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• INTRODUÇÃO  

 

A presente Dissertação está calcada numa pesquisa que teve por finalidade propor um 

exercício teatral ligado à temática das influências históricas e culturais do negro no Brasil, 

especialmente em Salvador, na Bahia, tendo o teatro-educação como referência determinante 

para o levantamento de discussões sobre a prática do ensino de teatro, a partir do que 

determina a Lei 11.645/2008 (ver Anexo A). Visando refletir sobre a importância das matrizes 

culturais africanas e suas contribuições na formação da identidade cultural brasileira, este 

trabalho intenta servir-se de estudo para estimular o desenvolvimento de novas práticas 

pedagógicas, especificamente no âmbito do ofício de professor; para suscitar reflexões que 

abracem os elos entre Brasil e África, como ainda à história dos africanos e consequentemente 

à nossa história perdida, porém viva nas tradições e na ancestralidade latente das 

manifestações africanas transcodificadas na cultura brasileira. Desenvolvemos um estudo 

prático de pesquisa na área de Teatro-Educação com a construção de um texto dramático, 

criado em processo colaborativo com a Cia. de Teatro Gente (Salvador-BA) e apresentado 

numa leitura dramática, para uma comunidade escolar (parceria com o Colégio Estadual Dona 

Leonor Calmon, no bairro de Cajazeiras1, em Salvador-Ba, onde atuo como professor de artes.  

              
Figura 1 - Frente do Colégio Estadual Dona Leonor Calmon 

 

 
             Fotógrafo: Nathan Marreiro (2012) 
                                                           
1
 O bairro de Cajazeiras começou em 1977 numa área de três antigas fazendas, quando o então governador 

Roberto Santos desapropriou as terras pertencentes às fazendas que, desde o século XIX, cultivavam laranja, 
café, mandioca e cana-de-açúcar. Havia muita área verde oriunda da Mata Atlântica que ainda circunda a região, 
situada entre a Estrada Velha do Aeroporto e a BR-324. Informação disponível em: 
<http://www.culturatododia.salvador.ba.gov.br/vivendo-polo.php?cod_area=4&cod_polo=29>. Acesso em: 19 
ago. 2014. 
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A pesquisa de criação teatral foi incluída no conteúdo programado para as aulas de 

artes durante a jornada pedagógica 2013 e estudado em sala de aula pelos alunos do 1º ano do 

Ensino Médio do turno matutino, na disciplina “Artes”. Os alunos foram convidados a 

participar como espectadores/colaboradores do processo de criação de uma dramaturgia e de 

uma leitura dramática, empreendidos por uma companhia de teatro profissional num espaço 

físico de uma escola pública da rede estadual baiana de ensino. Essa experiência serviu como 

referência para a realização das atividades pedagógicas propostas na disciplina, na qual, ao 

longo do ano letivo de 2013, os alunos foram protagonistas na criação de cenas teatrais e 

realização do primeiro festival de teatro estudantil da unidade escolar.  

Buscou-se a realização de um trabalho pedagógico no ensino de teatro, no qual as 

bases para criação do plano de curso em artes foram as diretrizes da Lei 11.645/2008. Esta 

experiência com os alunos foi, também, parte da proposta de pesquisa com a Cia de Teatro 

Gente para a futura montagem de um espetáculo. O texto dramático foi construído a partir dos 

estudos históricos da vida e ação política de Lucas Dantas de Amorim Torres, líder do 

movimento denominado “Conspiração dos Alfaiates”, ocorrido na cidade de Salvador em 

1798, tema principal do estudo dramatúrgico e pedagógico. 

  
          Figura 2 – Culminância Festival de Teatro Estudantil  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
         
     

   Fotografia: Everton Machado (2014) 
 

• A História de Búzios 

 

A “Revolta dos Búzios” ou “Revolta dos Alfaiates”, também conhecida como 

“Conjuração Baiana”, foi um movimento abolicionista que reuniu a população negra da 

época, que sonhava e lutava pela implantação de uma república democrática e pelo fim da 
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escravidão. Por ter-se inspirado nos ideais da Revolução Francesa, Lucas Dantas de Amorim 

Torres, no dia 8 de novembro de 1799, junto com outros alfaiates, foi enforcado e 

esquartejado como revoltoso. Mas, sua memória e seus ideais, ainda hoje continuam vivos. 

Em março de 2011, a presidente da República Dilma Rousseff sancionou a Lei nº 12.391 (ver 

Anexo B) que determina a inscrição dos nomes dos líderes da “Revolta dos Búzios” no Livro 

dos Heróis Nacionais, conhecido como o “Livro de Aço do Brasil”, elevando-os a Heróis da 

Pátria, dentre os quais está Lucas Dantas, o nosso “Lucas Dantas – Um Herói de Búzios”. 

Lucas Dantas foi, portanto, o foco da pesquisa desta Dissertação, que enfoca a 

pluralidade da cultura negra, do seu contexto histórico-social, dos seus grupos étnicos e dos 

reflexos desta cultura no Brasil e na Bahia. Desta forma, o texto teatral “Lucas Dantas – Um 

Herói de Búzios” deverá servir como veículo de reflexão sobre as questões étnico-raciais e as 

identidades do Brasil no seio dos estabelecimentos de ensino, contemplando, assim, o 

conteúdo referente à Lei 11.645/2008 – que obriga as unidades de ensino, níveis Fundamental 

e Médio, a programarem, no âmbito dos seus currículos, a história da África, dos afro-

brasileiros e dos povos indígenas do Brasil. 

 

• A Minha História 

 

Apresento a minha experiência como artista e pedagogo, o que justifica a escolha pelo 

objeto de estudo dessa Dissertação. O meu perfil de pesquisador teve início no curso de 

Licenciatura em Teatro, em 2009, na Universidade Federal da Bahia. O trabalho de formatura 

nos convidava a realizar um projeto de teatro-educação, com a supervisão de um professor 

orientador. Assim, o resultado deste trabalho foi a criação do “Grupo de Teatro Leonor 

Calmon” e da montagem teatral “O Dia de Sara” (ver Apêndice A), trabalho orientado pelo 

Prof. Dr. Sérgio Farias, ainda em 2009. A montagem foi realizada através de um processo de 

criação coletiva e resultou na criação de um texto dramático, um espetáculo cênico e um 

vídeo documentário. O objetivo da pesquisa de 2009 foi pensar o teatro como uma 

possibilidade de abrir “canais” para o exercício da reflexão sobre a história brasileira e ainda 

propor uma atividade que conduzisse o educando ao exercício da criação e da percepção de si 

e da sociedade em que vive.  

Do processo de criação à difusão do espetáculo “O Dia de Sara” pode-se perceber 

muitos fatores que enriqueceram o processo ensino-aprendizagem. A pedagogia do 

protagonismo (aluno como sujeito no processo de construção do conhecimento) foi a principal 
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ferramenta utilizada para estimular a participação, criticidade, liderança e principalmente a 

autoestima dos educandos. Com “O Dia de Sara” buscamos refletir sobre o “aqui” e “agora” 

em que estamos inseridos: a violência nas comunidades urbanas periféricas, o preconceito 

contra o indivíduo diferente, a intolerância religiosa e o racismo. A obra foi sendo construída 

a partir das experiências pessoais de cada indivíduo (aluno) do grupo e de propostas de 

improvisação, com base nos temas estudados. Dessa forma, foi possível experienciar com os 

alunos o passo a passo da criação de um espetáculo teatral: dramaturgia, sonoplastia, 

interpretação, figurino, maquiagem, iluminação e produção. 

Figura 3 – Espetáculo “O Dia de Sara”, Festival Ipitanga de Teatro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografia: Everton Machado (2009) 

 

O referido espetáculo realizou duas apresentações no Teatro Martim Gonçalves da 

Escola de Teatro da UFBA, em novembro de 2009. Foi laureado pela Associação de 

Moradores de Cajazeiras com certificado de Honra ao Mérito pelo projeto desenvolvido na 

comunidade em novembro de 2009. Além disso, participou do Festival de Artes Professor 

Anísio Teixeira (festival realizado no âmbito da rede pública estadual de ensino) também em 

2009, quando saiu vencedor dos prêmios de “Melhor Espetáculo”, “Melhor Texto”, “Melhor 
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Atriz Coadjuvante” e “Melhor Atriz Revelação”. E em janeiro de 2009, participou ainda do 

FIT – Festival Nacional Ipitanga de Teatro, na cidade de Lauro de Freitas-BA.   

Dessa forma veio à luz a ideia de vivenciar, através do teatro, uma experiência calcada 

na história e que nos permitisse refletir sobre a cidade de Salvador, e sua constituição social e 

política: Por que a maioria da população de Salvador tem descendência africana? Qual a 

herança étnica e cultural desses descendentes? Como, a partir do teatro, vivenciar esta força 

africana que em Salvador se reconstruiu e resistiu? Em uma análise da formação da 

comunidade de candomblé Ketu em Salvador, o historiador Jean Zieglér (1972), em O Poder 

Africano, aliás, ressalta a força da diáspora negra em Salvador, em meio ao domínio 

escravocrata português: “A teocracia Alaketu de Salvador (Bahia), pelo contrário, revela o 

poder criador dos homens negros e sua capacidade para fazer ressurgir as sociedades 

ancestrais, malgrado as mais desfavoráveis condições” (ZIEGLÉR, 1972, p.10). 

Dessa inquietação surgiu o desejo de aprofundar a pesquisa para a criação de uma 

dramaturgia. A intenção de criação dramatúrgica não foi a de um drama épico, com estrutura 

em quadros e um rol possível de personagens ocorrentes no teatro épico: narrador, coro, 

representações de grupos sociais como o povo, o governo, os miseráveis... Como foi encenado 

em 2010 na obra “Búzios: a Conspiração dos Alfaiates”, dirigida por Paulo Dourado e 

apresentado na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. A pretensão foi criar uma 

dramaturgia que colocasse uma “lupa” sobre a história, na perspectiva dos negros oprimidos e 

do despertar do raciocínio de planejamento e execução de uma ação política, inspirada no 

exemplo de Lucas Dantas na Conspiração dos Alfaiates de 1798. 

 

• A Nossa História 

 

Em nossa constituição social contemporânea são visíveis as grandes conquistas dos 

movimentos negros em diversos extratos da sociedade, como (a) Órgãos oficiais que atuam 

diretamente na promoção e criação de políticas públicas para o desenvolvimento e afirmação 

da comunidade negra, a exemplo, a Fundação Palmares.  (b) A força das comunidades de 

candomblé, religião de matriz africana, que sobreviveu a imposições católicas e a política de 

repressão policial adotada na época e que hoje constitui uma das maiores comunidades 

religiosas na cidade de Salvador, Bahia, com mais de mil e cem terreiros registrados2. (c) A 

                                                           
2
 Registro realizado pelo CEAO - Centro de Estudos Afro Orientais da Universidade Federal da Bahia, em 2010. 

Trabalho em parceira com as Secretarias Municipais da Reparação e da Habitação. 
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recente aprovação, em caráter de Lei, do Estatuto da Igualdade Racial (BRASIL, 2010), que 

tem por essência a realização de ações que promovam o desenvolvimento e equiparação social 

da comunidade negra no Brasil. (ver Anexo C). Quanto às Leis, temos várias tentativas de 

implantação de políticas de inclusão do negro, como a Lei que regula o regime de cotas nas 

universidades e nos concursos públicos. Na arte temos grandes representatividades da cultura 

afrodescendente, como o Grupo Afro Olodum (1979), reconhecido internacionalmente pelo 

peculiar som produzido no cruzamento de diversos instrumentos de matriz africana; blocos 

carnavalescos como os Grupos Afros Ilê Aiyê (1974), Malê Debalê (1979), Apaches do 

Tororó (1970) e o Afoxé Filhos de Gandhi (1949). No teatro, temos a experiência de Abdias 

do Nascimento e o Teatro Experimental do Negro (1944), no Rio de Janeiro, e em Salvador o 

Bando de Teatro Olodum (1990), grupo que desenvolve o teatro negro há mais de vinte anos, 

com montagens conhecidas mundialmente através de adaptações para a TV e o cinema.  

Também na cidade de Salvador, destacamos o trabalho do CAN - Cia de Teatro 

Abdias Nascimento, dirigida por Ângelo Flávio, artista militante do movimento negro e que 

em sua trajetória artística dirigiu as montagens A Casa dos Espectros (2006) e O Dia 14 

(2007). Em O Dia 14 participei, aliás, como ator do processo colaborativo de criação do 

espetáculo, que tinha a temática da história e trajetória do negro da África para o Brasil, até o 

dia 14 de maio de 1888, ou seja, um dia após a abolição da escravatura no Brasil. 

        
       Figura 4 – Ator Everton Machado no espetáculo O Dia 14   
 

 
                                               Figura 5 –Atores no espetáculo O Dia 14 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        
 
 Fotógrafo: Cristiano Borges (2007) 
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Outra experiência bastante relevante nas minhas vivências profissionais foi o projeto 

Didá Alamojú, da ONG Omidudu3, sediada no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, em 

2007. O projeto tinha a finalidade de divulgar (e refletir sobre) a Lei 11.645/2008. 

Apresentávamos um esquete teatral que trazia para a cena um programa de auditório com 

quadros e comerciais que suscitavam a reflexão acerca da condição de ser negro nos dias 

atuais, sobre a manipulação e a ditadura da televisão e também as expressões de matriz 

africana introduzidas no nosso vocabulário. As apresentações eram seguidas de conversações 

mediadas por nós (atores/palestrantes) e com a participação de professores, diretores e alunos. 

Ali, discutíamos sobre o projeto pedagógico da escola pública de níveis Fundamental e Médio 

e acerca de como a Lei 11.645/08 estava sendo aplicada. O projeto visitou mais de cinquenta 

escolas de Salvador, no período de setembro de 2008 a junho de 2009.   

Para além das minhas atividades como professor de teatro, sou também presidente da 

EAG- Escola de Arte Gente. Fundada em 2000, a Escola desenvolve um trabalho de educação 

estética nos bairros das periferias de Salvador. A iniciativa de fundação da instituição surgiu 

do encontro entre os arte-educadores Nathan Marreiro, Lucy Dultra e Andréa Souza, em 

Salvador-BA. A EAG conta ainda com a “Cia. de Teatro Gente”, companhia profissional de 

Salvador, que desenvolve um trabalho de investigação, produção e difusão de suas obras e 

cujo repertório já contém: Barrela de Plínio Marcos, Uma Mulher Vestida de Sol de Ariano 

Suassuna, dirigidas por Nathan Marreiro, e Amêsa e No Outro Lado do Mar..., ambas do 

angolano José Mena Abrantes com direção de Suelma Costa.  

 
       Figura 6 – Atores Everton Machado e Ive Costa, documentário Povo de Santo pela ONG Omidudú  

 
 

 

 

 

 

       
 
      Fotografia: Imprensa Omidudu 
 

                                                           
3 Palavra em Yorubá que significa água preta ou café.  
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Face ao exposto, fica evidenciado que esta Dissertação de Mestrado não reflete apenas 

a necessidade de invenção e reinvenção de práticas que comunguem com o seu tempo e 

dialogue diretamente com a sociedade no que tange aos seus conteúdos e metodologias, ao 

valorizar o conhecimento implicado de cada indivíduo e possibilitar a efetiva construção do 

conhecimento. Mas, esta constitui também um retorno particular de prestação de contas à 

sociedade, pela minha formação de artista na vida e de arte-educador na Escola de Teatro da 

Universidade Federal da Bahia. Ao socializar a minha experiência artística e profissional 

poderei contribuir, ao menos, no exercício reflexivo sobre o quão importante e poderosa é a 

prática do educador na formação de muitos indivíduos.  

Quanto aos fundamentos teórico-metodológicos foram levantadas referências 

bibliográficas e iconográficas que nortearam a nossa argumentação e também a criação 

dramatúrgica em processo colaborativo, além de uma leitura dramática baseada nos estudos 

sobre a escravidão no Brasil, do século XVIII, com foco na vida de Lucas Dantas de Amorim 

Torres e em sua atuação na Revolução de 1798. 

Foi fundamental a obra do historiador e professor aposentado da Universidade Federal 

da Bahia, Luis Henrique Dias Tavares (1994; 1975; 2009; 2003): A Conjuração Baiana; A 

História da Sedição Intentada na Bahia de 1798: “A Conspiração dos Alfaiates”; A História 

da Bahia; Da Sedição de 1798 à Revolta de 1824 na Bahia. Nesses livros o historiador 

aborda relevantes aspectos da história do levante de 1798: a sociedade e conjuntura da Bahia 

no século XVIII, as influências da Revolução Francesa, o perfil dos homens e mulheres 

envolvidos nesse movimento, o encontro e a organização de diferentes grupos étnicos em prol 

do interesse comum da liberdade, bem como a reconstituição, em detalhes, do Levante de 

1798, em Salvador, Bahia, com suas causas e consequências. 

A partir do estudo das informações reunidas nas referidas obras, que traz os registros 

de autos da época, que estão reunidos, também, nos Anais do Arquivo Público Nacional e 

Arquivo Público da Bahia, foi possível identificar os elementos necessários para a 

composição do drama centrado em Lucas Dantas: argumento, espaço/lugar, tempo, ação 

dramática, dramaturgia/roteiro, personagens, objetos cênicos, sonoplastia e iluminação. 

O estudo deste episódio da história, com todo o elenco, foi indispensável para a 

criação da dramaturgia e abarcou o levantamento dos personagens, a estrutura do drama, a 

musicalidade da obra, a performance cênica e atmosferas das cenas. As referências 

pesquisadas foram aprofundadas no âmbito do trabalho colaborativo de grupo, sob minha 

direção, para utilização como material de criação dramatúrgica, cênica e também de produção 
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teórica, elaborada por mim. Para isso, recolhemos e analisamos uma série de trabalhos sobre a 

temática desenvolvida e referências teóricas que embasará a escrita dessa Dissertação, tais 

como: Paulo Freire (1996) e a sua pedagogia da autonomia; Catarina Sant’Anna (2012) e a 

metalinguagem teatral; Antonio Godi (1998) e seu trabalho antropológico na revistinha do Ilê; 

Jean Ziégler (1972) com sua análise das sociedades africanas; o Calendário 1798: Revolta dos 

Búzios da Potfolium em parceria com o Governo da Bahia (2012); o historiador João José 

Reis (2003) e sua pesquisa sobre as rebeliões negras no século XIX. Ademais outras 

referências não teóricas, que não estão na escrita, mas em memórias e na nossa história de 

vida.  

O projeto foi desenvolvido (a parte dos encontros de criação) na comunidade de 

Cajazeiras e no Colégio Estadual Dona Leonor Calmon, região periférica de Salvador. 

Realizamos também apresentações (leituras dramáticas musicadas) voltadas para a 

comunidade escolar com o fim de disponibilizar o processo de construção da dramaturgia para 

os jovens estudantes, professores e profissionais da educação em geral. Assim, as 

apresentações constituíram leituras abertas seguidas de rodas de bate-papo para discussão com 

o público após cada sessão. O processo de construção do texto e apresentação da leitura 

dramática foi devidamente registrado em fotografias, vídeos e relatórios, servindo, assim, para 

a produção da presente Dissertação. 

Em se tratando de uma pesquisa, antes de tudo, histórica, começamos nossa viagem 

pelo ano de 1798. No primeiro capítulo iremos analisar o fato histórico da “Conspiração dos 

Alfaiates” a partir das obras do historiador Luis Henrique Dias Tavares, já elencadas. As 

informações extraídas dessa análise foram o ponto de partida para a composição do drama, 

argumento, tempo, espaço/lugar, personagens, dramaturgia/roteiro. Investigamos com a 

equipe artística as potencialidades dramáticas na história de Lucas Dantas no fato histórico e 

buscamos um paralelo de como vivem hoje os descendes dessa história. Inspiramo-nos na 

trajetória desse herói negro para anexar um grito ancestral que aflige os soteropolitanos 

afrodescendentes, ainda, nos dias de hoje. 

O fio condutor da nossa dramaturgia é a música dos Orixás. A musicalidade dos 

terreiros de candomblé da Baía de Todos os Santos é quem nos revela a atmosfera de cada 

cena. Mais do que contar a história, o nosso texto teatral busca uma ressignificação do 

passado, para alcançar uma consciência crítica do nosso presente. 

No segundo capítulo apresentamos uma análise sobre o processo de criação da 

dramaturgia, com as experiências de socialização de um processo de criação colaborativo e o 



19 

 

 

 

produto final, ao qual nos propomos com a pesquisa realizada: o texto teatral “Lucas Dantas - 

Um Herói de Búzios”. Compartilharemos, também, a nossa análise do processo colaborativo 

até a finalização dramatúrgica.  

Para o professor de teatro, trazemos no terceiro capítulo uma proposta de trabalho com 

os conteúdos da Lei 11.645/08. A proposta pedagógica foi apresentada por mim, durante a 

Jornada Pedagógica de 2013 e desenvolvida com alunos do 1º ano do Ensino Médio, do 

Colégio Estadual Dona Leonor Calmon, situado na comunidade de Cajazeiras, região 

periférica de Salvador, Bahia, com aproximadamente 01 (um) milhão de habitantes. Iremos 

expor a execução do plano de curso, apontando a importância, para os alunos, em conhecer a 

sua própria história e como o teatro pode ser um importante aliado para a construção do 

conhecimento e para o despertar de um olhar crítico. 

Por fim, apresentamos na Conclusão a importância de se pensar novas experiências 

que contribuam diretamente para as camadas sociais que mais carecem de ações que 

possibilitem a sua ascensão na sociedade. A experiência pode ainda ser visualizada em 

fotografias, bem como em anexos dessa Dissertação. 

Esperamos que este estudo seja mais um instrumento de luta e que some, como força 

de intenção, aos feitos que, hoje, possibilitam “voz” ao povo negro. E se hoje temos “voz”, 

agradecemos aos heróis pela bravura que os imortalizaram. 

 

Figura 7 - Calendário Revolta dos Búzios, Portfolium  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   Fotografia: Google imagens  
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1 UM GRITO POR LIBERDADE: A HISTÓRIA DO LEVANTE NA BAHIA DE 1798 

 

A liberdade consite no estado felis, no estado livre do abatimento:  
aliberd. ͤ he adoçura da vida, o descanso do homem com igual palallélo de  

huns p ͣ outroz, finalm. ͭ ͤ aLiberd. ͤ he o repouzo, e bemaventurança do mundo.4   
 
 

Nesse capítulo será examinado o episódio histórico objeto da nossa prática pedagógica 

e do nosso texto dramático em criação coletiva com a Cia. de Teatro Gente, apresentado em 

leitura dramática para alunos do 1º ano do Ensino Médio.  

  A “Revolta dos Búzios” ou “Revolta dos Alfaiates”, também conhecida como 

“Conjuração Baiana” ou ainda “Revolta dos Argolinhas” foi um movimento abolicionista 

ocorrido em Salvador, Bahia, em finais do século XVIII, que, na prática, reuniu a população 

negra da época que sonhava e lutava pela implantação de uma república democrática e pelo 

fim da escravidão, mas que no seu planejamento e articulação contou também com a 

participação de pessoas influentes na sociedade da época.  

De lá até cá, já se passaram 215 anos e, hoje, temos diversas contribuições de 

diferentes historiadores para o registro e para a divulgação dos fatos acontecidos na então 

“Cidade da Bahia” de 1798. Neste trabalho tivemos como principal fonte a pesquisa do 

Professor Dr. Luis Henrique Dias Tavares5, o qual prestou fundamental contribuição para o 

registro da memória da história brasileira.  

Nas obras História da Sedição Intentada na Bahia em 1798: “A Conspiração dos 

Alfaiates”; Da Sedição de 1798 à Revolta de 1824 na Bahia e A História da Bahia, Tavares  

(1975; 2003; 2009) elucida aspectos relevantes para que possamos compreender o levante e o 

contexto social da época em que a revolução foi planejada. Os estudos nos trazem reflexões 

sobre a conspiração dos alfaiates e os levantes de negros acontecidos na Bahia desde o século 

XVIII, sobre a história do teatro político, o uso da história no teatro; também as contribuições 

jurídicas sobre a história dos negros no Brasil e as Leis 11.645/2008 e 12.391/2011 além de 

reflexões sobre a pedagogia e o processo ensino-aprendizagem.  

                                                           
4
 Fragmento do "Boletim Sedicioso" de n° 3, na ordem dos 10 boletins da devassa, como se acham no maço 581 

da seção histórica do Arquivo do Estado da (TAVARES, 1975).  
5
 Luis Henrique Dias Tavares (Nazaré, BA, 25 de janeiro de 1926) é um historiador e escritor brasileiro. Em sua 

produção destacam-se diversas obras sobre a história da Bahia. Ingressou na Faculdade em 1948. Obteve o 
Doutorado em História em 1961, mesmo ano em que assumiu a cátedra de História do Brasilna Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências da Universidade Federal da Bahia. É pós-doutor pela University of London. 
Informação disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_Henrique_Dias_Tavares> Acesso em 19 
ago. 2014. 
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Na obra do historiador Dias Tavares vimos registros de uma população estimada entre 

40 a 50 mil habitantes. A cidade de Salvador tinha, como hoje, a maior parte da população 

composta por negros, ou seja, o dobro da quantidade de brancos e de índios, e que somados 

compunham a metade dos habitantes na época. Nesta cidade circulava uma população 

etnicamente diversificada, com a presença de brancos estrangeiros e nativos, índios e negros 

de diferentes nações, e tão logo, com a mistura étnica, mestiços de variadas tonalidades e 

características que fizeram das ruas, becos, ladeiras e travessas, do pequeno centro urbano de 

Salvador um verdadeiro “arco-íris étnico”, característica que fez de Salvador o centro da 

cultura afro-brasileira, hoje com mais de 2,7 milhões de habitantes. A maior parte da 

população é negra ou afrodescendente. Segundo dados divulgados pelo IBGE6 em 2010 para a 

região metropolitana de Salvador, 51,7% da população (1.382.543) é de cor parda 

(pessoas multirraciais), 27,8% negra (743.718), 18,9% branca (505.645), 1,3% povos 

asiáticos (35.785) e 0,3% povos ameríndios (7.563). Salvador é a cidade com o maior número 

de descendentes de africanos no mundo, seguida da cidade de Nova York, nos Estados Unidos 

da América do Norte, majoritariamente de origem da cultura Yorubá, vindos de países como a 

Nigéria, Togo, Benim e Gana.  

Um panorama da Bahia de 1798 pode ser remontado no trabalho produzido por Braz 

do Amaral e publicado em 1922. No livro A Bahia no Século XVIII ele reúne um total de 24 

cartas de Luís dos Santos Vilhena7, endereçadas a Portugal, e disponibilizadas no Calendário 

1798: a Revolta dos Búzios (2012), mês janeiro/A cidade da Bahia:  

 

Carta de Vilhena (I) 
Há nesta cidade, e me consta que por todo o Brasil, ramos de muitas famílias 
ilustres. Se não é que os apelidos são bastardos [...] O certo é que se 
encontram bastantes sujeitos, que não terão dúvidas em tecer sua genealogia 
mais comprida que os dos hebreus, e disputar nobreza com os grandes de 
todo o mundo, quando a que têm pode bem ser, lhes provenha das 
desenvolturas de seus pais, ou avós, [...] Há outros que entusiasmados, sem 
fundamento, de que são algumas cousa neste mundo, vivendo em sua casa 
envolvidos na sórdida miséria, quando saem fora se empavesam de tal 
forma, que até lhes custa reverenciar a Deus. (p. 51) 
 

 
Carta de Vilhena (II) 
Não há nesta cidade uma só praça de mercado, mas sim uns lugares a que 
chamam quitandas, nos quais se juntam muitas negras a vender tudo que 

                                                           
6
 Disponíveis em: <http://www.ibge.gov.br>  

7
 Vilhena nasceu em Portugal e veio para a Bahia em 1787, nomeado pela coroa portuguesa para dar aulas de 

grego. Morou em Salvador até 10 de dezembro de 1799, quando partiu para Lisboa. (Calendário 1798: Revolta 
dos Búzios, mês janeiro/A Cidade da Bahia, 2012, p.2). 
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trazem, como seja peixe, carne meio assada, a que dão o nome de moqueada, 
toucinho, baleia no tempo da pesca, hortaliças etc. Destas quitandas há três 
em toda cidade; uma na Praia, outra que indecentemente estava na praça ou 
Terreiro de Jesus, se acha hoje em uma rua chamada Nova, onde há poucas 
casas, e onde o Senado mandou fazer umas casinhas para alugar às 
quitandeiras, com a desgraça porem de serem tão pequenas que nenhuma as 
quis alugar; é a terceira quitanda nas Portas de S. Bento, onde o senado havia 
mandado fazer outras cabanas, que por mais espaçosas, quase nunca ficam 
por alugar. (p. 93) 

 
 
Carta de Vilhena (III) 
Passando pois a falar do sexo feminino te assevero, que aquelas, que aqui 
são senhoras, o sabem verdadeiramente ser [...] e podes viver certo em que, 
os que aí vão dizer o contrário, mentem, ou nunca aqui trataram com 
senhoras, mas sim com mulheres da tarifa, que em toda parte se encontram; 
aquelas pois que são senhoras, não dão acesso tão livre como aí vão publicar 
os detratores. São essas criticadas de pouco honestas, por andarem dentro em 
suas casas em mangas-de-camisa, com golas tão largas, que muitas vezes 
caem, e se lhes veem os peitos, sem que esses maus críticos se lembrem, de 
que estão debaixo da zona tórrida, onde o grande frio corresponde ao que aí 
sentimos em maio. Igualmente as notam de andarem em suas casas muitas 
vezes descalças, e de ordinário sem meias, com camisas de caça finíssima, e 
cambraia transparente; [...] Quando saem as suas visitas de cerimônia, é em 
sumo grau asseadas [...] As peças que se ornam são de excessivo valor, e 
quando a função o permite aparecem com as suas mulatas, e pretas vestidas 
com ricas saias de cetim, becas de lamiste finíssimo, e camisas de cambraia, 
ou caça bordadas de forma tal, que vale o lavor três, ou quatro vezes mais 
que a peça; e tanto é o ouro, que cada uma leva em fivelas, cordões, 
pulseiras, colares ou braceletes e bentinhos, que sem hipérbole, basta para 
comprar duas ou três negras, ou mulatas com a que o leva: e tal conheço eu 
que nenhuma dúvida se lhe oferece em sair com quinze ou vinte, assim 
ornadas. Para verem as procissões, é que de ordinário saem acompanhadas 
de uma tal comitiva. As cadeiras em que saem para funções públicas não 
importam em menos de duzentos, ou trezentos mil réis; e a parelha de negros 
que a conduzem, nada menos de trezentos mil réis. (p. 54) 
 
Carta de Vilhena (IV) 
Não deixa de ser digno reparo o ver que das casas mais opulentas desta 
cidade, onde andam os contratos, e negociações de maior porte, saem oito, 
dez e mais negros a vender pelas ruas a pregão as cousas mais 
insignificantes, e vis; como sejam iguarias de diversas qualidades: mocotó, 
isto é mãos de vaca, carurus, vatapás, mingau, pamonha, canjica, isto é papa 
de milho, acaçá, acarajé, ubobó, arroz de coco, feijão de coco, angu, pão-de-
ló de arroz, o mesmo de milho, roletes de cana, queimados, isto é rebuçados 
a 8 por um vintém, e doces de infinitas qualidades, ótimos muitos deles, pelo 
seu asseio, para tomar por vomitórios; e o que mais escandaliza é uma água 
suja feita com mel, e certas misturas a que chamam de aloá, que faz as vezes 
de limonada para os negros (p. 130). 

 

Nesse material registrado pela Portfolium, podemos reconhecer, através do olhar 

estrangeiro, o dia a dia da Salvador de 1798 e sua constituição social, como viviam os negros 

escravizados, os aspectos geográficos e urbanísticos da capital e os costumes sociais e 
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sexuais da época que foram observados e relatados por Vilhena e expostos em algumas de 

suas cartas. 

