandidagem, que a filha da empregada não deve conseguir               

entrar para a universidade, que as pessoas do interior não tem cultura, e são nesses momentos                

11 - Cresertão é um Centro de Referência em Tecnologias Sociais do Sertão, criado em 30/06/2010 - Foi lançado 
no distrito de Sagarana – em Arinos (MG) . Com oito soluções simples e de baixo custo capazes de gerar 
trabalho e renda com sustentabilidade no campo, o centro serve de experiência piloto para uma nova frente de 
trabalho iniciada pela Fundação Banco do Brasil: a implantação de unidades demonstrativas como estratégia de 
difusão e reaplicação de Tecnologias Sociais do Sertão  no país. 
 



 

 

que percebo como o povo se apropria cada vez mais de sua ação enquanto cidadão para                

combater o discurso dominante de interiorização. Então comecei a entender que na Cultura             

Popular os excluídos e os menos favorecidos tem um importante lugar de fala e através dela                

podem expressar sua forma de ver e viver nesse mundo. Em entrevista à Andressa Urtiga               

Moreira , Tico diz: 
 

Eu acho que [a cultura popular] é essa força do encantar, né?! Que eu acho que é                 

muito doida de entender... que é um devolver pelo encantamento! Eu acho que [é]              

isso, e é [algo] muito generoso na cultura popular. (p. 122) 

 

A Cultura popular sempre tem um “quê” de resistência, seja ao capitalismo, à agro              

exploração, ao meio ambiente. Essa expressão da cultura coloca o ser humano em contato              

com a natureza e em ligação com as pessoas, penso eu. Sobre essa resistência, é válido                

ressaltar que a intenção do grupo não é se isolar desse mundo em que vivemos, e sim dentro                  

dele plantar ideias, pensar por outros ângulos como podemos viver dentro da cidade (ou “A               

Grande Coisa”, como é escrita no mito). A resistência se dá por intermédio da ação do grupo                 

no mundo, nas rodas de debate, com os temas levantados nas rodas, a resistência na cultura                

popular também dá-se pelo encantamento, como diz Tico: 

 

“Fura” a Grande Coisa: “(...) porque a parada [a Coisa] tá o tempo todo te                

engolindo e você vê que tá engolindo, e aí você fala: ‘massa, então, o que é que eu                  

posso usar dessas armas? De repente, sem a galera perceber!’ Mas percebendo            

também... Furando ali... De repente um que tá lá dentro [da Coisa] tá percebendo              

também e ajudando no processo! É você ir furando, de alguma forma, esse negócio,              

né?! Então, o trabalho também vem nesse sentido, né?! É isso que eu falo, não é uma                 

brincadeira que você acha e fala ‘pô, massa! Então é isso, e agora vamos aqui criar                

uma comunidade e se isolar’. Não! Mas assim, sabe: como é que a gente entra nisso                

[no sistema]? Como é que a gente fura isso? Como é que a gente entra nesses                

lugares?...( URTIGA, Andressa: 2015, p. 157) 

  

Então, a brincadeira é uma forma de estar dentro da Cidade e de seu sistema               

capitalista, mesmo indo contra o sistema hegemônico e viver a vida lutando pelos nossos              12

12 A hegemonia cultural é um conceito que indica uma preponderância de uma cultura em relação a outras. Não 



 

 

ideias de um mundo mais ligado a natureza e ao ser humano de uma forma afetiva , e no                  13

compartilhar entre as pessoas. 

 
É por meio dos significados produzidos pelas representações que damos sentido à            

nossa experiência e àquilo que somos. Podemos inclusive, sugerir que esses sistemas            

simbólicos tornam possível aquilo no qual podemos nos tornar. A representação,           

compreendida como processo cultural, estabelece identidades individuais e coletivas         

e os sistemas simbólicos nos quais ela se baseia fornece possíveis respostas às             

questões : Quem sou eu? O que eu poderia ser? Quem eu quero ser? Os discursos e                 

os sistemas de representação constroem os lugares a partir dos quais os indivíduos             

podem se posicionar e a partir dos quais podem falar.(WOODWARD,2014 p: 18) 

 

A cultura popular é feita a partir do lugar de fala do povo, o que as pessoas querem                  

dizer, mostrar, pedir e sonhar a respeito da sua realidade. Em Seu estrelo não é diferente,                

dentro do grupo se constroem narrativas que levantam questões a respeito de Brasília e quem               

aqui vive. Criando um sentido próprio a experiência de viver, através do encantamento da              

brincadeira. 

