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RESUMO 
Com o objetivo de relatar a vivência e saberes de uma experiência da cultura afro-brasileira e 
indígena com alunos da 4ª série do ensino fundamental de uma escola pública em Campinas 
(SP), descrevo como surgiu o desejo de se trabalhar esse conhecimento da cultura corporal de 
movimento e de proporcionar uma reflexão critica acerca do tema. Protagonizados através de 
uma encenação teatral, de luta, danças e ritmo forte, vibrante e contagiante que é atribuído ao 
maculelê. Descrevo ainda como foi apresentada a proposta do maculelê em uma reunião de 
professores e corpo gestor da escola, e a proposta para os alunos das salas envolvidas. 
Termino discorrendo sobre os ensaios, e o dia da apresentação para toda a comunidade 
escolar, os momentos que juntos tivemos, para recriar e recordar a memória de um povo que 
desejava ser livre.  

Palavras-Chave: Educação Física, Cultura Corporal, Dança. 

 

ABSTRACT 

In order to relate the experience and knowledge of an experience of african-Brazilian culture 
and indigenous with students in the 4th grade at a public school in Campinas (SP), describe 
how it was the desire to work with this knowledge of the physical culture motion and provide 
a critical reflection on the subject. Perpetrated through a theatrical performance, fighting, 
dancing and rhythm strong, vibrant and contagious that is assigned to maculelê. Also describe 
how the proposal was presented at a meeting of the maculelê teachers and body of the school 
manager, and the proposal for the students of the rooms involved. Conclude by discussing the 
tests, and the day of presentation to the entire school community, the moments we had 
together, and remember to recreate the memory of a people who longed to be free. 
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INTRODUÇÃO 

Esse artigo é fruto de uma experiência vivida pelo professor de educação física e 

transmitida aos alunos de duas classes da 4ª série A/B1 do ensino fundamental de uma escola 

da rede pública do município de Campinas interior do estado de São Paulo no ano de 2011. 

Foi numa tarde quente e ensolarada de primavera em que os professores de educação 

física e arte aproveitando o momento do intervalo dos alunos e sentados sob a sombra de uma 

árvore começaram a relembrar os momentos e experiências que tiveram na adolescência com 

o maculelê2 e outras manifestações da cultura corporal.  

Através dessa conversa fomos percebendo um desejo latente de se transmitir essa 

experiência, mais especificamente o maculelê, para nossos alunos. De que forma? Com eles 

fazendo uma costura entre uma encenação cênica que explicitasse uma luta através de uma 

dança, contando um pouco da história de um povo que fora retirado a força de seu país, e 

trazido para Brasil como escravos. E descrever como esse povo utilizava seu corpo, através de 

ritmos, para manter viva em sua memória suas tradições e cultura.  

O objetivo não era a apresentação de uma animação cultural ou somente um 

conhecimento da cultura corporal. Nossa proposta era a relevância social do conteúdo que 

implica em compreender o sentido e o significado do mesmo para a reflexão pedagógica 

escolar (Coletivo de Autores, 1992, p. 30). 

Queríamos com isso, propor e oferecer uma reflexão pedagógica a respeito da cultura 

corporal sugerida e a proposta não era a de, vislumbrar a técnica ou o gesto perfeito da 

aprendizagem da dança, dos passos e movimentos com os bastões. O objetivo era 

proporcionar ao aluno a reflexão do conhecimento que estava sendo trabalhado, ou seja, uma 

pedagogia critica e não apenas um conhecimento técnico (Coletivo de Autores, p. 28). 

Pretendíamos com apropriação desse conhecimento, trabalhar também valores, como a 

igualdade, o respeito, a solidariedade, a diversidade e a cooperação, confrontando-os com o 

saber que o aluno traz do seu cotidiano e de outras referências como: relações sociais, entre 
                                                           
1
 A organização do Ensino Fundamental em nossa escola estava acontecendo de forma gradativa começando 

primeiro com as primeiras séries iniciais até o 5º ano. 
2
 Segundo Wikipédia Enciclopédia Livre – Maculelê é um tipo de dança brasileira. Makulele: região ou povo da 

África do Sul. 
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outras. Não basta somente transmitir o conteúdo proposto, mas proporcionar, aos alunos, 

questionamentos críticos, como as consequências da escravidão, do preconceito racial, da 

injustiça social, do racismo, das desigualdades sociais que ainda muito predomina em nosso 

país.   

A questão racial existe e deve ser levada a sério. Tivemos 300 anos de escravidão 

negra do Brasil. Fomos o último país da América Latina a “libertar” seus escravos negros, 

quando já não tínhamos mais escolha. Quando o fizemos, algumas regiões do país 

promoveram deliberadamente políticas de “branqueamento” da população, não incorporando 

a mão de obra negra, mas incentivando a imigração europeia.            