Dias Tavares (1975) ressalta que em 1798 a Bahia era Colônia de Portugal, e toda a 

sociedade, em suas diferentes camadas, deviam total obediência e servidão às exigências da 

metrópole portuguesa. Isto no que tange à organização do comércio, administração das 

receitas geradas pela importação e exportação de produtos, taxas sobre bens e propriedades 

(incluindo negros escravizados que eram comercializados, e assim, seus donos tinham 

obrigações tributárias com a coroa portuguesa para cada negro que “possuísse”). Apesar de, 

economicamente, não produzir nada, Salvador tinha como principal fonte de receita o 

comércio, com a arrecadação de taxas e tributos das atividades do porto marítimo, que 

realizava o controle dos navios de importação e exportação. A chegada e a saída de 

mercadorias eram registradas pelo porto de Salvador, logo, era fonte de arrecadação para a 

coroa portuguesa e para igreja: 

A cobrança de selos e a arrecadação de dízimos, terças e rendimentos, feitas 
sob o sistema de contrato (a política da Monarquia absoluta portuguesa de 
fins do século XVIII era no sentido da redução dos contratos e da cobrança 
direta, pela Fazenda Real) ou diretamente pela Fazenda Real, levantavam 
rendas para o Real Erário de Lisboa, para a Capitania da Bahia e para o 
Senado da Câmara da Cidade do Salvador. (TAVARES, 1975, p. 15) 

 
      Figura 8 - Ilustração do porto de Salvador no século XVIII 
 

 

                  Fonte: Google imagens 
 

É nesse contexto de exploração e imposição portuguesa que a ideia de uma revolução 

em prol da República é multiplicada entre os muitos que não aceitavam as determinações de 

Portugal, não concordavam com as práticas e a manipulação da Igreja Católica e se 

questionavam sobre o direito à liberdade. 

A poética histórica narrada pelo autor nos faz imergir na história e sentir a presença 

física dos personagens, citadas por Godi (1998), e transcritas nas respectivas notas: Luis 
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Gonzaga das Virgens8, solteiro, soldado do 2º Regimento Pago de Linha, natural de Salvador. 

O mais velho dos quatro líderes, tinha 36 anos quando foi condenado. João de Deus do 

Nascimento9, cabo de esquadra do 2º Regimento de Milícia e alfaiate. Natural de Cachoeira. 

Tinha 27 anos quando foi condenado. Filho de José Araújo e de Francisca Maria. Casado com 

Luiza Francisca de Araújo, negra livre. Manoel Faustino dos Santos Lira10, alfaiate, negro 

liberto, solteiro, natural de Santo Amaro da Purificação. Tinha 22 anos quando foi condenado. 

Filho de Raimundo Ferreira e Felizarda, escrava do padre Antônio Francisco de Pinto. E 

Lucas Dantas de Amorim Torres, protagonista do nosso texto dramático e que iremos 

discorrer mais à frente.    

Eles, os “Heróis de Búzios”, sonhavam com a revolução, com a liberdade. Liberdade 

de pensamentos, conceitos, filosofias e, sobretudo, liberdade da “alma”.  

Por entre as sombras dos olhos da coroa portuguesa, do Governador D. Fernando de 

Portugal e da Igreja Católica, negros libertos e escravizados, letrados e com livre acesso entre 

os meios mais distintos daquela época planejaram o motim que marcou a participação dos 

negros nas lutas pela independência do Brasil, e que impressiona até hoje pela audácia e 

heroísmo na luta pela liberdade há mais de dois séculos.  

Dos “personagens” influentes que participaram desse movimento temos, a exemplo, o 

médico cirurgião, branco, Cipriano Barata que comprovadamente teve participação direta na 

elaboração dos planos para o levante pretendido, porém, a sua posição social respeitável. Da 

mesma forma, o professor Muniz de Aragão, que compartilhou com muitos daquela época os 

livros e documentos trazidos de Portugal, dentre eles o poema conhecido como hino da 

revolução Liberdade e Igualdade na Sacrário da Razão, este, que Lucas Dantas tinha de cor, 

memorizado, e recitava sempre que oportuno para aqueles que viviam ansiosos por liberdade: 

 
 
 
Igualdade e liberdade 
No sacrário da razão. 
Ao lado da sã justiça 
Preenchem meu coração 

                                                           
8Era um negro de estatura normal, forte, cheio de corpo, com pronunciada calvície frontal, cabelo encarapinhado, 
rosto comprido, orelhas grandes, testa alta, olhos pretos, sobrancelhas pretas e finas, nariz afilado, boca pequena, 
lábios grossos. 
9Era negro claro, cheio de corpo, cabeça redonda, cabelos pretos, orelhas pequenas, rosto comprido, testa alta, 
olhos pretos e pequenos, nariz afilado, boca pequena e barba cerrada. 
10

 Era negro claro, de baixa estatura, “seco de corpo”, tinha cabeça redonda e cabelo curto, orelhas pequenas, 
rosto comprido, testa curta, sobrancelhas finas, olhos pardos, nariz afilado, boca pequena sem ponto de barba, 
com sinais de bexiga no rosto.  
 



25 

 

 

 

 
Se a causa matriz dos entes 
Tem as mesmas sensações 
Mesmos órgãos e precisões 
Dados a todos os viventes; 
Se a qualquer suficientes 
Meios da necessidade 
Remir deo com equidade, 
Logo são imprescritíveis 
E de Deus leis infalíveis 
Igualdade e liberdade 
 
 
Se este dogma for seguido 
E de todos respeitado. 
Fará bem aventurado 
Ao povo rude, espoliado. 
É assim que florescido 
Tem da América a Nação. 
Assim flutue o Pendão 
Dos franceses, que a imitarão 
Depois que afoitos, entrarão 
No sacrário da razão 
 
 
Estes povos venturosos 
Levantando solto os braços 
Desfeitos em mil pedaços 
Ferem grilhões vergonhosos, 
Jurarão viver ditosos. 
Isentos da vil cobiça, 
Da impostura e da preguiça, 
Respeitando seus direitos, 
Alegres e satisfeitos 
Ao lado da sã justiça 
 
 
Quando os olhos dos baianos 
Estes quadros divisarem, 
E longe de si lançarem 
Mil despóticos tiranos 
Quão felizes e soberanos, 
Nas suas terras serão! 
Oh! Doce moção 
Experimentam estas venturas 
Se elas, bem que futuras, 
Preenchem meu coração  
 
Calendário 1798: Revolta dos Búzios, mês setembro/Lucas Dantas (2012, p. 
618)  

O poema foi incorporado como fala de Lucas Dantas em nosso texto dramático, 

produto da pesquisa. Os versos revelam o sentimento libertário do movimento de 1798. 
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Em 12 de agosto de 1798, a cidade de Salvador amanheceu diferente. Papéis estavam 

pregados nas portas das igrejas, na esquina da Praça do Palácio, na Rua de Baixo do São 

Bento, no Carmo, Passo, Sé e Lapa. Tais papéis ficaram conhecidos como “boletins 

sediciosos” e foram usados como elemento de investigação pelo governador Fernando de 

Portugal para identificar, interrogar, prender e matar os responsáveis. 

É importante salientar que em vários dos 10 “boletins sediciosos” aparecem 

mensagens de repúdio à Igreja Católica:  

[...] que seja punido com morte natural para sempre todo aq.ˡ q.ͬ sacerdote q͂ 
no pulpito, conficionario, exortação, conversação, modo, forma, maneira, 
etc. persuadir aos ignorantes fanaticos com o comq for nocivo, e inutil a 
liberdade, ebem commum do povo: manda o Povo que o sacerdote q͂ 
concorrer para ad. ͣ revolução seja tratado como concidadao: os Deputados 
da liberd. ͤ, frequentarão todos os atos da igreja para tomar conhecimento do 
exposto mormente dos delinquentes. Assim reintentada²² alias... 
(TAVARES, 1975, p.28)  

 

Com isso, podemos analisar que o repúdio às imposições da Igreja Católica, suas 

práticas e conduta foi um fator determinante para a “Conspiração dos Alfaiates”. Numa época 

na qual era proibido qualquer outro tipo de prática religiosa, senão a doutrina católica, os 

habitantes de Salvador, em especial os índios e africanos de diversas etnias, que dentro de 

suas culturas utilizam-se de práticas ritualísticas voltadas para o entendimento sobre a 

natureza, a força da vida e o equilíbrio espiritual, eram obrigados a negar suas origens e 

crenças sob a pena severa da repressão da Igreja e da Rainha de Portugal. Se andarmos mais 

para frente na história, em 1835, veremos que acontece em Salvador outro levante de grande 

significância para a luta dos negros pela liberdade, estimulado, principalmente, pela 

indignação às imposições do catolicismo: o levante dos Malês - movimento articulado pelos 

negros mulçumanos que não admitiam a proibição de suas práticas religiosas e que contou 

com a participação de negros de diversas etnias, de Salvador e também do Recôncavo Baiano, 

mobilizados pelo ideal comum da liberdade, com registros do maior levante de escravizados 

antes da abolição da escravatura em 1888, conforme aponta o Professor Dr. João José Reis 

(2003), na obra Rebeliões escravas no Brasil: a história do levante dos malês (1835).  

Voltando à “Revolução dos Alfaiates”, Dias Tavares (1975) ressalta que, nesta 

conjuntura política, era impossível a ascensão social de qualquer indivíduo pardo ou negro, 

mesmo os que eram livres e ocupavam espaços dentro das corporações militares; todos os 

soldados eram mantidos com ordenado irrisório e nenhuma possibilidade de promoção na 

carreira, o que aponta uma possível participação de soldados da tropa da Capitania da Bahia, 
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sendo o aumento no soldo e o avanço na carreira, reivindicações recorrentes em muitos dos 

“boletins sediciosos”, como veremos aqui.     

Informa-nos Tavares (1975) que dos trinta e três presos e processados pela devassa de 

1798 figuram: negros escravizados, alfaiates, soldados da tropa paga, oficiais militares, 

negociantes, ourives, bordadores, pedreiros, cirurgiões, carapinas (carpinteiros) e professores. 

Inspirado nos ideais da Revolução Francesa, Manoel Faustino dos Santos Lira, Lucas 

Dantas de Amorim Torres, Luiz Gonzaga das Virgens e João de Deus do Nascimento 

confiaram que era possível viver com dignidade. Eles acreditavam que todos eram iguais, 

independente da “cor’, e sonhavam com a liberdade para todos os viventes. Motivados por 

esses sonhos, eles sofreram o peso da justiça da Coroa de Portugal e foram apontados como 

os principais responsáveis pela aparição dos “boletins sediciosos” e pela intenção de planejar 

uma sublevação na Cidade da Bahia. Vale ainda ressaltar que de todos os acusados de 

participação na revolução de 1798, foram enforcados apenas os negros. Assim, no dia 8 de 

novembro de 1799, os “heróis de búzios” foram enforcados na Praça da Piedade, em 

Salvador, Bahia e tiveram seus corpos esquartejados e afixados em postes - para que 

servissem de exemplo - com a ordem da Rainha de Portugal Maria Iª, organização do 

governador D. Fernando José e com a benção do Padre Fr. José D´Monte Carmelo, Religioso 

Carmelita Descalço. Os registros dos momentos dessa engenhosa revolução até o 

“espetáculo” público do enforcamento são destacados por Dias Tavares (1975), que nos 

possibilita analisar como era organizado o ritual de assassinato, como a Igreja dominava o 

poder através da palavra, por falar em nome de Deus e também os sentimentos finais de 

quatro jovens negros torturados e amaldiçoados pelo poder dominante. 

 

 

1.1 SOBRE OS “BOLETINS SEDICIOSOS” 

 
Nestes dez boletins, alguns de redação imprecisa e confusa, lembrando 
repetições de frases lidas ou escutadas, ou itens glosados são os que se 
referem aos militares, aos religiosos, ao comércio, à situação política da 
Europa, à França, à Bahia perante o domínio de Portugal, aos homens 
pardos, e às ideias de liberdade, república, democracia e igualdade. Por sua 
vez, as palavras mais repetidas são: Povo, Liberdade, Deputados, Liberdade 
Popular, Republicanos, Entes e Dietas. (TAVARES, 1975, p. 15)  

 

Curiosamente, todos os boletins que vamos apresentar aqui surgiram ao mesmo tempo. 

Segundo o autor, foi uma ação realizada durante a madrugada e que até hoje não se sabe ao 

certo quem foi ou foram os responsáveis. Na manhã do dia 12 de agosto de 1798, a cidade de 
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Salvador estava preparada para anunciar às autoridades e à população os ideais libertários da 

“Conspiração dos Alfaiates”. Os documentos elaborados (não se sabe ao certo por quem) com 

assinatura do “Partido da Liberdade” foram encontrados afixados em diversos pontos da 

cidade. Neles continham mensagens de liberdade, igualdade e fraternidade entre os homens; 

repúdio às determinações e imposições da Igreja; insatisfação com a política de governo da 

coroa portuguesa; melhores condições de trabalho e salário para os soldados. 

Os documentos criados pelo então “Partido da Liberdade” foram denominados pela 

Devassa (método de investigação policial) como “boletins sediciosos”. E num total de onze, 

foram encontrados:  

[...] na esquina da Praça do Palácio, paredes da cabana da preta Benedita, na 
Rua de Baixo de São Bento, da igreja de São Domingos, da casa de Manoel 
Joaquim da Silva, às portas do Carmo - ou foram encontrados nas sacristias 
de três igrejas - Sé, Passo e Lapa - , onze papéis manuscritos, em seguida 
denominados “boletins sediciosos”. (TAVARES, 1975, p. 19)  
 

Bastou amanhecer e, como pólvora, a notícia dos “boletins sediciosos” corria pela 

cidade, inclusive nos ouvidos do governador D. Fernando José de Portugal. Ora, uma afronta 

para a coroa portuguesa que negros pudessem falar em liberdade, ameaçar as estruturas 

coloniais e ainda se opor a Deus, contrariando a ideia que a Igreja pregava, onde deveriam 

existir sempre os pobres e os ricos, os senhores e os escravizados, os bens aventurados e os 

oprimidos, os brancos e os negros escravizados. 

Conforme afirma Tavares (1975), dos onze “boletins sediciosos” listados nos autos da 

devassa de 1798, dez deles podem ser encontrados nos Anais do Arquivo Público da Bahia. 

Isso porque, um dos “boletins sediciosos” foi destruído nas chamas de uma vela, depois de 

lido pelo coronel Ferreira e Lucena. Segundo o autor, o coronel ficou indignado com as 

ideias de revolução e aumento de soldo para a tropa, escritas no boletim. 

Para que possamos entender os conteúdos dos “papéis revolucionários” e também 

como base para a criação dramatúrgica, a que se propõe a pesquisa realizada, segue a 

transcrição feita por Dias Tavares (1975), em A história da sedição intentada na Bahia em 

1798 (A Conspiração dos Alfaiates), na ordem dos “boletins” da devassa de 1798, registrados 

nos autos e encontrados no maço 581 da seção histórica dos Anais do Arquivo Público da 

Bahia: 
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Figura 9 – Boletim Sedicioso nº 01 

1° "Boletim Sedicioso" na ordem da devassa de 1798:  
 

                  Avizo 
 
Animaio-vos Povo Bahinense que está para  
chegar o tempo felis da nossa liberdade: o tempo  
emque todos seremos irmaons: otempo emq͂ todos 
seremos iguaes: sabei q͂ já seguem opartido da  
Liberdade os seguintes 
 
   Oficiaes de Linha ......................................       34 
   Oficiaes de Milicias ...................................      54 
   Homens graduados, empostos, ecargoz .....        11 
   Inferiores de Linha ....................................       46 
   Inferiores de Milicias ................................       39 
   Soldados de Linha ....................................      107 
   Soldados de Milicias ................................      233 
   Homens graduados em Leitras .................         33 
   Homens do commum ...............................        20 
   Homens do comércio ...............................          8 
   Frades Bentos ...........................................        8 
   Franciscanos ............................................       14 
   Barbadinoz ...............................................        3 
   Therezos ..................................................       14 
   Clerigos ...................................................       48 
   Auxiliares do S. ͭ ͦ oficio ...........................          8 
                                                                  ______ 
            Soma tudo    ...............................         676 
 
Aqui não se faz menção dos não conhecidos, porém  
sim daq.ˡ ͤ ˢ q͂ igualm. ͭ ͤ se communicão por consequencia 
da Liberd. ͤ
                                                
                                                    O Povo Bahinense 

 
Transcrição: Everton Machado  

 

              Neste primeiro “boletim sedicioso”, notamos que há uma preocupação em 

informar à sociedade o quantitativo de pessoas que estão de acordo com as ideias 

abolicionistas. Não sabemos se verdade ou ilusão, mais a intenção do documento era 

atrair mais pessoas para aderir à causa do Partido da Liberdade, uma vez que o 

quantitativo era de grande representatividade e contava com diferentes representações 

de extratos da sociedade. De qualquer forma, esta informação foi relevante para a 

construção da fala e perfil do personagem no nosso texto, pois foi a partir desses 

documentos históricos que a voz dos personagens ganhou forma, uma vez que 

explícitos e registrados os reais pleitos do movimento de 1798.  
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Figura 10 – Boletim Sedicioso nº 02 

2° "Boletim Sedicioso" na ordem da devassa de 1798:  
 

Quer o povo q͂. sefaça nesta Cid. ͤ 
e seu termo a sua memoravel revolu 
ção, eq o soldado perseba 200 reis de  
soldo cada dia 
  
                                            Povo 

 
 

 

Transcrição: Everton Machado 
 
 
               Lucas Dantas era um soldado, e aqui fica evidente a participação de soldados 

que compartilhavam das ideias do Partido da Liberdade. A grande queixa dos soldados 

que pertenciam às tropas dos pardos e dos negros era a impossibilidade de ter ascensão 

dentro da carreira militar, unicamente pela questão étnica. Os negros e pardos, por 

serem negros e pardos não poderiam aspirar promoções e nem cargos na hierarquia 

militar da época. São informações que afirmam a discussão do movimento 

revolucionário de 1798 e nos fundamentou para a composição do personagem central 

da nossa dramaturgia. Lucas Dantas do Amorim Torres, soldado brasileiro que 

almejava subir de posto e vislumbrava um Brasil de todos, onde todos tivessem os 

mesmos direitos, onde todos tivessem a liberdade. Lucas acreditava que esse pleito 

seria amplamente ouvido e fortalecido pelo grito de muitos soldados, negros e pardos, e 

logo, se fizesse o chamado para o grande ajuntamento, muitos homens se uniriam na 

luta pela liberdade. 

Figura 11 – Boletim Sedicioso nº 03 

3° "Boletim Sedicioso"  na ordem da devassa de 1798:  
 

Avizo ao Pôvo Bahinence 
O' vós Homens Cidadaons, o' vós Pôvos curvados, e abando- 
nados p.ˡ ͦ Rei, p.ˡ ͦ ˢ seus dispotismoz, p.ˡ ͦ ˢ seus miniztroz... 
       O' vós Pôvo q͂nascesteis p ͣ seres Livres, e para gozares  
dos bons efeitos da Liberdade; O' vós Pôvos q͂ viveis flagela- 
dos com o pleno poder do Indigno coroado, esse mesmo rei  
q͂ vós creasteis; esse mesmo rei tirano he q. ͫ  se firma no trono 
 p ͣ vos veixar, p ͣ  vos roubar, ep ͣ  vos maltratar. 
       Homens, o tempo é xegado p ͣ  a vossa  
ressurreição, sim p ͣ ressussitareis do abismo da escra- 
vidão,   para    levantareis   a  Sagrada  Bandeira da Liberd.  ͤ
      A liberd. ͤ  consite no estado felis, no estado 
livre do abatimento: aliberd. ͤ  he adoçura da  
vida, o descanso do homem com igual palallélo de  
huns p ͣ outroz, finalm. ͭ ͤ aLiberd. ͤ  he o repouzo, e  
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bemaventurança do mundo. 
      A França está cada vez mais exal- 
tada, a Alemanha já lhe dobrou o juelho, Castela so 
aspira sua aliança, Roma ja vive aneixa, o Ponti- 
fice ja está abandonado, e desterrado: o rei da Prúcia 
está prezo p.ˡ ͦ seus proprio pôvo: as nascoens do mun- 
do todas tem seus olhos fixos na França, a liberd. ͤ  he  
agradavel p ͣ  todos: he tempo povo, povo o tempo he xe- 
gado p ͣ  vós defendereis a vossa liberd. ͤ  o dia da nossa 
revolução, da nossa liberd. ͤ  e da nossa felicid. ͤ  está para 
xegar, animaivos, quer sereis felis p ͣ  sempre. 
 

 
Transcrição: Everton Machado  
 
 

              Nesse boletim, encontramos a essência do pleito do movimento revolucionário 

de 1798. O boletim foi utilizado por nós como texto do personagem central no 

momento de sua condenação à forca. Um texto que mais nos parece uma poesia. A 

poesia da liberdade, que nos transporta para o passado da revolução e nos possibilita 

reviver os sentimentos dos que a fizeram entrar para história. São falas que representam 

um desejo coletivo por um mundo melhor, onde todos os humanos tivessem os mesmos 

direitos. E o direito primordial: a liberdade.  

            Durante a criação da nossa dramaturgia, esta passagem sempre foi muito 

recitada, e sempre surgiram as lágrimas emocionadas do intérprete e dos espectadores. 

Ao passo em que o roteiro dramatúrgico foi sendo construído, pensamos este texto 

como o grande ápice dramatúrgico: a mudança da história. O personagem não será 

enforcado! Ele irá tocar fogo na forca e não irá admitir a repetição do ocorrido em 

1798, quando teve o seu corpo esquartejado. 

 
Figura 12 – Boletim Sedicioso nº 04 
 

4° "Boletim Sedicioso"  na ordem da devassa de 1798:  
 

              Prélo 
 
O Povo Bahinense, e Republicano ordena 
m. ͩ ͣ , eq. ͬ  q͂ seja feita nesta Cid. ͤ  eseo termo para 
ofuturo a sua memoravel revolução; por- 
tanto m. ͩ ͣ  q͂ seja punido com morte natu- 
ral para sempre todo aq.ˡ  ͤ eq.ˡ q. ͬ sacerdote 
que no pulpito, conficionario, exortação, por q.ˡ 
q.  ͬ  forma, modo, maneira etc. persuadir aos   
ignorantes, efanaticos com o com q for contra- 
rio a Liberd. ͤ  ebem do Povo: manda o Povo 
q͂ o Sacerdote q͂ concorrer para ad. ͣ  revolu- 
ção seja reputado concidadão como condigno. 
Os Deputados frequentarão todos os actos da  
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igreja para q͂ seja tomado inteiro conhecimento                         
dos delinquentes: assim se entenda alias . . . . . . . 
 
    Note-se 
Que cada soldado 
terá de soldo 200 r. 
cada dia. 
                                                            O Povo N.° 676 
                                                             Entes da Liberdade 
 
 
 
                        Deve ser publicada 
                         Aprez. ͤ que fica notada 
                        No Livro das Diétas f. 18 
                        Cap.  27  parag  3 
N.° 10                                                  Do Povo Bahinen 
Republicanos                                       se emconsulta dos 
          676                                            Deputados e Repre- 
                                                               sentantes q͂ são 392 
                                                            Entes.       
                                                                      Viva. 

 

 
Transcrição: Everton Machado  

 

             Mas um boletim que aponta a indignação às imposições do catolicismo e nos 

confirma da participação de soldados. Percebe-se a necessidade de quantificar em 

números os envolvidos no manifesto, como forma de convencer a sociedade a 

participar da revolução. Nota-se ainda a ameaça de morte aos sacerdotes e entes da 

igreja, evidenciando o repúdio e a insatisfação com a Igreja, o que ,de certa forma, nos 

faz analisar o poder que a Igreja assumia naquela época. 

 

Figura 13 – Boletim Sedicioso nº 5 

5° "Boletim Sedicioso"  na ordem da devassa de 1798:  
 

Prélo 
 
O povo Bahinense Republicano orde- 
na m. ͩ ͣ  eq. ͬ  q͂  para o futuro seja feita 
a sua dignissima revolução nesta Cid. ͤ 
eseo termo; port.ͦ  m.ͩ ͣ  q͂  seja punido com 
todo aq.ˡ ͤ  eq.ˡ  q. ͬ  padre q no pulpito, 
conficcionario, exortação por q.ˡ  q. ͬ modo, for- 
ma, maneira, etc. persuadir aos ignorantes 
efanaticos o contrario da liberd. ͤ e bem do 
Povo; outrossim o Padre q concorrer para  
a fruição da d. ͣ  revolução, eliberd. ͤ  será 
reputado Condigno Concidadão: q. ͬ o Povo que 
cada soldado perseba 200 reis desoldo 
por cada dia; oexposto seja entendido 
alias . . . . . . . . Os Deputados frequentarão os actos 
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da igreja p. ͣ tomar conhecim. ͭ ͦ  dos deliquentes. 
 
                                                            Do Povo Bahinense 
                                                             Entes daliberdade 
 
 
 
Deve ser publicada aprez. ͤ 
que fica notada n 
o Livro das Diétas  
f. 21, Cap.  26  parag  8 
 
 
N.° 12                                               Do Povo Bahinense 
Republicanos                                     emconsulta dos Depu- 
          676                                           tados e Representantes q͂  
                                                           são 392 Entes.       
                                                                             Viva. 

 

 
Transcrição: Everton Machado  
 
             A Igreja era o alvo da maioria dos boletins. O uso da religião para manter a 

ordem social, a subserviência dos negros e pardos que, segundo os padres, era 

determinada por Deus foi um dos principais fatores que nortearam a revolução de 1798. 

 

Figura 14 – Boletim Sedicioso nº 06 

6° "Boletim Sedicioso" na ordem da devassa de 1798:  
 

Avizo ao Povo 
 
O Povo Bahinense Republicano para 
o futuro pertende, manda, e q. ͬ  q͂  seja feita p  ͣ
o futuro a sua revolução nesta Cid. ͤ  e seo termo 
para oq͂  faz q seja siente o Comersio desta Cid. ͤ 
outrosim ordena q͂ q. ͣ ˡ  q. ͬ comissário, mercador mas- 
cates, lavradores de mandiócas fabricantes de açucar 
etabacos hajão de ter todo o direito soubre as suas  
fazendas com auxílio do Povo, seg. ͩ ͦ  o plano e boa 
ordem q para esse fim setem pensado alem  
do socorro de fora. 
       Para o d. ͦ efeito se tomárão as medi- 
das, tudo abem do Povo, principalmente 
aumen. ͭ ͦ  do Comercio, e Lavradores: os taverneiros 
tambem serão contemplados na boa união. 
       Aq.ˡ ͤ  q.ˡ  q. ͬ  q͂ seja q͂ recuzar será morto 
e logo se fará sequestro dos seus bens, e a respeito 
dos descendentes dos q͂ forem tiranos, e falços do esta- 
do revolucivo aseu tempo se haverá respeito. 
      Assim seja entendido alias . . . . . . . . . . 
 
                                            Do Povo Bahinense 
                                            Republicanos em consulta dos  
                                            Deputados 

 Transcrição: Everton Machado  



34 

 

 

 

   Aqui, podemos notar a participação dos comerciantes e lavradores. O pleito é 

principalmente pela liberdade de comércio e de propriedade. Justifica-se pelos autos 

impostos que a Coroa cobrava para tudo que fosse produzido. É interessante observar 

que nesse boletim eles trazem a informação de reforço para a revolução: “socorro de 

fora”. Eles se referiam à ajuda francesa para a causa baiana. Acreditavam no apoio 

francês para a revolução, e esperavam pelos navios e armas que viriam para auxiliá-los 

na luta.  Tavares (1975) afirma que não existe nenhuma comprovação direta da 

participação da França no movimento de 1798, porém existem muitas brechas 

históricas que indicam diferentes possibilidades de uma influência direta da França no 

surgimento das ideias revolucionárias na Bahia de 1798.  

 

Figura 15 – Boletim Sedicioso nº 07 

7° "Boletim Sedicioso"  na ordem da devassa de 1798:  
 

Prélo 
 
O povo Bahinense Republicano ordena  
m. ͩ ͣ  eq. ͬ  q͂  seja feita para o futuro a sua  
digna, ememoravel revolução nesta Cid. ͤ eseo 
termo; port.ͦ  m.ͩ ͣ  q͂  seja punido com morte 
natural para sempre todo aq.ˡ ͤ  eq.ˡ  q. ͬ sacerdote 
q͂ no pulpito, conficcionario, exortação, conversação, 
modo, forma, maneira etc. persuadir aos ignorantes 
fanaticos com o comq for nocivo, e inutil a liber- 
dade, ebem commum do Povo: manda o Povo  
que o Sacerdote q͂ concorrer para ad. ͣ  revolução 
seja tratado como concidadão: Os Deputados 
da Liberd. ͤ  frequentarão todos os actos da 
igreja para tomar conhecimento do exposto 
mormente dos deliquentes. Assim reintentada 
alias  . . . . . . . . 
 
    Note-se 
Que o soldado 
terá 200 r. de soldo 
por cada dia. 
                                                            O Povo N.° 676 
                                                             Entes da Liberdade 
 
     Deve ser aprez. ͤ  publica- 
     da q͂ fica notada no Liv. 
     das Diétas f. 17, Cap.  19  par. 20  
     N.° 9                                                  Do Povo Bahi 
     Republicanos                                     nense emconsulta  
          676                                               dos Deputados, e Repre- 
                                                               sentantes q͂ são 392 
                                                               Entes.       
                                                                      Viva. 

Transcrição: Everton Machado  
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             Mais um boletim que revela a indignação com as imposições da Igreja. Aqui, 

podemos notar o nível de revolta pela ameaça de morte aos sacerdotes. Como 

característica de todos os boletins, apresenta também o pleito pelo aumento de soldo 

dos soldados e o número de membros envolvidos no movimento revolucionário. 

 

 Figura 16 – Boletim Sedicioso nº 08 

8° "Boletim Sedicioso"  na ordem da devassa de 1798:  
 

Prélo 
 
O povo Bahinense Republicano ordena  
m. ͩ ͣ  eq. ͬ  q͂  para o futuro seja feita nes- 
ta  Cid. ͤesseo termo a sua memoravel revo- 
lução; portanto manda  q͂  seja punido com  
morte natural para sempre todo 
aq.ˡ ͤ  eq.ˡ  q. ͬ  padre q͂ no pulpito, conficcionario 
exortação, conversação, por q. q. mͬodo, forma, ema- 
neira se atrever apersuadir aos ignorantes, e 
fanaticos com o q. for contra a liberd. ͤ, iguald. ͤ 
e fraternid. ͤdo Povo: outrosim m. ͩ ͣo Povo que 
seja reputado Concidadão aq. Padre q͂traba- 
lhar para ofim da Liberd. ͤPopular. 
Quer q͂cada hum soldado tenha 
De soldo dous tostoens cada dia de soldo. 
Os Deputados da Liberd. ͤ  fre- 
quentarão todos os actos da igreja para 
que seja tomado inteiro conhecim. ͭͦ  dos de- 
liquentes: assim seja entendido alias  . . . . . . . . 
 
                                                                O Povo N.° 676 
                                                             Entes da Liberdade 
 
 
     Deve ser aprez. ͤ  publica- 
     da q͂ fica notada no Liv. 
     das Diétas f. 27, Cap.  30  par. 8  
      
              N.° 14                                                  Do Povo Bahi 
             Republicanos                                     nense emconsulta  
             676                                                    dos Deputados, e Repre- 
                                                                       sentantes q͂  
                                                                        são 392 
                                                                                   Entes.       
                                                                                        Viva. 