 

 

 

 

 

 

 

  

significa que essa cultura é superior a todas as outras, mas que é seguida pela maioria e tem um impacto sobre 
outras culturas, causando muitas vezes modificações nelas.( www.significados.com.br. Texto digital) 
13 "Afeto" (affectus ou adfectus em latim) é um conceito usado em filosofia por Spinoza, Deleuze e Guattari, o 
qual designa um estado da alma, um sentimento. De acordo com a Ética  III, 3, Definição 3, de Spinoza, um afeto 
uma mudança ou modificação que ocorre simultaneamente no corpo e na mente. A maneira como somos 
afetados pode diminuir ou aumentar a nossa vontade de agir. ( http://pt.unionpedia.org/. s/d. Texto digital) 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO III: Identidade e Pedagogia Teatral 

 
“A primeira condição para que um ser possa assumir um ato 

comprometido está em ser capaz de agir e refletir”  

Paulo Freire 

  

Durante toda minha graduação ouvi que um dos objetivos principais da educação é             

possibilitar a formação de cidadãos críticos e comprometidos com a mudança de nossa             

sociedade. Entretanto, não ficou claro para mim quais os meios possíveis para que isso              

pudesse acontecer, então compreendi que essa poderia ser uma busca individual do meu             

entendimento a respeito da docência e de suas metodologias. E foi por isso que escolhi o                

grupo Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro para essa jornada em busca do que seria identidade e                  

como a arte que eu pratico e vivo junto ao grupo, me facilitou essa percepção. 

 

Em meio às aulas de Metodologia do Ensino do Teatro 1 e 2, a primeira ministrada                

pelo professor Graça Veloso e a segunda pela professora Fabiana Marroni, surgiram            

discussões a respeito de uma ideia que precede a metodologia que posso escolher para levar               

aos alunos. Acredito que a percepção do aluno de sua própria identidade possibilita a ele um                

empoderamento de seu discurso, a reflexão consciente, entendendo as diferenças e           

semelhanças entre ele e os demais e permite o entendimento de que cada indivíduo possui um                

lugar de fala diferente na sociedade em que vivemos. 

 
Ao examinar sistemas de representação é necessário analisar a relação entre cultura e             

significado (HALL,1997). Só podemos compreender os significados envolvidos        

nesses sistemas se tivermos alguma ideia sobre quais posições-de-sujeito eles          

produzem e como nós como sujeitos, podemos ser posicionados em seu           

interior.(WOODWARD, 2014 p: 17) 

 

Comecei com essa fala de Kathryn Woodward a fim de esclarecer como a criticidade,              



 

 

a meu ver , deve estar ligada a uma profunda reflexão do sujeito a respeito de quem ele é e                    

isso implica em entender o que nos é imposto e o que é de nossa escolha, diante das                  

possibilidades dadas pela sociedade na qual vivemos.  

 

 

 

 

Entendo por identidade o que Rutherford diz: “[...] a identidade marca o encontro de              

nosso passado com as relações sociais, culturais e econômicas nas quais vivemos agora [...] a               

identidade é a intersecção de nossas vidas cotidianas com as relações econômicas e políticas              

de subordinação”( 1990. P, 19). Sabendo sua história, e se percebendo como agente             

transformador da mesma, o aluno pode construir de forma mais consciente seu lugar no              

mundo, empoderando seu discurso. Partindo dessa ideia, acredito que o Teatro, sendo uma             

arte grupal e que propõe discussões com temas variados, possibilita embates entre ideologias.             

Trazendo aos alunos reflexão, fortalecendo e flexibilizando suas visões de mundo por meio da              

diferença. A respeito da diferença Kathryn diz: 
 

As identidades são fabricadas por meio da marcação da diferença. Essa marcação da             

diferença ocorre tanto por meio de sistemas simbólicos de representação quanto por            

meio de formas de exclusão social. A identidade, pois, não é o oposto da diferença: a                

identidade depende da diferença”(WOODWARD,:2014, p.  40) 

 

Podemos pensar também que essa diferença, do eu para outro, pode gerar exclusão social e/               

ou marginalização como levanta a autora, já que a diferença é aquilo que difere uma               

identidade da outra, normalmente colocando em oposição. Mas também podemos olhar pelo            

ponto onde a diferença pode mostrar a diversidade e o hibridismo, enriquecendo o convívio              

entre os alunos e a sociedade. Com isso os alunos se percebem dentro de um mundo diverso e                  

múltiplo, unidos pela convivência, de respeito e crescimento com a diferença. 

Não quero aqui ser simplista em relação a identidade, sei que saber-se indivíduo pode gerar               

hostilidade e até mesmo violência, envolvendo a etnia, religião, sexualidade, gênero e uma             

infinidade de conceitos. Mas, também acredito que não nos atentamos a isso, os problemas              



 

 

como a falta de empatia, sensibilidade com o outro e consigo mesmo continuará a existir. Ao                

mesmo tempo que apenas o estímulo à diversidade não é o suficiente para distanciar a               

hostilidade. Assim, concordo com Tomaz Tadeu da Silva quando ele diz que ” Nessa              

abordagem, a pedagogia e o currículo tratariam a identidade e a diferença como questões              

politicas. Em seu centro, estaria uma discussão da identidade e diferença como produção.”             