Como afirma Bracht (1999), a dimensão que a cultura corporal ou de movimento 

assume na vida do cidadão atualmente é tão significativa que a escola é chamada não a 

reproduzi-la simplesmente, mas a permitir que o indivíduo se aproprie dela criticamente, para 

poder efetivamente exercer sua cidadania. É tarefa da escola, introduzir os indivíduos no 

universo da cultura corporal ou de movimento de forma crítica. 

Porém, através da dança e da luta do maculelê nossa intenção também era a de expor 

as injustiças praticadas contra uma nação, um povo na época da colonização e, diante disso 

tudo, esse mesmo povo utilizava de seu corpo para a fuga, para a luta e principalmente para a 

dança. 

Pode-se dizer que as danças são formas de comunicação que utilizam a linguagem 

corporal para expressar ideias, sentimentos e emoções por meios de gestos corporais, onde as 

mensagens podem se potencializadas de outras formas de comunicação, como a linguagem 

musical e a linguagem falada. São representações que refletem a emoção, sendo elas uma 

sincronia de emoções que representam aspectos ritualizados da vida cotidiana ou de 

sobrevivência, possuindo diferentes caracteres, desde o festivo até o funerário (Gallardo p. 5, 

2001). 

MACULELÊ: LUTA E DANÇA 

O maculelê é uma cultura tradicional de Santo Amaro da Purificação, Bahia que 

remonta o período colonial (1500-1822), relembrando a memória dos negros escravizados e 

trazidos para terras estrangeiras e acabando por incorporar outros elementos culturais.  

O mote central do maculelê é a luta de um povo que desejava liberdade, através de 

danças com bastões e ritmos que lhe são peculiares, levando o brincante de maculelê a 

momentos de fantasia e recordação de experiências vividas pelos nossos antepassados, 

conservados na memória daquele que insiste em mantê-los lembrados. Esses momentos são 
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protagonizados por corpos que dançam para reviver tal memória, recriando-a de variadas 

maneiras. 

Nesse sentido, nosso objetivo foi o de procurar observar alguma transformação que 

ocorrem com aqueles que se pré-dispõem a dançar o maculelê, onde muita coisa se modifica 

para atender a solicitação da dança. 

Nessa metamorfose, os alunos ficam negros, ficam índios, ficam velhos, ficam 

crianças, não há tempo para preconceitos, transformados em outra realidade esquecem sua 

realidade por alguns instantes e se transformam em guerreiros, mulheres, velhos ou crianças. 

Assim, o brincante de maculelê vive seu momento de escravo ou índio no corpo que 

dança, emprestando-se às fantasias e relembrando nossos antepassados: um povo se faz outro 

povo através da fantasia dançante e conta uma história real de um ato heroico distante no 

tempo e no espaço, porém adaptada a outo tempo e outro espaço, o atual. 

Para entender o corpo brincante é necessário perceber como o movimento se organiza 

no corpo, seus acionamentos, os processos de significação que envolve histórias de vida, as 

relações com a vida cotidiana, a interação entre os sujeitos e contatos com o maculelê, e as 

aprendizagens feitas naquele ambiente. 

Assim, entende-se, um pouco, que essa configuração é o resultado de todo o conjunto 

de saberes e vivências, relacionados ao maculelê.   

A ESCOLA 

A escola apresenta-se como uma das mais importantes instituições sociais por fazer, a 

mediação entre o indivíduo e a sociedade. Ao transmitir a cultura e valores morais, a escola 

permite que a criança “humanize-se”, “cultive-se”, e “socialize-se” (Bock, p.345, 2001).   

Porém, desejávamos, também, articular as disciplinas de educação física e arte dando 

uma amplitude e qualidade determinada pela natureza do conhecimento selecionado.  

Para o Coletivo de Autores (1992, p. 29), cada matéria ou disciplina deve ser 

considerada na escola como um componente curricular que só tem sentido pedagógico à 

medida que seu objeto se articula aos diferentes objetos dos outros componentes do currículo. 

Há, portanto, uma relação: ação com dois polos determinantes, na qual um não existe sem o 

outro.  

A compreensão do refletir/agir/refletir do aluno se configura á medida que ele faz uma 

mediação do seu pensamento, da contribuição das diferentes ciências para à explicação da 

realidade, ou seja, a articulação e a cooperação entre as disciplinas de educação física e arte 



5 
 

com a mesma proposta curricular, através da história, da dança, do desejo de liberdade de um 

povo que era livre e fora trazido a força para ser escravizado num país estrangeiro.   