 
Transcrição: Everton Machado  
 
 

    Esse boletim apresenta as mesmas características do boletim anterior, com 

ameaça aos membros da Igreja como forma de indignação devido à forte repressão e 

manipulação social que a Igreja impunha. 
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Figura 17 – Boletim Sedicioso nº 09 
 

9° "Boletim Sedicioso" na ordem da devassa de 1798:  
 

                
            
               Avizo ao Cléro, eao Povo Bahinense idouto 
 
 
 
O poderozo, eMagnifico Povo Bahinense Republicano  
desta cid. ͤda BͣRepublicana consideerando nos 
m. ͭlatrocinios  feitos em ostitulos, imposturas, tributos, e 
direito que são celebrados por ordem da Rainha de Lisboa, e no q. 
sagrado, e Digno de ser livre; com respeito aliberd. 
e iguald. ordena, m. ͩ ͣ  eq. ͬ  q͂ para o futuro seja feita nesta 
 Cid. e seu termo a sua revolução para que seja exterminado 
 para sempre o pecimo julgo reinável da Europa; seg. 
os juram. celebrados por trezentos noventa e dous 
Digníssimos Deputados Representantes da Nação em consulta 
individual de duzentos oitenta equatro Entes q adoptão 
a total Liberd. Naional; contida no geral receptáculo 
de seissentos e setenta eseis homens seg. o prélo acima referido 
Portanto faz saber, e dá ao prélo q se axão as medidas 
tomadas p. o socorro Estrangeiro, e progresso do commercio 
deAçucar, Tabaco, e pau-brazil, e todos os mais generos 
de negocio, e mais viveres; contanto que aqui virão 
todos os Estrangeiros tendo porto aberto, morm. aNação 
Franceza: Outrosim m. o povo q seja punido com  
pena p. sempre todo aq.ˡ ͤ , Padre regular, e não regular q͂  
no pulpito, conficcionario, exortação, conversação, 
modo, forma, maneira etc. persuadir aos ignorantes 
fanaticos  ipocritas; dizendo que he inutil aliberd. Popular: 
também será castigado todo e aquele homem q cair naculpa d. 
não havendo izinção de qualid. para ocastigo. Quer o povo 
q todos os Mémbros militares deLinha, milicias, eordenanças; 
homens brancos, pardos, epretos concorrão p. aliberd. 
Popular; m. o Povo q cada hu soldade perseba de  
soldo dous tostoes cada dia, alem das suas vantagens q 
serão relevantes. Os Oficiaes terão aum. de posto, 
e de soldo, seg. as diétas: Cada hu indagará quaes sejão 
os tiranos opostos aliberd. e estado livre do povo p. 
ser notado: cada hu Deputado exercerá os actos da igreja p 
notar q. seja o Sacerdote contrário aliberd.: O Povo 
será Livre do despotismo do rei tirano, ficando cada hu 
sugeiro as Leis do novo Código, e reformado formulário: 
será maldito da socied. Nacional todo aq. ou aq. que 
for inconfidente a Liberd. coherente ao homem, emais 
agravante será a culpa havendo dólo acleziastico; 
assim seja entendido alias................. 
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Deve ser publicada para não 
    haver ignorancia: fica notada aprez. ͤ   
    no Liv. das Diétas f. 12, Cap.  12   
    par. 1 
 
 
 
 
 
 
 
          N.° 10                                                  Do Povo Bahi 
     Republicanos                                       nense emconsulta  
                                                            dos Deputados, e Repre- 
                                                               sentantes q͂ são 392 
                                                               Entes.       
                                                                      Viva. 
 
 
 
 
 

 
Transcrição: Everton Machado  
 
 

      Esse boletim, também como o terceiro, consegue remeter a uma análise geral 

dos motivos que levaram o povo a se rebelar. Aqui, percebemos um boletim recheado 

de pleitos de diferentes segmentos da sociedade. O sentimento comum da liberdade 

uniu homens e mulheres que sonhavam com um futuro melhor, com um futuro livre. A 

mensagem maior desse boletim é o desejo do povo em acabar com um sistema de 

opressão, onde somente alguns (brancos) são beneficiados e apenas outros (negros) 

estão submetidos. Uma reflexão muito interessante e pertinente, no que tange as lutas 

dos movimentos sociais antirracistas, é que esses são pleitos de um movimento que 

aconteceu no século XVIII, há duzentos e quinze anos, mas, se negligenciarmos as 

datas, facilmente veremos nesses manifestos antigos muitos pleitos que ainda são de 

hoje. Pleitos de uma história ancestral, que elucida importantes aspectos da nossa 

história soteropolitana e permite entender, ou ao menos correlacionar, e refletir nossa 

contemporaneidade. 

    Este boletim também foi aproveitado para a construção da dramaturgia. No 

nosso texto, o personagem central recita partes desse material logo após a ação de 

distribuição dos “boletins sediciosos” para o público, uma alusão que a cena faz ao dia 

12 de agosto de 1798, dia em que os “boletins sediciosos” apareceram colados em 

Salvador. 
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Figura 18 – Boletim Sedicioso nº 10  
 

10° "Boletim Sedicioso"  na ordem da devassa de 1798:  
 

O povo Bahinense Republicano ordena  
m. ͩ ͣ  eq. ͬ  q͂  para o futuro seja feita 
nesta Cid. eseo termo sua muito memo- 
ravel revolução. Portanto invóca atodos 
aq.ˡ ͤ  q donde perante q. cada hu emparticular 
assim militares, homens pardos, epretos se- 
jam constantes aobem commum daliberdade, 
igualdade; outrosim q.ͬ o Povo que cada hum 
sold. tenha de soldo dous tostoes por cada dia 
alem das suas vantagens q serão relevantes. Os 
oficiais terão avanço segundo Diétas. 
      Cada hu soldade he Cidadão 
momente os homens pardos, epretos q vivem 
escornados, ebandonados, todos serão iguaes  
não have´ra diferença; so haverá liberd., 
iguald. e fraternd. aq. que seopuser aLiber- 
d. ͤ  Popular será enforcado, sem mais apela- 
ção: assim seja entendido aliás................... 
breve teremos socorro es- 
trangeiro. 
                                                        
 
 
 
 
 

                                              Do Povo                

 
Transcrição: Everton Machado  
 
 

O interessante nesse boletim é a análise da ameaça feita aos que se opunham ao 

movimento revolucionário: “quem se opuser será enforcado”. Essa foi a pena 

transcrita e executada para os heróis de búzios, talvez como forma de “vingança” pela 

ousadia em ameaçar padres e os poderosos governantes de enforcamento. 

Coincidência ou não, foi a partir da reunião desses 10 boletins que essa mesma 

sentença de enforcamento foi executada. 

Logo após instituir as Devassas Avelar de Barbedo e Costa Pinto, o governador 

ordenou a prisão do soldado Luiz Gonzaga das Virgens. A prisão de Gonzaga foi o 

principal motivo para a reunião que previa um motim pela liberdade e o ajuntamento 

de mais de quinhentas pessoas em prol da proclamação da sonhada república, no dia 

25 de agosto de 1798, no Campo do Dique do Desterro. 
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1.2 A CONSPIRAÇÃO NO CAMPO DO DIQUE 

 

Segundo Dias Tavares (1975), o encontro no Campo do Dique do Desterro foi 

motivado pela prisão de Luis Gonzaga das Virgens e Veiga. Assim que foram 

recolhidos os boletins, foi instituída uma Devassa para investigar os responsáveis pelo 

aparecimento dos “papéis subversivos”. A Devassa indicou como primeiro suspeito o 

homem pardo de 43 anos, chamado Domingos da Silva Lisboa. O governador Dom 

Fernando acusa Silva Lisboa, alegando que ele é “algum tanto solto de língua”. A 

prisão aconteceu no dia 16 de agosto de 1798, quatro dias após a aparição dos 

“boletins sediciosos”. O autor traz a informação que, na casa do acusado, foram 

apreendidos livros e manuscritos. A intenção era realizar um exame de verificação das 

letras para comprovar a culpa de Silva Lisboa. Os escrivães adjuntos Manoel Thomé 

Jardim de Souza Uzel, Antonio de Azevedo Coutinho, João Pedro Xavier dos Anjos, 

Vicente Ferreira Antunes Correa e os tabeliões Antonio Barbosa de Oliveira e Manoel 

Ribeiro de Carvalho foram responsáveis em analisar as letras dos documentos 

apreendidos com as dos “boletins sediciosos” e apontaram diversas semelhanças entre 

a caligrafia dos documentos. Nos manuscritos apreendidos em casa de Silva Lisboa 

foram encontrados listas de mulatos que não serviam mais na milícia, mais de 

cinquenta livros e papel em branco com pena e tinta. O autor ainda destaca que foram 

encontrados: um caderno com o título Orador dos Estados Gerais; um poema da 

Liberdade e quatro cadernos contendo trechos do livro de Volney11, “As Ruínas”.    

Assim, a Devassa estava quase concluída e Domingos da Silva Lisboa acusado 

de ser o responsável pela ação que deflagrou a investigação. Mas, ele deixou de ser o 

principal acusado. Pois durante sua prisão, ocorreu o aparecimento de mais dois novos 

boletins em forma de carta endereçada ao governador e ao Prior do Carmo. Com essa 

nova informação, Dom Fernando passa a desconfiar de Luiz Gonzaga das Virgens e 

Veiga, que já era velho conhecido por ser desertor e escrever diversas cartas 

pleiteando melhorar de posto.  

Foi na tarde de 23 de agosto de 1798, onze dias após o aparecimento dos 

“boletins sediciosos”, que Luiz Gonzaga das Virgens foi preso e levado ao encontro do 

                                                           

 11 O Conde de Volney (1757-1820) estudou a origem das sociedades e das grandes religiões, como também o 
homem submetido à escravidão que o impede de dispor de sua vida de acordo com a razão e a lei natural. 
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governador Dom Fernando. Afirma, ainda, Tavares (1975) que Gonzaga foi acusado de 

ser o responsável pelos “boletins sediciosos”, mas negou qualquer participação no 

evento. Isso foi o que motivou a reunião no Campo do Dique do Desterro, pois com a 

prisão de Luis Gonzaga os outros envolvidos no movimento temiam serem descobertos 

e presos também:  

- Lucas Dantas do Amorim Torres: Notícias funestas! está preso o 
Gonzaga e o foi no exercício que hoje fez o seu Regimento". Lucas 
Dantas, que portava capote e usava brinco "emhuma orelha", 
respondeu: Porque mais? Iremos todos presos, um por um, porque o 
Gonzaga está preso e há de confessar tudo.  
 
- Lucas Dantas do Amorim Torres para João de Deus do Nascimento:  
he ocasião de seguirmos o nosso intento, ou ficarmos bem oumal. 
João, he tempo de vossê se esforçar, avize aos dous homens, de quem 
eu lhe tenho feito tantas vezes lembrança. [Falas de Lucas Dantas do 
Amorim Torres] (TAVARES, 1975, p. 49).  

 

A reunião no Campo do Dique do Desterro foi motivo para a instauração de 

mais uma devassa, para investigar os envolvidos no levante. Dias Tavares (1975) lista 

um total de quatorze pessoas que estiveram presentes no Campo do Dique no dia 25 de 

agosto de 1798. Foram elas: João de Deus, Joaquim José da Veiga, Joaquim José de 

Santa Anna, Leís de França Pires, o preto Vicente, Lucas Dantas, José Joaquim 

Siqueira, Luís Pires, Caetano Veloso Barreto, Romão Pinheiro, Ignacio da Silva 

Pimentel, José do Sacramento, José Gomes de Oliveira e José Raimundo Barata de 

Almeida. “[...] fracassara o grande ajuntamento que pretendia reunir mais de 200 

homens, promover a libertação de Luiz Gonzaga e desencadear o levante.” 

(Calendário 1798: Revolta dos Búzios, mês maio/A Reunião do Dique. 2012, p.08)     

 

1.3 UM REVOLUCIONÁRIO: LUCAS DANTAS DO AMORIM TORRES 

Em 16 de outubro de 1798, a Devassa Costa Pinto interrogou Lucas, 
acusando-o de ser “um dos cabeças e chefes da Conjuração”, que 
aliciara Faustino, dentre outros. Lucas declarou: ser verdade que 
tivera com Manuel Faustino infinitas sessões, e conferências a 
respeito da conjuração e levantamento; que tivera com ele 
argumentos a este mesmo respeito, mas que quando principiaram 
neste recíproco trato. Já Manuel Faustino estava bastante instruído 
nesta matéria e no modo de conseguir a revolução, tendo bebido as 
suficientes instruções do professor Francisco Muniz Barreto; com 
quem ele praticava tanto, que até repetia por muitas vezes uma 
décima, que imputavam ao dito Martins, insinuava bem o partido da 
liberdade. (Calendário 1798: Revolta dos Búzios, mês 
setembro/Lucas Dantas, 2012, p. 13) 
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Numa iniciativa entre a empresa Portfolium Laboratório de Imagens e o 

Governo da Bahia, em 2012 foi lançado o Calendário 1798: Revolta dos Búzios. Trata-

se de um calendário do ano de 2012, ilustrado com a história da Conspiração dos 

Alfaiates, no qual cada mês do ano revela partes do episódio ocorrido na Bahia e 

apresenta um estudo individual do perfil dos quatro “heróis de búzios”. Nesse trabalho, 

Lucas Dantas do Amorim Torres é descrito como um homem pardo escuro, de alta 

estatura, muito magro, a cabeça redonda, o cabelo crescido preto, sem coroa ou sinal 

dela, e uma cicatriz no alto da cabeça; rosto comprido, testa curta, olhos pequenos e 

pretos, sobrancelhas finas, nariz afilado, boca pequena, lábios grossos e tem pouca 

barba.  

O material produzido no Calendário traz a informação que Lucas era filho do 

branco Domingos da Costa e Vicência Maria. O homem pardo que gostava de usar um 

brinco em uma das orelhas e que tinha 23 anos nasceu livre na cidade do Salvador. 

Lucas era soldado de Linha do Regimento Pago de Artilharia, também era marceneiro, 

e nas horas vagas trabalhava em sua casa, um sobrado no Largo do Cruzeiro de São 

Francisco, onde recebia amigos para confabulações e promovia festas de fim de ano. 

Um homem muito bem relacionado socialmente e que tinha relações de intimidade 

com a alta hierarquia do regimento militar, a exemplo do ex-cadete de artilharia Pedro 

Leão, irmão do tenente Hermógenes Pantoja e do tenente José Gomes. Em uma 

ocasião do batizado de sua filha, Lucas recebeu em sua casa para saborear um 

ensopado de carne e beber aguardente, além do padrinho Pedro Leão, os tenentes 

Hermógenes Pantoja e José Gomes o soldado Luiz Gonzaga e o mestre alfaiate João 

de Deus. 

Figura 19 - Caricatura de Lucas Dantas  

 

 

 

 

 

                    Fonte: <http://jeitobaiano.atarde.uol.com.br/?tag=lucas-dantas>. Acesso em 24 ago.2014 
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 1.3.1 Função dentro do movimento de 1798 

 

Um importante registro que aponta a ação de Lucas Dantas no movimento 

revolucionário de 1798 está no depoimento do escravizado José Félix: 

Há dias ando lhe procurando para lhe comunicar um particular em 
benefício de todos, tenho eleito a você, para entrar nele, querendo, 
porque temos muitas Pessoas Principais, e até o Excelentíssimo 
Governador, que sabe disso, e convém, porem não quer que se saiba, 
e temos os dois Regimentos dos Pardos e dos Pretos a nosso favor, 
declarando-lhe ao mesmo tempo, consistir o particular em um 
levantamento, por meio do qual se propunha reduzir o continente do 
Brasil a uma República, o que havia de acontecer no dia em que 
estivesse de guarda o Regimento Pago da Artilharia, porque os 
oficias dele era do mesmo conluio e estavam prontos a entregarem as 
guardas e as Pessoas Principais interessantes no mesmo 
levantamento, esperavam duas embarcações em socorro dele, pois já 
havia [escrito] para fora [...] e que haviam já mais de trezentas 
pessoas a seu partido além da escravatura dos Engenhos e Ferrão e 
Bulcão, que estavam prontos. E perguntando-lhe que beneficio vinha 
de se levantar este Brasil em República, respondeu Lucas Dantas: - É 
para respirarmos livres, pois vivemos sujeitos e por sermos pardos, 
não somos admitidos à acesso algum. E sendo República há 
igualdade entre todos. (Calendário 1798: Revolta dos Búzios, mês 
setembro/Lucas Dantas, 2012, p. 13). 

Lucas Dantas, personagem central da dramaturgia criada e apresentada nessa 

Dissertação, foi um grande líder do movimento de 1798. Nos registros dos autos, os 

depoimentos dos acusados, como vimos anteriormente, apontam a sua liderança na 

articulação do levante: 

Numa cidade onde a religiosidade católica era dominante, Lucas 
manifestava claramente posturas anticlericais e afirmava sem 
cerimônias que os frades "eram homens inúteis na sociedade". Ainda 
jovem, mais já demonstrando grande capacidade de liderança e 
convencimento político, pregava as ideias revolucionárias nas ruas, 
nos quartéis e nos engenhos do Recôncavo, por onde, nos últimos 
meses, circulava com desenvoltura. Constantemente citado durante os 
interrogatórios da Devassas, Lucas esteve presente nos principais 
acontecimentos do movimento conspiratório nestes últimos anos do 
século XVIII. (Calendário 1798: Revolta dos Búzios, mês 
setembro/Lucas Dantas, 2012, p.13).      

 
Lucas teve grande participação na convocação da reunião no Campo do Dique 

do Desterro em 25 de agosto de 1798. Ele temia que com a prisão de Luiz Gonzaga, 

todos eles fossem presos também: 
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“Notícias Funestas! Está preso o Luiz Gonzaga e foi na tarde de hoje, 
no exercício que fez o seu regimento” [AUTOS..., 1998, p.667]. 
Assim, de chofre, Lucas Dantas irrompeu na casa de Luiz Pires na 
noite de 23 de agosto de 1798, anunciando a prisão do soldado Luiz 
Gonzaga, acusado de autor dos “papeis revolucionários” surgido na 
cidade no dia 12. Na ocasião estavam presentes, além do dono da 
casa, os alfaiates João de Deus e Manuel Faustino, o cirurgião prático 
Freitas Sacouto e o ourives Nicolau de Andrade. Deste encontro saiu 
a convocação para a reunião do Campo do Dique do Desterro. 
(Calendário 1798: Revolta dos Búzios, mês setembro/Lucas Dantas, 
2012, p. 13) 

São argumentos que basearam a nossa escolha em eleger o soldado Lucas 

Dantas como protagonista do nosso texto dramático. No volume 07 (sete) da série 

Cadernos da Educação, Projeto de Extensão Pedagógica do Ilê Aiyê, que foi produzida 

em homenagem aos quatro heróis negros da revolta de búzios em comemoração aos 

200 (duzentos) anos da revolução, encontramos o registro de algumas falas de Lucas 

Dantas, em diferentes momentos da conspiração. São falas registradas nos autos e 

depoimentos das devassas de 1798 que apontam Lucas como principal articulador do 

movimento conspiratório em questão: 

Lucas Dantas e Romão Pinheiro 
LD - Ora homens, não vês o vexame em que vivemos? O pesado 
julgo que sofremos? Sem poder levantar a cabeça. 
RP - Que remédio, isto assim principiou, assim há de acabar. 
LD - Isto é pensar com nobreza, é frouxidão dos rapazes desta terra 
não adaptarem ao partido da liberdade, porque eu da minha parte 
tenho mais de cento e tantas pessoas que seguem o dito partido o qual 
consiste em um verdadeiro levante nesta Cidade [...] em que entraram 
brancos, pardos e negros, havendo igualdade entre todos sem 
distinção de cores. 
 
Lucas Dantas a José Felix 
 - Há dias ando lhe procurando pra lhe comunicar em particular em 
benefício de todos. 
É para respirarmos livres, pois vivemos sujeitos, e por sermos pardos 
não somos admitidos a acesso algum e sendo República há igualdade 
entre todos. 
 
Lucas Dantas a Caetano Veloso Barreto 
 - O camarada Gonzaga, nosso amigo, está a espera, de que nós o 
vamos libertar até o fim do mês, é justo que obremos por ele algum 
esforço, aliás todos ficaremos perdidos , como ele; ache-se você no 
dique a noite, para ver o numero de gente, que está disposta para esta 
empresa. 
- Isto de religião é peta, devemos todos ser humanos, iguais, livres de 
subordinação. 
 
Lucas Dantas pregando a revolta 
- Não estaremos sujeitos a sofre de um homem tolo que nos governe 
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[...]. 
Só nos governarão aqueles que tiverem maiores juízo e capacidade 
para comandar homens sejam eles de que nação for.  
(GODI, 1998, p.18) 

 

1.3.2  Fuga, Prisão e Tragédia 

 

    Na noite de sábado, 25 de agosto de 1798, foi marcada a frustrada reunião no 

Campo do Dique do Desterro. Segundo informações do Calendário, apenas 18 

(dezoito) pessoas apareceram, das 200 (duzentas) aguardadas para a reunião que 

desencadearia o levante para libertar Luiz Gonzaga.  

    Depois disso, Lucas decide fugir para o Recôncavo na companhia de Manuel 

Faustino. Ele percebeu que acabaria preso assim como Luiz Gonzaga e viu a fuga 

como a possibilidade de manter a sua liberdade: 

Após a frustrada reunião no Campo do Dique, Lucas e Manoel 
Faustino resolveram sair de casa e se refugiar no afastado Sítio do 
Unhão, onde ficaram até a madrugada seguinte, quando saíram numa 
pequena canoa e foram até o cais da cidade, embarcando numa 
lancha com destino ao Recôncavo. Com nomes falsos, atravessaram a 
Baía de Todos os Santos, com destino ao Engenho Guaíba na Vila de 
São Francisco, propriedade de Joaquim Ignácio de Siqueira Bulcão, 
um senhor de engenhos tido como defensor de ideias liberais. 
Passado alguns dias Joaquim Ignácio permitiu que Lucas se 
incorporasse ao seu comboio de mantimentos que ia para o sertão. 
No dia 09 de setembro, exausto após vários dias de viagem a pé, 
Lucas já adentrava o sertão, próximo a Água Fria, a caminho de 
Itabaiana, onde pretendia se recolher na casa de um irmão, quando foi 
surpreendido por um grupo de soldados, que saíra de Salvador no seu 
encalço. Lucas resistiu à prisão, mas foi violentamente espancado, 
sofrendo uma fratura no antebraço, um profundo e extenso corte na 
cabeça e muitos ferimentos no corpo. (Calendário 1798: Revolta dos 
Búzios, mês setembro/Lucas Dantas, 2012, p. 13) 

 

Preso, o nosso herói sofreu com a força repressora do governo regido pelo 

português Dom Fernando de Portugal. E, a mando da coroa de Portugal, foi 

violentamente protagonista do espetáculo, em praça pública, de enforcamento e 

esquartejamento, no dia 08 de novembro de 1799 na Praça da Piedade em Salvador, 

Bahia. 

Diz a sentença:  

Para Lucas Dantas: 
[...] depois de [morto] será separada a cabeça, e o corpo [...] feitos em 
quartos, sendo conduzida a [cabeça] ao sítio mais descoberto e 
público do Campo do Desterro e pregada em um poste levantado até 
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que o tempo a consuma, e da mesma sorte os quatro quartos, ficando 
em distâncias proporcionais desde a casa, que foi de sua habitação até 
o dito sítio, por ser o próprio destinado para o infame, e sedicioso 
ajuntamento da noite de 25 de agosto. [AUTOS..., 1998, p. 1145] 
(Calendário 1798: Revolta dos Búzios, mês dezembro/A Execução, 
2012, p. 16) 

1.3.3 Lucas Dantas na atualidade 

 

Em março de 2011, a Presidenta da República Dilma Rousseff sancionou a Lei 

nº 12.391 (BRASIL, 2011), que determina a inscrição dos nomes dos líderes da 

Revolta dos Búzios no Livro dos Heróis Nacionais, conhecido como o “Livro de Aço 

do Brasil”, elevando-os a Heróis da Pátria, dentre os quais está Lucas Dantas do 

Amorim Torres o nosso “Lucas Dantas – Um Herói de Búzios”. 

Esse é considerado um marco da atualidade para o reconhecimento da luta 

travada na Bahia em 1798, e dos negros na história do Brasil pela liberdade. 

Como continuidade às homenagens prestadas aos “Heróis de Búzios” foram 

construídos bustos dos quatro enforcados em 08 de novembro de 1799, que hoje fazem 

parte da decoração da Praça da Piedade, local que outrora serviu de palco para o 

martírio dos bravos guerreiros que morreram em prol da liberdade dos povos. 

Lucas e os seus companheiros, os heróis de búzios, hoje, são referências nas 

lutas dos movimentos políticos em prol da promoção do negro no Brasil e símbolo da 

resistência africana, cantada nos versos do Ilê Aiyê: ... Ilê espelho da revolução, faz 

universo lembrar, A Revolta dos Búzios, no seu desfilar, Luís, Lucas, Manoel e João, 

lutaram e morreram por esses ideais direitos iguais, bem-estar social, difícil 

igualdade, que a maioria sempre quis... (fragmento da canção Revolução, autoria de 

Willians Reis.). 

Figura 20 - Busto do herói nacional Lucas Dantas. Praça da Piedade, Salvador-BA.

 
                                                           Fotografia: Everton Machado (2014) 
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Os conteúdos históricos pesquisados foram fontes para a criação dramatúrgica 

que apresentaremos no próximo capítulo, onde trataremos do processo de criação 

colaborativa do texto dramático “Lucas Dantas – Um Herói de Búzios”. Iremos expor 

o percurso da construção dramatúrgica, a participação da EAG – Escola de Arte Gente 

e a produção dos alunos do 1º ano do Ensino Médio (2013) do Colégio Estadual Dona 

Leonor Calmon. 
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2  A DRAMATURGIA – “Lucas Dantas - Um Herói de Búzios” 

 

Neste capítulo, iremos compartilhar a nossa experiência na criação de um texto 

dramático e apresentar o resultado dramatúrgico proposto nesta Dissertação: “Lucas 

Dantas - Um Herói de Búzios”.  

Surgiu em 2011 a primeira proposta de criação do texto. A ocasião era do 1º 

FESTG - Festival de Teatro Gente, que aconteceu em Cajazeiras, bairro periférico de 

Salvador, Bahia. Nessa oportunidade elaboramos um roteiro de fatos a partir da 

história da “Conspiração dos Alfaiates” e concentramos a história em um único 

personagem: Lucas Dantas. 

Dessa experiência nasceu a proposta de uma investigação profunda para a 

criação de uma dramaturgia própria, que buscasse para além de contar um episódio 

histórico, a criação de um texto teatral que levantasse a discussão sobre o elo ancestral 

que une os afrodescendentes ainda hoje. E é onde a história de Lucas Dantas figura 

como chave central para trazer à tona a herança ancestral para a cena, e que aí, este 

legado, se sobreponha ao próprio Lucas, com o objetivo de refletir sobre o ontem, o 

hoje e o amanhã do povo negro soteropolitano. Assim, elementos da religiosidade de 

matriz africana foram incorporados à fábula e o texto nos transporta a diferentes 

épocas, criando um diálogo entre o hoje, o agora e 1798, plena época da “Conspiração 

dos Alfaiates”.  

Com a proposta de criação em processo colaborativo com a Cia. de Teatro 

Gente, o texto ganhou diversas contribuições. A partir de um vasto estudo de mesa e 

análises das referências teóricas, outros personagens foram anexados à peça: um trio de 

Ogãs12, que são os músicos da peça e personagens, com falas e ações dramáticas. As 

atmosferas de cena são construídas e costuradas a partir do toque entoado pelos 

músicos, criando uma espécie de energia ritualística. O toque dos Orixás é um condutor 

da energia de cada cena.  

 O prólogo e o final, que trazem o personagem central em outro tempo/espaço, 

                                                           
12

 São membros iniciados, ou não, numa comunidade de Candomblé. Eles são conhecidos como “o braço forte 
do terreiro”. São responsáveis pelo toque entoado aos Orixás, durante as cerimônias de Candomblé; pelas 
matanças dos animais durante os sacrifícios aos Orixás; pela ordem durante os cultos e por serviços práticos da 
comunidade. Os Ogãs não manifestam os Orixás, sendo um cargo de nível hierárquico dentro da comunidade de 
Candomblé. 
 



48 

 

 

 

criando uma atmosfera espiritual para o texto, foram algumas das contribuições 

agregadas ao produto final durante o processo colaborativo. 

A ideia da fábula foi sendo construída a partir dos seguintes núcleos de 

personagens:  

• Núcleo de personagens de 1798: Negro, Lucas Dantas e P. Frei Ioze13;  

• Núcleo de personagens da atualidade: Ogã 01, Ogã 02 e Ogã 03. Figurantes: 

dez atores figuram filhos de santo e criam a atmosfera do dia a dia de um 

terreiro de Candomblé; 

• Núcleo de personagens místicos: espectro de Lucas Dantas. 

 

Dessa forma, dividimos entre a abertura e o encerramento o núcleo de 

personagem mítico. O espectro de Lucas Dantas é quem abre e encerra a dramaturgia 

do texto. Trazemos este personagem numa intervenção teatral épica, com o objetivo de 

contextualizar o espectador sobre a história que será contada. O personagem espectro 

nos traz a possibilidade que só o teatro, ou as artes dramáticas, permite: fazer o próprio 

personagem refletir a sua história. Dessa forma, temos o nosso herói “ressuscitado” e 

como anfitrião do público no início até o fim do texto dramático. 

Os personagens do núcleo da atualidade fazem o elo com o hoje e o ontem 

ancestral. Os figurantes estão colocados em seus cotidianos de um terreiro de 

Candomblé. São eles que recepcionam o público, entoam as cantigas, vendem pulseiras 

de búzios e dançam na roda de Candomblé. O Ogã 01 é quem dá início à fábula. Na 

nossa história, ele está atônito com as informações que sua avó lhe contou. Ele ganhou 

consciência de que é herdeiro de um grande herói, e agora vai usar os rituais sagrados 

para evocar o espírito de seu ancestral, com o intuito de descobrir a verdade do 

passado.  

             Os Ogãs 02 e 03 embarcam com ele nessa aventura e entoam os atabaques e 

instrumentos ritualísticos de evocação dos deuses Yorubás. A partir daí, o núcleo de 

personagens da atualidade se funde ao núcleo dos personagens de 1798. Com a 

evocação dos Ogãs, o espectro do Negro surge em cena, dando passagem a Lucas 

Dantas e ao P. Frei Ioze. 

No primeiro momento, o Negro narra em poesia musicada a trajetória dos negros 

                                                           
13

 P. Frei Ioze - P. FR. Ioze D´Monte Carmelito - religioso Carmelita Descalço. Citado por Dias Tavares (1975) 
em A sedição intentada na Bahia em 1798, pela outra relação que escreveu, documentando o ritual de morte dos 
quatro negros enforcados e esquartejados em 08 de novembro de 1799.     



49 

 

 

 

da África até o Brasil. Ritmado ao toque do batá14, ele ambienta o público numa 

performance mista entre essa trajetória e o contexto sociopolítico em 1798. Depois, 

transforma-se em nosso herói Lucas Dantas, para recordar a tragédia sofrida por 

Tiradentes em Minas Gerais e incitar a população a fazer um motim. Aqui, fazemos a 

alusão ao dia 12 de agosto de 1798, dia em que os “boletins sediciosos” apareceram 

colados em Salvador. Lucas Dantas, nosso personagem, distribui os papéis para o 

público, e comanda os figurantes numa grande cena, com música e venda das pulseiras 

de búzios, denominadas “pulseira da liberdade”.  

Seguindo no nosso roteiro dramatúrgico, damos passagem a um marco na 

documentação sobre a “Conspiração dos Alfaiates”: a outra relação feita pelo P. Fr. 

Ioze. Editamos o documento e o organizamos em falas que dão vida ao Fr. Ioze, em 

uma performance acompanhada pela queima dos livros apreendidos na Devassa de 

1798. A transição dramatúrgica é acompanhada pelo toque do apanijé15, que traz uma 

atmosfera densa para a cena. Em cena, o personagem narra o sacrifício dos quatro 

heróis da pátria ao mesmo tempo em que queima livros numa panela de barro. Os 

livros surgem como elemento simbólico de libertação, e a ação de queimá-los reflete as 

imposições da Igreja Católica e o interesse governamental em manter os cidadãos sem 

acesso ao conhecimento. 

    O personagem deixa a cena e a musica dos Orixás volta a guiar a transição de 

atmosfera. Do clima de tensão e euforia, passamos para uma atmosfera tranquila, 

conduzida por sons de água. Eis que o personagem Lucas Dantas volta à cena, desta 

vez com suas vestes de soldado. O personagem interage, lança o seu distintivo na 

panela de fogo e despe-se em preparação ao seu banho. Acende velas, canta, reza e 

chora. É um momento onde Lucas revela seus sonhos, desejos e a esperança de viver 

num mundo melhor, onde as diferenças raciais não sejam fator determinante para a 

ascensão de um indivíduo. Ao tomar banho, Lucas recita o poema da liberdade. Ao 

final do banho, Lucas é surpreendido por sons de tiros, brigas, confusão. Corre para ver 

o que é e alucina-se ao saber que o seu companheiro Luís Gonzaga está preso. 

Momento de grande tensão: a percussão cresce e o personagem vai ao clímax do 

                                                           
14

 Toque entoado para a Orixá Yemanjá nos rituais de candomblé Ketu na Bahia. Na mitologia Yorubá, Yemanjá 
é a rainha do mar, a mãe das águas e dona de todos os oris (cabeças). O toque é produzido no cruzamento de três 
atabaques (denominados ROM, PI e LE), e um agogô. Os atabaques, são entoados com agdaví, vareta de galhas 
de goiabeira; 
15 Toque entoado para o Orixá Omolú nos rituais de candomblé Ketu na Bahia. Na mitologia Yorubá, Omolú é o 
Orixá das doenças, das pragas e da cura. 
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sentimento de luta pela liberdade. Lucas convoca a todos para se rebelarem contra o 

governo. O chamado é para a reunião no Campo do Dique, onde devem comparecer 

levando as armas que tiverem em casa. 