(2014. P, 99). Acredito também nessa ideia de que uma pedagogia que se propõe a celebrar as                 

diferenças também entre em questões mais profundas para questionar também como são            

forjadas as identidades, quais são os mecanismos que propõe a diferença. Mais que propor a               

percepção de identidade, percebo agora que é necessário questiona-las, desconstrui-las.          

Trazendo a multiplicidade à tona, como fluxo de diferenças. 

 
(...) diferenças que são irredutíveis á identidade. A diversidade limita-se ao           

existente. A multiplicidade estende e multiplica, prolifera, dissemina. A diversidade          

é um dado- da natureza da cultura. A multiplicidade é um movimento.” (SILVA, ,              

2014, p. 100 a 101)  

 

Sabendo que as peças possuem uma ideologia, podemos levantar em sala de aula as              

questões de cada temática para que os alunos se posicionem, e escutem as demais opiniões a                

respeito assim construam cenas e questionam as escolhas estéticas e textuais. Buscar a             

criticidade tem relação com a voz pessoal dos alunos, possibilitar que eles contem a própria               

história e instigar sobre ela a respeito dos contextos políticos, históricos, filosóficos,            

geográficos e estéticos.  

Percebo todos os dias, enquanto ando pela rodoviária ou acesso o Facebook, a grande              

dificuldade de comunicação entre as pessoas e uma falta de sensibilidade com o outro que me                

assusta, desde passar pela rodoviária e ignorar o morador de rua, a desrespeitar outras formas               

de ver a vida nas redes sociais. Recorro aqui novamente a Paulo Freire: 

 
É preciso que seja capaz de, estando no mundo, saber-se nele. Saber que, se a forma                

pela qual está no mundo condiciona a sua consciência deste estar, é capaz, sem              

duvida, de ter consciência desta consciência condicionada. Quer dizer, é capaz de            

intencionar a sua consciência para a própria forma de estar sendo, que condiciona             

sua consciência de esta.(FREIRE: 1979, p 19) 



 

 

 

Sempre me perguntei quais foram os caminhos que trilhei para sair do que já era               

esperado de mim, sendo filha de pai vigilante e mãe empregada doméstica. Tenho total              

orgulho da trajetória de luta de meus pais, mas sei que a universidade pública não era um                 

lugar que as demais pessoas esperavam que eu ocupasse. Sabendo meu lugar de fala, comecei               

a perceber como eu poderia me posicionar na sociedade. 

E foi nessa análise entre cultura e significado que percebi o que me fez ter o poder de                  

escolha sobre o meu futuro. A reflexão a respeito de como a sociedade se configura, quais                

papéis sociais são impostos a mim e quais eu mesma posso forjar e essa reflexão interferiu                

diretamente em minha ação sobre a minha realidade. Essa reflexão é cada dia mais estimulada               

por fazer parte do grupo Seu estrelo, e dentro dos nossos debates sobre os temas e escolhas de                  

qual viés daremos às figuras que eu fortaleço e reflito sobre quem eu sou e como posso mudar                  

e compartilhar no mundo, com o mundo. 

 

Acredito que as possibilidades de transformação diminuem consideravelmente se não          

levamos em conta a multiplicidade, a individualidade e o discurso político que carregamos.             

Dominar essas armas é um dos passos para ser agente da própria história. E dai a importância                 

de um grupo que se propôs a inventar uma brincadeira para Brasília, construindo um discurso               

que promove o respeito ao meio ambiente, ao ser humano e as relações horizontais entre as                

pessoas. Abrindo espaço a quem não se encaixa tão confortavelmente na cultura hegemônica             

em que vivemos. Levantando também a bandeira da cultura popular por onde se apresenta,              

trazendo a tona as vozes do povo que celebra a comunhão entre as identidades. Seu Estrelo                

lugar de resistência, invenção e reflexão. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Considerações Finais 

 

 

 

A presente monografia buscou levantar questões a respeito das noções de cultura,            

tradição, identidade e arte-educação a partir de um olhar sobre a atuação do Grupo Seu               

Estrelo e o Fuá no Terreiro. Percebo hoje que a minha ingenuidade diante da Cultura Popular                

foi sendo aos poucos desconstruída, buscando nela agora grandes questões, aprofundamento           

que, claro, não cessou. Compreendi que as minhas ideias a respeito de identidade na educação               

eram muito mais profundas, e ainda são, vendo como uma solução simplória a aceitação da               

diferença. Mas foi esse caminho que me levou a grandes descobertas sobre o fazer político,               

que é ser brincante e que é escolher a percepção de identidade como norteadora para uma                

Pedagogia Teatral que empodera o discurso dos discentes. Ainda há muito a aprender junto      

aos meus companheiros do Seu Estrelo e as figuras que, tão generosamente, me proporcionam              

infinitos questionamentos. Só tenho a agradecê-los. 

 

 

(Mulher barbada- que guarda os mistérios do mundo. Foto: Tatiana Reis) 
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