As classes escolhidas para trabalhar o maculelê foram duas turmas da 4ª série A/B por 

compreender que é o ciclo da sistematização do conhecimento como apresenta Coletivo de 

Autores (1992),  

“Nele o aluno vai adquirindo a consciência de sua atividade mental, suas 
possibilidades de abstrações, confronta os dados da realidade com as 
representações do seu pensamento sobre eles. Começa a estabelecer nexos, 
dependências e relações complexas, representadas no conceito e no real 
aparente, ou seja, no aparecer social. Ele dá um salto qualitativo quando 
começa a estabelecer generalizações”. (COLETIVO DE AUTORES, 1992, 
P. 35). 

A opção pelas 4ª séries A/B, foi devido, à presença do professor de Arte na escola 

somente no período da tarde. A nossa estratégia inicial era a de, num primeiro momento, unir 

as aulas de educação física e arte para começarmos juntos, a proposta do trabalho.  

Ficou acertado que levaríamos a proposta para todo o corpo docente e equipe gestora 

da escola na próxima reunião de horas de trabalho pedagógico (HTP) e depois para os alunos 

das 4ª séries A/B.  

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

O desafio maior para nós seria expor a proposta do nosso trabalho à equipe gestora e 

ao corpo docente e envolvê-los todos nesse projeto. Como professor de educação física queria 

colocar que o maculelê era um tema da cultura corporal como são: os jogos, a ginástica, as 

lutas, as acrobacias, a mímica, os esportes e outros. Seria um bom momento para ordenar as 

inquietações que pudessem aparecer em relação entre o normal e o anormal, o conhecido e o 

desconhecido. 

Segundo Gentili (2001), a “anormalidade” torna os acontecimentos visíveis, ao mesmo 

tempo em que a “normalidade” costuma ter a capacidade de ocultá-los. O “normal” se torna 

cotidiano. E a visibilidade do cotidiano se desvanece como produto de sua tendencial 

naturalização. 

De certa forma prevíamos que por falta do conhecimento relacionado ao tema, 

passaríamos por alguns questionamentos ou estranhamentos por parte de alguns colegas em 

relação ao tema da cultura afro-brasileira e indígena, mas nosso objetivo não era a imposição 

e sim a inclusão de todos que pudessem nos ajudar.  

Foi no dia 25 de outubro, numa segunda-feira às 11h50 na reunião de HTP 

apresentamos nosso projeto do maculelê para a equipe gestora e a todos os professores 

presentes. Contamos a historia do maculelê e suas várias versões. De forma bem tranquila 
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fomos expondo toda a trajetória dessa manifestação da cultura africana-brasileira e indígena, e 

o que queríamos desenvolver com os nossos alunos a respeito do tema sugerido. A proposta 

era inicialmente a apresentação de um teatro e depois a dança do maculelê representando a 

história e luta de um povo. A nossa contribuição para uma reflexão pedagógica sobre valores 

como solidariedade substituindo individualismo, cooperação confrontando a disputa, 

sobretudo enfatizando a liberdade de expressão dos movimentos – a emancipação -, negando 

a dominação do homem pelo homem (Coletivo de Autores, 1992, p.40). 

            Mostrei junto com o professor de arte um pouco do maculelê para os presentes. 

Colocamos um cd de áudio com a música “Maculelê” (Mestre Suassuna e Dirceu) e nos 

munimos de dois bastões de madeira cada e fizemos a evolução que os nossos alunos fariam 

também.  Um de frente para o outro, dois bastões para cada um e apresentamos um esboço 

através dos passos e a dança do maculelê.  Expusemos também um pouco de como seria a 

apresentação cênica da história do maculelê encenada pelos alunos.               

            Após a apresentação, os colegas professores aprovaram de imediato e gostaram da 

nossa proposta. A grande maioria apoiou e nos incentivou a trabalhar mesmo o tema sugerido. 

Apesar da grande aprovação por parte de todos, somente o período da tarde estaria envolvido 

com o maculelê, pois eram as turmas deste período que seriam trabalhadas. Deixamos muito 

claro que todos estavam convidados para a apresentação e livres para nos ajudar no que 

precisássemos.      

            Dessa reunião saiu muitas ideias e as professoras das turmas envolvidas se 

prontificaram em elaborar e enviar os bilhetes de autorizações aos pais, os convites para a 

comunidade escolar e supervisores da Diretoria de Ensino Campinas Leste, como também 

começar a fazer as vestimentas utilizadas pelos índios e para o negro Maculelê. Outra coisa 

pensada fora a decoração do local da apresentação. Já tínhamos em mente algo bem original  

como folhas de palmeira, bananeiras e bambus e até material reciclável, como garrafas pets e 

papelão. As professoras se prontificaram em pedir aos alunos que trouxesse de casa cabos 

velhos de vassoura ou rodos para os professores poderem preparar os bastões.  