   Um jogo de cena acontece como transição do momento em que Lucas sai 

disposto a fazer a revolução, até a prisão do nosso herói e o julgamento final dos réus. 

   Neste momento, Lucas faz o seu discurso final e caminha para a forca. Porém, 

nosso herói, que no passado histórico foi enforcado e esquartejado, lança fogo à forca e 

clama a todos que queimem suas forcas. Os atabaques crescem no toque ao Orixá 

Xangô, patrono da justiça. 

Ao fim, o espectro de Lucas Dantas ressurge, no alto. Ele traz a mensagem 

final, e dialoga diretamente com o público. Momento de confronto entre ficção e 

realidade, onde o nosso herói fala ao público recordando os duzentos e quinze anos 

passados da história de búzios e o hoje que vivemos.  

É neste momento que nossa construção colaborativa propõe o corte entre a 

ficção narrada e coloca o público como parte integrante do acontecimento teatral. 

Quando parece ter findado (talvez seja possível com a encenação conseguir os aplausos 

de fim), Lucas Dantas ressurge na cena com uma criança nos braços e convida a todos 

para comemorar o batizado de sua filha. Entre os figurantes temos uma Ekedi16, que 

desde o início prepara ao vivo uma grande panela de ensopado de carne, tal qual foi 

servido por Lucas na cerimônia que trazemos à cena. A iguaria será compartilhada 

pelos convidados (público) que, neste momento, estarão revivendo e celebrando o 

encontro.  

 

 

2.1 A EAG - ESCOLA DE ARTE GENTE/CIA. DE TEATRO GENTE 

 

A Organização EAG – Escola de Arte Gente nasceu aos quatorzes dias de 

outubro de 2000. Trata-se de uma Organização privada sem fins lucrativos que tem 

como objetivo a criação e produção artística, a educação através da arte, a 

democratização aos acessos à educação, cultura e cidadania, e o resgate e afirmação da 

identidade cultural regional, local e nacional. 

Ao longo dos seus quase 15 anos de existência a Instituição já desenvolveu 

                                                           
16

 Cargo feminino da hierarquia do Candomblé, que atua como zeladora dos Orixás.   
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projetos de importância significativa que mudaram muitas vidas e imprimiram a marca 

da organização na sociedade. Profissionais de arte, educação e gestão cultural atuam 

em conjunto, na organização, para garantir ações de qualidade artística, com resultados 

atingidos e responsabilidade técnica e administrativa. Logo em 2000, a EAG trabalhou 

com sessenta jovens da Cidade Baixa de Salvador, local onde residem, em sua 

maioria, negros de baixa renda, com péssimas condições de saneamento básico e 

difícil acesso à saúde e à arte. Estes jovens protagonizaram o projeto “O teatro muda o 

mundo”. Em parceria com a Universidade Federal da Bahia o projeto desenvolveu 

oficinas de teatro gratuitas, ministradas por professores da UFBA, de março a 

dezembro de 2000. Devido ao sucesso da empreitada, outras edições do projeto foram 

realizadas nos anos seguintes. 

Já em 2006 a EAG participou do “Beyond Horizons” - Encontro Internacional 

na Alemanha, com o título: “Jovens Invisíveis Mostram a Sua Cara - Stand up for your 

rights” (trecho da música de Bob Marley que significa: lute pelos seus direitos). Neste 

encontro a EAG trocou experiências e ampliou conhecimentos que seriam 

multiplicados a partir daí. Ainda em 2006 a Companhia de Teatro da EAG, a Cia de 

Teatro Gente, ganha visibilidade no circuito oficial de teatro, com a expressiva e 

premiada montagem do texto de Plínio Marcos: Barrela. Na Cia. é desenvolvido um 

trabalho de pesquisa intensa, com base na investigação, estudos, intercâmbios e 

práticas.  

 A Cia de Teatro Gente, através da EAG realizou, até o presente ano, quatro 

trabalhos de grande repercussão e projeção: Barrela, texto de Plínio Marcos; Uma 

Mulher Vestida de Sol, texto de Ariano Suassuna, Amêsa e No outro Lado do Mar,  

textos do angolano José Mena Abrantes. 

 Além das montagens citadas, a EAG já realizou trabalhos em parceria com as 

organizações: OPA – Organização de Permacultura e Arte (Pôr do Sol OPA EAG – 

temporada de mostras artísticas envolvendo teatro, música, artes plásticas e circo. De 

março a agosto de 2009); Teatro Gamboa Nova – Manutenção do Teatro Gamboa 

Nova de dezembro a julho de 2010; Colégio Estadual D. Leonor Calmon – Promoção 

de eventos artísticos, oficinas e exposições; de janeiro de 2009 até a presente data. 

  A EAG aposta numa gestão responsável, autossustentável, que promova o 

acesso democrático às artes, cultura, saúde e educação. Para isso, conta com 

profissionais experientes, atuantes no mercado, sensíveis às demandas da nossa 
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sociedade e às questões éticas, étnicas e de cidadania.  

Há dez anos, a EAG atua na região de Cajazeiras, periferia soteropolitana. O 

FESTG – Festival de Teatro Gente, em sua quarta edição promove um intercambio de 

mais de quinhentos artistas, entre convidados e inscritos. A seguir, em ordem 

crescente, apresentamos os projetos desenvolvidos com a EAG: 

• O Teatro Muda o Mundo – Cidade Baixa de Salvador. Janeiro e dezembro de 

2000; 

• “Beyond Horizons” – Alemanha. Outubro, 2006; 

• Barrela – Direção de Nathan Marreiro. Estreia em outubro de 2006 no Teatro 

XVIII; Festival Internacional de Teatro de Curitiba de 2007; Festival de Teatro 

de Ipitanga, 2007; Apresentação projeto Domingo no TCA em agosto de 2007; 

Edital Quintas do Teatro FUNCEB em julho de 2008; Edital de Intercâmbio 

Cultural MINC em março de 2007; Edital To no Pelô SECULT/FUNCEB em 

julho de 2010. 

• Uma mulher vestida de sol – Direção Nathan Marreiro. Em novembro de 

2007 na Sala do Coro do TCA, temporada de 10 apresentações. 

• Fragmentes - Direção de Everton Machado. Resultado do curso de teatro para 

iniciantes promovido pela EAG em 2009. Realizou apresentações no Festival 

Internacional de Teatro de Curitiba em março de 2010 e no FIT - Festival 

Ipitanga de Teatro no mês de maio de 2010. 

• O Dia de Sara - Direção de Everton Machado. Projeto da EAG em Cajazeiras 

- núcleo de formação de atores. O espetáculo realizou duas apresentações no 

Teatro Martim Gonçalves da Escola de Teatro da UFBA, em novembro de 

2008; foi laureado pela Associação de Moradores de Cajazeiras com 

certificado de Honra ao Mérito pelo projeto desenvolvido na comunidade, 

ainda em novembro de 2008; participou do Festival de Artes Professor Anísio 

Teixeira (festival realizado no âmbito da rede pública de ensino) também em 

novembro de 2008, onde saiu vencedor dos prêmios de melhor espetáculo, 

melhor texto, melhor atriz coadjuvante e melhor atriz revelação; em janeiro de 

2009, participou ainda do FIT – Festival Nacional Ipitanga de Teatro, na 

cidade de Lauro de Freitas-BA. 

• Amêsa – Direção Suelma Costa. Estreia em dezembro de 2008; Festival 

Internacional de Teatro de Curitiba em março de 2009; Festival de Teatro de 
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Ipitanga, em maio de2009; nove apresentações em Angola – Luanda, em julho 

de 2010; Festival Cena Baiana no Ceará em agosto de 2010. Festival de Teatro 

Gente em dezembro de 2010. 

• No outro lado do mar – Direção Suelma Costa, 2010. Estreou em março de 

2010 no Teatro Martin Gonçalves, Salvador, Bahia. Em cartaz no Teatro 

Gamboa Nova, Salvador, em maio de 2010. Participou do Festival 

Internacional de Teatro de Curitiba em março de 2011. Festival de Teatro 

Gente em dezembro de 2011. Festival Internacional de Teatro de Luanda – 

Angola em maio de 2012. 

• Grupo de Teatro Toma Jeito de Gente - Com direção de Vika Menezes e 

Filêmon Cafezeiro o grupo produziu o espetáculo: Grávida Eu? Fala Sério! A 

montagem estreou em dezembro de 2008 e realizou diversas apresentações 

dentro da comunidade de Cajazeiras e já circulou por diversos espaços da 

cidade. O grupo é fruto do projeto de formação de atores da EAG. 

• FESTG - Festival de Teatro Gente - Em sua quarta edição, o FESTG 

acontece no mês de maio na comunidade de Cajazeiras, em Salvador-BA. 

Além de forte movimento de divulgação da arte produzida pela comunidade o 

festival reúne grupos da capital baiana, do interior do estado e está aberto à 

participação de grupos nacionais e internacionais. O FESTG consolidou-se 

dentro da comunidade de Cajazeiras como maior evento de artes da região. 

Além dos projetos, a EAG ganhou vários prêmios, a seguir: 

• Prêmio Braskem de Teatro 2006 – Melhor Ator Coadjuvante, Everton 

Machado, por Barrela; Indicação de Melhor Espetáculo; 

• Festival Ipitanga de Teatro 2007- Melhor Ator Coadjuvante, Everton 

Machado, e Preparação Corporal/ por Barrela; 

• Festival Ipitanga de Teatro 2009 – Melhor Atriz, Heloisa Jorge; Texto, José 

Mena Abrantes e Iluminação, Everton Machado por Amêsa; 

• Festival de Artes Professor Anísio Teixeira (festival realizado no âmbito da 

rede pública de ensino) também em novembro de 2008, onde saiu vencedor dos 

prêmios de melhor espetáculo, melhor texto, melhor atriz coadjuvante e melhor 

atriz revelação: espetáculo O Dia de Sara. 
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2.2 O PROCESSO COLABORATIVO 

 

Em 2012, a Cia. de Teatro Gente, núcleo de investigação teatral da EAG - 

Escola de Arte Gente, elaborou o projeto Diáspora - conexão África Brasil - Lei 

11.645/2008, com a perspectiva de ampliar as discussões em torno das matrizes 

culturais africanas e indígenas, suas importâncias e contribuição para o entendimento 

da nossa identidade nacional. 

A criação dramatúrgica do texto Lucas Dantas - Um Herói de Búzios foi o 

primeiro produto deste projeto. 

Para este projeto, a equipe foi composta pelos seguintes membros da Cia de 

Teatro Gente: o diretor teatral Nathan Marreiro foi codiretor que nos auxiliou com o 

olhar externo. Marreiro acompanhou todo o processo de criação e sugeriu caminhos 

para a dramaturgia, espetacularidade e seus elementos de recepção em busca de uma 

estética cênica autoral; os músicos e Ogãs Ramon Alves, Ernesto Neto e Filêmon 

Cafezeiro contribuíram na construção da musicalidade da obra, elemento importante 

para a proposta de criação dramatúrgica e cênica. A investigação musical teve como 

base os instrumentos e elementos sonoros de matriz africana e a estilização dos toques 

do Candomblé de tradição Ketu na Bahia. O toque para os Orixás revela-se na obra 

como importante elemento condutor das atmosferas das cenas; o também professor 

Filêmon Cafezeiro articulou a coordenação pedagógica do projeto. Filêmon foi 

responsável pela organização e acompanhamento do grupo de alunos envolvidos na 

pesquisa. Realização de registros e formulários que auxiliaram na produção desta 

Dissertação. Mediação entre a Unidade Escolar e a comunidade - organização dos 

grupos que assistiram ao processo colaborativo; a artista Vika Menezes foi 

responsável pelos figurinos e adereços das cenas.  

   Esse grupo de profissionais da Cia de Teatro Gente foi coordenado por mim. 

No projeto tive as funções de Diretor, Dramaturgo, Professor e Ator. 

   Apresentaremos a seguir a estrutura desse processo colaborativo: 

1ª Etapa - Apresentação da proposta e formação do grupo de trabalho. 

   Nesse primeiro momento, a equipe da Cia de Teatro Gente foi convidada por 

mim, para apresentação da proposta de criação dramatúrgica e cênica do novo 

espetáculo da companhia. Neste encontro, pude explicar o projeto Lucas Dantas - Um 

Herói de Búzios – A Pedagogia do Protagonismo no Ensino de Teatro em 
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Cumprimento à Lei 11.545/2008. Uma investigação teatral que buscou revisitar a 

história do levante ocorrido em Salvador-Ba, a “Conspiração dos Alfaiates”. A partir 

da pesquisa histórica, realizamos a criação dramatúrgica e cênica do espetáculo “Lucas 

Dantas - Um herói de búzios”. 

Os artistas da Cia. de Teatro Gente debruçaram-se sobre os escritos históricos da 

história soteropolitana para construir um texto teatral sobre a herança ancestral 

africana, a luta de Lucas Dantas em 1798 pela liberdade e a resistência que ainda hoje 

faz de Salvador a grande diáspora africana.  

 

                   Figura 21 - Ensaios para criação da dramaturgia Lucas Dantas - Um Herói de Búzios 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fotografia: Elton Curvêlo 

 

2ª Etapa - Encontros - explanação teórica:  

    Durante o primeiro mês de trabalho, realizamos dois encontros divididos em 

oito horas semanais (terças e quintas). Cada encontro foi guiado por temas, escolhido 

por mim e baseado na minha proposta para o roteiro dramatúrgico.  

     A cada semana foram os seguintes temas: contextualização histórica e 

econômica em 1798, a Conjuração Mineira e a posição de Tiradentes, a Conjuração 

Baiana, Lucas Dantas do Amorim Torres, os papéis sediciosos - conclamação popular, 

a posição da Igreja e a queima dos livros, o hino da revolução de 1798, a prisão de Luís 

Gonzaga e reunião no Campo do Dique, o julgamento dos acusados de 1798, a punição 

dos envolvidos no levante de 1798.  

   No primeiro encontro, nos reunimos em sala de ensaio para apresentação do 
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roteiro dramatúrgico a ser desenvolvido. Realizamos leitura da obra História da 

sedição intentada na Bahia em 1798 (A Conspiração dos Alfaiates), do historiador 

Luiz Henrique Dias Tavares, capítulos 1 e 2; Leitura do Caderno de Educação do Ilê 

Aiyê, Vol. VII - Revolta dos Búzios - 200 anos, capítulo 1, por Antônio Jorge Victor 

dos Santos Godi; Após a leitura, realizamos a discussão com a exposição das 

impressões individuais e analisamos os aspectos relevantes sobre o contexto histórico 

em 1798 e uma análise geral do levante, que foram sendo incorporados à dramaturgia.  

 No segundo encontro em sala de ensaio, iniciamos com as observações 

individuais sobre a proposta de roteiro dramatúrgico. Trabalhamos com proposta de 

criação de cenas com foco nos temas estudados no encontro anterior. A cada leitura, 

todos contribuíam com impressões e soluções dramatúrgicas para que as informações 

históricas estivessem contempladas nas cenas. Na sequência do encontro, continuamos 

a leitura da obra História da sedição intentada na Bahia em 1798 (A Conspiração dos 

Alfaiates), do historiador Luiz Henrique Dias Tavares, capítulos 3, 4 e 5; Leitura do 

Caderno de Educação do Ilê Aiyê, Vol. VII - Revolta dos Búzios - 200 anos, capítulo 2 

e 3. As leituras eram seguidas de discussões e do desenvolvimento de propostas para a 

criação cênica. Nos capítulos visitados na leitura, focamos a discussão nos “papéis 

sediciosos” que foram encontrados colados em 12 de agosto de 1798 e na reunião 

ocorrida no Campo do Dique do Desterro em 25 de agosto de 1798. Os registros 

históricos transformaram-se em falas dos personagens na dramaturgia. 

No terceiro encontro em sala de ensaio, seguimos na leitura da obra História da 

sedição intentada na Bahia em 1798 (A Conspiração dos Alfaiates), capítulos 6, 7 e 

anexos, como também Da Sedição de 1798 à revolta de 1824 na Bahia, capítulos 1 e 2, 

ambas do historiador Dias Tavares. Neste encontro, a discussão foi sobre as denúncias 

e prisões ocorridas devido ao Levante de 1798 e a participação francesa na sedição.  

  Ao passo que fomos avançando na leitura histórica do Levante de 1798, nossa 

dramaturgia estruturou-se e novos textos e personagens foram anexados. A 

metodologia dos encontros seguiu a ordem cronológica dos fatos históricos, porém a 

escrita dramatúrgica não foi desenvolvida na mesma perspectiva. Não seguimos a 

ordem aristotélica de tempo, espaço e lugar, de forma que a história desenvolve-se em 

tempos históricos distintos. 

  No quarto encontro em sala de ensaio, seguimos na proposta de criação de cenas 

com foco nos temas estudados no encontro anterior.  Neste encontro, novos 
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personagens ganharam voz dentro da peça. Os músicos passam a interagir como 

personagens, com falas e ações dentro do enredo. Finalizamos a leitura dos capítulos 3, 

4 e 5, do livro Da Sedição de 1798 à revolta de 1824 na Bahia do historiador Dias 

Tavares. Neste encontro, aprofundamos a discussão sobre o perfil dos envolvidos e 

características cênicas relevantes para a construção da nossa dramaturgia. 

 No quinto encontro em sala de ensaio realizamos a leitura do Calendário sobre a 

Revolta de Búzios e observações pessoais sobre a proposta de roteiro dramatúrgico. 

Finalizamos a proposta dramatúrgica e iniciamos a leitura dramática do texto “Lucas 

Dantas – Um Herói de Búzios”. As experimentações práticas contribuíram para os 

ajustes dramatúrgicos com vistas ao resultado cênico almejado. Seguimos em mais dois 

encontros com realização de experimentações cênicas, com leituras e criação de 

partituras musicais.  

  Realizada esta primeira etapa de estudos, passamos à socialização do resultado 

dramatúrgico com a leitura dramática para os alunos do 1º ano. Os alunos foram 

introduzidos à iniciação teatral e à pesquisa histórica sobre o episódio histórico de 

1798. As leituras dramáticas do texto que produzimos foram essenciais para ampliar as 

discussões sobre o tema e estimular a prática teatral aos alunos, o que os incentivou a 

produzirem suas próprias dramaturgias e o primeiro festival de teatro da unidade 

escolar. 

O processo de investigação com a Cia. De Teatro Gente seguiu em paralelo ao 

trabalho da sala de aula com os alunos. Nesta etapa, o trabalho pedagógico a que se 

propõe este estudo foi realizado em paralelo aos estudos da Cia de Teatro Gente. 

Durante os meses de maio a junho de 2013, tivemos oito aulas com sete turmas do 1º 

ano do ensino médio, no turno matutino do Colégio Estadual Dona Leonor Calmon, na 

comunidade de Cajazeiras em Salvador-Ba. Ao longo desta primeira unidade escolar 

foram exercitadas algumas competências importantes para a introdução dos alunos no 

fazer teatral e na pesquisa. Foram trabalhadas habilidades que desenvolveram a 

organização para pesquisa, reflexão sobre contexto sociocultural e o estar no mundo, 

expressão corporal e vocal, percepção, expressividade e criticidade. 

 

 

 

 

 



58 

 

 

 

 Figura 22 – Sala de aula 

 

 

 

 

                                

  

                               

 

  

  

 

Fotografia: Ramon Alves Almeida (2013) 

 

           Durante a pesquisa para criação dramatúrgica os alunos realizaram encontro em 

sala de aula com o objetivo geral de ter acesso ao plano de trabalho em artes. Os 

primeiro encontros (aulas) serviram para conhecer os grupos de alunos (turmas) e 

apresentar o plano de trabalho na disciplina, informar a metodologia de trabalho e 

necessidades para o desenvolvimento proveitoso das aulas, socializar o processo de 

avaliação e a importância do ensino de arte. A aula inaugural da disciplina Artes foi 

uma apresentação do professor, da disciplina, e dos alunos da turma. A conversa serviu 

para pactuar com os alunos a proposta de trabalho na disciplina, o formato de avaliação 

e os acordos e aceites para as atividades práticas em teatro. Durante este momento, os 

novos alunos puderam conhecer um pouco da história do Colégio Estadual Dona 

Leonor Calmon, do modelo de gestão implantado pelo então diretor Nathan Marreiro, 

dos modos de avaliação e acompanhamento dos alunos nesta unidade escolar e das 

expectativas do corpo docente para o ano letivo de 2013. Nesse encontro, cada 

estudante apresentou o seu nome e falou suas impressões e expectativas para os 

trabalhos na disciplina Artes. 

    A partir daí, os alunos criaram a abertura para o exercício da prática teatral. 

Experimentamos exercícios para a percepção, atenção, foco (olhar) e agilidade. 

Proporcionamos encontros para o exercício do trabalho em grupo e da confiança. 

Trabalhar o andar e a atitude corporal, estimular a concentração e a quebra da timidez. 

Para esta aula foram selecionados alguns exercícios, jogos teatrais e brincadeiras, com 

o objetivo de desinibir a turma e iniciar um processo de confiança em si e no grupo. 

Conforme acordado, todos estavam com roupas folgadas e pés descalços. Para 
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estimular estas habilidades realizamos uma sequência de exercícios e jogos dramáticos: 

andar pela sala. A indicação foi andar pela sala e sentir o contato dos pés com o palco; 

caminhar com direcionamento. Depois de andarem aleatoriamente, a indicação é não 

andar em círculo, andar somente em linhas retas, sem se bater com o colega. E o 

importante é definir para onde irei andar com o nosso olhar. O corpo só movimenta-se 

depois que olho define para onde ir; percepção sonora. Agora, é o som da palma que 

faz o corpo mudar de foco. A cada batida, o corpo e olhar devem definir uma nova 

direção; relaxamento, descontração e dinâmica de grupo. A brincadeira agora é pegar. 

Um aluno é eleito para pegar os outros. Quem for pego, fica congelado. Depois de um 

tempo, a indicação é que todo o grupo deve “pegar” quem estava “pegando”. Indicação 

de parar: “congela” - e perceber como está o corpo, a respiração, o coração, os 

músculos; trabalho de dupla - o cego e a bengala. Dividida a turma em duplas, define-

se quem será “a” e “b”. “a” será a bengala, que terá a função de guiar “b” que é o cego 

e andará de olhos fechados. Importante que a bengala deve cuidar de seu cego e não 

deixar que ele se machuque; Depois de um tempo, inverte a situação. “a” vira o cego e 

“b” a bengala. Mesma indicação; agora, a indicação é todo mundo fechar os olhos e 

andar sem bengalas. Importante é estar muito concentrado para este exercício e 

perceber os outros sentidos do nosso corpo. A indicação pós-exercício é registrar as 

sensações que foram experimentadas no jogo; trabalho de dupla - reflexo no espelho. 

Um de frente para o outro. Define-se quem é “a” e “b”. “a” será o espelho e “b” será a 

pessoa que se arruma no espelho. Importante nesse exercício é o espelho tentar ser fiel 

à imagem, e juntos “a” e “b” sincronizarem os movimentos. Inverte a situação; 

Imaginação. Trabalhando a imaginação, irei sugerir e modelar com a mão uma “bola” 

imaginária. A ideia agora é passar essa “bola”, sem a deixar cair e nem se desfazer. 

Depois de rodar na mão de todos, vamos lançar esta “bola” para outro colega que será 

escolhido através do olhar. O colega recebe a “bola”, escolhe outra pessoa com o olhar 

e lança. Finalização. Para encerrar, criaremos o nosso ritual de finalização da aula e 

cada um definirá em uma palavra a sensação mais forte que sentiu nesse encontro: Foi 

muito interessante me sentir cega professor, uma sensação diferente! (Juliana Santos, 

1M2).  

  Na terceira aula, focamos no trabalho de corpo. A intenção era de sensibilização 

do corpo para exercitar a consciência corporal para a cena. Realizamos alongamento e 

um trabalho com as articulações. O encontro tinha os objetivos específicos de realizar 
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relaxamento a partir do trabalho com a respiração; alongar o corpo e exercitar 

possibilidades de movimentos; trabalhar as articulações e direções de movimento do 

corpo; experimentar formas de andar e equilibrar o corpo; vivenciar dinâmicas teatrais 

que envolvam o movimento do corpo e a relação com o outro. Para esta aula foram 

selecionados alguns exercícios de alongamento e dinâmicas de grupo com o objetivo 

de estimular o conhecimento do corpo a partir da consciência das articulações e dar 

continuidade ao trabalho de confiança em si e no grupo. A aula iniciou com os alunos 

deitados no chão e respirando pelo diafragma. Concentração na respiração 

diafragmática. Como estímulo de relaxamento, os alunos foram conduzidos a fazer 

uma retrospectiva na memória da hora do seu acordar, até a hora em que estão ali, na 

aula de Artes, depois, lentamente foram convidados a mexer parte por parte do corpo 

até espreguiçar. Seguimos com a sequência de alongamento, torção das articulações; 

coluna vertebral; pescoço. Após o alongamento do corpo os alunos foram indicados a 

descobrir diferentes formas de apoio com os pés, diferentes formas de andar. Depois, 

cada um escolheu um local da sala e experimentou mover o corpo e descobrir as 

articulações. Após experimentarem individualmente, iniciaram a construção de uma 

“máquina” com o movimento do corpo. Cada um encaixou-se com um movimento no 

movimento proposto pelo outro até criar um único movimento em grupo: Uma 

“máquina humana”, professor! (Mateus Sena, 1M6). Para encerrar a aula, cada um 

definiu em uma palavra a sensação que sentiu nesse encontro e receberam a tarefa de 

construir uma redação falando sobre si para a próxima aula. 

    Na quarta aula trabalhamos a potencialização do trabalho de grupo e a 

confiança. Seguimos na continuidade ao trabalho corporal de alongamento e 

socializamos a produção da redação com objetivo de estimular a discussão sobre as 

perspectivas de futuro dos alunos. Realizamos a atividade em duplas. O exercício foi 

socializar a redação que foi produzida por cada um. Divididos em duplas, os alunos 

leram a sua redação para o outro. Depois, cada um teve que fazer uma apresentação do 

colega, como se fosse ele, para toda a turma: nome, idade, metas, objetivos, sonhos. 

Para casa, os alunos levaram a tarefa de pesquisar nos seus livros didáticos, bibliotecas, 

internet e outros: o que aconteceu na cidade de Salvador-BA no ano de 1798? Os 

alunos deveriam, além da pesquisa escrita, realizar um levantamento de imagens da 

cidade de Salvador em 1798.  

  Na quinta aula iniciamos o planejamento de introdução à pesquisa do conteúdo 
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a ser trabalhado. Com os objetivos de ampliar o acesso à história de Salvador, discutir 

aspectos importantes para formação da sociedade brasileira, entender-se como parte do 

processo histórico da cidade de Salvador, analisar aspectos sociológicos na constituição 

política da nossa sociedade, compreender a luta dos negros pela liberdade e igualdade 

no Brasil, ter acesso à herança africana e a importância da luta dos negros. Os alunos 

irão, então, socializar as descobertas históricas sobre a Salvador de 1798. Momento 

muito interessante da aula, onde os alunos descobriram e apresentaram o episódio 

histórico ocorrido em Salvador, BA. Após a explanação dos alunos realizamos a leitura 

da Lei 11.645/2008 e do texto do antropólogo Antônio Godi sobre a “Conspiração dos 

Alfaiates”. Seguimos com a mostra de slides com imagens de Salvador em 1798 e com 

as reflexões sobre o que foi a “Conspiração dos Alfaiates”. Quem são os heróis de 

“búzios”? Para casa, os alunos levaram o texto A Conspiração dos Alfaiates das 

dramaturgas Aninha Franco e Cleise Mendes, para leitura na aula seguinte.  

  A sexta aula aconteceu na sala de ensaio. Os alunos exercitaram a primeira 

leitura dramática. Um momento de empolgação para os alunos, onde eles vivenciaram 

personagens históricos trazidos no texto A Conspiração dos Alfaiates: Tem sido muito 

divertido aprender fazendo teatro, uma experiência inesquecível (Marjônio Lima, 1ºB). 

Os alunos conheceram as características de uma escrita dramatúrgica e elencaram os 

elementos cênicos da obra. O exercício de conhecer uma dramaturgia foi um estímulo 

para a atividade futura de construção de um texto coletivo. Ao final da aula, realizamos 

um bate-papo sobre as impressões individuais dos alunos. 

  Na sétima aula, também em sala de ensaio, apresentamos os alunos à equipe da 

Cia. De Teatro Gente. Nesta oportunidade os alunos assistiram a leitura do texto Lucas 

Dantas – Um Herói de Búzios. Após a leitura, fizeram observações sobre a 

dramaturgia: Achei muito interessante como à história foi contada, estamos estudando 

isso (Naiara Santos, 1M5). Foi instigante o confronto dramatúrgico com os conteúdos 

históricos apresentados em aula. Ao final, distribuímos os alunos em grupos para 

realização dos seminários que tiveram como foco capítulos do livro do professor Luís 

Henrique Dias Tavares, citado no primeiro capítulo desta Dissertação. 

  Na oitava aula os alunos se organizaram na leitura e nos seminários. Neste 

encontro em sala de ensaio dividimos a turma em ficha técnica e cada aluno escolheu a 

equipe que tinha afinidade para integrar-se. Estava definido o grupo de trabalho em 

cada turma: diretores, assistentes, atores, produtores, figurinistas, cenógrafos, 
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maquiadores e equipe de imprensa.  

  A próxima etapa do trabalho foi a realização dos seminários para embasamento 

teórico na construção dramatúrgica de cada turma. Os alunos foram orientados na 

criação da própria dramaturgia e resultado cênico que foi apresentado no primeiro 

festival estudantil do Colégio. 

 
 
 
2.3 O TEXTO  
 
 

Apresentamos o texto teatral Lucas Dantas - Um Herói de Búzios, de minha 

autoria, em processo colaborativo com a Cia. de Teatro Gente e os alunos do 1° ano do 

turno matutino do Colégio Estadual Dona Leonor Calmon, do ano letivo de 2013. 

A nossa contribuição faz-se no sentido de estimular a promoção de obras 

dramatúrgicas que apresentem personagens negros de relevância no cenário político 

nacional, de forma a contribuir para uma reflexão ampla sobre o processo de 

construção e desenvolvimento do Brasil.  

 

Lucas Dantas - Um Herói de Búzios 

O texto se passa no século XXI e em finais do século XVIII. A narrativa conserva a 

escrita da época mesclada com a escrita atual, que nos leva rapidamente a emergir 

numa viagem na nossa história. O espaço onde ele acontece segue de livre escolha. 

Para a estreia, escolhi a “Pedra de Xangô”, monumento natural e histórico, situado na 

comunidade de Cajazeiras, periferia de Salvador-BA. Trata-se de uma caverna, onde 

outrora era submersa pelo rio. O local era refúgio de muitos negros escravizados, que 

em fuga das garras do feitor, mergulhavam no rio e atravessavam a passagem pela 

caverna submersa e davam-se em Itapuã, por dentre às matas.  

 

Personagens 

Negro  
Lucas Dantas 
P. Fr. Ioze D´monte Carmelito 
Ogã 01 
Ogã 02 
Ogã 03 
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Prólogo 

(Sons da natureza ecoam no espaço, pássaros, vento, grilos, coruja. Figurantes 

circulam no espaço, antes mesmo do público chegar. Mulheres, homens e crianças. 

Todos filhos de Orixá. Alí, eles estão em grupos em seus afazeres: separando as 

galinhas para a matança. Trançando pulseiras, lavando as roupas de ração, ralando 

banho de folhas. Uma Ekedi está preparando uma grande panela de carne ensopada. 

Eles irão recepcionar o público oferecendo a compra da pulseira da liberdade. 

Dialogam com o público, como se os tivessem recebendo para uma reunião do partido 

da liberdade, convocada por Lucas Dantas. Eles direcionam o público para o inicio do 

espetáculo. Quando o público estiver organizando, os figurantes se organizam em fila, 

para o início do Xirê. Ogãs 02 e 03 entoam o toque para Orixá Tempo, da nação 

Angola de Candomblé. Lucas Dantas aparece no alto – em cima da Pedra de Xangô – 

cantando e falando a população. A imagem é de um grande herói, um deus negro. O 

figurino traz a lembrança as vestimentas de Oxalá, Orixá que veste branco e é pai de 

todos os Orixás). 

 

 

Lucas Dantas (cantando) 

O tempo pediu ao tempo 
Vingança ao mesmo tempo 
E o tempo, respondeu ao tempo 
Que tudo com tempo tem tempo 
 

Lucas Dantas - (Falando ao povo) Estamos no ano de 1798, moram aqui em Salvador 

60 mil habitantes, vivemos em uma colônia governada pela Coroa de Portugal...  

