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RESUMO 
  
A dimensão estética africano-brasileira é guia de nossas reflexões que concebe a arte como 
linguagem de renovação curricular da educação contemporânea. Compartilhar as linguagens 
artístico-pedagógicas, criadas no contexto de educação pluricultural do Grupo Artebagaço 
Odeart e sistematizadas no mestrado em Educação e Contemporaneidade da Universidade do 
Estado da Bahia- PPGEduC/UNEB, pesquisa concluída em 2007, é objetivo deste artigo. As 
projeções das linguagens desdobram-se nas vivências pedagógicas do Projeto Odeart, na 
Associação Artístico-Cultural Odeart, em disciplinas da Faculdade Montessoriano de 
Salvador. Os impactos das projeções estão sendo analisados no doutorado do mesmo 
programa, busca entender se as experiências pedagógicas ajudam na construção das 
identidades plurais da escola. 
 
Palavras-chave: estética africano-brasileira; contemporaneidade; educação pluricultural. 

 

RESUMEN 

 La dimensión estética de los afro-brasileños guía de nuestro pensamiento que concibe el arte 
como un lenguaje de la renovación curricular de la educación contemporánea. Compartiendo 
el lenguaje artístico y pedagógico, creado en el contexto de la educación multicultural Grupo 
Artebagaço Odeart y sistematizada en el maestrazgo en Educación y contemporaneidad de la 
Universidad de Bahía-PPGEduC / UNEB, la investigación realizada en 2007, es propósito de 
este artículo. Las proyecciones de las lenguas se desarrollan en el proyecto pedagógico Odeart 
experiencias en la Asociación Artístico-Cultural Odeart en disciplinas de la Facultad 
Montessoriano de Salvador. Las proyecciones de los impactos están siendo analizados en el 
mismo programa de doctorado trata de comprender si las experiencias educativas ayudan a 
construir las identidades plurales de la escuela. 
 
Palabras clave: estética afro-brasileña, contemporaneidad, educación multicultural.  
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Odeart é uma perspectiva de linguagem artístico-cultural criada, a partir de 1990, por três 

artistas e educadores da comunidade do Cabula no Grupo Teatral Artebagaço que, a partir de 2004, 

passou a denominar Grupo Artebagaço Odeart. Entre 2004 a 2007, as linguagens foram sistematizadas 

no curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade da 

Universidade do Estado da Bahia – PPGEduC/UNEB, concebidas como linguagens mítico-poéticas 

africano-brasileiras na linha de pesquisa Processos Civilizatórios: Educação, Memória e Pluralidade 

Cultural. 

A pesquisa de abordagem etnográfica foi concluída em 2007, teve a orientação de Dra. 

Narcimária Correia do Patrocínio Luz, criadora e coordenadora do PRODESE, Programa 

Descolonização e Educação do Departamento de Educação Campus I, UNEB. 

A abordagem teórico-metodológica, composta por autores a exemplo de: Narcimária 

Luz (2000), Marco Aurélio Luz (1995), Muniz Sodré (2000), Juana E. dos Santos (2002), 

Michel Apple (1999), Michel Maffesoli (2002), Michel Foucault (2004), Tomaz Tadeu 

(1999), permitiu acesso às categorias analíticas fundamentais: arkhé, eidos, comunalidade 

africano-brasileira, contemporaneidade e compreender o sentido de educação pluricultural. 

Por este caminho, a dimensão estética africano-brasileira enunciou a riqueza do legado 

africano do Brasil com suas formas e modos de linguagens simbólicas dos ancestrais, e, ao 

concluir a pesquisa, iniciei as projeções dos resultados em outros lugares, além do Grupo 

Teatral Artebagaço Odeart, um destes lugares foi a Faculdade Montessoriano de Salvador, 

onde atuo como docente na educação superior utilizando as linguagens para motivação das 

estudantes do curso de Licenciatura em Pedagogia. 

As experiências permitem aos futuros educadores a compreensão de que crianças, 

adolescentes, jovens e adultos das escolas brasileiras têm o direito de sonhar e de realizar seus 

sonhos, que é também de uma coletividade, ancorados por linguagens de sua ancestralidade, 

já que o "currículo é documento de identidade" (SILVA, 1999, p. 150) e vivemos num país 

pluricultural como afirma a Constituição de 1988. 