            Ficou decidido, e recebemos sinal verde do corpo gestor da escola3, que a 

apresentação do teatro e dança do maculelê seria no dia 18 de novembro, justamente na 

semana da consciência negra que se comemora em 20 de novembro. A apresentação seria 

numa quinta-feira à tarde às 16h00 e seria aberto á toda a comunidade escolar. 

                                                           
3
 Corpo Gestor da escola é formado pelo Diretor, Vice Diretor e Coordenador-Pedagógico. 
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            Faltava apresentar a proposta para aqueles que seriam os maiores envolvidos que eram 

os nossos alunos dos 5º A e B. Colocamos as duas classes juntas no pátio da escola, um 

espaço grande, coberto com uma boa iluminação natural e bem arejado; e numa roda de 

conversa fomos expondo o desejo e o desafio de apresentar uma encenação e dança da história 

do maculelê. 

            Para contextualizar essa proposta tínhamos que contar a historia do maculelê. Quem e 

o que era Maculelê? Quais os objetivos que queríamos com essa apresentação?   Onde surgiu 

essa tradição do maculelê? Todas essas questões, tínhamos que transmitir para nossos alunos 

que fariam a encenação de um teatro expondo por detalhes o cotidiano de uma tribo, e a sua 

luta por sobrevivência e liberdade. Para isso teríamos que conhecer a história do maculelê, ou 

as várias versões para dai escolher uma versão e definir os papéis da encenação do teatro e da 

dança.     

           Assa intenção era que os alunos começassem exercitar um olhar mais demorado sobre 

a necessidade de defesa de um povo ante ao tráfico de escravos que era praticado por outros 

países também. Um povo só defende com mãos, pés e corpo, quando lhes tiram as armas.        

           Como afirma Coletivo de Autores (1992, p.32), o confronto do saber popular (senso 

comum) com o conhecimento científico universal selecionado pela escola, é do ponto de vista 

metodológico, fundamental para a reflexão pedagógica. Isso porque instiga o aluno, ao longo 

de sua escolarização, a ultrapassar o senso comum e construir formas mais elaboradas de 

pensamento. 

          Contribuir na formação do cidadão crítico e consciente da realidade social em que vive, 

para poder nela intervir na direção dos seus interesses de classe (Coletivo de Autores, p.36). 

 ORIGEM DO MACULELÊ  

Contando a História 

Iniciamos a narração da história e lendas sobre o maculelê e utilizamos dessa 

estratégia para que ao terminar de ouvir o final da história os alunos e os professores 

pudessem, democraticamente, eleger uma das lendas para a encenação do teatro.  

A verdadeira história do maculelê é desconhecida, existindo diversas lendas a seu 

respeito. Estas lendas vieram da tradição oral características às culturas afro-brasileiras e 

indígenas e inevitavelmente sofreram alterações ao longo do tempo. 

Em uma delas conta-se que Maculelê era um negro fugido que tinha doença de pele. 

Ele foi acolhido por uma tribo indígena e cuidado pelos mesmos, mas ainda assim não podia 

realizar todas as atividades com grupo, por não ser um índio. Certa vez Maculelê foi deixado 

sozinho na aldeia, quando toda a tribo saiu para caçar. Aproveitando disso uma tribo rival 
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aparece para dominar a aldeia. Maculelê usando dois bastões lutou sozinho contra o grupo 

rival e, bravamente, venceu a disputa. Desde então foi considerado o herói daquela tribo. 

Outra lenda fala do guerreiro indígena Maculelê, um índio preguiçoso e que não fazia 

nada certo; por esta razão os demais homens da tribo saiam em busca de alimentos e 

deixavam-no na tribo com os idosos, as mulheres e as crianças. Uma tribo rival ataca, 

aproveitando da ausência dos guerreiros. Para defender sua tribo, Maculelê, armado apenas 

com dois bastões já que os demais índios da sua tribo haviam levado todas as armas para 

caçar, enfrenta e mata os invasores da tribo inimiga. Maculelê passa a ser o herói da tribo e 

sua coragem reverenciada. 

Existem diferentes versões para cada lenda, mas a maioria mantém como base o 

ataque rival, a resistência solitária e a improvisação dos dois bastões como arma.  

            É nos estudos desenvolvido por Manuel Querino4 (1851-1923) que se encontram 

indicações de que o Maculelê seria um fragmento do Cucumbi, dança dramática em que os 

negros batiam roletes de madeira, acompanhados por cantos. Luís da Câmara Cascudo5 

(2001), em seu “Dicionário do Folclore Brasileiro”, aponta a semelhança do maculelê com os 

congos6 e moçambiques. 