Tratam-nos como animais, somos escravizados, trabalhamos por comida, nossas 

mulheres e homens são violentados, nossas crianças são tratadas como seres sem alma! 

Nossa população trabalha dia e noite para alimentar a Coroa de Portugal. Nossa 

religião é proibida, nossa moradia é precária, senzalas e barracões são nossas moradias, 

somos vendidos e separados de nossas famílias, nossos irmãos são assinados como 

insetos e não existe inquérito. Contudo, conclamo a todos para o grande levante!  

 

(Lucas Dantas sai. Projeção de imagens da época na pedra: fotos, desenhos, 

ilustrações da época. Ogã 02 e Ogã 03 estão afinando os instrumentos. A atmosfera é 
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de suspense. O Ogã 01 entra correndo, arfando. Observa o espaço e começa a se 

preparar como no início do ritual de invocação dos deuses Yorubá. Fumaça de 

incenso, saudações ritualísticas e afinação de instrumentos. Muita fumaça de incenso. 

Ele organiza a pólvora, à frente do espaço, antes de queimar, ele para, olha para o 

alto). 

 

Ogã 01 - (Off ) Minha avó me disse que eu sou herdeiro de uma história de luta. 

(pausa) Ela falou que sou descendente de um grande homem, um grande guerreiro que 

lutou e morreu para que hoje eu e todos os meus irmãos fossemos livres.  

(olhando para a plateia) Eu sinto essa força na resistência de minha avó, na força viva e 

nos conselhos de meus pais. E no axé! Que emana de mim. 

E é com força dos meus ancestrais, que eu invoco! Agô mojubá agô17. Epa epa18, meu 

pai! 

 

(O Ogã 01 toca fogo na pólvora. Fumaça. Clima de suspense. Ele caminha até o 

atabaque, pega o “agdaví” (varetas de galhas de goiabeira), e começa a entoar o 

toque da “avamunha” - toque de abertura das cerimônias do Candomblé Ketu da 

Bahia. Ogã 02 e Ogã 03 o acompanham no mesmo clima. Entra um negro, imagem 

forte, descalço e sem camisa. Entra dançando, como que evocado. Saúda os ancestrais 

como na tradição Ketu. Toque da “avamunha” se encerra. Inicia-se um toque do 

“gincá”. Na tradição Ketu na Bahia é o toque para a mãe das águas, Yemanjá. O 

negro, já no centro, rema, como se estivesse em um navio.) 

 

Negro - (cantando) Há ode êrecê, ô se é Yemanjá, Yá cota berecê a oiô, oromim, 

niaxá uerê ô. Corôa omiro, Corôa michachá. Corôa omiro, Corôa michachá. (falando) 

Acarajé, caruru, munguzá. Colofé19, xequeré, vatapá. Trazidos da África, viemos a 

dançar. Trouxemos os assentamentos, para morada fixar. Na raiz do meu povo, a 

herança ficará. Homens de força e de luta, nesta terra vingarão. Logo o povo 

despertará, que a liberdade não pode tardar! Selo da alfândega, donativos e subsídios, 

para o povo explorar. Dízimos, rendimentos e foros para o povo definhar! Ora homens, 

                                                           
17 Saudação em Yorubá que significa reverência, respeito, reconhecimento da grandeza e magnitude da entidade. 
18 Saudação a Oxalá, Orixá maior e pai de todos os Orixás na mitologia Yorubá. 
19 Expressão em Yorubá que significa pedir a benção. Esta saudação é utilizada nas casas de Candomblé da 
nação Ketu. 
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não vês o vexame em que vivemos? O pesado julgo que sofremos? Sem poder levantar 

a cabeça! Sem poder levantar a cabeça! Sem poder levantar a cabeça! Basta! 

 

(Cessa o toque do “gincá”. Tinir dos instrumentos berimbau e agogô. O negro veste 

um sobretudo, eis que se transforma em Lucas Dantas, líder da Conspiração dos 

Alfaiates) 

 

Negro (vestindo-se) - Tiradentes foi enforcado. Ficou preso durante três anos. Só ele 

assumiu a culpa? Tiradentes foi enforcado para assumir seus crimes! Seu corpo será 

esquartejado... Sua cabeça vai apodrecer na rua! 

Tiradentes morreu no dia 21 de abril de 1792, e a santa Igreja fez desse dia uma data 

festiva!  

 

 (Lucas Dantas está atordoado. Ele manipula uma panela de barro com livros. 

Folheia-os e começa a ler). 

 

Lucas Dantas - (Feliz, manipulando os livros) Consegui! Finalmente os livros 

franceses que tanto ouvi dizer. Só nesta terra da Bahia, ainda admite-se tamanha 

ignorância dos nossos governantes. (em off, francês) Les hommes naissent et 

demeurent libres et égaux en droits. Allocations sociales ne peuvent être fondées sur 

l'utilité commune. Le but de toute association politique est la conservation des droits 

naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, 

asegurança et la résistance à l'oppression. 

É isso... É isso! (traduzindo) Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As 

destinações sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. A finalidade de toda 

associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. 

Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. 

(radiante) Os franceses estão à frente nas ideias... Preciso pensar num motim, onde 

tenha muita gente envolvida!  

(Lendo já traduzido) A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o 

próximo: assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limites 

senão aqueles que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos 

direitos. Estes limites apenas podem ser determinados pela lei. 
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(para o público) Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão. 1789, França. 

 

(Lucas Dantas distribui papéis com mensagens de igualdade, liberdade e fraternidade. 

Os Ogãs iniciam o toque da “avaninha” com as mãos (toque entoado para o Orixá 

Ogum20, na tradição Ketu da Bahia). 

 

Lucas Dantas - (distribuindo papéis) Leiam meus irmãos! Leiam! Quero comunicar 

um benefício de todos. Conclamo a todos para fazerem parte do partido da liberdade. 

(mostrando sua pulseira de búzios) Esse será o nosso segredo. Um búzio para quem 

quer aderir ao nosso partido! (feliz) Para que possamos fazer um verdadeiro levante 

nesta cidade. Em que entraram brancos, pardos e negros, havendo igualdade para todos, 

sem distinção de cores. Vamos lá homens, vamos vestir os nossos búzios (coloca a 

pulseira nos Ogãs), Vamos lá homens, comprem a pulseira da liberdade e contribua 

para essa empresa!  

 

(Música. Figurantes da abertura circulam entre o público oferecendo as pulseiras e 

coletando dinheiro). 

 

Canção - O caçador 
Composição - Ramon Alves 
 
Ele é o caçador, e é Rei de Ketú 
Filho de Oxalá  
E da Serewá 
 
Com o seu arco e flecha, ele caçará 
Montado em seu cavalo  
Vem a flutuar 
Nas matas do seu reino 
Feliz a reinar 
Levando aos seus filhos  
Toda fartura! 
 
Ele é o caçador, e é Rei de Ketú 
Filho de Oxalá  

                                                           
20 Na mitologia africana, Ogum é o filho de Yemanjá, irmão de Oxossi, Exú e Xangô. Orixá que representa o 
caminho, é conhecido como o guerreiro, vencedor das batalhas e demandas. Sua cor é o azul escuro. A terça-
feira é o dia da semana consagrado a ele. 
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E da Serewá 
 
Mas como diz a lenda 
Foi a guerrear 
Com os seus companheiros 
Para paz reinar... 
 
Ele é o caçador, e é Rei de Ketú 
Filho de Oxalá  
E da Serewá. 
 

Lucas Dantas - Queremos a República para respirarmos livres, pois vivemos sujeitos, 

e por sermos pardos e negros não somos admitidos a acesso algum, e sendo República 

haverá igualdade para todos. Não estaremos sujeitos a sofrer de um homem tolo, que 

nos governe. Só nos governarão aqueles que tiverem maiores juízo e capacidade para 

comandar homens, sejam eles de que nação for. Ficando o povo livre de subordinação! 

Liberdade, igualdade e fraternidade meus irmãos! 

 

(Finaliza a venda das pulseiras. Toque cresce. Lucas Dantas manipula a panela de 

livros). 

 

Lucas Dantas - (atormentado, sussurando) O Romão Pinheiro me disse, quando o 

convidei para se juntar na luta, que nossa situação não tinha remédio, que se tudo 

principiou assim, assim há de acabar. Ora, isto não é pensar com nobreza, é frouxidão 

dos rapazes desta terra não adaptarem ao partido da liberdade, porque eu da minha 

parte tenho mais de cento e tantas pessoas, que seguem o dito partido o qual consiste 

em um levante nesta cidade, em que entraram brancos, pardos e negros, havendo 

igualdade entre todos, sem distinção de cores. 

(em tom de oração) Igualdade e liberdade no sacrário da razão, ao lado da sã justiça 

preenchem meu coração. Igualdade e liberdade no sacrário da razão, ao lado da sã 

justiça preenchem meu coração. Igualdade e liberdade no sacrário da razão, ao lado da 

sã justiça preenchem meu coração. 
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(Lucas tira a roupa. Agora é uma figura distinta, num tom de feitiçaria. É o p. Fr. Ioze 

d´Monte Carmelito. Começa a tocar fogo nos livros. O Ogã inicia o toque do 

“apaninjé”,entoado ao Orixá Omolú21 no Candomblé da nação Ketu) 

 

P. Fr. Ioze D´Monte Carmelito - (voz esganiçada) Lucas Dantas...[...] ( analisando a 

panela de livros) No que a divina misericórdia se empenhou para o fazer feliz, quanto 

ele trabalhou para ser eternamente desgraçado. (outro tom) Porém como Deus já 

previa ser ele, entre tantos culpados, um dos quatro desvalidos dos homens, e 

conduzido ao suplício, quis muito antes defendê-lo de todas as desgraças, que contra si 

mesmo intentava, até o conduzir salvo à sua glória. (em tom profético) No dia 8 de 

novembro de 1799 governando esta capitania da Bahia o senhor Fernando de Portugal, 

foram justiçados, com pena capital, na praça pública da Piedade os quatro seguintes 

réus - Lucas Dantas de Amorim Torres - Manoel Faustino dos Santos Lira - Luiz 

Gonzaga das Virgens e Veiga - e João de Deus do Nascimento. Provando-se-lhes 

(como diz a sentença), de terem sido cabeças de uma sublevação que nesta mesma 

cidade se intentava. (Começa a tocar fogo na panela de livros) Eu, Fr. Ioze D´Monte 

Carmelito, escrevo esta história para que fique perpétua a memória dos prodígios e 

misericórdias que Deus obrou sobre todos os senhores padecentes para os salvar, sendo 

testemunhas de muitas destas graças um povo inumerável, que achou presente na 

mesma Praça da Piedade! 

 

(Lucas Dantas retoma suas características. Observa o fogo por um instante. O Ogã 02 

começa a recitar uma poesia no tom de indignação com a história contada pelo Padre, 

acompanhado de música). 

 

Poema - Ser verde 
Autoria - Ernesto Neto 
 
Fim de Tarde 
Hó, é tão fascinante 
Entender e ser o verde 
Sinta a leve brisa lhe tocar 
Escute o som dos pássaros a cantar 

                                                           
21 É o Orixá que representa a terra. A mitologia africana revela que o Orixá representa a doença, a peste, a 
varíola, a vida e a morte.  Filho da Orixá Nanã, é irmãos dos Orixás Ossanha, Yansã, Euá, e Oxumaré. Sua cor é 
preto e branco. O dia da semana reservado ao Orixá é a segunda-feira. 
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Pra mim e pra você 
A natureza é a força que nos rege 
Olha o céu do fim da tarde 
O sol forte e suave 
Tudo é lindo no fim da tarde 
Basta unir-se 
Aos elementos essenciais 
Verão que viver, passará a ser mais leve 
Sim, é isso que eu chamo de paz! 
 

(Caminha para tomar banho. Silêncio. Toque das águas, Oxum. Ele acende velas no 

seu altar). 

 

Lucas Dantas - (cantando e acendendo as velas) Igualdade e liberdade no sacrário da 

razão, ao lado da sã justiça preenchem meu coração. (Rezando) Se a causa matriz dos 

entes tem as mesmas sensações, mesmos órgãos e precisões, dados a todos os viventes, 

se a qualquer suficiente meio de necessidades, remir deo com equidade, logo são 

imperecíveis, e de Deus leis infalíveis, igualdade e liberdade. (Despe-se e banha-se) 

Se este dogma for seguido, e de todos respeitado, fará bem aventurado ao povo rude e 

polido. E assim que florescido tem da América a nação. Assim flutue o pendão dos 

franceses que a imitarão depois que, afoitos entrarão no sacrário da razão. Estes povos 

venturosos, levantando os braços soltos, desfeitos em mil pedaços, ferões grilhões 

vergonhosos, jurarão viver ditosos, isentos de vil cobiça da impostura e da preguiça, 

respeitando os seus direitos, alegres e satisfeitos, ao lado da sã justiça. Quando os olhos 

dos baianos, estes quadros divisarem e longe de si lançarem, mil despóticos tiranos, 

quão felizes e soberanos nas suas terras serão! Oh! Que doce comoção, experimentão 

essas venturas, só elas bem que futuras, preenchem meu coração. 

 

(Batida forte do atabaque. Toque do “alujá”, entoado para o Orixá Xangô. Lucas 

corre para ver o que está acontecendo. Gritos). 

 

Lucas Dantas - Prenderam Luís Gonzaga! É chegada a hora e o povo com certeza nos 

apoia. Não estaremos sujeitos a sofrer de um homem tolo, que nos governe. Só nos 

governarão aqueles que tiverem maiores juízo e capacidade para comandar homens, 

sejam eles de que nação for. (evolui para toque do “agueré de Oxossi”) O camarada 

Gonzaga, nosso amigo, está à espera de que nós o vamos libertar até o fim do mês, é 
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justo que obremos por ele algum esforço, aliás todos ficaremos perdidos como ele, 

achem-se vocês, todos, no campo do dique, à noite, verão o número grandioso de gente 

que está interessada na liberdade. Levem todas as armas que tiverem em casa!  

 

(Sai correndo para fora da caverna. Gritos, sons de tiro, pólvora, bombas. Efeitos de 

guerra. Muita fumaça de incenso. Já no alto, ao lado da forca montada, Lucas Dantas 

está como em seu julgamento). 

 

Lucas Dantas - Ó vós homens cidadãos, ó vós povo curvado, e abandonados pelo rei, 

pelo seu despotismo, pelos seus ministros, deputados, senadores, governadores, 

prefeitos e vereadores... Ó vós povo que nascestes para seres livres, e para gozares dos 

bons efeitos da liberdade; Ó vós povo que viveis flagelados com o pleno poder do 

indigno coroado, esse mesmo rei que vós cresteis; esse mesmo rei tirano é quem se 

firma no trono para vos vexar, para vos roubar, e para vos maltratar.  Homens, o tempo 

é chegado para a vossa ressurreição, sim para ressuscitareis do abismo da escravidão, 

para levantareis a sagrada bandeira da liberdade. A França está cada vez mais exaltada, 

a Alemanha já lhe dobrou o joelho, Castela só aspira sua aliança, Roma já vive aneixa, 

o Pontífice já está abandonado, e desterrado: o rei da Prússia está preso pelo seu 

próprio povo: as nações do mundo todo tem seus olhos fixos na França, a liberdade é 

agradável para todos: A liberdade consiste no estado feliz, no estado livre do 

abatimento: a liberdade  é a doçura da Vida, o descanso do homem com igual paralelo 

de uns para os outros, finalmente a liberdade  é o repouso e bem aventurança do 

mundo. 

 É tempo povo, povo o tempo é chegado para vos defendereis a vossa liberdade. O dia 

da nossa revolução, da nossa liberdade e da nossa felicidade está para chegar, animai-

vos povo, quer sereis feliz para sempre! 

 

(Lucas Dantas pega uma corda, em forma de forca, e toca fogo. Tira a roupa. Agora 

volta a imagem o negro). 

 

Ogãs 01, 02 e 03 - Lucas Dantas do Amorim Torres foi enforcado e esquartejado no 

dia 8 de novembro de 1799, junto aos outros líderes Luís Gonzaga das Virgens, João de 

Deus do Nascimento e Manuel Faustino na Praça da Piedade, em Salvador-Ba. Diz o 
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registro dos autos da época: para Lucas Dantas. Depois de [morto] será separada a 

cabeça, e o corpo [...] Feitos em quartos, sendo conduzida a [cabeça] ao sítio mais 

descoberto e público do campo do desterro e pregada em um poste levantando até que 

o tempo a consuma, e da mesma sorte os quatro quartos, ficando em distâncias 

proporcionais desde a casa, que foi de sua habitação até o dito sítio, por ser o próprio 

destinado para o infame, e sedicioso ajuntamento na noite de 25 de agosto. 

 

(As luzes se apagam. Silêncio. Lucas Dantas reaparece no alto da Pedra, agora com a 

indumentária completa, que nos remete a imagem do Orixá Oxalá). 

 

Lucas Dantas – Eu, Lucas Dantas do Amorim Torres, aos 215 anos, estou de volta, 

hoje Herói da Pátria, reconhecido pela República Brasileira em vigor. Inscrito no Livro 

de Aço do Brasil. Não consigo aceitar e me calar diante de tanta desigualdade humana. 

Sou na memória de meu povo um mártir. E como mártir não posso ser só um 

monumento, um busto na praça que ora fui esquartejado. Podes imaginar-se nesse 

contexto? Quero acreditar que hoje passado 215 anos de luta pela revolução da 

democracia não precisem... bem,  (olhando para o céu) bem sabes meus companheiros  

João de Deus, Manoel Faustino e Luís Gonzaga, que muito fizeram para nossos filhos 

se calarem. Mais hoje estamos reunidos, de alguma forma este encontro estava 

marcado e continuará marcado na memória de cada baiano, que somos um povo lindo e 

que muito nos devem. 

A todos fica um pedido: a luta por liberdade, fraternidade e igualdade dos direitos 

sociais aqui, ainda continua! Os recursos precisam ser mais bem distribuídos! Este 

sonho precisa virar realidade! Conto com vocês, vocês são a continuidade. A esperança 

que vive e revive na força da ancestralidade! (Canta) 

Onissá Orê 
Saô Lajé 
Onissá Orê Oberioman 
Onissá Orê 
Saô Lajé Babá 
Onissá Orê Oberioman 
Cobelê Orixá, Cobelê (bis) 
Oluodô 
Ibixalá Orê Oberioman 
Ibixalá Orê 
Oluodô 
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Ibixalá Orê Oberioman 
Ibixalá Orê 
Oluodô 
Ibixalá Orê Oberioman 
Saô Lajé 
 

Lucas Dantas - A festa não acabou, estão todos convidados para celebrar o dia de 

hoje. Vamos comer carne e beber em comemoração ao batizado de minha filha. 

Música! 

 

(Ele vai saindo de acordo o final da música e os figurantes entram com um pano 

branco cobrindo o coro, os atabaques, como no final de festa na roça! A Ekedi que 

preparava a comida distribui os pratos de ensopado de carne e os figurantes entregam 

ao público. Fim). 

 

Este texto dramático é a nossa contribuição para que novos personagens negros 

possam ganhar a luz dos palcos e, assim, permitir que outras referências históricas 

sejam também conhecidas como as práticas escravagistas tão bem difundidas no 

imaginário coletivo, nos livros didáticos, na História que aprendemos na escola e nos 

“causos” do cotidiano. Lucas Dantas é um negro dentre tantos outros negros que 

trazem exemplos de luta e heroísmo em prol da liberdade dos homens e igualdade 

social.  

Não nos cabe mais repetir e reafirmar estereótipos. 

Aos atores negros, nossa contribuição.  

No próximo capítulo iremos compartilhar o trabalho pedagógico e reflexões 

sobre a prática em sala de aula a partir do que determina a Lei 11.645/2008.  
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3 A PEDAGOGIA DO PROTAGONISMO: O TEATRO E A EDUCAÇÃO 

 

A “pedagogia do protagonismo" é o eixo do nosso plano de curso da disciplina 

Linguagens Códigos e suas Tecnologias com ênfase em Artes, para os alunos do 1° ano 

do ensino médio, apresentado na jornada pedagógica do ano letivo de 2013 do Colégio 

Estadual Dona Leonor Calmon, unidade vinculada à Secretaria de Educação do Estado 

da Bahia. O plano prevê o trabalho das 04 (quatro) unidades do planejamento anual da 

disciplina, os conteúdos estudados, as habilidades e competências que serão 

desenvolvidas, a avaliação e o resultado esperado. O plano convida o jovem ao 

exercício da autonomia como principal estratégia no desenvolvimento das práticas. 

          O respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo 
ético e não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros. 
Precisamente porque éticos podemos desrespeitar a rigorosidade da 
ética e resvalar para a sua negação, por isso é imprescindível deixar 
claro que a possibilidade do desvio ético não pode receber outra 
designação senão a de transgressão. O professor que desrespeita a 
curiosidade do educando, o seu gosto estético, a sua inquietude, a sua 
linguagem, mais precisamente, a sua sintaxe e a sua prosódia; o 
professor que ironiza o aluno, que minimiza, que manda que “ele se 
ponha em seu lugar” ao mais tênue sinal de sua rebeldia legitima, 
tanto quanto o professor que se exige do cumprimento de seu dever 
de ensinar, de estar respeitosamente presente à experiência formadora 
do educando, transgride os princípios fundamentalmente éticos de 
nossa existência. (FREIRE, 1996, p.35)  

  Dentre os aspectos inerentes ao trabalho do professor, Paulo Freire, sabiamente, 

destaca um conjunto de habilidades e competências que precisam ser exercitadas pelo 

educador para que se tenha o êxito esperado no processo ensino-aprendizagem. 

Habilidades como: a) o respeito aos saberes do educando; b) aceitação do novo e 

rejeição a discriminação; c) assunção da identidade cultural; d) respeito à autonomia do 

ser do educando; e) apreensão da realidade; f) alegria e esperança; g) 

comprometimento, competência profissional e generosidade; h) saber escutar e 

reconhecer que a educação é ideológica; i) disponibilidade para o diálogo; j) e querer 

bem aos educandos.  

  Sendo o ensino do teatro uma prática que comunga com o desejo individual de 

cada educando, temos aqui um campo vasto para o exercício da autonomia do 

indivíduo, do equilíbrio das relações coletivas e das competências necessárias a um 

profissional da educação, licenciado para contribuir na formação de diversos agentes 

sociais. Saberes intrínsecos à pratica do teatro como a relação em grupo, o respeito 
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mútuo e à diversidade, o conhecimento de si e do seu corpo, a expressividade, as 

habilidades artísticas, a criticidade e a criatividade, dentre tantos outros que se dão na 

relação com o outro, são experimentados pelo coletivo, possibilitando o 

desenvolvimento prático dos educandos. Com o teatro, a gente aprende fazendo e faz 

aprendendo. A gente aprende só em estar! 

  No âmbito do ensino formal, nos deparamos com algumas questões que 

interferem no sucesso das práticas artísticas nas unidades escolares: como estimular 07 

(sete) turmas, cada uma com 50 (cinquenta) alunos, a participar das aulas de teatro? 

Como pensar uma pedagogia, onde todos estejam envolvidos e possam contribuir no 

processo ensino-aprendizagem? É possível ensinar teatro numa estrutura de 50 

(cinquenta) minutos de aula, em 02 (duas) aulas semanais?  

Nessa perspectiva, pensamos em um trabalho onde o indivíduo fosse a principal 

fonte do conhecimento. O aprendiz como protagonista no processo ensino-

aprendizagem e principal responsável pelo resultado final. Não importa a qualidade do 

resultado, mas sim a consciência de que o resultado é fruto do processo e que cada um 

é responsável por ele. A pedagogia do protagonismo é o exercício da autonomia 

orientada, na qual o professor é o mediador na relação ensino-aprendizagem, guiando e 

oferecendo caminhos aos educandos para que se chegue ao conhecimento. Não o 

conhecimento pronto, o conteúdo em si. Mas a luz necessária para iluminar a escuridão 

da ignorância de cada um, facilitando e criando estratégias para o melhor êxito no 

resultado pretendido.  

Nossa experiência foi aplicada no âmago do ensino formal. Nossa pretensão 

não foi criar um modelo, ou manual para os professores de teatro. Queremos expor 

nossa experiência no sentido de compartilhar uma prática teatral na estrutura que 

dispomos no contexto do ensino formal público na periferia de Salvador. Assim, 

pensamos a pedagogia do protagonismo em 04 (quatro) fases indissociáveis, que 

seguem a estrutura das 04 (quatro) unidades do currículo escolar: 1ª unidade - fazendo 

teatro; 2ª unidade - quem somos nós?; 3ª unidade - pré-liberdade; 4ª unidade - liberdade 

de ser protagonista. 

• Fazendo Teatro 

Inicialmente, todos os aprendizes foram submetidos às atividades práticas de 

teatro. Esse primeiro módulo de trabalho prático foi desenvolvido durante a primeira 

unidade e tivemos como foco o trabalho com a autoestima dos educandos. Nesse 
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primeiro momento todos são “atores”.  É muito importante neste início de trabalho, a 

“massagem no ego” dos nossos “atores”. Tratá-los como atores iniciantes faz parte da 

preparação para torná- los protagonistas. É preciso trabalhar o psicológico dos 

educandos, colocando cada tarefa como um novo desafio. Aqui, compartilhamos com 

os educandos o plano de curso da disciplina e como resultado final trazemos a 

culminância, na IV unidade, o Festival de Teatro Estudantil produzido por eles: todas 

as turmas irão apresentar-se para toda a escola... Mas, só no final do ano. Para isso 

acontecer, vamos ter que suar muito! 

  Assim, a experiência com jogos teatrais, exercícios de corpo, respiração, voz, 

técnicas de improvisação e interpretação serviu para introduzir os educandos na 

disciplina Artes e também experimentar a primeira mostra em sala de aula, instrumento 

para a avaliação junto aos relatórios das aulas produzidos pelos estudantes.  

• Quem somos nós? 

  Na segunda unidade, demos início à nossa pesquisa histórica. Aqui, a reflexão 

primordial foi: quem somos nós? Por que será que somos pobres? Em Salvador, por 

que somente no bairro de Cajazeiras existe pinicão? Por que os ônibus de Cajazeiras 

saem lotados em direção aos bairros nobres da cidade? Por que Cajazeiras, comunidade 

com aproximadamente 01 (um) milhão de habitantes, em sua maioria afrodescendentes, 

não possui um teatro, cinema ou centro cultural?  

  O conteúdo sobre a história da Conspiração dos Alfaiates foi socializado com os 

educandos e, divididos em grupos, foi apresentado em seminário. Cada sala dividiu-se 

em 07 (sete) grupos. Cada grupo responsável por uma parte da história: 01 - contexto 

histórico; 02 - os boletins sediciosos; 03 - a reunião no Campo do Dique; 04 - 

denúncias e prisões; 05 - perfil dos acusados; 06 - punição dos envolvidos e 07 - a face 

francesa da sedição. Após a realização dos seminários, apresentamos aos educandos o 

texto teatral (em construção) Lucas Dantas - Um Herói de Búzios, e realizamos a 

leitura dramática da referida obra. Os educandos identificaram diversos elementos da 

história, ao passo que experimentaram-se na leitura de personagens e foram 

introduzidos na leitura de elementos da literatura dramática. Assim, foi elaborado 

individualmente uma nova pesquisa, focada no personagem central do texto 

apresentado.  A nossa proposta pretendeu realizar o estudo histórico sobre Salvador em 

1798, entender o processo histórico que estamos inseridos, propor uma formação 

prática em teatro, auxiliar os alunos na construção de uma dramaturgia própria, na 
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montagem de um resultado teatral a ser apresentado no Festival de Teatro Estudantil 

produzido por todos nós: professor, alunos e gestão escolar.  

  Pronto. Alunos introduzidos à prática do teatro. 

  Conteúdo teórico (material para criação) na ponta da língua. 

  Vamos à fase três no processo da pedagogia do protagonismo: a pré-liberdade. 

• Pré-liberdade 

  A partir daí, cada turma foi divida em uma ficha técnica: 02 (dois) diretores, 04 

(quatro) assistentes de direção, 14 (quatorze) atores, 05 (cinco) figurinistas, 05 (cinco) 

cenógrafos, 05 (cinco) maquiadores, 05 (cinco) produtores, 05 (cinco) assistentes de 

produção e 05 (cinco) repórteres. Cada qual nas suas funções, a tarefa foi elaborar uma 

dramaturgia onde o tema central fosse os conteúdos históricos estudados e aspectos da 

contemporaneidade periférica soteropolitana. Cada turma elaborou uma proposta de 

roteiro e cada grupo de trabalho responsável pelos elementos teatrais se ocupou de seus 

afazeres. 

   A regra, nesta fase, é guiar os educandos para a autonomia da criação, onde a 

dramaturgia construída seja o reflexo do pensamento daquela turma sobre o tema 

estudado. É importante, também, qualificados na compreensão de cada função dentro 

do teatro, para que os papéis estejam definidos e que toda turma pactue na organização 

do trabalho e respeito ao lugar de cada um no fazer artístico. 

  Finalizado o roteiro, temos a proposta cênica definida por cada turma. Cenários, 

figurinos, maquiagens, personagens, textos e muita ansiedade de todos. Essa tarefa foi 

o instrumento de avaliação da terceira unidade e agora eles estarão livres para serem os 

protagonistas do festival de teatro. 

• Liberdade de ser protagonista 

  Está tudo organizado e agora o espaço está aberto para cada turma mostrar o 

resultado da pesquisa da nossa disciplina, que foi produzido ao longo do período letivo. 

Nesta fase entraremos na etapa final da produção artística dos educandos e da 

organização do Festival de Teatro Estudantil. O festival será a culminância do nosso 

trabalho e o resultado será a avaliação da quarta unidade do ano letivo. 

  Chegamos à liberdade de ser protagonista. Cada aprendiz está direcionado para 

ser responsável por elementos teatrais que melhor se sentir capaz de assumir, ficando 

sobre responsabilidades deles, com a supervisão e orientação do professor mediador, a 

organização de ensaios e elementos cênicos que serão necessários para a realização da 
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apresentação final. O festival é o momento onde as turmas se encontram para socializar 

os seus resultados em Artes, com a apresentação para toda a comunidade da escola. 

Com a participação das turmas no festival, que prevê a premiação de várias categorias, 

os aprendizes sentem-se estimulados a realizar o melhor, exercitando as suas 

capacidades protagonistas e noção de responsabilidade com a tarefa proposta. Veja na 

tabela abaixo um resumo da proposta pedagógica: 

TURMAS           AULAS METODOLOGIA      RESULTADO 

1M1, 1M2, 

1M3, 1M4, 

1M5, 1M6, 

1M7 

Dois encontros 

semanais de 50 

minutos por 

turma 

Ficha técnica da 

turma: divisão de 

grupos por elementos 

teatrais 

Criação 

dramatúrgica e 

realização de festival 

estudantil de teatro 

 

Cada turma produziu um conteúdo dramatúrgico, com base na história de 1798. 

Porém, a proposta de criação para eles, era a partir da história criar cenas que falassem 

da nossa contemporaneidade. Dessa forma cenas muito criativas foram construídas 

com a percepção coletiva de cada turma com os aspectos sociais da atualidade que 

tinham por reflexo a história desconhecida dos alfaiates. Destaque para as cenas que 

trouxeram personagens ilustres como a Presidente Dilma e a bancada de deputados 

para discutir a Lei que tornou os enforcados de búzios Heróis da Pátria; A avó, que ao 

vê as crianças discriminando a neta relembra a história de 1798; A mãe de santo que vê 

nos búzios a história de 1798 que aflige os sonhos de seu consulente; A cliente negra 

que é discriminada no restaurante e o professor negro que é confundido com marginal. 

Cenas muito interessantes que revelam a insatisfação e a construção do olhar crítico 

dos educandos.  

 

3.1 O TERCEIRO ELEMENTO: PLATEIA 
 

O efeito foi arrebatador. Casa cheia, em pleno domingo, dia 19 de janeiro de 

2014. Todas as turmas do 1º ano estavam lá. Claro, era o resultado final da IV 

unidade. O júri estava a postos, composto pelos professores Nathan Marreiro, Aline 

Cruz, Conceição Freire e Lilian Stander, funcionários e artistas convidados. O I 

Festival Estudantil do Colégio Estadual Dona Leonor Calmon levou à cena sete cenas 

produzidas pelas turmas e apresentação da leitura dramática do texto Lucas Dantas - 

Um Herói de Búzios. 
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Figura 23 - Bastidores do Festival de Teatro 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia: Everton Machado (2014) 

 

Os alunos estavam bastante felizes. Chegaram às oito horas, onde foi preparado 

um café da manhã. Após a ceia, foram para as suas salas ensaiar e montar os últimos 

preparativos. O festival estava programado para começar às quatorze horas. Os alunos 

estavam organizados para, após o ensaio, almoçar e preparar os figurinos e a 

maquiagem para início das apresentações. O resultado foi fantástico! Os alunos 

estavam com muita vontade em fazer o melhor... Em serem protagonistas! 

