
 

 

 

Mapa Afropoético 

 

Para melhor explicar essa proposta, trago o conceito de “tempo espiralar”, de 

Leda Maria Martins (2002, p. 79), quando ela diz que concebe o tempo como  

 

uma percepção cósmica e filosófica que entrelaça, no mesmo circuito de 

significância, a ancestralidade e a morte. Nela o passado habita o presente e 

o futuro, o que faz com que os eventos, desvestidos de uma cronologia 

linear, estejam em processo de uma perene transformação e, 

concomitantemente, correlacionados. (Grifos meus) 

 

 Assim, inspirada neste pensamento de Martins, de uma perspectiva e abordagem 

do tempo não linear, penso que podemos pensar num movimento espiralar para pautar nossa 

criação – explico melhor a seguir. Primeiramente, convido você, leitor/a, a deslocar seu olhar 

para o Mapa Afropoético abaixo: 

Figura II – Mapa Afropoético 

Fonte: A autora (2020) 

 

Este possui três esferas e todas estão correlacionadas.  



 

 

 

Ao centro do mapa, uma esfera onde estão os princípios da cosmovisão africana, 

como abordamos ao longo das narrativas de presença negra e nas crônicas pró “fessora” que 

permearam os capítulos dessa dissertação. O/A professor/a não necessitará utilizar todos os 

princípios em cada poética criada. Ele refletirá quais princípios utilizar, conforme cada 

proposta – explico melhor à seguir. 

Numa segunda esfera, temos as narrativas negras que poderão ser compostas por: 

histórias dos/as alunos/as negros/as da escola; histórias fictícias criadas pelos/as mesmos/as, 

mas que partem de alguma temática negra; histórias baseadas nas memórias dos familiares 

desses/as estudantes negros/as e/ou da comunidade escolar e/ou daquela na qual a escola está 

inserida; como, também, dramaturgias negras publicadas em livros, jornais e demais fontes 

escritas. 

Para finalizar, temos uma terceira esfera, na qual estão algumas possibilidades 

múltiplas para composição de poéticas. Uma esfera responsável por processos artísticos como 

os jogos e dinâmicas cênicas, construção de performances, criações em diálogo com as 

tecnologias, corporeidades negras, vocalidades, corpos negros em movimento (dança), 

festividades negras, contação de histórias e outras possibilidades de criação não listadas. 

Minha proposta para instigar o/a professor/a obter outras possibilidades de 

trabalho, arquitetar sua sequência para criação numa poética negra, parte desse mapa 

apresentado, fruto das minhas experiências docentes, das minhas poéticas, a partir do qual, o 

mesmo realizará um movimento espiralar – não linear – para abordar a lei 10.639/2003. Um 

mapa desenvolvido gradativamente, obtendo versões cada vez mais lapidadas e que pudessem 

melhor contribuir para a inspiração dos/as professores/as . E, como mapa, ele continua e 

permanecerá aberto a outras possibilidades, inserções e novas aberturas. 

Porque que eu chamo de espiralar? É porque ele não tem linearidade. Não tem um 

ponto de partida fixo. O planejamento pode ser iniciado em qualquer esfera, mas deverá 

compor um movimento espiralar correlacionando-as. Suas linhas de correlação estão 

pontilhadas pois, não constituem um caminho rígido, podem estar abertas à novas ideias e 

percursos que podem surgir no decorrer da construção. As setas de correlação estão com 

formato aberto para qualquer direção, pois, podem partir de qualquer esfera – o importante é a 

correlação das três esferas. 

O/A professor/a pode partir dos princípios da cosmovisão africana, criar uma 

correlação com uma narrativa negra e isso já irá integrar um processo de criação. Como 

exemplo, dentro das crônicas pró “fessôra”, trago a sequência de criação dos estandartes. 



 

 

 

Quando comecei a arquitetar minha sequência para criação relacionada aos 

estandartes, eu tinha o objetivo de que os/as alunos/as compreendessem que este familiar mais 

velho, que chamamos de ancestral, é importante na vida dele/a, na vida da família, na sua 

constituição, enquanto ser humano, em seu processo identitário. Assim, parti do princípio da 

ancestralidade que tem como ponto primordial a valorização da vivência/experiência dos mais 

velhos. Acionei, ainda, o princípio da oralidade, por meio do qual, esses/as alunos/as foram 

buscar essas historias que, no caso, recortei receitas de cura natural. Os/as alunos/as vão 

buscar essas histórias com pessoas mais velhas da família (avô, avó, tio, tia, pai, mãe), 

estabelecendo uma relação de afeto.  

Acionar este mais velho, num processo coletivo de construção de conhecimento, 

vai ao encontro de uma visão de mundo afrocentrada. Que é diferente de aprendizados a partir 

de uma ação solitária em uma lan house e/ou biblioteca, por exemplo. É o estabelecimento de 

um espaço-tempo, proporcionando afetos emancipatórios, onde eu acesso o meu ancestral e 

ele vai compartilhar comigo o seu conhecimento de vida. Instigar a memória desse meu 

ancestral é acessar, indiretamente, a história da minha família, dos meus antepassados.  