No inicio do século XX, com a morte dos grandes mestres do maculelê de Santo 

Amaro da Purificação, a manifestação deixou de acontecer por muitos anos, até que em 1943, 

Paulino Aluísio de Andrade7, o mestre Popò do maculelê, resolve reunir parentes e amigos 

para ensinar a dança baseado em suas antigas lembranças. Consegue, então, resgatar o 

maculelê e forma o “Conjunto de Maculelê de Santo Amaro” o qual ganhou grande fama. 

Mestre Popó começou a aprender o maculelê com um grupo de pretos velhos, ex-escravos 

Malês8. 

                                                           
4
 Manuel Raimundo Querino (1851 – 1923) foi um intelectual afrodescendente, aluno fundador do liceu de 

Artes e Ofícios da Bahia e da Escola de Belas Artes, pintor e escritor, líder abolicionista e pioneiro nos registros 
antropológicos da cultura africana na Bahia. 
5
 Luís da Câmara Cascudo (1898 – 1986) foi um historiador, antropólogo, advogado e jornalista brasileiro e 

dedicou-se aos estudos da cultura brasileira. 
6
 Congos e Moçambiques: antigamente conhecida como a festa dos pretos devido as suas origens africanas é 

realizada principalmente no interior do estado de Goiás e Minas Gerais. Com trajes festivos, bandeiras, 
tambores e guizos, os congados representam personagens que imitam cortes europeias, como reis, rainhas, 
princesas e capitães.  
7
 Paulino Aluísio de Andrade, o mestre Popó do maculelê foi um dos responsáveis pela sua divulgação, 

formando um grupo com seus filhos, netos e outros habitantes da Rua da Linha em Santo Amaro da Purificação 
no estado da Bahia. 
8
 Malês: era o termo usado no Brasil, no século XIX, para designar os negros mulçumanos que sabiam ler e 

escrever em língua árabe. Na história do Brasil, notabilizaram-se pela chamada Revolta dos Malês, que ocorreu 
em 1835, na Bahia, onde eram encontrados em maior números, embora fossem encontrados também e 
Pernambuco, Alagoas e Rio de Janeiro.  
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Ficou definido então que a versão a ser trabalhada seria a primeira que era a de um 

“negro fugido que tinha doença de pele...”. Ao ouvirem a narração da historia foram entre 

eles construindo a encenação. Perguntamos o que acharam da história e quem já tinha visto ou 

escutado algo sobre o maculelê. Poucos tinham conhecimento sobre o maculelê e achavam 

que maculelê fazia parte da capoeira. Apesar de ser uma tradição da cultura afro-brasileira e 

indígena há grandes diferenças entre maculelê e capoeira. 

Terminado de contar a história do maculelê começamos a definir com eles quem faria 

o papel de quem. Quem seria o negro Maculelê, e quais alunos representariam os índios da 

tribo que acolheriam Maculelê e os índios invasores. Mas antes de fechar com o grupo 

precisávamos da confirmação e autorização dos pais para que seus filhos pudessem ou não 

participar e apresentar a história do maculelê na escola. E a essa confirmação teríamos 

somente no próximo encontro com eles.    

OS ENSAIOS        

            Iniciamos nossos ensaios numa quarta-feira dia 22 de setembro e tínhamos apenas três 

semanas para aprontar tudo. As professoras responsáveis pelas turmas trouxeram as 

autorizações assinadas pelos pais permitindo ou não que o filho participasse. Foram bem 

poucos os que não puderam ou não foram autorizados a participar. Combinamos entre nós 

professores que os alunos que não iriam participar pudessem estar presentes em todos os 

ensaios para apreciar e absorver esse conhecimento mesmo estando em passividade. Nossa 

intenção não era a de exclusão, mas tínhamos que respeitar a opinião dos pais ou responsável 

pelo aluno.  

            Ficou acertado com as professoras dessas duas salas e direção da escola que nestas três 

semanas as duas turmas teriam aulas juntas com os professores de educação física e arte para 

que os ensaios ganhassem em qualidade e um tempo maior de trabalho. Uma aula com 

duração de 50´ (minutos) para um ensaio era pouco, mas com o dobro nossos esforços 

renderiam. 

             Não pudemos deixar de perceber o envolvimento a criatividade e responsabilidade 

desses alunos com algo que lhes dava prazer e alegria, um sentido e significado que era 

resgatar a memória de um povo. 

             Iniciamos os ensaios no pátio coberto da escola onde geralmente acontece às 

apresentações de datas comemorativas na escola. Neste pátio além de se um lugar bem amplo 

ele possui um palco bem feito e acabado de cimento que também é utilizado para datas 

comemorativas do calendário escolar. Um lugar apropriado para o inicio dos nossos trabalhos. 
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             Havia dois principais personagens em toda a encenação da história, que era o negro 

Maculelê, e o chefe da tribo que acolheria o negro fugido. Os demais fariam o papel dos 

guerreiros, das mulheres e dos mais velhos da tribo e também da tribo invasora. 