  O resultado do encontro com a plateia foi o melhor esperado. Conteúdo na 

ponta da língua, cenas criativas articuladas com o tema proposto e muita atenção da 

plateia a cada apresentação.  

  A organização das apresentações seguiu a ordem das turmas: m1, m2, m3, m4, 

m5, m6 e m7. 

Figura 24 - Apresentação da turma 1º m2 
 
 

 

  

 

 

 

 

 
Fotografia: Everton Machado (2014) 
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   Foram estabelecidos troféus para premiar os melhores em diversas categorias. 

Ao final o júri se reuniu e definiu os laureados da tarde teatral. 

   A leitura dramática do texto Lucas Dantas - Um Herói de Búzios aconteceu 

após as apresentações das turmas. Os alunos se mostraram muito entusiasmados com a 

história e ansiosos para assistir a montagem.  

   Computados os votos, é hora dos premiados no I Festival de Teatro Estudantil: 

1. Melhor Turma: 1ºm2; 

2. Melhor Diretor: Jonas Souza, 1º m3; 

3. Melhor Ator: Adamisson Souza, 1º m7; 

4. Melhor Atriz: Sara Daiane, 1º m6; 

5. Melhor Cenário: Hortênsia Blanco, Elidiane Pinto e Emerson Luis,1º m 6; 

6. Melhor Figurino: 1º m6; 

7. Melhor Maquiagem: Arielen, Linda Sharon, Evelyn e Eliete1º m5; 

8. Melhor Imprensa: Ana Carolina, 1° m4; 

9. Melhor Produção: Caroline, Jaqueline e Saul,1º m2; 

10. Melhor Texto: 1º m7; 

11. Revelação: Jayne Matos, 1º m1. 

 

       Figura 25 - Troféus para premiação dos melhores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Fotografia: Everton Machado (2014) 
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O primeiro festival de teatro da escola revelou muitos talentos e ensinou que com 

estímulo e liberdade podemos realizar um trabalho de qualidade e com a participação e 

envolvimento dos alunos. Todos os alunos obtiveram aprovação em Artes. 

 

 
3.2 APRENDENDO COM TEATRO 
 
 

O teatro proporciona experiências que contribuem para o crescimento 
integrado do educando sob vários aspectos. No plano individual, o 
desenvolvimento de suas habilidades expressivas e artísticas. No 
plano coletivo, o teatro oferece, por seu uma atividade grupal, o 
exercício das relações de cooperação, diálogo, respeito mútuo, 
reflexão sobre como agir com os colegas, flexibilidade de aceitação 
das diferenças e aquisição de sua autonomia como resultado do poder 
agir e pensar sem coerção. (BRASIL, 1997, p.84) 
 

    Foi em 2010, na oportunidade da montagem do espetáculo “A Conspiração dos 

Alfaiates”, com direção de Paulo Dourado, que ficou em cartaz na Concha Acústica do 

Teatro Castro Alves, e fiz parte do elenco interpretando o líder Lucas Dantas, que 

tomei conhecimento sobre este episódio da História da Bahia. Um fato que nos deixou 

reflexivos quanto à qualidade da formação que é oferecida nos estabelecimentos de 

ensino do Brasil, em especial em Salvador, Bahia: o que ensinar em História? Como 

uma disciplina que abarca os registros dos acontecimentos humanos não socializa, na 

prática, a verdadeira história do seu povo? Os professores de História, em sua 

formação acadêmica, são contemplados com os conteúdos da história de Salvador? 

Por que (ou por quem) os livros didáticos não trazem a verdade da história brasileira? 

Se para nós, que reunimos diversas experiências profissionais e artísticas, que temos 

acesso a conteúdos de fontes e referências variadas a partir da formação acadêmica, 

nos foi furtado o acesso a informações tão importantes da historia brasileira, mas 

difícil será para os milhões de brasileiros, em sua maioria, analfabetos funcionais, 

saber o que aconteceu no nosso passado e, assim, compreender quem somos hoje. Daí, 

trazemos a importância da Lei 11.649/08, como iremos refletir logo à frente. A prática 

da Lei garante aos educandos o acesso amplo sobre a nossa história, formando 

indivíduos conscientes e cidadãos ativos.  

     Pensando nesta lacuna de informação sobre a história soteropolitana e no que 

propõe a Lei 11.645/08 para os professores, desenvolvi o meu plano de trabalho com 

base em um único tema durante todo o ano: “A Conspiração dos Alfaiates”. Assim, os 
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alunos do 1° ano do Ensino Médio do turno matutino (2013) do Colégio Estadual 

Dona Leonor Calmon foram convidados a vivenciar, ao longo do ano letivo, a 

experiência de conhecer um episódio “esquecido” da nossa história, aprender a fazer 

teatro e transformar a história em espetáculo.  

 
 
3.3 OS APRENDIZES E A SUA HISTÓRIA - LEI 11.645/2008 
 
 

Como água do mesmo pote, política e teatro estão, historicamente, 
misturados. Mas do que elementos que se relacionam, ao trafegarem 
por vias de mão dupla, eles, a rigor, são indissociáveis e, em última 
análise, fundem-se num corpo só. O teatro, seja autodenominado 
político, engajado, revolucionário ou até apolítico, é sempre político, 
independentemente da consciência que seus autores e protagonistas 
tenham disso. O mundo da política também é habitado por todos nós, 
queiramos ou não, quando mais não seja porque toda e qualquer 
relação social implica, inescapavelmente, relações de poder, tenham 
estas o sentido de dominação ou não. (PARANHOS, 2012, p. 35) 

 
   O uso da História como elemento inspirador para o exercício das práticas do 

teatro político e engajado faz parte da História do Teatro Brasileiro. Na obra 

Metalinguagem e teatro: a obra de Jorge Andrade, Catarina Sant’Anna faz um recorte 

na história do teatro brasileiro e destaca o aparecimento de experiências teatrais que 

utilizavam a História como fábula, com o objetivo de manifestar-se contra a política 

brasileira da época. Destaca-se na História brasileira o surgimento do Teatro de Arena 

(1950) como elemento renovador da cena: o uso da História em seus espetáculos como 

veículo de comunicação de uma insatisfação social. Foi assim com as montagens Arena 

Conta Zumbi (1965) e Arena Conta Tiradentes (1967), ambas sucesso de público e 

emblemáticas para o surgimento de novas formas do fazer teatral; e que suscita a 

reflexão sobre qual a função social do artista?  

   Sendo o nosso objeto o herói Lucas Dantas da Conspiração dos Alfaiates, e 

tendo como foco a ação pedagógica com os alunos do 1º ano do Ensino Médio não 

poderíamos deixar de refletir sobre a função dos professores no processo de formação 

dos alunos. Ao depararmos com a Lei 11.645/2008 (BRASIL, 2008), sancionada pelo 

Presidente da República do Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, em 10 de março de 2008 

e que altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei no 10.639, 

de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para 

incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e 
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Cultura Afro-Brasileira e Indígena”, refletimos sobre a importância da cultura e como, 

ao longo de anos, nos foi negado o acesso ao conhecimento de quem somos e qual é a 

nossa herança cultural: refletir a Lei do ponto de vista reparador das informações que 

nos foram negadas ao longo de anos de colonização. Assim, a prática da Lei 

11.645/2008 é uma ação que reintegra a noção de pertencimento e de identidade. Uma 

possibilidade de oferecer aos educandos o conhecimento, não mais negligenciado, 

sobre a origem do povo brasileiro e a importância da cultura africana e indígena na 

formação do nosso povo. Uma vez que a cultura europeia é base dos currículos e 

conteúdos escolares, a Lei garante aos estudantes o acesso amplo sobre a verdadeira 

formação do povo brasileiro e a reflexão sobre o atual modelo de sociedade em que 

vivemos, onde a desigualdade social está totalmente ligada às diferenças étnicas. Se 

analisarmos o atual quadro demográfico soteropolitano, encontraremos uma população 

majoritária de negros, descendentes de africanos que foram capturados na África e 

trazidos para o Brasil nos século XVI, XVII e XVIII para serem escravizados e 

explorados na construção e manutenção do Brasil. Ainda hoje, a maioria da população 

negra de Salvador-Ba vive à margem da sociedade, com péssimas condições de saúde, 

moradia, alimentação e transporte. Vale ainda ressaltar que a maioria dos negros 

soteropolitanos ocupam os cargos ínfimos da nossa sociedade, sendo sujeitados a viver 

(sobreviver), com um salário mínimo - benefício recebido após um mês inteiro de 

trabalho. Os negros ocupam as carreiras que pouco ou nada permitem a sua ascensão 

social. São em sua maioria: empregados domésticos, porteiros, garis, seguranças, 

lavadeiras, cozinheiras, lavadores de carro, carregadores de compras, policiais, 

ferreiros, pedreiros, sapateiros, feirantes, estivadores, vendedores de gás, carregadores 

de água mineral, caseiros, babás, jardineiros, auxiliar de serviços gerais, pescadores, 

açougueiros, manobristas, guardadores de carro, caixa registrador, 

atendentes/recepcionistas e prostitutas. Este “raio X” da nossa hierarquia social é o 

reflexo da herança histórica soteropolitana. Ao revisitarmos o episódio histórico da 

“Conspiração dos Alfaiates” podemos perceber em qual conjuntura política os cidadãos 

negros, soteropolitanos ou estrangeiros, viviam. Em 1798, os negros também 

ocupavam as posições sociais de menor apreço social, quando libertos, pois a maioria 

da população negra ou afrodescendente estava fadada às políticas escravocratas 

portuguesas. 

  Mais à frente, na história, teremos outros exemplos de revoluções e levantes em 
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prol da libertação e do fim da escravidão. E mesmo após o fim do regime escravocrata, 

o Brasil concentrou-se na criação de políticas de exclusão e segregação social, como 

podemos analisar no livro Rebelião escrava no Brasil: a história do levante dos 

Malês(1835) obra do historiador João José Reis (2003), que após a “Conspiração dos 

alfaiates” no século XVIII, houveram muitas rebeliões em prol da liberdade durante 

todo o século XIV. Trazemos, a seguir, o registro cronológico das revoltas de negros 

escravizados, segundo Reis, após 1798 até a libertação em 1888: 

• 1807 - primeiro registro policial de tentativa de um levante planejado para 

acontecer no dia 28 de maio, porém no dia 22 um escravo leal ao senhor 

revelou o esquema. Segundo boletim policial, os escravizados planejavam 

incendiar a Casa da Alfândega na Cidade Baixa de Salvador e uma capela do 

bairro de Nazaré, para distrair a polícia e assim tomarem o porto, os navios e 

organizar uma fuga em massa para a África; 

• 1809 - cerca de 300 (trezentos) quilombolas atacaram a cidade de Nazaré, 

aparentemente em busca de armas, comida e munições. Desta vez, o ataque 

aconteceu no Recôncavo, onde era a grande concentração econômica da 

província. Os registros apontam participação de diferentes grupos étnicos 

africanos e com liderança dos yorubás nagôs. O ataque foi desastroso. Muitos 

escravizados foram mortos e, posteriormente, outros foram caçados por tropas 

enviadas de Salvador. Não existe registro do ocorrido com os 100 (cem) presos; 

• 1814 - no dia 28 de fevereiro, se levantaram os escravizados de uma armação 

pesqueira em Itapuã, propriedade de Manuel Ignácio da Cunha. Movimento 

liderado pelo “rei” escravo Francisco que era Babalorixá. O movimento contou 

com cerca de 250 (duzentas e cinquenta) pessoas que marchavam de Itapuã para 

o Recôncavo. Às margens do Rio Joanes, em Ipitanga, foram vencidos numa 

batalha sangrenta com mais de 60 (sessenta) mortos; 

• 1816 - dia 12 de fevereiro. Este levante representou o movimento mais sério 

ocorrido no Recôncavo. O levante começou após uma festa religiosa. 

Escravizados de Santo Amaro e São Francisco do Conde incendiaram 

engenhos, mataram brancos, arrombaram casas. Os escravizados tomaram o 

poder por 04 (quatro) dias. O senhor de engenho, coronel Jerônimo Fiúza 

Barreto, foi o responsável por organizar milícias e tropas de escravizados leais 

que rapidamente dispersou os revoltosos. Durante vários dias, após a derrota 
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dos negros, a sociedade temia um novo levante; 

• 1822 - em maio, antes do início da guerra pela independência, 250 (duzentos e 

cinquenta) escravizados do Engenho Boa Vista, em Itaparica, se rebelaram. 

Mas foram rapidamente controlados; 

• 1822 - em setembro, negros livres e cativos se rebelaram contra brancos e 

pardos na Vila de São Mateus. O movimento foi sufocado e dois africanos 

presos; 

• 1822 - em dezembro, um grupo de escravizados atacou forças brasileiras em 

Pirajá. Possivelmente, incitados por portugueses. O levante terminou com 50 

(cinquenta) rebeldes executados; 

• 1826 - 25 de agosto em Cachoeira. O movimento foi rapidamente sufocado. Era 

liderado pelo “rei dos negros” e sua companheira “rainha”, que resistiu até a 

morte. Ele foi acorrentado e levado para Salvador; 

• 1826 - 16 de dezembro no Sítio de Urubu, Cabula. A revolta iniciou quando 

uma família testemunhou negros roubando alimentos para seu esconderijo. 

Com medo de serem denunciados, os negros atacaram os membros da família e 

saíram saqueando tudo que encontravam pela frente. O movimento terminou 

com a morte de 03(três) negros por uma patrulha de soldados. Contaram-se 

cerca de 50 (cinquenta) revoltosos. A maioria fugiu; 

• 1827 - 22 de março em Cachoeira e em setembro em Abrantes. Esta última, 

com poucos registros de saques e ataques de quilombolas. Em Cachoeira 

rebelaram-se contra o riquíssimo comerciante Pedro Rodrigues Bandeira. Os 

escravizados do Engenho Vitória, localizado às margens do Rio Mamucaba, de 

propriedade do Sr. Bandeira, rebelaram-se e mataram o feitor e um irmão. A 

agitação ampliou-se para mais 03 (três) outros engenhos de propriedade 

também do Sr. Bandeira, indicando uma articulação entre todos os 

escravizados. Tão logo iniciou-se a agitação, foram contidos por tropas da 

cavalaria e milícias enviadas de Cachoeira. 30 (trinta) escravizados foram 

presos e nada se sabe do paradeiro deles; 

• 1828 - 17 e 21 de abril, em Cachoeira, novos levantes, mas sem registros. Em 

junho, no Engenho de Santana, em Ilhéus, propriedade do ex-comandante 

militar do Conde dos Arcos, o Marquês de Barbacena, os negros foram 

vencidos depois de ocupar as terras por 04 (quatro) anos; 
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• 1828 - 12 de março em Salvador. Escravizados da cidade e de engenhos 

vizinhos se organizaram no levante negro mais sério deste ano. Atacaram e 

queimaram, em Itapuã, as instalações pesqueiras de Francisco Lourenço 

Herculano e Manuel Ignácio da Cunha (segundo ataque sofrido). Os revoltosos 

seguiram até Pirajá saqueando casas e queimando canaviais. Porém, foram 

barrados por tropas na Engomadeira, antes de chegarem a Pirajá. Uma batalha 

sangrenta, que acabou com a morte de 20 (vinte) negros e 08 (oito) praças 

feridos. Apontam os registros que 04 (quatro) negros foram condenados e mais 

de 100 (cem) fugiram pelas matas. O escravizado nagô Joaquim recebeu a pena 

de 150 (cento e cinquenta) açoites junto com o escravizado Teófilo, também 

condenado a pedido do seu feitor José Pedro de Souza Alcamim. 

• 1828 - 10 de dezembro. Elaboração do Plano de Assistência ao Recôncavo, de 

autoria do presidente Gordilho de Barbuda. O plano buscava o combate aos 

escravizados rebeldes e a assaltantes da estrada, com a efetivação de 700 

(setecentos) homens nas forças armadas. O plano foi endossado pelo Ministro 

da Justiça em 20 de março de 1829; 

• 1829 - 16 de outubro em Cotegipe, a seis léguas de Salvador, no engenho do 

Coronel de milícias José Maria de Pina e Mello. Os rebeldes mataram 03 (três) 

pessoas e incendiaram um dos engenhos. Foram controlados por milícias locais 

e civis armados; 

• 1830 - 10 de abril em Salvador. Cerca de 20 (vinte) negros rebelaram-se e 

assaltaram 03 (três) lojas de ferragens na ladeira do Taboão, ligação entre o 

Comércio e o Pelourinho. Os negros, africanos, roubaram cerca de 15 (quinze) 

espadas e parnaíbas, seguiram para o mercado de escravizados do traficante 

Wenceslau Miguel de Almeida e libertaram outros africanos que seriam 

vendidos. Juntaram-se ao motim cerca de 100 (cem) negros. Outros 18 

(dezoito) foram eliminados por recusar-se a participar do levante. Saíram do 

mercado, atacaram um posto policial e mataram 01 (um) soldado. Chegado o 

reforço policial, foram rapidamente dominados. Mais de 50 (cinquenta) negros 

foram espancados até a morte e outros muitos feridos. Foi a primeira revolta 

negra no coração de Salvador e a última até 1835, quando ocorreu o Levante 

dos Malês, último movimento revoltoso de negros escravizados até a assinatura 

da Lei Áurea, em 1888. 
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A partir da análise das informações apresentadas, desenvolvemos a tabela analítica 

abaixo: 

LEVANTES           LOCAL AÇÃO DO ESTADO               BAIRROS  

        DE SALVADOR 

16 levantes  

de escravizados; 

• Salvador 

• Itaparica 

• Recôncavo: 

Santo 

Amaro, São 

Francisco do 

Conde, 

Nazaré, 

Cachoeira 

Registros de ação 

policial 

 

Plano de Assistência 

ao Recôncavo - 

Ministro da Justiça 

em 20 de março de 

1829; 

1. Cidade Baixa 

2. Nazaré 

3. Itapuã 

4. Pirajá 

5. Cabula 

6. Taboão 

7. Comércio 

8. Pelourinho 

 

Podemos observar que de 1798 (conspiração dos alfaiates) até 1888 (abolição da 

escravatura) aconteceram dezesseis levantes de escravizados em prol da liberdade. As 

manifestações foram todas registradas em boletins policiais. A ação do Estado foi à 

criação do “Plano de Assistência ao Recôncavo”, pelo Ministro da Justiça em 20 de 

março de 1829. O plano buscava o combate aos escravizados rebeldes e assaltantes da 

estrada, com a efetivação de 700 (setecentos) homens nas forças armadas.  No quadro, 

são listados oito bairros de Salvador onde aconteceram levantes de escravizados. Esses 

bairros, por coincidência ou não, hoje são habitados por maioria afrodescendente. 

O historiador Thomas Skidmore (2012) traz reflexões sobre a natureza e origem 

da sociedade multirracial brasileira, e analisa que logo após a abolição da escravatura 

(1888), o “ideal de branqueamento” foi à política adotada no Brasil para exterminar a 

raça negra. Nina Rodrigues, médico baiano, mulato, foi um dos defensores das ideias 

do psiquiatra Lombroso, e gerou um conceito para diferenciar os seres humanos em 

capaz ou incapaz de raciocinar. A partir da teoria elaborada nos estudo de Lombroso, 

com crânios humanos, Nina Rodrigues defendia a tese de que o negro era incapaz de 

raciocínio, servindo apenas para o trabalho braçal. Um animal irracional. E quanto 

mais misturado com sangue branco fosse (como ele mesmo que era mulato), poderia 

desenvolver capacidades do intelecto. Assim, dividiu e classificou os seres humanos de 

descendência africana com diferentes nomenclaturas, o que em resumo denuncia o 
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preconceito racial e a ideia racista de que quanto mais traços negroides possuir, mais 

irracional o ser humano é. Assim, a elite acreditou que o caminho do “branqueamento” 

era a solução para o Brasil pudesse se desenvolver e ser um país de primeiro mundo. 

Abrem-se as portas do Brasil para a imigração estrangeira com o intuito de misturar as 

raças e assim, ao longo de cem anos, não existiriam mais negros puros. Com esta 

análise, Skidmore nos faz refletir que o mais perverso do plano foi o extermínio do 

bem maior de um povo que é a cultura. Então, num primeiro momento, o Candomblé 

foi “satanizado”, a capoeira marginalizada, a língua ridicularizada e a história 

destruída, e hoje vemos diversas ações e políticas para a promoção do que antes se 

tentou destruir. 

A intenção nunca será a de enveredar pelo vitimismo opressor, que é a 

justificativa de muitos que não se permitem evoluir. Mas, queremos refletir e criar 

alternativas para que se rompa o esquema da segregação social, para que não se 

precisem criar Leis que obriguem as pessoas a terem o direito natural da vida. A Lei 

11.645/08 é um instrumento que revela os quão ignorantes nós somos, e quão racistas 

que és! Uma Lei que obriga os professores a ensinar a verdadeira história de um povo, 

para o povo. Sancionar esta Lei foi um dos mais desejados e justos atos que um 

Presidente poderia realizar pelo povo que o elegeu, pois, legitimar que o problema 

existe, é, antes de tudo, encarar o problema de frente. 
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4  CONCLUSÃO 

 

Esperamos que para o professor de teatro tenha valia a experiência registrada 

nesta Dissertação e que esta possa revelar muitas outras possibilidades de contribuição 

para o desenvolvimento de seres humanos. O que tratamos é a ponta de uma questão 

histórica, que foi instalada no País há séculos e que ainda hoje está refletida na forma 

em que nós vivemos. Mais do que uma experiência artística, refletimos sobre a nossa 

responsabilidade como educadores em (re)pensar formas para que o direito à 

consciência de quem somos possa ser um instrumento na luta para melhorar e/ou criar 

caminhos para que melhoremos. A educação ainda é o caminho mais apropriado para o 

desenvolvimento das habilidades humanas no sentido de ampliar as capacidades do 

intelecto, de compreender e acessar em níveis mais conscientes as emoções e de 

potencializar a ideia de um mundo melhor, com mais civilidade e respeito mútuo. 

  A Lei 11.645/08 é, antes de tudo, um exercício de respeito pela nossa história 

e, por isso, precisamos revisitá-la urgentemente no sentido de alterá-la! A referida lei 

trata da obrigatoriedade das unidades de ensino, níveis Fundamental e Médio, a 

programarem, no âmbito dos seus currículos, a história da África, dos afro-brasileiros e 

dos povos indígenas do Brasil, mas não regulamenta a inclusão das disciplinas 

obrigatórias nos cursos superiores de licenciatura. Como obrigar professores a 

ministrar conteúdos sem formação? O que eles poderiam oferecer a título de 

informação? Quais as metodologias para trabalhar na sala de aula essas matrizes 

culturais? É de extrema importância que a Universidade atente para esta demanda 

legal, e auxilie os futuros professores a desenvolver as habilidades que lhes serão 

necessárias nas práticas em sala de aula, em especial nas unidades de ensino público 

das periferias. Para ter êxito no processo ensino-aprendizagem é preciso compreender e 

respeitar o que eles (alunos) trazem de genuíno, para daí, abrir a porta do despertar para 

novos mundos. 

O problema histórico na cidade de Salvador da Bahia inicia na própria língua! 

Não temos! Ou melhor, não valorizamos. O oficial ainda é o estrangeiro, o que veio de 

fora com a missão de explorar. O tupi-guarani, o yorubá/nagô, o banto, o jeje, o angola, 

ainda são desconhecidos. Ou mesmo para a mentalidade coletiva local são como 

dialetos, ou, língua dos espíritos. É inadmissível não ter disciplinas nas escolas, desde o 

Fundamental, dessas matrizes... Matrizes verdadeiramente brasileiras! Por que eu (e 
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tantos outros), que sou filho de Orixá, “raspado, pintado e catulado”(expressão que 

denota o processo de feitura no Candomblé) aqui na cidade de Salvador, não posso ter 

o yorubá como opção de língua em meu curso de Mestrado ou Doutorado? Posso 

mesmo listar inúmeros mestres e doutores em língua yorubá e história dos negros que 

hoje administram inúmeras casas de axé e são responsáveis pelo equilíbrio e conforto 

de milhares de seres humanos. São donos de muitos conhecimentos e saberes populares 

que regem a vida e os seus segredos, mestres psicólogos de muitos e cirurgiões 

espirituais de tantos outros. Não seria um caminho reconhecer estes mestres populares 

e introduzi-los no processo de formação escolar desde as primeiras séries, como 

acontece com o ensino da língua portuguesa?  

   Este trabalho, como traz no título, está em cumprimento à Lei 11.645/08, como 

uma possibilidade aos colegas professores de demonstrar que é possível estabelecer 

uma conexão real entre prática e conteúdo, para contribuir no principal da formação: o 

indivíduo. Falar de Búzios é rememorar a ancestralidade de milhões de soteropolitanos. 

Ancestralidade que muitos não conhecem. Triste não ter esta foto no álbum de família. 

Aliás, álbum de família (não de Nelson) é algo que ficou para os filmes. A memória 

ancestral resistiu, mas a memória da vida, não se sabe, não se viu! Fruto dessa amnésia 

em Salvador é, ainda hoje, ser admissível ver seres humanos (negros) comendo lixo, 

dormindo na rua, morrendo nas filas e corredores dos hospitais públicos, sendo 

assassinado em silêncio pelos feitores contemporâneos e negros policiais.  

É fato que ainda hoje na Bahia vivemos os resquícios de uma história que se 

fincou na desigualdade entre às etnias, e que resultou num modelo de sociedade onde 

determinados grupos étnicos, visivelmente, sobrevivem aglutinados em periferias e em 

ocupações pouco favoráveis à vida. Numa história onde a personagem do negro figura 

entre os mais depreciáveis adjetivos e circunstâncias, estruturou-se uma sociedade 

pautada na discriminação racial e na negação da matriz africana de seus próprios 

descendentes. Outrora, viviam fadados às correntes, grilhões e chibatadas, sem 

esperança e nem perspectivas, ampliando a cada dia o número de seres humanos que 

eram mortos nas idas e vindas dos navios negreiros. Hoje, ainda, os negros estão 

sujeitos à desigualdade e falta de respeito que está estampada nas ações dos nossos 

governantes.   

A realização desta prática nos permitiu refletir sobre as possibilidades 

pedagógicas que permitem ao indivíduo negro a criação de novas perspectivas de 
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futuro. Podemos refletir a escola antes e depois do exercício de Lei 11.645/08. No 

parecer da gestão escolar (Anexo D) sobre a nossa atividade, o professor e artista 

Nathan Marreiro nos traz relevantes percepções sobre o alcance do projeto: Posso dizer 

que o Professor Everton Machado traça um novo Planejamento curricular para nossa 

comunidade. Pensar o contexto de Lucas Dantas e o nosso hoje é discutir um currículo 

para nossos jovens revolucionário dentro de um Projeto Popular! É o maior exemplo 

de transformação social o que nos apresenta a prática do Mestre Everton Machado. 

Uma metodologia triangular que o Mestre Paulo Freire ficaria orgulhoso de conhecer 

um jovem protagonista de sua própria realidade de vida ajuda outros jovens a serem 

protagonistas, de transformar suas próprias histórias de vida, pelo apoderamento da 

informação, troca de conhecimento, organização e luta por liberdade! 

 Grosso modo, afirmamos que seria impossível conceber a manifestação 

educacional ocorrida naquele domingo, aos dezenove dias do mês de janeiro de 2014, 

no pátio do Colégio Estadual Dona Leonor Calmon. Numa realidade das unidades de 

ensino público das periferias, duzentos e cinquenta alunos organizados em sete turmas 

nos apresentaram a culminância do trabalho realizado durante todo o ano letivo na 

disciplina Artes. Vale ainda ressaltar a presença do diretor, de quatro professores e 

funcionários da escola que compuseram o júri do festival estudantil. Um acontecimento 

histórico para o Colégio, que revelou talentos e nos fez refletir o quanto é possível 

mobilizar jovens estudantes em prol da educação, quando nos permitimos mobilizar-

nos. 

Sobre a estética das sete cenas que foi apresentada, o diretor expressou no 

parecer sobre a nossa ação/pesquisa: Uma dramaturgia que cabia na boca dos jovens. 

Era um vocabulário vivo! Como eles demonstravam segurança no que falavam como 

agiam com determinação, os personagens que eles criaram, eles demonstravam que 

conheciam muito bem, os seres oprimidos, mais não vencidos. É incrível compreender 

como na formação dos jovens o popular fala rápido, que o popular é uma forma eficaz 

de comunicação, que o povo precisa conhecer sua história popular. Sábio é aquele que 

conhece sua história, e ela mesmo conta! Não carece de ninguém para dizer qual é sua 

história! O poder de politização, o empoderamento do pensamento político embutido 

em cada jovem estudante revelava uma dramaturgia construída pela a libertação do 

pensamento; algo novo se apresentava ali, naqueles jovens!  Era uma relação muito 

próxima ao íntimo, ao que é seu, quase um gozo de libertação por saber o que está 
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falando, a liberdade apresentada pelo poder de comunicar sua história através de 

novos olhares! 

 Foi emocionante registrar a alegria e o brilho nos olhos de cada aluno. Cada 

turma estava empenhada em mostrar o seu melhor e todos contribuíram para que o 

festival de teatro fosse um sucesso. Nos relatos, os alunos apresentaram a satisfação em 

participar da atividade: “Estou muito feliz, pois nossa turma foi muito bem, muito bem 

mesmo. Aqueles aplausos foram cruciais para nós!” (relatório da turma 1m3); “Muito 

nervosismo, mas deu tudo certo. Muito legal o festival de teatro. Nossa turma arrasou. 

Nunca imaginei gostar de estar na escola no dia de domingo.” (depoimento do aluno 

Deivisson Queiroz); “Saber a nossa história foi muito importante. Agradeço ao 

professor Everton a oportunidade de fazer teatro na escola. Foi uma experiência muito 

bacana e divertida!” (depoimento da aluna Andreza Lage). 

   Esta prática pedagógica fundamenta a necessidade de refletirmos novas 

possibilidades de ascensão, de equiparação social, de desenvolvimento político e 

cultural do nosso País. Enquanto o pensamento for colonialista será impossível 

socializar toda a riqueza brasileira com os brasileiros, pois ainda, como dizia o poeta, a 

Bahia continuará sendo a mãe dos estrangeiros e a madrasta má de seus filhos. 

   Esperamos que a dramaturgia apresentada nesta Dissertação possa contribuir 

para um novo olhar sobre as práticas teatrais e de como a personagem do negro é, 

quase sempre, apresentada. Lucas é um de tantos outros heróis negros que estão 

esquecidos nos livros didáticos. As referências em que as grandes mídias apresentam a 

personagem negra é quase sempre em papéis de submissão e de menos prestígio social. 

Nossa pretensão dramatúrgica foi contribuir para um acesso mais amplo, dentro da área 

de Teatro, para que histórias de personagens negros que foram significativos no 

processo de construção do País possam fazer parte do rol das montagens e referências 

da produção cultural brasileira.  

   Os jovens negros não tem referências negras. Eles não se reconhecem nos 

padrões sociais que lhes são impostos. Na escola são sempre apontados e 

discriminados, seja pelo “cabelo duro”, ou “beço de asfalto”. A autoestima é 

fundamental para o bem estar de qualquer ser humano. Em um processo de ensino-

aprendizagem é significante, para o aluno, que sua individualidade seja respeitada e 

seus atributos pessoais valorizados. Numa sociedade pautada numa cultura onde a 

televisão é a manipuladora dos padrões sociais de beleza, de consumo e de visão de 
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mundo, os jovens periféricos são vítimas de uma educação que os rejeita e os coloca 

sem perspectivas de futuro, negando a sua própria história. Ou ainda, contando partes 

da história que os faz acreditar que a vida é assim mesmo e os mantém estáticos no 

lugar onde estão. A tão falada segregação social. 

  Perceber nos olhos dos alunos a vontade de serem protagonistas na vida e ver o 

acontecimento teatral vivenciado no domingo de janeiro nos permitiu compreender que 

não são os alunos que não querem nada com a escola e nem a escola que não serve 

mais para esse aluno de hoje, mas sim que com a forma e o conteúdo certo podemos 

chegar com êxito ao resultado pretendido! 