Em "Recriações Odeart" encontram-se frutos de experiências artístico-pedagógicas ancoradas 

na linguagem Odeart, as experiências aqui apresentadas foram elaboradas em 2006.2 e entre 2008 a 

2009. Nestas experiências, as futuras educadoras quebram as amarras verbais e corporais guiadas pela 

estética africano-brasileira das linguagens Odeart, linguagens que compõem as referências do estudo 

em desdobramento no doutorado em Educação e Contemporaneidade, PPGEduC/UNEB. 

 

ARTE E CURRÍCULO NA CONTEMPORANEIDADE 

A contemporaneidade é aqui entendida por “aqui e agora” (LUZ, 2005) refere-se ao 

momento demarcado por valores sociais da modernidade: capitalismo, nacionalismo, 
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industrialização, relação de produção e consumo e de inclusão e exclusão social imposta pelo 

“contratualismo” (SANTOS, 1999) e outros ideais da modernidade, a exemplo dos aspirados 

pelo filósofo Rousseau no século XVII. 

 Ao mesmo tempo, é a contemporaneidade fértil em lutas para reafirmação dos grupos 

sociais que se contrapõem à modernidade com experiências sociais e culturais plurais de 

ruptura dos valores ideológicos homogeneizadores da modernidade. 

Nestes cenários de conflitos sociais, a dimensão estética africana não é apreciada por aqueles 

que se ancoram nos valores da modernidade, principalmente nos cenários da escola, mesmo com a 

regulamentação da Lei 10639/2003 (MEC, 2004) que assegura o direito à igualdade de condições de 

vida e o reconhecimento da história e cultura africana, afro-brasileira e indígena que compõem o 

patrimônio civilizatório brasileiro ao lado das heranças europeias, a estética africana continua sendo 

tratada como arte nordestina, arte caipira, folclore e outras expressões que atribuem considerações de 

"expressões menores" à sociedade oficial. 

 Do que sabemos, a estética africano-brasileira é uma herança de povos oriundos de diversas 

partes do continente africano, pessoas de diferentes etnias que a partir do século XVI foram 

transplantando do seu solo de origem modos e formas de linguagens que caracterizam os legados 

civilizatórios da África. 

Decerto que não vieram, foram trazidas por força da política colonial luso-européia, mas no 

bojo da estética que assegura o saber ancestral2, os povos de etnias africanas transplantaram e 

reterritorializaram expressões e imagens com signos e símbolos de sua coexistência milenar. 

 Quando comparada à estética dos modos e formas de linguagem usadas no cotidiano das 

vivências comunitárias de Salvador, a exemplo; comunidades do Cabula e Boca do Rio, a estética 

africana não faz nenhuma diferença em relação à baiana, embora saibamos que na comunidade esta 

estética sofreu e sofre de imediato as transformações impostas por políticas socioeconômicas do 

mundo urbano-industrial e nem, por isto, o povo destes locais deixa de recriar linguagens do passado 

no presente, preservando-as nas comunidades-terreiros. 

Contudo, há negação desta criatividade plural no cotidiano de instituições escolares, em todos 

os níveis de ensino. A inibição de "os processos de criação" (FAYGA, 1989, p.12) muito se deve ao 

documento máster que ancora as práticas; o currículo oficial. E, mesmo LDB 9394/1996 (MEC, 1996) 

apontando necessidades de mudanças na educação brasileira, o bojo do currículo oficial entra em 

dissonância com linguagens e saberes das vivências comunais. 

O currículo, ainda, orienta a criação de políticas pedagógicas com concepções “positivistas e 

tecnoburocráticas” (Cf. LUZ, 2002, p.78), estas políticas, com suporte em aparatos didáticos (livros e 

módulos), impõem o conhecimento pré-estabelecido e desvinculado da realidade vivida pelos alunos, 

as diferenças ou linguagens plurais são ignoradas. 
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 O currículo oficial orienta uma visão pedagógica de ênfase no conteúdo e alimenta ações 

metodológicas desarticuladas das necessidades de aprendizagem capazes de reparar as dívidas 

educacionais da sociedade oficial com os africano-brasileiros, dívidas provocadas pela histórica 

negação da participação do africano e seus descendentes do sistema escolar e dos outros setores que 

asseguram os direitos humanos: sociais, políticos e civis. 