            Começamos os ensaios com o aluno que estava representando o negro Maculelê 

entrando na aldeia dos índios, onde todos estavam a fazer suas atividades diárias, em 

disparada e se vê frente a frente com o chefe da aldeia. O aluno representando o chefe da 

aldeia para na frente de Maculelê. O diálogo entre os personagens Maculelê e o chefe da tribo 

indígena mostrava à aproximação daquele que estava fugindo de seus algozes e necessitava de 

um refugio para descansar e se esconder. Ao perceberem um estranho na aldeia toda a tribo 

parou o que estava fazendo e formaram um grande circulo em volta de Maculelê. Como não 

falavam a mesma língua, mas viram as marcas da crueldade no corpo do negro, logo o 

acolheram e deram um lugar para que pudesse descansar. Deste dia em diante Maculelê 

passou a fazer parte da tribo, mas não podia usar as armas que guerreiros da aldeia 

manejavam. Maculelê até então não tinha mostrado a sua bravura de guerreiro aos demais. 

Tinha que mostrar seu valor, ganhar a confiança dos demais. Por isso Maculelê ficava na 

aldeia ajudando os mais velhos e as mulheres nos seus afazeres diários.  

            Um grupo de meninos e meninas que escolherem fazer o papel de guerreiros sai para 

caçar. Enquanto outro grupo de alunos que representavam as mulheres, as crianças e os mais 

velhos encenavam seu papel do dia a dia da aldeia junto com Maculelê. Interessante ressaltar 

que nada foi imposto como – você vai fazer esse papel, ou as meninas farão o papel somente 

de mulheres – nada disso ocorreu. Deixamos as escolhas para eles e queríamos que se 

sentissem livres para fazer essa escolha.  

Nesse momento entra os índios de outra tribo querendo invadir e dominar a aldeia.  

Entram pelas laterais do pátio fazendo muito barulho e dominando a aldeia quando de súbito 

salta de seu lugar Maculelê pegando dois bastões e partindo em direção aos invasores e dá 

inicio a parte central do ensaio que será a parte central da apresentação.     

             Formou-se um circulo em volta do aluno que fez o papel do negro Maculelê e o que 

representou o chefe da aldeia invasora. Com os dois bastões nas mãos encena-se uma luta 

entre os dois. E a cena em que Maculelê sozinho enfrenta o chefe e seus guerreiros.  

            Ao derrotar os índios e expulsá-los da aldeia Maculelê é homenageado por toda a 

aldeia que o acolheu e também pelos guerreiros que ao retornarem de sua caça ficaram 

sabendo do ocorrido. Pediram então para que Maculelê demonstrasse para eles como fez para 

derrotar o inimigo. Nesse momento tudo o que havia feito naquela batalha, o negro Maculelê 

ensinou aos guerreiros e também a toda tribo. Pediu para que todos ficassem em um grande 
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circulo e deu a cada um dois bastões de bambu ou madeira e iniciou assim a apresentação do 

maculelê. 

            Nesse inicio de apresentação chamamos também os índios que haviam sidos expulsos, 

fizemos um faz de conta de que todos eram, uma grande aldeia e naquele momento iriam 

apresentar a dança do maculelê. Tivemos a seguinte ideia para iniciarmos os ensaios da dança. 

            Possibilitando que todos pudessem acompanhar o ritmo da música do maculelê, 

tivemos a ideia de introduzir com eles a ginga da capoeira. A ginga é um movimento básico 

de pernas, no ritmo do toque, que lembra uma dança. A movimentação dos pés durante a 

ginga segue o traçado de um triangulo imaginário no chão.  

            Fornecemos algumas dicas antes de iniciar a vivência como: 

            ● lembrar-se sempre de olhar para o companheiro que está à frente, nunca tire os     

olhos dele;  

           ● os braços e as pernas devem seguir uma certa sequência na hora da ginga. Os braços 

empunharão os bastões e protegerão a parte da frente do tronco e da cabeça, enquanto as 

pernas vão se alternar para as diagonais e para frente e para trás, como se fossem um 

triângulo;  

           ● lembrar-se sempre de alternar os braços e as pernas durante a ginga, ou seja, quando 

a perna esquerda está apoiada à frente, o braço direito fica à frente do corpo e vice-versa. 

           Antes de introduzirmos os bastões, cada aluno fez individualmente o movimento da 

ginga sem música, depois em duplas um de frente para o outro fazendo o movimento da 

ginga, e quando percebemos que eles estavam mais soltos pudemos introduzir a música do 

maculelê do CD Maculelê (Mestres Suassuna e Dirceu). Foi nesse momento, então, que  

introduzimos para cada um dois bastões. 