  Somos como Lucas Dantas. Acreditamos que é possível, num futuro mais 

próximo, que acabemos com isso. Que só fique o amor e o respeito. Pensamos que se o 

respeito estivesse na frente de outras ideologias, nos esforçaríamos para compreender 

que a vida é muito mais do que guerras e supremacias. O melhor do homem esteve, 

está e estará no interior de cada um. A educação nos ajuda a compreender o outro, e 

sendo assim, nos auxilia a (re)pensar os caminhos que podemos percorrer na profissão 

de educar. É muito gratificante quando podemos criar caminhos positivos onde o 

indivíduo se reconheça e desperte o seu eu. Sua luz. O poder interior meio divino, que 

é único e merece muito respeito: a vida.  

 



93 

 

 

 

REFERÊNCIAS  

 

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei 
11.645 de 10 de março de 2008.  Inclui no currículo oficial da rede de ensino a 
obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm> 
Acesso em: 19 ago. 2014.  

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei 
12.288, de 20 de julho de 2010. Institui o Estatuto da Igualdade Racial. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12288.htm >  
Acesso em: 19 ago. 2014.  

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei 
12.391 de 4 de março de 2011. Inscreve no Livro dos Heróis da Pátria os nomes dos 
heróis da “Revolta dos Búzios” João de Deus do Nascimento, Lucas Dantas de 
Amorim Torres, Manuel Faustino Santos Lira e Luís Gonzaga das Virgens e Veiga. 
Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-
2014/2011/Lei/L12391.htm> Acesso em: 19 ago. 2014.  

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. 
Parâmetros Curriculares Nacionais: arte.  Brasília : MEC/SEF, 1997. Disponível em: 
< 
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro06.pdf > Acesso em: 24 ago. 2014.  

CALENDÁRIO 1798: Revolta de Búzios. Salvador: Portfolium Laboratório de 
Imagens /Secretaria de Educação do Estado da Bahia, 2012. (Produção, pesquisa, texto 
e fotografias de Antônio Olavo).  

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 36. 
ed. São Paulo:  Paz e Terra, 1996 (Coleção Saberes).   

GODI, Antônio Jorge Victor dos Santos. Revistinha do Ilê. Caderno de Educação do 
Ilê Aiyê, v. 7, Revolta dos Búzios: 200 anos. Salvador, 1998. (Projeto de Extensão 
Pedagógica). 

PARANHOS, Adalberto. História, política e teatro em três atos. In: PARANHOS, 
Kátia R. (org). História, teatro e política. São Paulo/Belo Horizonte: 
Boitempo/FAPEMIG, 2012, p. 35-58. 

REIS, João José. Rebelião escrava no Brasil: a história do levante dos Malês(1835). 
São Paulo: Companhia das Letras, 2003.  

SANT´ANNA, Catarina. Metalinguagem e teatro: a obra de Jorge Andrade.  2.ed. rev. 
e ampl. São Paulo: Perspectiva, 2012. 

SKIDMORE, Thomas. Preto no branco: raça e racionalidade no pensamento brasileiro 
(1870-1930). São Paulo: Companhia das Letras, 2012. 

TAVARES, Luis Henrique Dias. História da sedição intentada na Bahia de 1798 (A 



94 

 

 

 

Conspiração dos Alfaiates). São Paulo/Brasília: Pioneira/INL, 1975.  

______. A Conjuração Baiana. São Paulo: Ática, 1994. 

______. História da Bahia. 11.ed. São Paulo: Unesp, 2009. 

______. Da sedição de 1798 à revolta de 1824 na Bahia. São Paulo/Salvador: Unesp/ 
Edufba, 2003. 

ZIÉGLER, Jean. O poder africano: elementos de uma sociologia política da África 
negra e de sua diáspora nas Américas. Trad. Heloysa de Lima Dantas. São Paulo: 
Difusão Européia do Livro, 1972.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

 

 

APENDICE A - TEXTO DRAMÁTICO “O DIA DE SARA” 

A EAG – Escola de Arte Gente e a Cia de Teatro Gente, em parceria com o Colégio 

Leonor Calmon apresentam: 

O Dia de Sara  
(Um Drama Contemporâneo) 
 
Criação Coletiva 
Direção: Everton Machado 
Assistência de Direção: Filêmon Cafezeiro 
Figurino e Adereços: Vika Mennezes 
 

Elenco criador: Carlos Santana,  Edilton Santana, Jaqueline Borges, Jéssica 
Montenegro,  Maiara Marla, Milla Nadsa, Naiara Santos, Sheila Leite,  Vika Mennezes 

Personagens: 
Sara - ELAINE 
Mãe de Sara - VANGLÉCIA 
Irmã de Sara- MILLA NADSA 
Pai de Sara – EDILTON SANTANA 
Aluno Grupo de Teatro 1 – CARLOS SANTANA 
Aluna Grupo de Teatro 2 - MARCOS 
Aluna Grupo de Teatro 3 - SHEILA 
Aluna Grupo de Teatro 4 -  
Ser Intergaláctico – VIKA MENEZES 
Repórter 1 
Apresentador – Comercial 1 - VANGLÉCIA 
Transeunte-Comercial 1 
Assaltante-Comercial 1 
Apresentador 1-Comercial 2 
Apresentador 2-Comercial 2 
Garota Propaganda-Comercial 2. 
  

Abertura: 

Um grande círculo, todos caminham lentamente para o centro. Saem progressivamente 
formando um novo círculo. Restando Aluno Grupo de Teatro 1 ao centro. 

Aluno Grupo de Teatro 1: - Não me convidaram para esta festa pobre, que os homens 
armaram para me convencer, apagar sem ver, toda essa droga que já vem malhada 
antes de eu nascer. Não me ofereceram nem um cigarro, fiquei na porta estacionando 
os carros, não me elegeram chefe de nada, o meu cartão de crédito é uma navalha. 
Brasil mostra a sua cara... 

 Todos: - Brasil mostra a sua cara 
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- Brasil mostra a sua cara 
- Brasil mostra a sua cara 
- Brasil mostra a sua cara 
- Brasil mostra a sua cara 
 

 Aluno Grupo de Teatro 1 - (Vestindo a luva branca e exibindo ao alto, como arma) 
Qual é o seu nome? 

Aluno Grupo de Teatro 2 – Sheila!  

Aluno 01 – Mora aonde? 

Aluno 02 - Cajazeiras 

Aluno 01 - Vem de onde? 

Aluno 03 - Jaguaripe. 

Aluno 01 - (Atira) Pow! (virando-se para outro) De onde? 

Aluno 04 - Bairro da Paz! 

Aluno 01 - (Atira) Pow! (virando-se para outro) De onde? 

Aluno 05 - Barra! 

Aluno 01 - Passa! (vira-se para outro) E você pequena, mora aonde? 

Aluno 06 - Planeta dos Macacos! 

Aluno 01 - (Imita um macaco e atira) Você! 

Aluno 01 - (Vira-se para o Aluno G.T 7) 

Aluno 07 - O que é?! 

Aluno 01 - Mora aonde? 

Aluno 07 - Pituba! 

Aluno 01 - Passa! 

Aluno 01 - E você morena, vem de onde? 

Aluno 08 - (Treme todo o corpo) Pi, pi, pi, pí...Periperi! 
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Aluno 01 (Vira-se para o Aluno G.T 9) 

Aluno 09 - Chega! Até quando você vai continuar matando? Até quando você vai ficar 
usando rédea, rindo da própria tragédia? Até quando você vai ficar usando rédea, 
pobre, rico ou classe média? Até quando eu ficar sem fazer nada? Até quando eu vou 
ser um saco de pancada? Esse branco que você usa, era para ser o branco da paz! 
(Pausa) Você quer me matar? Então mata. Mata! Está sem coragem, atira, crava uma 
bala aqui no meu peito! 

Aluno 01 - (Pausa, tira a luva da mão) Eu não consigo! 

Aluno 03 - (Levanta e atira no Aluno G.T 1) - Pow! 

(Longa Pausa)  

 SARA - (Ri, desconcentrada) - Nossa, ficou muito boa a cena! 

Aluno 01 - Você achou? Eu também gostei! 

(Burburinho – os atores se dispersam revelando para o público que tudo o que está 
acontecendo é uma peça de teatro) 

Aluno 02 - Foi legal, mas eu estou acabada, amanhã a gente passa de novo! 

(Todos saem, ficam Sara e a Aluna G.T 7) 

SARA - Ai meu Deus, eu preciso falar com Sheila... (Grita) Sheila! (Voltando) Ah, 
Sheila se foi! (Observa o ambiente de ensaio admirado e ri) 

Aluno 07 - O que foi? Esta rindo de mim? 

SARA - Ah! Antes de eu começar a fazer teatro eu não consegui nem olhar nos olhos 
das pessoas... de nervosa! Agora não! Vem cá, Jéssica! (Aproxima-se, até deitar-se 
perdida em seus pensamentos) 

SARA - Eu nem consegui me mover direito. Hoje eu sinto os meus braços, meu 
pescoço, meu dedo... É sério, Jéssica! Olha, é sério! 

Aluno 07 - Posso te fazer uma pergunta? 

SARA - (Gesto afirmativo de cabeça) 

Aluno 07 - Você já se apaixonou? 

SARA - (Ri) 
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Aluno 07 - É sério! Eu acho que estou amando! 

(Intervenção)  

TODOS - Toque de recolher! 

(Transição de som e espaço imagético – atmosfera de cena transforma-se – sons, 
gritos, tiros) 

 CENA → Biblioteca. Duas mesas: Na mesa 1, Aluna 05 e  Aluna 08 / Na mesa 2, 
Aluna 09 e Aluna 02.  

Mesa 1: (Aluna 05 pega um livro na estante) 

 Aluno 05 – (Crescente) Que ódio, que ódio, que ódio! 

Aluno 08 - Calma menina! 

Aluno 05 - Calma menina, nada. 

(As Alunas vão para a mesa) 

Aluno 05 - Ela é uma vaca! Isso que ela é. 

Aluno 08 - Fica calma, logo você que é toda para frente. 

Mesa 2:  

Aluno 09 - Veja como é lindo isso: “E assim quando mais tarde me procure, quem 
sabe  morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama. Eu posso 
dizer do amor que tive. Que não seja imortal posto que é chama, mas que seja infinito 
enquanto dure.” (Olhando para a Aluna 02) - Você está chorando? 

Aluno 02 - Bobagem. (Enxugando as lágrimas) 

Aluno 09 - O que foi?  

Aluno G.T 2 _ Parece estranho isso, mas eu te amo! 

Aluno G.T 9 _ Mas estranho, acho que é a minha resposta. Eu também te amo! 

(Alunas se aproximam lentamente na intenção de um beijo de amor e são 
interrompidas pela Mesa 1) 

Na mesa 1, Aluna G.T 5 e  Aluna G.T 8 
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Aluno G.T 5 (Ao acompanhar a cena se espanta ao perceber o beijo homossexual que 
iria acontecer) _ Você não está entendendo! A mãe dele me expulsou da casa, e disse 
que nunca, nunca irá ter um neto da minha cor. Ameaçou colocá-lo para fora de casa e 
ele não sabe o que fazer!   

Aluno G.T 8 _  E você? 

(Aluno G.T 5 entrega um Boletim de Ocorrências)  

Aluno G.T 8 (Rindo) _ Você é louca! 

Aluno G.T 5 _ Eu já tive que engolir muita coisa nessa vida. Chega! O delegado 
marcou a audiência para amanhã, às 10:00h e nessa eu vou até o fim. Quero saber qual 
é a cor suja dessa história. É menina, o problema é muito maior do que a crise da bolsa! 

 (Intervenção) 

 Todos _ Ê povo mal educado! 

 (Entra a música e todos atendem celulares imaginários, e começam a dar curto 
circuito, andando como robores. Entra uma transição sonora e passa para o jornal) 

 Repórter 1 _ Boa tarde! Está no ar o jornal do tempo! Uma forte frente fria se 
aproxima das regiões periféricas. Nuvens densas e carregadas podem provocar pânico 
na população. A previsão é de chuva de tiros com possibilidade de granadas no final da 
tarde. Já na Orla o sol permanece intenso e o clima está propício para um ótimo banho 
de mar! Vamos para os comerciais! 

 (Comercial 1) 

 Transeunte (Atendendo o celular) _ Oi Amor! Não? Estou aqui na Rótula da Feirinha, 
em Cajazeiras 10! 

Assaltante (Saca a arma e começa a atirar) _ Pow!Pow!Pow! 

 (Congelam) 

 Apresentador 1 _ Que cena feia! Pois seus problemas acabaram! A Multishow traz 
hoje o produto pra você, cidadão da favela. Chega de ir para o trabalho suado, cansado 
de correr das balas perdidas. A Multishow elaborou o comprimido à prova de balas. 
Com ele o seu corpo estará protegido durante doze horas. Vamos ver como essa cena 
ficaria. 

 (Apresentador vira para os que estão congelados, aponta o controle e volta a cena, 
ele dá o comprimido na boca da transeunte e dá o play) 
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Transeunte_ Oi Amor! Não? Estou aqui na Rótula da Feirinha em Cajazeiras 10! 

Assaltante (Saca a arma e começa a atirar) _ Essa daí já tomou a pípula! (Joga a arma 
no chão, pois as balas não atingiram  a Transeunte) 

Transeunte _ Também estou morrendo de saudades de você!  

Apresentador 1 _ Estão vendo quanta eficiência? Compre já o seu! E para os primeiro 
50 moradores de Cajazeiras daremos 50% de desconto, eu disse 50% de desconto! 

 (Intervenção. Todos correm para cima do Apresentador 1. Ele cai e todos congelam.) 

(Comercial 2) 

Apresentadora 2 - Gente chegou para você o super, o hiper relógio lifie. 

Apresentadora 3 – É isso ai, o relógio lifie vai mudar sua vida, vai proteger você 
contra qualquer tipo de violência. 

Apresentadora 2 –Tá esperando o que faça, que nem a nossa amiga Naiara. 

Aluna G.T 6 – O ano tem 365 dias, antes fui assaltada durante 360 os outros 5 só não 
fui porque tava em casa, mas agora com o novo relógio lifie a minha vida mudou. 

Apresentadora 2 – Tá vendo ai, mude a sua vida também porque o relógio lifie vem 
com uma barreira invisível que te protegerá contra qualquer tipo de violência física; eu 
disse contra qualquer tipo de violência.  

(todos saem correndo em direção à Aluna G.T6, que levanta o braço e todos caem) 

Apresentadora 2 – E lembre-se o relógio lifie é ativado através de sua voz. Muito 
obrigado Naiara. (cumprimenta Naiara e toma uma carga elétrica junto com os alunos 
q estão no chão) 

Apresentadora1- ( vai cumprimenta Naiara, mas desiste quando vê o que acontece 
com os outros) É...é isso ai mude sua vida também para mais informações ligue 0800-
8000 ou acesse o site que está aparecendo aqui na sua tela. 

(Sara interrompe a cena) 

Sara – Ai gente, estou muito cansada! Já passou do meu horário e eu vou embora. 

Garota Propaganda – poxa Sara, logo na minha vez (irritada batendo o pé)  

Sara – Mas gente, hoje é o aniversario de minha mãe! 

Todos - (com voz de velório indo em direção a Sara) Ah, hoje é aniversario de sua 
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mãe! Parabéns pra você... 

Aluno G.T 9 - (continua no centro do palco e começa a grita como se estivesse sendo 
violentada. Todos param de cantar, olham para trás e gritam desesperadamente, 
correndo para todos os lados, fugindo de balas perdidas. Todos são atingidos, menos a 
irmã de Sara que finge morrer. Depois de um tempo levanta, procurando sua família)  

Irmã de Sara – (chorando sobre o corpo da mãe, procura o pai que também está 
morto. Quando está chorando sobre o corpo do irmão, Sara entra falando de costas e 
quando vira vê toda a sua família exterminada. ‘Congela’ o Ser intergaláctico fica em 
volta de Sara como se estivesse protegendo-a. A irmã levanta, olha pra Sara, faz um 
gesto com os braços perguntado o porquê de tudo; sai de cena. O irmão levanta e vai 
colocando o aparelho de DVD dentro da camisa; a mãe levanta e vai em direção a ele; 
o pai levanta também e se senta em uma cadeira feita com os outros atores) 

Mãe de Sara - Meu filho o que é que você está fazendo com este DVD? Hein, menino, 
meu filho, me dê isto ai, anda. 

Irmão de Sara – (muito nervoso passando a mão no nariz) E minha mãe me deixa!! 

(sai correndo e toma um susto com o grito do pai) 

Pai de Sara – chega!!!! Depois de tanto esforço, foi nisso que você se transformou, em 
um drogado!?!?! 

Irmão de Sara – (se aproxima do pai) E você meu pai é um inválido.  

(pega o pai e joga no chão e sai correndo)  

Mãe de Sara – Menino, volta aqui, volta aqui, meu filho! Eu não aguento mais ! meu 
DEUS eu no aguento mais, esse menino está roubando tudo dentro de casa, ele está 
roubando tudo, ele está acabando com a família, acabando com a família! (toma um 
tiro e morre novamente) 

(A irmã entra chamando Sara para sair, mas Sara continua parada; o irmão entra 
pedindo desculpas e chorando) 

Irmã de Sara – Sara, vamos, estamos atrasadas. Vamos, Sara! 

Irmão de Sara – desculpa, minha irmã, desculpa.....desculpa. (volta e deita) 

(Irmã de Sara anda para o fundo do palco e todos vão levantando e andando para 
formar um paredão no fundo do palco onde está o Ser intergaláctico) 

Ser intergaláctico – (caminhando para frente) Valores primordiais foram esquecidos. 
O conhecimento de si é o conhecimento de outrem. A Terra está falida. As estrias, as 
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teias criadas pelas espécies faliram. A Terra está no olho do cataclisma. 

(para na frente do palco e abre as asas; todos viram para frente o Ser abaixa as asas e 
todos caem.)  

Cena: Eu não sou animal – (performance musicada e coreografada.) 

(três atores ficam de frente um para o outro. Os atores que estão na frente comoção a 
se abaixar e se transformam em animais e os que continuam em pé movimentam a 
cabeça acompanhando a música; em seguida os três levantam e os outros começam a 
abaixar, falando ‘ EU NÃO SOU ANIMAL, NÓS NÃO SOMOS ANIMAS’ e se 
transformam em animas. A música para e eles congelam; um ator vira, tampando o 
ouvido e os outras montam uma estrutura; o ator que está no chão pula, gritando ‘EU 
SOU JESUS CRISTO’ dois atores que se encontram atrás dão tiros no ator que está 
gritando, ele morre caindo no chão lentamente, uma atriz grita e todos começam a 
correr e se juntam no meio do palco. Sara entra correndo em círculo com a mão no 
ferimento provocado por uma bala perdida; ela cai morta no meio do palco; todos 
param e olham abismados para o corpo e vão se aproximando. Uma menina que está 
no meio do grupo de curiosos reconhece a irmã e começa a chorar em cima do corpo; 
o restante de curiosos fazem um meio circulo em volta do corpo, comentando a morte 
da menina.)  

Aluna G.T 1 – O que foi isso?   

Aluna G.T 2–  Isso aí, meu filho, foi bala perdida! 

Aluna G.T 3 – Ela tinha envolvimento! 

 Aluna G.T 5 – Será ?? 

Aluna G.T 1 – Você tem certeza que foi bala perdida? 

Aluna G.T 2 – Eu tenho certeza absoluta que isso aí foi bala perdida!! 

Irmã de Sara – Bala perdida? bala perdida? Por que na Barra, na Pituba, não tem bala 
perdida? Essa bala tem endereço, rg, cpf!. 

(todos congelam com a mão na boca, se aproximam do corpo) 

Irmã de Sara – Eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito!!!! 

Aluna G.T 7 –(levanta cantando) Isso aqui, Ioiô, é um pouquinho de Brasil, Iaiá 

Desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz,  

É também um pouco de uma raça  
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Que não tem medo de fumaça, ai, ai  

E não se entrega não  

(todos repetem: feliz, feliz.... levantando a menina do chão, deixando ela em pé e 
andam para trás congelando em uma posição de costas para a plateia. Sara dá um 
passo para frente, tira a atadura da cabeça e joga no chão e fala o nome )  

Sara – Meu nome é Sara Bacon e eu não quero isso. 

(Em seguida em um vão voltado para frente e falando o nome, tirando a atadura e 
dando o texto ‘EU NÃO QUERO ISSO’ todos dão a mão e gritam ‘ SOMOS DO 
GRUPO DE TEATRO LEONOR CALMON E NÓS NÃO QUEREMOS ISSO.)   

 

                                                                 FIM! 
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ANEXO A -  LEI 11.645/08 

Presidência da República 
Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 11.645, DE 10 DE MARÇO DE 2008. 

  

Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, modificada pela Lei no 10.639, de 9 de 
janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional, para incluir no 
currículo oficial da rede de ensino a 
obrigatoriedade da temática “História e Cultura 
Afro-Brasileira e Indígena”. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o  O art. 26-A da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

“Art. 26-A.  Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e 
privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. 

§ 1o  O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da 
história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois 
grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e 
dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na 
formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, 
econômica e política, pertinentes à história do Brasil. 

§ 2o  Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas 
brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de 
educação artística e de literatura e história brasileiras.” (NR) 

Art. 2o  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília,  10  de  março  de 2008; 187o da Independência e 120o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Fernando Haddad 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 11.3.2008. 
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ANEXO B - LEI Nº 12.391/11 

Presidência da República 
Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 12.391, DE 4 DE MARÇO DE 2011. 

  

Inscreve no Livro dos Heróis da Pátria os nomes 
dos heróis da “Revolta dos Búzios” João de 
Deus do Nascimento, Lucas Dantas de Amorim 
Torres, Manuel Faustino Santos Lira e Luís 
Gonzaga das Virgens e Veiga. 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o  Inscrevam-se no Livro dos Heróis da Pátria, depositado no Panteão da Pátria e 
da Liberdade, em Brasília, os nomes dos heróis da “Revolta dos Búzios” João de Deus do 
Nascimento, Lucas Dantas de Amorim Torres, Manuel Faustino Santos Lira e Luís Gonzaga 
das Virgens e Veiga. 

Art. 2o  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília,  4  de  março  de 2011; 190o da Independência e 123o da República. 

DILMA ROUSSEFF 

Anna Maria Buarque de Hollanda 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 4.3.2011 - Edição extra 
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ANEXO C -  ESTATUTO DA IGUALDADE RACIAL 

Presidência da República 
Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 12.288, DE 20 DE JULHO DE 2010. 

Vigência 

(Vide Decreto nº 8.136, de 2013) 

Institui o Estatuto da Igualdade Racial; altera as 
Leis nos 7.716, de 5 de janeiro de 1989, 9.029, 
de 13 de abril de 1995, 7.347, de 24 de julho de 
1985, e 10.778, de 24 de novembro de 2003. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

TÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1o  Esta Lei institui o Estatuto da Igualdade Racial, destinado a garantir à população 
negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, 
coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica. 

Parágrafo único.  Para efeito deste Estatuto, considera-se: 

I - discriminação racial ou étnico-racial: toda distinção, exclusão, restrição ou preferência 
baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por objeto anular 
ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício, em igualdade de condições, de direitos 
humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou em 
qualquer outro campo da vida pública ou privada; 

II - desigualdade racial: toda situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição 
de bens, serviços e oportunidades, nas esferas pública e privada, em virtude de raça, cor, 
descendência ou origem nacional ou étnica; 

III - desigualdade de gênero e raça: assimetria existente no âmbito da sociedade que 
acentua a distância social entre mulheres negras e os demais segmentos sociais; 

IV - população negra: o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, 
conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), ou que adotam autodefinição análoga; 

V - políticas públicas: as ações, iniciativas e programas adotados pelo Estado no 
cumprimento de suas atribuições institucionais; 

VI - ações afirmativas: os programas e medidas especiais adotados pelo Estado e pela 
iniciativa privada para a correção das desigualdades raciais e para a promoção da igualdade 
de oportunidades. 

Art. 2o  É dever do Estado e da sociedade garantir a igualdade de oportunidades, 
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reconhecendo a todo cidadão brasileiro, independentemente da etnia ou da cor da pele, o 
direito à participação na comunidade, especialmente nas atividades políticas, econômicas, 
empresariais, educacionais, culturais e esportivas, defendendo sua dignidade e seus valores 
religiosos e culturais. 

Art. 3o  Além das normas constitucionais relativas aos princípios fundamentais, aos 
direitos e garantias fundamentais e aos direitos sociais, econômicos e culturais, o Estatuto da 
Igualdade Racial adota como diretriz político-jurídica a inclusão das vítimas de desigualdade 
étnico-racial, a valorização da igualdade étnica e o fortalecimento da identidade nacional 
brasileira. 

Art. 4o  A participação da população negra, em condição de igualdade de oportunidade, 
na vida econômica, social, política e cultural do País será promovida, prioritariamente, por 
meio de: 

I - inclusão nas políticas públicas de desenvolvimento econômico e social; 

II - adoção de medidas, programas e políticas de ação afirmativa; 

III - modificação das estruturas institucionais do Estado para o adequado enfrentamento 
e a superação das desigualdades étnicas decorrentes do preconceito e da discriminação 
étnica; 

IV - promoção de ajustes normativos para aperfeiçoar o combate à discriminação étnica 
e às desigualdades étnicas em todas as suas manifestações individuais, institucionais e 
estruturais; 

V - eliminação dos obstáculos históricos, socioculturais e institucionais que impedem a 
representação da diversidade étnica nas esferas pública e privada; 

VI - estímulo, apoio e fortalecimento de iniciativas oriundas da sociedade civil 
direcionadas à promoção da igualdade de oportunidades e ao combate às desigualdades 
étnicas, inclusive mediante a implementação de incentivos e critérios de condicionamento e 
prioridade no acesso aos recursos públicos; 

VII - implementação de programas de ação afirmativa destinados ao enfrentamento das 
desigualdades étnicas no tocante à educação, cultura, esporte e lazer, saúde, segurança, 
trabalho, moradia, meios de comunicação de massa, financiamentos públicos, acesso à terra, 
à Justiça, e outros. 

Parágrafo único.  Os programas de ação afirmativa constituir-se-ão em políticas públicas 
destinadas a reparar as distorções e desigualdades sociais e demais práticas discriminatórias 
adotadas, nas esferas pública e privada, durante o processo de formação social do País. 

Art. 5o  Para a consecução dos objetivos desta Lei, é instituído o Sistema Nacional de 
Promoção da Igualdade Racial (Sinapir), conforme estabelecido no Título III. 

TÍTULO II 

DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

CAPÍTULO I - DO DIREITO À SAÚDE 

Art. 6o  O direito à saúde da população negra será garantido pelo poder público 
mediante políticas universais, sociais e econômicas destinadas à redução do risco de doenças 
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e de outros agravos. 

§ 1o  O acesso universal e igualitário ao Sistema Único de Saúde (SUS) para promoção, 
proteção e recuperação da saúde da população negra será de responsabilidade dos órgãos e 
instituições públicas federais, estaduais, distritais e municipais, da administração direta e 
indireta. 

§ 2o  O poder público garantirá que o segmento da população negra vinculado aos 
seguros privados de saúde seja tratado sem discriminação. 

Art. 7o  O conjunto de ações de saúde voltadas à população negra constitui a Política 
Nacional de Saúde Integral da População Negra, organizada de acordo com as diretrizes 
abaixo especificadas: 

I - ampliação e fortalecimento da participação de lideranças dos movimentos sociais em 
defesa da saúde da população negra nas instâncias de participação e controle social do SUS; 

II - produção de conhecimento científico e tecnológico em saúde da população negra; 

III - desenvolvimento de processos de informação, comunicação e educação para 
contribuir com a redução das vulnerabilidades da população negra. 

Art. 8o  Constituem objetivos da Política Nacional de Saúde Integral da População 
Negra: 

I - a promoção da saúde integral da população negra, priorizando a redução das 
desigualdades étnicas e o combate à discriminação nas instituições e serviços do SUS; 

II - a melhoria da qualidade dos sistemas de informação do SUS no que tange à coleta, 
ao processamento e à análise dos dados desagregados por cor, etnia e gênero; 

III - o fomento à realização de estudos e pesquisas sobre racismo e saúde da população 
negra; 

IV - a inclusão do conteúdo da saúde da população negra nos processos de formação e 
educação permanente dos trabalhadores da saúde; 

V - a inclusão da temática saúde da população negra nos processos de formação 
política das lideranças de movimentos sociais para o exercício da participação e controle 
social no SUS. 

Parágrafo único.  Os moradores das comunidades de remanescentes de quilombos 
serão beneficiários de incentivos específicos para a garantia do direito à saúde, incluindo 
melhorias nas condições ambientais, no saneamento básico, na segurança alimentar e 
nutricional e na atenção integral à saúde. 

CAPÍTULO II 

DO DIREITO À EDUCAÇÃO, À CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER 

Seção I 

Disposições Gerais 

Art. 9o  A população negra tem direito a participar de atividades educacionais, culturais, 
esportivas e de lazer adequadas a seus interesses e condições, de modo a contribuir para o 
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patrimônio cultural de sua comunidade e da sociedade brasileira. 

Art. 10.  Para o cumprimento do disposto no art. 9o, os governos federal, estaduais, 
distrital e municipais adotarão as seguintes providências: 

I - promoção de ações para viabilizar e ampliar o acesso da população negra ao ensino 
gratuito e às atividades esportivas e de lazer; 

II - apoio à iniciativa de entidades que mantenham espaço para promoção social e 
cultural da população negra; 

III - desenvolvimento de campanhas educativas, inclusive nas escolas, para que a 
solidariedade aos membros da população negra faça parte da cultura de toda a sociedade; 

IV - implementação de políticas públicas para o fortalecimento da juventude negra 
brasileira. 

Seção II 

Da Educação 

Art. 11.  Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e 
privados, é obrigatório o estudo da história geral da África e da história da população negra no 
Brasil, observado o disposto na Lei no9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

§ 1o  Os conteúdos referentes à história da população negra no Brasil serão ministrados 
no âmbito de todo o currículo escolar, resgatando sua contribuição decisiva para o 
desenvolvimento social, econômico, político e cultural do País. 

§ 2o  O órgão competente do Poder Executivo fomentará a formação inicial e continuada 
de professores e a elaboração de material didático específico para o cumprimento do disposto 
no caput deste artigo. 

§ 3o  Nas datas comemorativas de caráter cívico, os órgãos responsáveis pela educação 
incentivarão a participação de intelectuais e representantes do movimento negro para debater 
com os estudantes suas vivências relativas ao tema em comemoração. 

Art. 12.  Os órgãos federais, distritais e estaduais de fomento à pesquisa e à pós-
graduação poderão criar incentivos a pesquisas e a programas de estudo voltados para temas 
referentes às relações étnicas, aos quilombos e às questões pertinentes à população negra. 

Art. 13.  O Poder Executivo federal, por meio dos órgãos competentes, incentivará as 
instituições de ensino superior públicas e privadas, sem prejuízo da legislação em vigor, a: 

I - resguardar os princípios da ética em pesquisa e apoiar grupos, núcleos e centros de 
pesquisa, nos diversos programas de pós-graduação que desenvolvam temáticas de interesse 
da população negra; 

II - incorporar nas matrizes curriculares dos cursos de formação de professores temas 
que incluam valores concernentes à pluralidade étnica e cultural da sociedade brasileira; 

III - desenvolver programas de extensão universitária destinados a aproximar jovens 
negros de tecnologias avançadas, assegurado o princípio da proporcionalidade de gênero 
entre os beneficiários; 

IV - estabelecer programas de cooperação técnica, nos estabelecimentos de ensino 
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públicos, privados e comunitários, com as escolas de educação infantil, ensino fundamental, 
ensino médio e ensino técnico, para a formação docente baseada em princípios de equidade, 
de tolerância e de respeito às diferenças étnicas. 

Art. 14.  O poder público estimulará e apoiará ações socioeducacionais realizadas por 
entidades do movimento negro que desenvolvam atividades voltadas para a inclusão social, 
mediante cooperação técnica, intercâmbios, convênios e incentivos, entre outros mecanismos. 

Art. 15.  O poder público adotará programas de ação afirmativa. 

Art. 16.  O Poder Executivo federal, por meio dos órgãos responsáveis pelas políticas de 
promoção da igualdade e de educação, acompanhará e avaliará os programas de que trata 
esta Seção. 

Seção III 

Da Cultura 

Art. 17.  O poder público garantirá o reconhecimento das sociedades negras, clubes e 
outras formas de manifestação coletiva da população negra, com trajetória histórica 
comprovada, como patrimônio histórico e cultural, nos termos dos arts. 215 e 216 da 
Constituição Federal. 

Art. 18.  É assegurado aos remanescentes das comunidades dos quilombos o direito à 
preservação de seus usos, costumes, tradições e manifestos religiosos, sob a proteção do 
Estado. 

