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RESUMO: O presente relatório tem por objetivo apresentar as etapas da pesquisa realizada 

pelo autor sobre a mãe de santo Eunice Monteiro e seu terreiro Ilê Axé Oxum Aladê e a criação 
do espetáculo ÌFÉ. Assim,  ÌFÉ carrega consigo discursos e a força de um espetáculo 
representativo no que diz respeito às lutas afirmativas dos povos da cultura afro religiosa, e 
propõe o enfrentamento através do teatro, contra as intolerâncias e violências ainda presentes 
no cotidiano do povo negro no Brasil. O objetivo geral da proposta foi atendido, pois a 
construção da dramaturgia e do espetáculo teatral como produto final da pesquisa foi 
concretizado e atualmente, tanto o texto dramático como a montagem estão disponibilizados. 
Outro objetivo alcançado com projeto de concepção e montagem de ÌFÉ foi a utilização das 
linguagens artísticas e culturais como o teatro, a música, a dança e a matriz afro religiosa para 
refletir sobre da relações étnicas, sociais, políticas e culturais, partindo do terreiro de mãe 
Eunice de Oxum e alcançando temáticas transversais, principalmente relacionadas a 
intolerâncias sofridas pelas religiões afro descendentes. Além das reflexões propostas pelo 
processo de montagem e concepção do espetáculo, o trabalho também Identifica a 
contribuição de grupos afro religiosos para a formação cultural e social no entorno dos bairros 
onde está localizado o terreiro e dessa forma dando importância às memórias político-culturais 
da personagem Mãe Eunice de Oxum, além de sua influência para a cidade de Porto Velho 
Rondônia. O presente artigo é o desenvolvimento do trabalho de conclusão de Curso 
Licenciatura em Teatro da Universidade Federal de Rondônia – UNIR e que resultou na 
montagem do espetáculo teatral ÌFÉ. 
 

Palavras-chave: Montagem teatral. Matriz afro religiosa. Teatro documentário.  

ABSTRACT :This report aims to present the stages of the research carried out by the author on 

the mother of saint Eunice Monteiro and her terreiro Ilê Axé Oxum Aladê and creation of the 

show ÌFÉ. Thus, ÌFÉ carries with it speeches and the strength of a representative show with 

regard to the affirmative struggles of the peoples of the Afro-religious culture, and the 

confrontation through the theater, against intolerances and violence still present in the everyday 

black people in Brazil, is proposed. The general objective of the proposal was met, since the 

construction of the dramaturgy and making a theatrical show as the final product of the research 

was achieved and currently, both the dramatic text and the montage are available. Another 

objective achieved with the design and assembly of ÌFÉ was the use of artistic and cultural 

languages such as theater, music, dance and the Afro-religious matrix to reflect on ethnic, 

social, political and cultural relations, starting from the terreiro of mother Eunice of Oxum and 

reaching transversal themes, mainly related to intolerances suffered by Afro-descendant spiritist 

religions. In addition to the reflections proposed by the process of assembling and conceiving 

the show, the work also identifies the contribution of Afro-religious groups to the cultural and 

social formation around the neighborhoods where the terreiro is located and thus giving 

importance to the political and cultural memories of the character Mother Eunice de Oxum, in 

addition to her influence for the city of Porto Velho RO. This article is the development of the 

conclusion work of the Degree in Theater Course at the Federal University of Rondônia - UNIR 

and which resulted in the assembly of the theatrical show ÌFÉ. 
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“ÌFÉ é um grito de resistência! Na língua ioruba ÌFÉ significa amor E 

no mundo existe algo mais Resistente que o amor ?” (Raoní Amaral - 

2019) 
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INTRODUÇÃO 

 

Em busca de um tema para ser desenvolvido no Trabalho de Conclusão 

de Curso (TCC), o pesquisador  conheceu em 2016 o Grupo de Estudos e 

Pesquisa Interdisciplinar Afro Amazônicos (GEPIAA), do Departamento de 

História da UNIR que desenvolveu em 2016 e 2017 uma pesquisa sobre uma 

importante mãe de santo de Porto Velho–RO. As pesquisas do projeto reuniam 

diversas áreas do conhecimento como História, Arqueologia, Biologia, 

Arquitetura e Artes.  

Em 2017.2 foram encerradas as pesquisas formalizadas pelo GEPIAA e 

em seguida houve a continuação da pesquisa individual com o intuito de 

complementar e estruturar a teoria e a prática relacionadas às temáticas e dar 

inicio ao processo de criação de uma peça teatral.  

Inicialmente a montagem se encontrava embasada nos princípios que 

permeiam o Teatro Documentário e tinha como fio condutor da dramaturgia a 

história pessoal e pública de Eunice Monteiro, a ialorixá do Ilê Axé Oxum 

Aladê. Após a montagem se desvencilhar do gênero do teatro documental, a é 

assumido como fonte de criação a costura da pesquisa de campo, as memórias 

do próprio elenco e a construção coletiva da dramaturgia e da encenação do 

espetáculo ÌFÉ. 

No segundo semestre de 2017 surgiu a oportunidade de financiar a 

montagem teatral através da captação de recursos do prêmio de incentivo ao 

teatro ‘Jango Rodrigues’ de Porto Velho–RO. Após o recebimento do prêmio 

em 2018.2 foi dado início ao processo de produção e ensaios da montagem 

teatral ÌFÉ, que estreou e apresentou a primeira e segunda temporada entre 

março e abril de 2019. Em 2019.2 o elenco e a direção voltam aos ensaios com 

o intuito de realizar substituições no elenco e realizar a terceira temporada. 