Desse modo, fomos atravessados, nessa experiência estética, por três princípios da 

cosmovisão africana, em diálogos, compondo uma dramaturgia. A ancestralidade enunciando 

memórias, através de uma oralidade, transformando narrativas familiares em uma poética para 

criação, que resultou na construção dos estandartes, em valorização desses saberes oriundos 

do afeto.  

Vale lembrar, ainda, que, nesse exemplo de sequência para criação, parti dos 

princípios da cosmovisão africana para criar a aula e tive esta ideia associada aos estandartes, 

que é presença marcante no cenário das manifestações culturais (maracatu, congado, frevo, 

etc.). 

Como eu queria abordar outras poéticas para criação que compõem as 

manifestações culturais (musicalidade, brincadeiras de rima, personagens), comecei a 

abordagem através dessa referência visual, que poderia compor o cenário, caso houvesse 

algum desdobramento para apresentações.  

Durante a pesquisa, compreendi que não é uma obrigatoriedade iniciar a 

“sequência para criação” a partir dos princípios da cosmovisão africana. O professor pode 

partir, por exemplo, de narrativas negras: organizar com os/as alunos/as o recolhimento de 

narrativas de pessoas negras da escola para narrar suas memórias; acionar algum 

representante da comunidade ou mestre dos saberes, para saber histórias do bairro e/ou 



 

 

 

vivências dos mesmos com a comunidade e com a escola; ou integrar seus familiares; ou 

levantar histórias negras na biblioteca da escola. 

A partir das narrativas negras, compreender quais são os princípios dessa 

cosmovisão que estão presentes nas mesmas ou que precisam ser apresentadas à comunidade 

escolar. Podemos partir da narrativa e observar as presenças ou ausências desses princípios.  

Como exemplo, trago a crônica dos reis e rainhas africanos duelando, através do 

jogo da queimada. Observei que as narrativas recolhidas nos relatos dos/as alunos/as eram 

referências de corpos negros apenas como escravizados. Estes relatos se relacionavam, 

diretamente, com uma corporeidade negra lida com baixa autoestima, sem celebração de suas 

belezas e de suas identidades. Faltava, naquelas narrativas, instigar os princípios da 

corporeidade negra, enquanto uma construção imagética bela, positiva, de realeza, em diálogo 

com o princípio da energia vital, exercitando a celebração da vida e do bem-estar de todos.  

Como que eu posso abordar essas histórias de reis e rainhas de uma forma que 

os/as alunos/as celebrem seus corpos, suas belezas, perpassem por uma experiência estética 

que gere uma mudança de percepção desses corpos? Na qual executem uma ação de 

celebração da vida e de seus corpos com identidades negras? Daí surgiu a ideia de uma 

poética para uma criação ligada a performance. Assim, desenvolvendo uma “sequência para 

criação” a partir do jogo da queimada, criamos nossa Reismada.  

Fiz uma exemplificação a partir da esfera dos princípios, das narrativas, mas 

também, podemos iniciar a organização dessa poética a partir de procedimentos relacionar ao 

fazer teatral. O professor pode trabalhar as contações de histórias com os/as alunos/as. A 

partir do quê, quais temáticas essas contações de histórias vão trabalhar nas poéticas negras? 

Isso será concretizado a partir da correlação às outras esferas propostas no Mapa Afropoético: 

as narrativas negras e os princípios da cosmovisão africana. 

A contação de história, por exemplo, pode fazer recorte a partir das narrativas 

negras presentes nas manifestações culturais brasileiras, como abordamos na crônica do 

bumba-meu-boi. Ou mesmo, realizar uma poética a partir de jornais que anunciam territórios 

de racismo e descasos sociais. Assim, criamos um processo de contação de histórias a partir 

de narrativas negras.  

Mas, como essa ação pode acionar os princípios da cosmovisão africana? O 

professor pode acionar a circularidade, ao estabelecer uma experiência estética que inclua 

procedimentos em roda. Acionar este o princípio da ludicidade, desafiando os/as alunos/as a 

contar narrativas drásticas/violentas, abordando de uma forma lúdica e que busquem fazer 

com que o espectador tenha abstrações e reflexões.  



 

 

 

Então, para que a gente possa pensar as sequências para criação no desenho de 

uma poética negra, acredito que observar este Mapa Afropoético, compreender as potências 

das 3 esferas e correlaciona-las à uma sua proposta pode ser um caminho. Este mapa pode 

possibilitar ao/a professor/a negro/a, como, também, a quaisquer professores que não tenham 

experiências com narrativas da negritude, realizar esse movimento espiral, não linear, e 

desenvolver suas sequências para criação de poéticas negras no ensino de teatro. 

Como venho sugerindo, uma inspiração que pode partir dos princípios da 

cosmovisão, das narrativas negras e/ou das poéticas de criação, em um movimento espiral, 

correlacionado, como o que tem atravessado as minhas investigações e práticas em torno da 

minha própria poética negra. 