           Os ensaios transcorreram tranquilamente e o dia de nossa apresentação estava 

chegando. Começamos a preparar o local para a apresentação com folhas de bananeiras que 

alguns alunos trouxeram de casa. Por nossa escola estar situada no distrito de Barão Geraldo e 

ali ainda estar preservado algumas áreas verdes da antiga fazenda Santa Genebra13. 

Recebemos autorização do administrador do local para pegarmos alguns bambus verdes para 

decorarmos nosso local e fazê-los lembrar, uma aldeia indígena.   

           Chegado o dia de nossa apresentação o praticamente estava tudo pronto. Bastões 

lixados e polidos, e as professoras fizeram com papel crepom para cada aluno colocar na sua 

cintura, tipo saias indígenas, utilizando várias cores lembrando as cores da fauna e flora do 

Brasil. 
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Sobre os alunos que não quiseram ou não foram autorizados pelos pais a participar da 

apresentação deixaram sua contribuição. Eles naturalmente se propuseram a ajudar no 

planejamento e decoração do local para a apresentação, bem como me ajudaram a lixar todos 

os bastões que seriam utilizados na apresentação e alguns se propuseram a ajudar com o som 

trocando cds e ajustando microfone.  

A APRESENTAÇÃO 

           Chegado o momento tão esperado da nossa apresentação todos estavam ansiosos e 

tensos. A escola disponibilizou várias cadeiras no pátio para que pais e convidados pudessem 

apreciar a apresentação de forma bem confortável.        

Após todos estarem já acomodados em seus lugares nossos alunos estando prontos 

com suas vestimentas e também e em seus lugares. Tomando a palavra e em nome de todos os 

professores e alunos agradeci a presença de todos e fui descrevendo um pouco toda a nossa 

trajetória desde a concepção do projeto até ao último dia do nosso ensaio. Relatamos ainda a 

história do maculelê as suas origens, e a importância de se trabalhar a cultura corporal na 

escola com as disciplinas de Educação Física e Arte e demais disciplinas. 

            Terminado a introdução deu-se inicio à apresentação com os alunos representando 

uma tribo indígena e que estavam imersos em suas atividades quando de repente adentra um 

intruso na aldeia. Algo que não esperavam os tira de sua rotina. Era a presença de um homem 

de cor escura que pra eles era algo muito diferente, mas que não lhes dava repulsa. Dá-se 

então um encontro entre o chefe da tribo e o negro fugido. Toda a tribo se reúne em volta 

daquele estranho e começam a examiná-lo com olhares e a querer tocá-lo. É o primeiro 

contato daquela que seria à sua tribo definitiva.  

           Em seguida, apresenta-se a encenação da vida na aldeia junto com o negro Maculelê. 

Após a saída dos guerreiros para caçar e pescar o negro fica com os demais na aldeia e nesse 

momento entra o grupo dos alunos que representa a tribo invasora e Maculelê sem hesitar 

pegam os bastões e com eles enfrenta e expulsa sozinho os índios invasores. 

           Foi uma alegria só quando os que permaneceram na aldeia viram o acontecido. Quando 

os guerreiros retornaram souberam do ocorrido ficaram agradecidos, e a partir deste dia 

Maculelê foi introduzido como membro daquela tribo. Todos festejaram a coragem e bravura 

daquele negro que conseguiu, com dois bastões, expulsar os guerreiros de outra tribo. 

          Após apresentação os alunos formaram um grande circulo, e no palco do pátio, uma 

aluna muito querida por todos representando os negros, e por ser negra, declama um 

lindíssimo poema chamado: “Negro”: 

“Negro, seu grito surgiu na senzala e ecoou 
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no ouvido surdo de seu senhor 
Grito de ansiedade 
Grito de liberdade 

Grito de dor 
Grito de uma vida inteira 

É grito na capoeira”. 
(domínio público) 

 

           Com esse poema declamado todos se agacham num gesto de humildade e em 

solidariedade a dor sofrida daqueles que outrora eram livres e se viram escravos numa terra 

estranha. Pegam seus bastões e começam a bater no chão em sincronia e param. Nesse 

momento o aluno que representa maculelê bate seguidamente seu bastão no chão e entoa a 

seguinte canção: 

                                                                                               “Sou eu, sou eu 
                                                                       Sou eu, Maculelê, sou eu  
                                                                                        Sou eu, sou eu 
                                                                     Sou eu, Maculelê,, sou eu” 

                                                                      (Suassuna). 
 

            Então, simultaneamente todos batem alternadamente seus bastões no chão e param, e 

após momento de silêncio começa a tocar a música do Maculelê aos sons dos atabaques e o 

cantante do cd faz a saudação inicial que dizia assim: 

 
“Dou boa noite, pra quem é de boa noite. Dou 
bom dia, pra que é de bom dia. A benção meu 

papai a benção. Maculelê é o rei da valentia. 
(Suassuna e Dirceu).  