Além disto, a organização curricular oficial, desde os programas das universidades aos das 

escolas da educação básica, impõem a universalização da educação fortalecida por uma literatura 

acadêmico-científica que pouco se abre à diversidade cultural. Nos cursos de formação do educador e 

formação continuada há pouco incentivo para ruptura das estruturas educacionais ancoradas nos 

princípios humanísticos clássicos, conhecimentos e linguagem tecnicista. Percebemos, claramente, que 

a educação escolar que temos no Brasil acaba formando sujeitos para, apenas, produzir e consumir. 

E mesmo as disciplinas de arte no curso de Pedagogia têm uma reduzida carga horária que não 

oferecem um canal aberto ao dialogo com as diferenças de etnia, gênero, raça, sexo, idade e outras 

diferenças ocultadas pela hegemonização ideológica da sociedade oficial. A arte africana, ao ser 

inserida nas aulas da disciplina Pesquisa e Prática (2006) da Faculdade Montessoriano, provocou 

impacto nas estudantes, com passar do tempo, criou novos valores como respeito aos contextos 

simbólicos africanos e indígenas, sobretudo os contextos presentes nas obras literárias.  

 

 TERRITÓRIO - IDENTIDADE E ESTÉTICA AFRICANO-BRASILEIRA  

A "comunalidade3 africana" do Brasil criou territórios de afirmação da liberdade 

primeiro em quilombos, em seguida em "irmandades católica" (REIS, 2003), sempre 

celebrando seus ancestrais e entidades sagradas em "comunidades-terreiros" (SANTOS, 2002, 

p. 49). No século XIX estas comunidades passaram a realizar suas atividades litúrgicas, 

publicamente, como foi o exemplo da primeira casa pública de culto iorubá na Bahia o Ilê Iya 

Omi Ase Aira Intilé, situada atrás da igreja da Barroquinha. 

É interessante perceber que estes fatos históricos da luta pela afirmação da identidade 

cultural dos africanos no Brasil estão relacionados à dinâmica de fundação e expansão da 

dimensão estética africano-brasileira. Em territórios político-culturais, os africanos 

escravizados com seus eidos, linguagem recriada, transplantaram e adaptaram vários modos e 

formas de linguagem de ritualização do passado no presente e futuro. 

 O discurso simbólico mantidos nas práticas litúrgicas, realizado na teatralização do 

corpo, nos movimentos da dança das sacerdotisas, no canto do coro e da platéia animada da 

egbe ou ganzuá, quer dizer comunidade-terreiro, preserva os ritos no ritmo da musicalidade. 

As cores dos vestuários, a sonoridade do coro, os gestos corporais, o cenário com folhas e 
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galhos de árvores simbolizando a floresta ancestral são elementos constituintes do texto 

poético carregado de emoção da estética africano-brasileira. 

A estética africano-brasileira, resguardada na dinâmica de socialização das 

"comunidades-terreiros", permite reconhecer que arte são combinações encontradas nas 

fragrâncias dos perfumes, nos sabores da culinária das oferendas, nas manifestações festivas 

para além dos muros das comunidades-terreiros como: bumba-meu-boi, corrida-de-saco, 

nego-fujão, congadas e muitas linguagens que estão tão vivas na memória social afro-baiana 

quanto nos afoxés e blocos-afros nos festejos do Carnaval. 

A dimensão estética de identidade africano-brasileira ganhou espaços na Bahia e 

participa dos ritos cotidianos fortalecendo o cenário de África reterritorializada, é inegável tal 

acontecimento, e um exemplo da presença do arquétipo ancestral, ou “mito encarnado” 

(MAFFESOLI, 2001, p. 189) presentificado, é o lugar onde encontra-se a Faculdade 

Montessoriano de Salvador, comunidade da Boca do Rio, antigo quilombo Caxundé, onde a 

comunidade mantém vivências sociais por via da linguagem recriada. 

Com efeito, para entender a comunidade Boca do Rio, na contemporaneidade, é 

necessário conhecer suas referências histórico-sociais identitárias e, assim, é possível 

reconhecer que no território atual encontram-se bastante vivos e atuantes os modos e formas 

das linguagens simbólicas e saberes recriados e atualizados por moradores. 