Parágrafo único.  A preservação dos documentos e dos sítios detentores de 
reminiscências históricas dos antigos quilombos, tombados nos termos do § 5o do art. 216 da 
Constituição Federal, receberá especial atenção do poder público. 

Art. 19.  O poder público incentivará a celebração das personalidades e das datas 
comemorativas relacionadas à trajetória do samba e de outras manifestações culturais de 
matriz africana, bem como sua comemoração nas instituições de ensino públicas e privadas. 

Art. 20.  O poder público garantirá o registro e a proteção da capoeira, em todas as suas 
modalidades, como bem de natureza imaterial e de formação da identidade cultural brasileira, 
nos termos do art. 216 da Constituição Federal. 

Parágrafo único.  O poder público buscará garantir, por meio dos atos normativos 
necessários, a preservação dos elementos formadores tradicionais da capoeira nas suas 
relações internacionais. 

Seção IV 

Do Esporte e Lazer 

Art. 21.  O poder público fomentará o pleno acesso da população negra às práticas 
desportivas, consolidando o esporte e o lazer como direitos sociais. 

Art. 22.  A capoeira é reconhecida como desporto de criação nacional, nos termos 
do art. 217 da Constituição Federal. 

§ 1o  A atividade de capoeirista será reconhecida em todas as modalidades em que a 
capoeira se manifesta, seja como esporte, luta, dança ou música, sendo livre o exercício em 



111 

 

 

 

todo o território nacional. 

§ 2o  É facultado o ensino da capoeira nas instituições públicas e privadas pelos 
capoeiristas e mestres tradicionais, pública e formalmente reconhecidos. 

CAPÍTULO III 

DO DIREITO À LIBERDADE DE CONSCIÊNCIA E DE CRENÇA E AO LIVRE EXERCÍCIO 
DOS CULTOS RELIGIOSOS 

Art. 23.  É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre 
exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a 
suas liturgias. 

Art. 24.  O direito à liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício dos cultos 
religiosos de matriz africana compreende: 

I - a prática de cultos, a celebração de reuniões relacionadas à religiosidade e a 
fundação e manutenção, por iniciativa privada, de lugares reservados para tais fins; 

II - a celebração de festividades e cerimônias de acordo com preceitos das respectivas 
religiões; 

III - a fundação e a manutenção, por iniciativa privada, de instituições beneficentes 
ligadas às respectivas convicções religiosas; 

IV - a produção, a comercialização, a aquisição e o uso de artigos e materiais religiosos 
adequados aos costumes e às práticas fundadas na respectiva religiosidade, ressalvadas as 
condutas vedadas por legislação específica; 

V - a produção e a divulgação de publicações relacionadas ao exercício e à difusão das 
religiões de matriz africana; 

VI - a coleta de contribuições financeiras de pessoas naturais e jurídicas de natureza 
privada para a manutenção das atividades religiosas e sociais das respectivas religiões; 

VII - o acesso aos órgãos e aos meios de comunicação para divulgação das respectivas 
religiões; 

VIII - a comunicação ao Ministério Público para abertura de ação penal em face de 
atitudes e práticas de intolerância religiosa nos meios de comunicação e em quaisquer outros 
locais. 

Art. 25.  É assegurada a assistência religiosa aos praticantes de religiões de matrizes 
africanas internados em hospitais ou em outras instituições de internação coletiva, inclusive 
àqueles submetidos a pena privativa de liberdade. 

Art. 26.  O poder público adotará as medidas necessárias para o combate à intolerância 
com as religiões de matrizes africanas e à discriminação de seus seguidores, especialmente 
com o objetivo de: 

I - coibir a utilização dos meios de comunicação social para a difusão de proposições, 
imagens ou abordagens que exponham pessoa ou grupo ao ódio ou ao desprezo por motivos 
fundados na religiosidade de matrizes africanas; 

II - inventariar, restaurar e proteger os documentos, obras e outros bens de valor 
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artístico e cultural, os monumentos, mananciais, flora e sítios arqueológicos vinculados às 
religiões de matrizes africanas; 

III - assegurar a participação proporcional de representantes das religiões de matrizes 
africanas, ao lado da representação das demais religiões, em comissões, conselhos, órgãos e 
outras instâncias de deliberação vinculadas ao poder público. 

CAPÍTULO IV 

DO ACESSO À TERRA E À MORADIA ADEQUADA 

Seção I 

Do Acesso à Terra 

Art. 27.  O poder público elaborará e implementará políticas públicas capazes de 
promover o acesso da população negra à terra e às atividades produtivas no campo. 

Art. 28.  Para incentivar o desenvolvimento das atividades produtivas da população 
negra no campo, o poder público promoverá ações para viabilizar e ampliar o seu acesso ao 
financiamento agrícola. 

Art. 29.  Serão assegurados à população negra a assistência técnica rural, a 
simplificação do acesso ao crédito agrícola e o fortalecimento da infraestrutura de logística 
para a comercialização da produção. 

Art. 30.  O poder público promoverá a educação e a orientação profissional agrícola para 
os trabalhadores negros e as comunidades negras rurais. 

Art. 31.  Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando 
suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos 
respectivos. 

Art. 32.  O Poder Executivo federal elaborará e desenvolverá políticas públicas especiais 
voltadas para o desenvolvimento sustentável dos remanescentes das comunidades dos 
quilombos, respeitando as tradições de proteção ambiental das comunidades. 

Art. 33.  Para fins de política agrícola, os remanescentes das comunidades dos 
quilombos receberão dos órgãos competentes tratamento especial diferenciado, assistência 
técnica e linhas especiais de financiamento público, destinados à realização de suas 
atividades produtivas e de infraestrutura. 

Art. 34.  Os remanescentes das comunidades dos quilombos se beneficiarão de todas 
as iniciativas previstas nesta e em outras leis para a promoção da igualdade étnica. 

Seção II 

Da Moradia 

Art. 35.  O poder público garantirá a implementação de políticas públicas para assegurar 
o direito à moradia adequada da população negra que vive em favelas, cortiços, áreas 
urbanas subutilizadas, degradadas ou em processo de degradação, a fim de reintegrá-las à 
dinâmica urbana e promover melhorias no ambiente e na qualidade de vida. 

Parágrafo único.  O direito à moradia adequada, para os efeitos desta Lei, inclui não 
apenas o provimento habitacional, mas também a garantia da infraestrutura urbana e dos 
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equipamentos comunitários associados à função habitacional, bem como a assistência técnica 
e jurídica para a construção, a reforma ou a regularização fundiária da habitação em área 
urbana. 

Art. 36.  Os programas, projetos e outras ações governamentais realizadas no âmbito do 
Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), regulado pela Lei no 11.124, de 
16 de junho de 2005, devem considerar as peculiaridades sociais, econômicas e culturais da 
população negra. 

Parágrafo único.  Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios estimularão e facilitarão 
a participação de organizações e movimentos representativos da população negra na 
composição dos conselhos constituídos para fins de aplicação do Fundo Nacional de 
Habitação de Interesse Social (FNHIS). 

Art. 37.  Os agentes financeiros, públicos ou privados, promoverão ações para viabilizar 
o acesso da população negra aos financiamentos habitacionais. 

CAPÍTULO V 

DO TRABALHO 

Art. 38.  A implementação de políticas voltadas para a inclusão da população negra no 
mercado de trabalho será de responsabilidade do poder público, observando-se: 

I - o instituído neste Estatuto; 

II - os compromissos assumidos pelo Brasil ao ratificar a Convenção Internacional sobre 
a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, de 1965; 

III - os compromissos assumidos pelo Brasil ao ratificar a Convenção no 111, de 1958, 
da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que trata da discriminação no emprego e na 
profissão; 

IV - os demais compromissos formalmente assumidos pelo Brasil perante a comunidade 
internacional. 

Art. 39.  O poder público promoverá ações que assegurem a igualdade de oportunidades 
no mercado de trabalho para a população negra, inclusive mediante a implementação de 
medidas visando à promoção da igualdade nas contratações do setor público e o incentivo à 
adoção de medidas similares nas empresas e organizações privadas. 

§ 1o  A igualdade de oportunidades será lograda mediante a adoção de políticas e 
programas de formação profissional, de emprego e de geração de renda voltados para a 
população negra. 

§ 2o  As ações visando a promover a igualdade de oportunidades na esfera da 
administração pública far-se-ão por meio de normas estabelecidas ou a serem estabelecidas 
em legislação específica e em seus regulamentos. 

§ 3o  O poder público estimulará, por meio de incentivos, a adoção de iguais medidas 
pelo setor privado. 

§ 4o  As ações de que trata o caput deste artigo assegurarão o princípio da 
proporcionalidade de gênero entre os beneficiários. 

§ 5o  Será assegurado o acesso ao crédito para a pequena produção, nos meios rural e 
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urbano, com ações afirmativas para mulheres negras. 

§ 6o  O poder público promoverá campanhas de sensibilização contra a marginalização 
da mulher negra no trabalho artístico e cultural. 

§ 7o  O poder público promoverá ações com o objetivo de elevar a escolaridade e a 
qualificação profissional nos setores da economia que contem com alto índice de ocupação 
por trabalhadores negros de baixa escolarização. 

Art. 40.  O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) 
formulará políticas, programas e projetos voltados para a inclusão da população negra no 
mercado de trabalho e orientará a destinação de recursos para seu financiamento. 

Art. 41.  As ações de emprego e renda, promovidas por meio de financiamento para 
constituição e ampliação de pequenas e médias empresas e de programas de geração de 
renda, contemplarão o estímulo à promoção de empresários negros. 

Parágrafo único.  O poder público estimulará as atividades voltadas ao turismo étnico 
com enfoque nos locais, monumentos e cidades que retratem a cultura, os usos e os 
costumes da população negra. 

Art. 42.  O Poder Executivo federal poderá implementar critérios para provimento de 
cargos em comissão e funções de confiança destinados a ampliar a participação de negros, 
buscando reproduzir a estrutura da distribuição étnica nacional ou, quando for o caso, 
estadual, observados os dados demográficos oficiais. 

CAPÍTULO VI 

DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

Art. 43.  A produção veiculada pelos órgãos de comunicação valorizará a herança 
cultural e a participação da população negra na história do País. 

Art. 44.  Na produção de filmes e programas destinados à veiculação pelas emissoras 
de televisão e em salas cinematográficas, deverá ser adotada a prática de conferir 
oportunidades de emprego para atores, figurantes e técnicos negros, sendo vedada toda e 
qualquer discriminação de natureza política, ideológica, étnica ou artística. 

Parágrafo único.  A exigência disposta no caput não se aplica aos filmes e programas 
que abordem especificidades de grupos étnicos determinados. 

Art. 45.  Aplica-se à produção de peças publicitárias destinadas à veiculação pelas 
emissoras de televisão e em salas cinematográficas o disposto no art. 44. 

Art. 46.  Os órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica ou 
fundacional, as empresas públicas e as sociedades de economia mista federais deverão 
incluir cláusulas de participação de artistas negros nos contratos de realização de filmes, 
programas ou quaisquer outras peças de caráter publicitário. 

§ 1o  Os órgãos e entidades de que trata este artigo incluirão, nas especificações para 
contratação de serviços de consultoria, conceituação, produção e realização de filmes, 
programas ou peças publicitárias, a obrigatoriedade da prática de iguais oportunidades de 
emprego para as pessoas relacionadas com o projeto ou serviço contratado. 

§ 2o  Entende-se por prática de iguais oportunidades de emprego o conjunto de medidas 
sistemáticas executadas com a finalidade de garantir a diversidade étnica, de sexo e de idade 
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na equipe vinculada ao projeto ou serviço contratado. 

§ 3o  A autoridade contratante poderá, se considerar necessário para garantir a prática 
de iguais oportunidades de emprego, requerer auditoria por órgão do poder público federal. 

§ 4o  A exigência disposta no caput não se aplica às produções publicitárias quando 
abordarem especificidades de grupos étnicos determinados. 

TÍTULO III 

DO SISTEMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL 

(SINAPIR) 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 

Art. 47.  É instituído o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Sinapir) 
como forma de organização e de articulação voltadas à implementação do conjunto de 
políticas e serviços destinados a superar as desigualdades étnicas existentes no País, 
prestados pelo poder público federal. 

§ 1o  Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão participar do Sinapir 
mediante adesão. 

§ 2o  O poder público federal incentivará a sociedade e a iniciativa privada a participar do 
Sinapir. 

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS 

Art. 48.  São objetivos do Sinapir: 

I - promover a igualdade étnica e o combate às desigualdades sociais resultantes do 
racismo, inclusive mediante adoção de ações afirmativas; 

II - formular políticas destinadas a combater os fatores de marginalização e a promover 
a integração social da população negra; 

III - descentralizar a implementação de ações afirmativas pelos governos estaduais, 
distrital e municipais; 

IV - articular planos, ações e mecanismos voltados à promoção da igualdade étnica; 

V - garantir a eficácia dos meios e dos instrumentos criados para a implementação das 
ações afirmativas e o cumprimento das metas a serem estabelecidas. 

CAPÍTULO III 

DA ORGANIZAÇÃO E COMPETÊNCIA 

Art. 49.  O Poder Executivo federal elaborará plano nacional de promoção da igualdade 
racial contendo as metas, princípios e diretrizes para a implementação da Política Nacional de 
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Promoção da Igualdade Racial (PNPIR). 

§ 1o  A elaboração, implementação, coordenação, avaliação e acompanhamento da 
PNPIR, bem como a organização, articulação e coordenação do Sinapir, serão efetivados pelo 
órgão responsável pela política de promoção da igualdade étnica em âmbito nacional. 

§ 2o  É o Poder Executivo federal autorizado a instituir fórum intergovernamental de 
promoção da igualdade étnica, a ser coordenado pelo órgão responsável pelas políticas de 
promoção da igualdade étnica, com o objetivo de implementar estratégias que visem à 
incorporação da política nacional de promoção da igualdade étnica nas ações governamentais 
de Estados e Municípios. 

§ 3o  As diretrizes das políticas nacional e regional de promoção da igualdade étnica 
serão elaboradas por órgão colegiado que assegure a participação da sociedade civil. 

Art. 50.  Os Poderes Executivos estaduais, distrital e municipais, no âmbito das 
respectivas esferas de competência, poderão instituir conselhos de promoção da igualdade 
étnica, de caráter permanente e consultivo, compostos por igual número de representantes de 
órgãos e entidades públicas e de organizações da sociedade civil representativas da 
população negra. 

Parágrafo único.  O Poder Executivo priorizará o repasse dos recursos referentes aos 
programas e atividades previstos nesta Lei aos Estados, Distrito Federal e Municípios que 
tenham criado conselhos de promoção da igualdade étnica. 

CAPÍTULO IV 

DAS OUVIDORIAS PERMANENTES E DO ACESSO À JUSTIÇA E À SEGURANÇA 

Art. 51.  O poder público federal instituirá, na forma da lei e no âmbito dos Poderes 
Legislativo e Executivo, Ouvidorias Permanentes em Defesa da Igualdade Racial, para 
receber e encaminhar denúncias de preconceito e discriminação com base em etnia ou cor e 
acompanhar a implementação de medidas para a promoção da igualdade. 

Art. 52.  É assegurado às vítimas de discriminação étnica o acesso aos órgãos de 
Ouvidoria Permanente, à Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, em 
todas as suas instâncias, para a garantia do cumprimento de seus direitos. 

Parágrafo único.  O Estado assegurará atenção às mulheres negras em situação de 
violência, garantida a assistência física, psíquica, social e jurídica. 

Art. 53.  O Estado adotará medidas especiais para coibir a violência policial incidente 
sobre a população negra. 

Parágrafo único.  O Estado implementará ações de ressocialização e proteção da 
juventude negra em conflito com a lei e exposta a experiências de exclusão social. 

Art. 54.  O Estado adotará medidas para coibir atos de discriminação e preconceito 
praticados por servidores públicos em detrimento da população negra, observado, no que 
couber, o disposto na Lei no 7.716, de 5 de janeiro de 1989. 

Art. 55.  Para a apreciação judicial das lesões e das ameaças de lesão aos interesses 
da população negra decorrentes de situações de desigualdade étnica, recorrer-se-á, entre 
outros instrumentos, à ação civil pública, disciplinada na Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985. 
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CAPÍTULO V 

DO FINANCIAMENTO DAS INICIATIVAS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL 

Art. 56.  Na implementação dos programas e das ações constantes dos planos 
plurianuais e dos orçamentos anuais da União, deverão ser observadas as políticas de ação 
afirmativa a que se refere o inciso VII do art. 4odesta Lei e outras políticas públicas que 
tenham como objetivo promover a igualdade de oportunidades e a inclusão social da 
população negra, especialmente no que tange a: 

I - promoção da igualdade de oportunidades em educação, emprego e moradia; 

II - financiamento de pesquisas, nas áreas de educação, saúde e emprego, voltadas 
para a melhoria da qualidade de vida da população negra; 

III - incentivo à criação de programas e veículos de comunicação destinados à 
divulgação de matérias relacionadas aos interesses da população negra; 

IV - incentivo à criação e à manutenção de microempresas administradas por pessoas 
autodeclaradas negras; 

V - iniciativas que incrementem o acesso e a permanência das pessoas negras na 
educação fundamental, média, técnica e superior; 

VI - apoio a programas e projetos dos governos estaduais, distrital e municipais e de 
entidades da sociedade civil voltados para a promoção da igualdade de oportunidades para a 
população negra; 

VII - apoio a iniciativas em defesa da cultura, da memória e das tradições africanas e 
brasileiras. 

§ 1o  O Poder Executivo federal é autorizado a adotar medidas que garantam, em cada 
exercício, a transparência na alocação e na execução dos recursos necessários ao 
financiamento das ações previstas neste Estatuto, explicitando, entre outros, a proporção dos 
recursos orçamentários destinados aos programas de promoção da igualdade, especialmente 
nas áreas de educação, saúde, emprego e renda, desenvolvimento agrário, habitação popular, 
desenvolvimento regional, cultura, esporte e lazer. 

§ 2o  Durante os 5 (cinco) primeiros anos, a contar do exercício subsequente à 
publicação deste Estatuto, os órgãos do Poder Executivo federal que desenvolvem políticas e 
programas nas áreas referidas no § 1o deste artigo discriminarão em seus orçamentos anuais 
a participação nos programas de ação afirmativa referidos no inciso VII do art. 4o desta Lei. 

§ 3o  O Poder Executivo é autorizado a adotar as medidas necessárias para a adequada 
implementação do disposto neste artigo, podendo estabelecer patamares de participação 
crescente dos programas de ação afirmativa nos orçamentos anuais a que se refere o § 
2o deste artigo. 

§ 4o  O órgão colegiado do Poder Executivo federal responsável pela promoção da 
igualdade racial acompanhará e avaliará a programação das ações referidas neste artigo nas 
propostas orçamentárias da União. 

Art. 57.  Sem prejuízo da destinação de recursos ordinários, poderão ser consignados 
nos orçamentos fiscal e da seguridade social para financiamento das ações de que trata o art. 
56: 
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I - transferências voluntárias dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

II - doações voluntárias de particulares; 

III - doações de empresas privadas e organizações não governamentais, nacionais ou 
internacionais; 

IV - doações voluntárias de fundos nacionais ou internacionais; 

V - doações de Estados estrangeiros, por meio de convênios, tratados e acordos 
internacionais. 

TÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 58.  As medidas instituídas nesta Lei não excluem outras em prol da população 
negra que tenham sido ou venham a ser adotadas no âmbito da União, dos Estados, do 
Distrito Federal ou dos Municípios. 

Art. 59.  O Poder Executivo federal criará instrumentos para aferir a eficácia social das 
medidas previstas nesta Lei e efetuará seu monitoramento constante, com a emissão e a 
divulgação de relatórios periódicos, inclusive pela rede mundial de computadores. 

Art. 60.  Os arts. 3o e 4o da Lei nº 7.716, de 1989, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 3o  ........................................................................ 

Parágrafo único.  Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação de raça, cor, 
etnia, religião ou procedência nacional, obstar a promoção funcional.” (NR) 

“Art. 4o  ........................................................................ 

§ 1º  Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação de raça ou de cor ou práticas 
resultantes do preconceito de descendência ou origem nacional ou étnica: 

I - deixar de conceder os equipamentos necessários ao empregado em igualdade de 
condições com os demais trabalhadores; 

II - impedir a ascensão funcional do empregado ou obstar outra forma de benefício 
profissional; 

III - proporcionar ao empregado tratamento diferenciado no ambiente de trabalho, 
especialmente quanto ao salário. 

§ 2o  Ficará sujeito às penas de multa e de prestação de serviços à comunidade, incluindo 
atividades de promoção da igualdade racial, quem, em anúncios ou qualquer outra forma de 
recrutamento de trabalhadores, exigir aspectos de aparência próprios de raça ou etnia para 
emprego cujas atividades não justifiquem essas exigências.” (NR) 

Art. 61.  Os arts. 3o e 4o da Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995, passam a vigorar com a 
seguinte redação: 

“Art. 3o  Sem prejuízo do prescrito no art. 2o e nos dispositivos legais que tipificam os crimes 
resultantes de preconceito de etnia, raça ou cor, as infrações do disposto nesta Lei são 
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passíveis das seguintes cominações: 

“Art. 4o  O rompimento da relação de trabalho por ato discriminatório, nos moldes desta Lei, 
além do direito à reparação pelo dano moral, faculta ao empregado optar entre: 

...................................................................................” (NR) 

Art. 62.  O art. 13 da Lei no 7.347, de 1985, passa a vigorar acrescido do seguinte § 2o, 
renumerando-se o atual parágrafo único como § 1o: 

“Art. 13.  ........................................................................ 

§ 1o  ............................................................................... 

§ 2º  Havendo acordo ou condenação com fundamento em dano causado por ato de 
discriminação étnica nos termos do disposto no art. 1o desta Lei, a prestação em dinheiro 
reverterá diretamente ao fundo de que trata o caput e será utilizada para ações de promoção 
da igualdade étnica, conforme definição do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade 
Racial, na hipótese de extensão nacional, ou dos Conselhos de Promoção de Igualdade 
Racial estaduais ou locais, nas hipóteses de danos com extensão regional ou local, 
respectivamente.” (NR) 

Art. 63.  O § 1o do art. 1o da Lei nº 10.778, de 24 de novembro de 2003, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

“Art. 1o  ....................................................................... 

§ 1º  Para os efeitos desta Lei, entende-se por violência contra a mulher qualquer ação ou 
conduta, baseada no gênero, inclusive decorrente de discriminação ou desigualdade étnica, 
que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito 
público quanto no privado. 

...................................................................................” (NR) 

Art. 64.  O § 3o do art. 20 da Lei nº 7.716, de 1989, passa a vigorar acrescido do 
seguinte inciso III: 

“Art. 20.  ...................................................................... 

§ 3o  ............................................................................... 

III - a interdição das respectivas mensagens ou páginas de informação na rede mundial de 
computadores. 

...................................................................................” (NR) 

Art. 65.  Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua publicação. 

Brasília,  20  de julho de 2010; 189o da Independência e 122o da República. 

LUIZ  INÁCIO LULA DA SILVA 
Eloi Ferreira de Araújo 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 21.7.2010 
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ANEXO D - DEPOIMENTO DO DIRETOR NATHAN MARREIRO 

 

LUCAS DANTAS, 215 ANOS 

O PROTAGONISMO DA JUVENTUDE POPULAR, A REVOLUÇÃO CONTRA O 

IMPERALISMO E CAPITALISMO: 

O cidadão Senhor Everton Machado é um revolucionário da memória humana, um 

revolucionário do pensamento, dos oprimidos, dos que não calaram, o descendente da 

Revolução de Búzios, Conspiração dos Alfaiates, Revolta dos Argolinhas, contexto histórico 

que o Mestre Professor Everton Machado socializa aqui em sua pesquisa de forma de luz, luz 

de história, libertação de um povo pela sua história, demonstrando que o ser humano tem 

como obrigação conhecer sua própria história. O Mestre Professor Everton Machado 

apresenta ao mundo uma história que parece outrora esquecida na memória do povo baiano, 

mas este filho do povo NEGRO descobriu coisas que poucos sabem! Este Mestre Professor 

Everton Machado “é o próprio Lucas Dantas”, jovem lutador, com seus lindos vinte e poucos 

anos conheceu a história de Lucas Dantas, Manoel Faustino, João de Deus e Luis Gonzaga, 

revolucionários de 1798 do Dique do Tororó – SSA –BA.  

O Mestre Everton Machado traz à luz uma referencia histórica da mais criminosa ação do 

império de Portugal aqui, na Bahia, em 1798... O esquartejamento de Lucas Dantas e seus 

companheiros foi o que é, de mais inaceitável que um homem faça a outro! O Mestre 

professor Everton Machado apodera-se de informações sobre os nossos antepassados, de 

suma importância para uma revolução imediata e radical do sistema político brasileiro. O 

trabalho do Mestre Professor Everton Machado é pioneiro quanto à informação do 

LEVANTE DE 1798 no formato que ele nos apresentou na unidade de ensino, fazendo a 

formação histórica com os estudantes, organizando a socialização desta formação através de 

um festival de teatro, possibilitando, assim, a comunicação dos fatos de opressão de hoje, e os 

correlacionados com o passado.  

Hoje, existe um movimento organizado da juventude em todo o país. O Levante Popular da 

Juventude, se estudado mais profundamente, seria o que queria os revolucionários de 1798, 

LUCAS DANTAS, MANOEL FAUSTINO, JOÃO DE DEUS, LUIZ GONZAGA. O 

LEVANTE POPULAR DA JUVENTUDE é maior verdade da importância da pesquisa do 

Professor Everton Machado quanto seu documento histórico, a maior justificativa dos que não 

calaram e nunca irão calar! A história de Lucas Dantas e todos seus companheiros precisa ser 

conhecida por cada cidadão baiano! E aqui poderemos montar uma linha do tempo dos 
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levantes desde 1798 até hoje, passando Por Negra Zeferina, Ilda Cunha, Carlos Marighela, 

Zumbi, os quilombos, o MST E TODAS AS BANDEIRAS revolucionários que lutam e 

lutaram por liberdade em nosso país, em especial nossa Salvador! Pátria Livre! Sempre! 

Sempre! Sempre! 

Enfim, quero dizer aqui que Lucas Dantas e seus Companheiros eram super jovens, você 

Everton Machado é super jovem, como os companheiros e companheiras do Levante Popular 

da Juventude também são. E seus estudantes super jovens conhecendo tamanho contexto 

serão grandes revolucionários! Grande protagonistas de fatos históricos, você é um fato 

histórico, pela própria pessoa que se constituiu, seu sangue é o DNA da história da Bahia; 

como é vergonhoso para uma cidade, uma academia, um povo desconhecer sua própria 

história, quanto preso ainda estão nosso povo, querido, contudo iremos lutar para libertar até 

mesmos os que tenham tendência a ser escravizado...(disse algo parecido Carlos Marighella, 

em  PORQUE RESITI À PRISÃO). 

 

O MESTRADO DO PROFESSOR EVERTON MACHADO – LEI 11645/08 X LUCAS 

DANTAS =  215 ANOS DE LUTA X LEVANTE POPULAR DA JUVENTUDE SÉCULO 

XXI = 2014 MOBILIZAÇÃO SOCIAL X REVOLUÇÃO SOCIALISTA NO BRASIL: 

 

Quando o Mestre Professor Everton Machado coloca a Lei 11.645/08 como uma ferramenta 

jurídica, uma peça jurídica, uma determinação legal para apresentar seu projeto de 

investigação sobre Lucas Dantas, foi um momento de choque na unidade. O trabalho do 

Professor Everton Machado tomou corpo de tal forma que reverberou em certa parcela dos 

professores, rejeição febril ao falar da lei, dos temas ligados aos negros e negros de nossa 

cidade. 

De forma maliciosa eles, digo, 11 professores, assinaram um documento solicitando o 

cancelamento ou não apoio de alguma forma ao projeto que o professor Everton Machado ora 

presenteava a comunidade escolar. O que evidentemente gerou uma denúncia pública na 

ouvidoria da SEC e esta gestão informou que a denúncia era, na verdade, de 11 professores 

que querem atrapalhar o trabalho do Mestre Everton Machado, o que comprova o quanto o 

racismo impera nas escolas, o quanto os professores são racistas, o quanto eles não ensinam 

nada que sirva à compreensão dos jovens conhecerem sua própria história do ponto de vista 

da luta por liberdade. 
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O Projeto de Pesquisa do Professor Everton Machado trouxe de fato o exercício da lei 

11.645/08 na rotina escolar, hoje é comum, brincar de não esquecer a lei, que é um dever o 

professor planejar atividades que contemple a lei 11.645/05 ao longo do ano letivo. 

Posso dizer que o Professor Everton Machado traça um novo Planejamento curricular para 

nossa comunidade. Pensar o contexto de Lucas Dantas e o nosso hoje é discutir um currículo 

para nossos jovens revolucionários dentro de um Projeto Popular! É o maior exemplo de 

transformação social o que nos apresenta a prática do Mestre Everton Machado. Uma 

metodologia triangular que o Mestre Paulo Freire ficaria orgulhoso de conhecer um jovem 

protagonista de sua própria realidade de vida ajudar outros jovens a serem protagonistas, de 

transformar sua própria história de vida, pelo apoderamento da informação, troca de 

conhecimento, organização e luta por liberdade! 

 

PARECER DA GESTÃO ESCOLAR DO PONTO DE VISTA DA RELEVÂNCIA DO 

CONHECIMENTO EDUCACIONAL QUANTO ORGANIZAÇÃO, FORMAÇÃO E LUTA: 

 

250 jovens organizados em sete grandes grupos, representando uma ficha técnica teatral 

pesquisaram, conheceram a história de Lucas Dantas e seus companheiros, debateram, 

apoderaram de conceitos cênicos, organizaram-se em primeiro momento. 

Transpuseram os fatos históricos para a cena, brincaram com a história, fazendo analogia com 

o passado e o presente, criaram uma dramaturgia que comunicasse suas ideias. 

Em um dia de domingo almoçaram na escola, brincaram na escola, ensaiaram no pátio e pela 

tarde viveram um verdadeiro festival de teatro à grega. Foi emocionante ver a família, a 

comunidade, os alunos, os estudantes de outros turnos, os professores, pátio lotado...câmera, 

ação....luz e interpretação show, teatro na periferia...realmente emocionante e revolucionário. 

Como o teatro tem força de comunicação, sangue corria na veia dos jovens, como estavam 

concentrados, plateia atenta, é como se o teatro realmente tivesse renascido em mim naquela 

hora! Lágrimas de emoção, gente! Isso é luta, teatro na periferia no domingo, me belisca que 

estou sonhando!!!! 

 

PARECER TÉCNICO DO OLHAR TETRAL, ESTÉTICO: 

Uma dramaturgia que cabia na boca dos jovens, como era um vocabulário vivo, como eles 

demonstravam segurança no que falavam, como agiam com determinação; os personagens 

que eles criaram, eles demonstravam que conheciam muito bem, os seres oprimidos, mais não 
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vencidos. É incrível compreender como na formação dos jovens o popular fala rápido, que o 

popular é uma forma eficaz de comunicação, que o povo precisa conhecer sua história 

popular. Sábio é aquele que conhece sua história, e ela mesmo conta! Não carece de ninguém 

para dizer qual é sua história! 

O Poder de politização, o empoderamento do pensamento político embutido em cada jovem 

estudante revelava uma dramaturgia construída pela a libertação do pensamento, algo novo se 

apresentava ali, naqueles jovens!  Era uma relação muito próxima ao íntimo, ao que é seu, 

quase um gozo de libertação por saber o que está falando, a liberdade apresentada  pelo poder 

de comunicar sua história através de novos olhares! 

 

PARECER DO ALCANCE DO PROJETO- LUCAS DANTAS - DO PROEFESSOR 

EVERTON MACHADO COMO REESTRUTURAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO 

PEDAGÓGICO DA UNIDADE ESCOLAR: 

 

.....Isso aqui.... sugiro que a pesquisa do nosso Mestre Professor Everton Machado seja a base 

estrutural da compreensão curricular para nossos estudantes como desafio de transformar 

nossa realidade e fazer a Revolução  Popular, e construir um PROJETO POPULAR PARA O 

BRASIL. Viva Everton Machado! Viva Lucas Dantas! Viva a Liberdade dos Homens e 

Mulheres! 

Pátria Livre! Sempre! Sempre! Sempre! 

O Teatro, a Educação e a Política precisam compreender o contexto de luta! 

 

Natanael Filho 
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ANEXO F - RELATÓRIOS E CENAS CRIADAS PELOS ALUNOS 
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