                                                                          
 Em um grande circulo ouve-se um plic, plác, plic, plic, plác, cada um batendo seu 

bastão no outro. O aluno representando o negro Maculelê entra nesse circulo e permanece no 

centro chamando um de cada vez para dançar e a lutar com os bastões. Após todos terem 

encenado com o aluno representando o negro Maculelê, formam, então, duplas e os pares 

dançam e brincam ao som da música. Todos dançam o maculelê fomando pares entre eles, 

num momento de maior descontração e mais soltos e a vontade, ousaram com muita liberdade 

criar até novos gestos com os bastões e com os corpos. Muito bonito perceber e ver essas 

vivências compartilhadas por corpos singulares inseridos num corpo coletivo através de uma 

cultura que se faz existir através desses corpos. 

Percebemos a alegria e o prazer dos alunos, no sorriso de cada rosto e que valeu todo 

esforço de preparar os ensaios, as pesquisas, e os arranjos de enfeite do local para fazer 

memória da cultura de um povo, através de um ritmo vibrante e contagiante contado através 

dos nossos pequenos heróis do cotidiano escolar.  
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            Ao final da apresentação os alunos formaram novamente um circulo e voltados para 

fora, levantando os braços começaram a bater os bastões e agradeceram todos os que estavam 

presentes. Toda a comunidade ali a contar os demais alunos de outras salas, os funcionários, 

professores e pais e equipe gestora, e em sinal de agradecimento e aprovação de todo o 

trabalho apresentado bateram palmas e muitas palmas aos alunos de nossa escola. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O significado central da apresentação do maculelê em nossa escola foi à representação 

de uma luta simbólica pela liberdade de uma tribo contra outra tribo rival, através de danças e 

ritmos que lhe são peculiares, ou seja, um ritmo forte, vibrante e contagiante atribuído ao 

maculelê, que leva ou introduz àquele que brinca a momentos de fantasia e recordação de 

experiências vividas pelos negros escravos. 

Assim, o nosso aluno brincante de maculelê viveu seu momento de escravo ou índio 

no corpo que se entregou à luta e a dança, e relembrando a história de nossos antepassados. 

Um povo que faz outro povo através da fantasia dançante e conta uma história real de um 

povo desejoso de liberdade, distante no tempo e no espaço, porém, adaptada á outro tempo e 

outro espaço, o atual. 

O corpo brincante no maculelê pode ser considerado como um sistema que cria 

significados e metáforas, a partir da vivência e dos registros de memória que se estabelece 

como informação no ambiente vivido. As experiências, dos brincantes ou dos alunos, 

construídas evidenciam que dançar maculelê é algo indissociável de suas vidas, expressando 

que dançar é alegria, prazer, acompanhado de um grande sentimento de pertença ao grupo. 

Com ânimo, coragem e persistência é possível dar continuidade ao trabalho aqui 

relatado, buscando outros enfoques. Foi apenas um ponto de partida, mas posso afirmar que já 

percebemos algo de transformador entre nossos alunos. Algo que lhes foi permitido saborear. 

Percebi que estão mais unidos, mais dispostos e desejosos de novas propostas. Estavam mais 

participativos e questionando bem mais as outras atividades das aulas de educação física. 

Pude perceber que estavam mais soltos. Livres no sentido de se expressarem de se 

aproximarem tanto de outros colegas como uma aproximação maior comigo. As relações se 

estreitaram bem mais entre eles e o sentimento de solidariedade, respeito e aceitação do outro 

estava começando a fazer sentido para eles.    

Acredito que esse trabalho não termina aqui, como citei acima, é apenas um ponto de 

partida para outros trabalhos relacionados ao tema da cultura corporal, como a cultura 

indígena e a cultura africana em outros estados do Brasil como: o Maracatu (Pernambuco), o 

jongo (Rio de Janeiro), o batuque paulista (Piracicaba), o carimbó (Belém), os caboclinhos 
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(Pernambuco), samba de roda (Bahia), e muitos outros. E também países da América do Sul, 

como, por exemplo, os negros africanos que foram levados para a Colômbia (ai temos a 

Cumbia, Vallenato), Peru (Negroide, Landó), Venezuela (a Salsa), e Bolívia (Sayas e 

Morenadas), trabalhar suas heranças deixadas através, da história, da música e das danças, 

pelos escravos africanos e indígenas desses países.  

Vivência e saberes de um corpo brincante é perceber que esse corpo se faz na 

multiplicidade dos eventos e dos fluxos que o atravessam, o corpo é mais uma memória; é 

uma trajetória, uma prioridade, uma ancestralidade que dá acesso à aprendizagem do sensível, 

a partir do ritual de desejo de quem aprende com suas andanças.    
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