É como diz Muniz Sodré: 

 

Comunidade, por sua vez, não é um espaço utópico de trocas beatificadas, 
isenta de conflito e luta. É, antes, o lugar histórico possível em que a tradição 
se instala como uma dimensão maior que a do indivíduo singular, levando-o 
a reconhecer-se nela como algo diferente de si mesmo, como um grande 
outro que inclui tanto pedras, plantas, animais e homens, como a própria 
morte, com a qual se  institui uma troca simbólica na forma de culto 
ancestral. (SODRÉ, 2002, p. 171). 
 

 
A escola não entende comunidade desta forma, sendo co-participante de estados de 

violência simbólica (silenciamento das linguagens recriadas características da identidade 

africana) insiste em confundir o conceito de diferença humana por diferença cultural ao 

ignorar a característica cultural para ressaltar expressões biofísicas ou fenotípicas (lábios 

grossos e finos, cabelos lisos e crespos, pele negra e branca). Nesta comunidade o fenótipo 

negro ou branco não é determinante para comunalidade, as alianças se fazem pelo respeito aos 

vínculos plantados pelos ancestrais africanos, vínculos de fortalecimento dos valores 

herdados. 



 6

Foi assim que, em 2008, discussões em torno da estrutura e procedimentos 

metodológicos da pesquisa em educação, na disciplina Pesquisa e Práticas em Educação, 

geraram impulsos de recriação de um cenário pedagógico de comunalidade e constituíram 

possibilidades de atuação Odeart com alunas do segundo semestre do curso de Pedagogia da 

Faculdade Montessoriano de Salvador. Neste espaço passamos as conhecer e questionar os 

procedimentos metodológicos da pesquisa que guiam as verdades absolutas criando temores e 

incertezas quando diante da realidade vivida. 

 

Quando já não se tem quaisquer garantias ideológicas, religiosas, 
institucionais, políticas, talvez seja preciso saber apostar na sabedoria 
relativista. Esta “sabe”, por um saber incorporado, que nada é absoluto, que 
não há verdade geral, mas que todas as verdades parciais podem entrar em 
relação umas as outras. (MAFFESOLI, 2001, p. 11) 
  

 

 O cenário, inicialmente, foi hostil por ser aos sábados, dia reservado por muitas 

alunas para dedicar-se a si mesmo e aos seus familiares, mas a dinâmica pedagógica, aos 

poucos, desdobrou-se animando os corpos do cansaço natural de fim de semana.  

Durante o semestre realizamos oficinas de leituras em classe, desconstrução e 

reconstrução de conceitos, exposição de resultados de pesquisa bibliográfica e documental, da 

análise dos frutos colhidos surgiu a composição de uma recriação cênica adaptada da narrativa 

mítica africano-brasileira de Mestre Didi Axipá (2003, p. 31), ensaio artístico-culturais e 

apresentação cênica ancorados em linguagens da "pesquisa etnográfica" (LUDKE; 

ANDRÉ,1986, p. 13). As oficinas desdobraram-se em 16 horas das 32h da disciplina. Com 

isto, acreditamos realizar dinâmicas pedagógicas de valorização dos legados do patrimônio 

africano na educação superior.  

E tudo isto é de se esperar, pois o lugar Boca do Rio foi povoado pelos povos do 

Caxundé, hoje é a ladeira Caxundé. Poucos moradores da Boca do Rio sabem que foi 

Constâncio Silva e Souza, um africano de Angola, pai do Tata Gregório Makweende, quem 

fundou a comunalidade Caxundé. Os moradores mais velhos sabem que Makweende fundou a 

comunidade terreiro Unzo Taata Makweende, casa de tradição Angola preservada por 

descendentes dos africanos que acompanharam Constâncio. 

Poucos sabem também que a capoeira, festa de largo, a feirinha principal, as rodas de 

samba, a puxada de rede na praia da Boca do Rio, da antiga colônia de pescadores, 

inauguraram as referências estéticas da cultura africana do lugar. 
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Acontece que, enquanto o etnocentrismo tenta silenciar os símbolos da tradição nas 

instituições modernas, as ações de afirmação da identidade africana, como as linguagens 

Odeart, renovam os modos e formas plantadas com efervescentes diálogos como os cenários 

desta disciplina sobre metodologia da pesquisa em educação. 

E, tendo como referência esta população quilombola, fomos substituindo conceitos 

subjugadores como "objeto de pesquisa", para falar do povo morador do lugar e descendente 

de africano, por conceitos "sujeitos da pesquisa" que valorizam a identidade humana e o 

significado cultural que estas pessoas dão ao seu viver.  

Assim, no lugar de negros e escravos usamos africanos e escravizados, para nos 

referirmos aos alunos das escolas municipais da Boca do Rio e seu entorno usamos “africano-

brasileiros/africano-brasileiras”, estes últimos cunhados Por Luz (1995). 

 

COMPONDO NOVOS CENÁRIOS. 

A arte, no contexto pedagógico Odeart, pode ser o próprio fazer humano, o 

conhecimento tradutor da realidade vivida e expressões de pluralidade recriadoras da cena 

apreciada com sensibilidade, emoção e abstração. Este entendimento se deve à ancoragem 

categorial africano-ioruba Odara, que significa bom, belo e útil, se refere ao fazer artístico e 

ao objeto artístico numa produção cultural em constante movimento. 

Com efeito, nas dinâmicas Odeart, metodologicamente, não importa as funções que 

arte desempenha: o fazer, o conhecimento, forma de importa o encantamento que esta produz 

quando reanima os "corpos dóceis" (FOUCAULT, 2004, p. 117) formatados pelas ideológicas 

verdades absolutas. Arte, neste cenário, é a espontaneidade criativa, dinâmica e favorece o 

brotar das recriações artístico-pedagógicas e culturais locais. 

Talvez por isto que se torna complexo utilizar a palavra arte para caracterizar o jogo 

estético (acabamento das formas) de uma atividade humana. Mais complexo ainda é o 

conceito artista quando atribuído àqueles que fazem as atividades que dinamizam cenas 

artístico-pedagógicas. 

Principalmente, quando as disciplinas da educação superior são: Metodologia dos 

Anos Iniciais em Língua Portuguesa, Currículo e Sociedade e Políticas e Projetos de 

Educação Formal e Não-formal. Será arte este fazer? Há artistas em cena? São 

questionamentos surgidos por parte das estudantes durante minha experiência de docência 

nestas disciplinas, momento em que percebi que o conceito de ciência ou de pesquisa 

acadêmica, para as estudantes, é apenas o do solo positivista. 
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As experiências continuam, foi acompanhando quatro alunas no projeto de iniciação 

científica da Montessoriano que tornou possível realizar um estudo da linguagem Odeart com 

três sucessivos encontros: quinto, sexto e sétimo semestres. 

 Enquanto vivem as experiências dos conteúdos sobre educação e linguagem 

pedagógica carregados de expressões positivistas, tecnoburocráticas plenos de uma verdade 

absoluta, as alunas puderam vivenciar o uso de metáfora como a elaborada na pesquisa do 

mestrado, “movimento agachado” 4, que nos levaram a curvar que nem bambu5 para enfrentar 

o recalque ideológico, o quase dogmatismo dos conteúdos positivistas e etnocêntricos. 

Nestas situações, Boal diz que “A emoção é prioritária” (1991, p. 8) aos processos de 

criação artística, foi com muita sensibilidade que dialogamos sobre expressões subjugadoras 

da pessoa e da cultura, sobre as políticas de composição de palavras (signos e símbolos), a 

semântica politicamente engendrada para representar status de superioridade de uma cultura 

(europeia) e de inferioridade da outra cultura (africana).  A criatividade brota com o 

movimento agachado conhecendo a estética. 

Tivemos também a oportunidade de interpretar situações em contextos pedagógicos 

vividos nas escolas municipais da Boca do Rio e seu entorno que nos guiaram ao 

entendimento do conceito de arte e artístico, arte e artista. Com efeito, tal compreensão 

realiza-se pela sensibilidade de quem respeita e aprecia a manifestação da força interior no 

seu próprio corpo. A apreciação da arte consiste numa linguagem transbordante de beleza que 

favorece uma nova concepção Odara: bom, útil e belo. 

As linguagens recriadas, eidos, seguiram ensinamentos do mito Odé, o caçador do 

alvorecer, caçador que orienta a busca do alimento para seu grupo, guardião da comunidade e 

protetor da tradição. Na narrativa mítica do Odé está claro que o caçador, apenas, caça o que é 

necessário, e foi como uma metafórica caçada africana que as aulas se transcorreram: buscar 

na "mata"7 o mistério, o encantamento, elementos de impulso da recriação de saberes e 

linguagens pluriculturais. 

Com muitos diálogos, as futuras educadoras foram conhecendo a semântica que 

desqualifica e/ou enaltece: interpretando o conceito de currículo e recriando outros conceitos, 

interpretando o conceito de metodologia da língua portuguesa padrão e comparando-o ao 

conceito de modos e formas de linguagem que respeitam a diversidade da língua materna dos 

alunos da escola municipal do estágio da disciplina Fundamentos e metodologias dos anos 

iniciais em língua portuguesa. 

 Assim, foram percebendo o recalque ideológico imposto pelo conceito de língua oficial 

(BAGNO, 2002), nas aulas das disciplinas da educação Fundamental I. O conceito de língua 
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materna é elaborado em toda obra “Lingua Materna”, nesta, o autor usa a expressão variantes 

linguísticas para se referir as palavras usadas por falantes de uma língua herdada da família e 

da comunidade, como acontece com os falantes da língua portuguesa na Bahia que não 

tiveram acesso ao uso do português padrão oficial. 

Os conceitos de políticas e projetos nos ajudaram a construir a crítica aos conceitos de 

“educação formal e educação não-formal” (GOHN, 2008, 90 - 96) das perspectivas 

positivistas. Percebemos também que o cenário educacional da maioria das crianças de zero 

aos seis anos da Boca do Rio está em instituições comunitárias, espaços de educação 

caracterizados educação não formal por perspectivas tecnoburocráticas. 

É importante compreender que, nestes cenários de educação pluricultural africano-

brasileira, a compreensão das referências simbólicas valoriza a dimensão estética que 

caracteriza a arte em movimento, como a arte africana, nesta o passado dialoga com o 

presente em constante reelaboração por parte de quem a entendeu. 

 

CONCLUSÃO: CENÁRIOS DE EDUCAÇÃO PLURICULTURAL. 

A pesquisa, no momento, encontra-se no curso de doutorado, orientada por Dra. Jaci 

Maria F. de Menezes no Projeto Memória da Educação na Bahia – PROMEBA/ 

PPGEduC/UNEB da mesma linha de pesquisa que foi realizado o estudo do mestrado. As 

projeções da Odeart são referências de análise para identificar e caracterizar as experiências 

que as identidades se constituem plurais dentro e fora da escola. 

 As experiências trazidas para este artigo é parte do estudo que se propõe a identificar 

e sistematizar as experiências de linguagem pluricultural possíveis de constituir fonte de 

memória da educação na Bahia. Desta forma, os resultados do estudo concluído (2007), as 

linguagens Odeart, e os impactos que estes resultados provocaram são também referências do 

estudo iniciado no doutorado. 

 Do estudo concluído foi possível compreender que a linguagem da arte é, talvez, uma 

das poucas expressões capaz de romper com as certezas absolutas da modernidade tão 

presente na escola oficial, é também linguagem das possibilidades de recriação de cenários 

pluriculturais para possíveis diálogos na contemporaneidade. 

Entendemos que a educação na contemporaneidade precisa de iniciativas de diálogos e 

negociações de uso dos espaços ilhados na educação básica e superior. E, para que a escola, 

que é tão apegada aos valores de uma “educação moral” (DURKHEIM, 2008) do período 

colonial, possa abrir à criação e acolhimento de novos valores educativos é preciso uma ética 

acolhedora da pluralidade cultural. 
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A contemporaneidade expressa o paradoxo existencial, aquilo que nega a identidade é 

também o que afirma a diferença, a arte coexiste nestes lugares e é capaz de dialogar com os 

conflitos gerados pelo antagonismo existencial. 

 Ficamos por aqui deixando algumas imagens para reflexão sobre o sentido 

“descolonizar as Américas”, como propõe FANON (1968, p. 69). Para entender a 

contemporaneidade é preciso derrubar muros do saber etnocêntrico e romper "cortinas do 

silenciamento" que mantém as identidades plurais alijadas no processo de construção de 

iniciativas de renovação das instituições modernas. 

 

            
Ensaio da peça filho de Oxalá                               Projeto de Iniciação Científica. 
 Fonte: Janice Nicolin (2006)                                Fonte: Janice Nicolin (2008)                                  
                                                                                       
         
                    

NOTAS 
 
1 Mestre em Educação e Contemporaneidade; Linha de Pesquisa Processos Civilizatórios: Educação, Memória e 

Pluralidade Cultural; Curso: Doutorado em Educação e Contemporaneidade da Universidade do Estado da Bahia 

– PPGEduC/UNEB. E-mail. janicesnicolin@gmail.com 
2 Conhecimentos de diversos e múltiplos povos. 
3 O termo expressa o sentido de união de várias etnias africanas para afirmação dos seus legados culturais: 

congo-angola, nagô-ioruba, jejes, nupe, fon, fulani, foi criado por Marco Aurélio Luz (2005, p. 101). 
4 Uma metodologia da perspectiva Odeart que motiva o participante a atuar no cenário como um iniciante no 

processo pedagógico. Agachar significar curvar-se diante de quem tem mais conhecimento. 
5 Ditado dos antigos africanos para mostrar a resistência aos valores culturais coloniais e neocoloniais. 
6 Recriação cênica composta a partir da narrativa literária africano-nagô adaptada e/ou inspirada dos contos 

escritos por Mestre Didi Axipá, contos com referências simbólicas da tradição africana da Bahia. 
7 A palavra foi recriada para expressar sentido de lugar de preservação da tradição ancestral, solo de origem de 

povos da floresta africana, na pesquisa “Artebagaço Odeart: ecos que entoam a mata africano-brasileira do 

Cabula” (NICOLIN, 2007). 

 

 
REFERÊNCIAS 



 11 

BAGNO, Marcos et al. Língua materna: letramento, variação e ensino. São Paulo: Parábola, 

2002. 

BOAL, Augusto, Teatro do oprimido: e outras poéticas políticas, Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 1991. 

BRASIL. Governo Federal. Lei 9.394/96. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

Brasília, DF: MEC, 1996. 

BRASIL. Governo Federal. Lei 10.639/2003. Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Educação das Relações Étnico-Raciais e Para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira 

e Africana. Brasília, DF: MEC, 2004. 

FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Petrópolis: Vozes, 2004. 

GOHN, Maria da Glória. Educação não-formal e cultura política. São Paulo: Cortez, 2008. 

 LUDKE, Menga; ANDRÉ, Marli Elisa D. A. Pesquisa em educação: abordagens 

qualitativas. São Paulo: E.P.U, 1986. 

LUZ, Marco Aurélio. Agadá: dinâmica civilizatória africano-brasileira. Salvador: Secneb: 

Edufba/CED, 1995. 

LUZ, Narcimária C. do Patrocínio. Opa Aiyê Orun: urge uma ética do futuro para a educação 

contemporânea. Sementes: Caderno de Pesquisa, Salvador: UNEB, p.75-87, 2002. 

MAFFESOLI, Michel. Elogio da razão sensível. Petrópolis: Vozes, 2001. 

NICOLIN, Janice de Sena. Dissertação de Mestrado: Artebagaço Odeart: ecos que entoam a mata 

africano-brasileira do Cabula. Salvador: Uneb, 2007. 

OSTROWER, Fayga. Criatividade e processos de criação. Petrópolis: Vozes, 1989 

REIS, João José. Rebelião escrava no Brasil: a história do Levante dos Malês em 1835. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2003.  

SANTOS, Boaventura de Sousa. Reinventar a democracia: entre o pré-contratualismo e o pós-

contratualismo. In: HELLER, Agnes et al. A Crise dos Paradigmas em Ciências Sociais e os 

Desafios para o Século XXI. Rio de Janeiro: Contraponto, 1999. 

___________________________. Economia e Política da Globalização e Estratégias Locais. 

Congresso Luso-Brasileiro de Ciências Sociais. Rio de Janeiro: Mesa no Seminário sobre 

Territórios da Língua Portuguesa.1998, p. 46-49. 

SANTOS, Deoscóredes Maximiliano. Contos negros da Bahia e contos de nagô. Salvador: 

Corrupio, 2003. 

SANTOS, Juana Elbein. Os nagô e a morte. Petrópolis: Vozes, 2002 

SILVA, Tomás Tadeu. Documento de Identidade: uma introdução às teorias de currículo. 

Belo Horizonte: Autêntica, 1999. 



 12 

SODRÉ, Muniz. O solo da origem. Entrevista a Marcella Punzo. Sementes: Caderno de 

Pesquisa, Salvador: UNEB, v4, n.6/7, p.16-20, jan./dez. 2003. 