Em 2020.1 a agenda estava preparada para retomar as apresentações 

em Junho, porém com a pandemia do COVID-19 não foi possível realiza-la e 

atualmente a equipe de ÌFÉ investe na produção on-line do espetáculo.  
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 TEATRO DOCUMENTÁRIO 

 

Para uma melhor compreensão sobre Teatro Documentário,   é 

importante abordar brevemente os primeiros passos desse gênero teatral,  e 

em seguida destacar  as diferenças e proximidades do termo ‘documentário’ 

utilizado tanto pelo cinema como pelo teatro, a fim de compreender a proposta 

do encenador alemão Erwin Piscator (1893-1966),  que associou a sétima arte 

ao teatro.  

O ‘teatro documentário ou drama documentário’ é uma manifestação 

artística cênica que teve seu marco na segunda década do século XX com o 

diretor de cinema e teatro Erwin Piscator. O encenador alemão foi convocado a 

servir a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), experiência que modificou sua 

percepção da sociedade fazendo-o repensar e reformular a função da arte 

perante a humanidade. Em 1925 propõe o seu primeiro trabalho e utiliza 

documentos reais no processo de construção e no palco. A montagem teatral 

‘Apesar de tudo!’ espetáculo considerado marco histórico que deu origem ao 

gênero Teatro Documentárioou Drama Documentário. Soler escreve em seu 

texto “O campo do Teatro Documentário” 

 

Estudiosos de diferentes linhas teóricas, como o norte-americano 

Dawson (1999) e o francês Pavis (1999), creditam aos dramas 

históricos do século XIX as primeiras manifestações de textos com 

características documentais, e pontuam que não se deve esquecer a 

peça A morte de Danton (1835), do dramaturgo alemão Georg 

Büchner (1813-1837), como um marco, ao se pensar em uma história 

(ou, porque não, em uma “pré-história”?!) do teatro documentário em 

termos de dramaturgia. Büchner usou explicitamente certos 

documentos dentro da construção dramatúrgica de Danton, 

procedimento esse que será recorrente entre os autores do século 

XX, filiados ao documentário em teatro” (SOLER, 2013, p. 131).  

 

Porém,  Erwin Piscator foi o primeiro diretor a utilizar o termo “teatro 

documentário” nas suas anotações sobre teatro e assim abriu caminho para a 

conceituação do gênero. As experimentações de Piscator apontavam e 

utilizavam o audiovisual como uma fonte de documento verdadeiro e com a 

finalidade de comprovar a veracidade do(s) tema(s) tratado(s) na encenação.  
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Ainda assim, na segunda década do século XX, Piscator foi o primeiro 

a utilizar a palavra ‘documentário’ em escritos sobre as artes cênicas; 

ou seja, a abrir caminho para uma conceituação e, com isso, a atrelar 

determinado modo de se fazer e pensar teatro a um termo, 

diretamente retirado do universo semântico da linguagem cinema-

tográfica que acabara de nascer (SOLER, 2013, p. 131). 

 

Entretanto,  atribuir o ‘teatro documentário’ somente a genialidade do 

encenador germânico seria uma incoerência. Obviamente que uma teoria não é 

construída somente por um único homem e sim por um indivíduo inserido num 

momento histórico que organiza ideias e dinamiza pensamentos sobre um 

determinado assunto. Mesmo que seja Erwin Piscator o “criador” do termo e o 

primeiro sujeito histórico a iniciar uma dinamização e organização do teatro 

documentário, não é possível associar somente a um sujeito histórico toda a 

responsabilidade pela criação do gênero teatral ainda embrionário nos anos 

1926. Mas com a publicação de sua obra Piscator assume o papel de indivíduo 

histórico que dinamizou, organizou e aplicou a teoria do teatro documentário à 

prática de suas produções teatrais.  

 

DOCUMENTAR EM TEATRO 

 

É comum associar o termo ‘documentário’ ao cinema, pois foi na 

sétima arte o meio pelo qual o gênero cinematográfico ficou mais conhecido 

pelo mundo. Quando assistimos uma produção cinematográfica do gênero 

“Documentário” naturalmente ficamos com a impressão de autenticidade, ou 

seja, a impressão de que a câmera tem a capacidade de captar o real tal qual 

ele se apresenta. Marcelo Soler remonta o conceito de ‘impressão de 

autenticidade’ partindo do conceito do teórico do cinema Bill Nichols: 

 

[...] a propriedade que a imagem cinematográfica tem de estabelecer 

uma relação de semelhança muito grande com o objeto filmado, por 

conta de aparatos mecânicos e químicos envolvidos em seu processo 

de produção. Como consequência, propagou-se a ideia socialmente 

construída de que as narrativas cinematográficas conseguiriam trazer 

para as telas de maneira objetiva fatias da realidade (NICHOLS, 

2005, p. 20).  

 



9 
 

Bill Nichols explica que: 

 

A tradição do documentário está profundamente enraizada na 

capacidade de transmitir uma impressão de autenticidade. E essa é 

uma impressão forte. [...] Quando acreditamos que o que vemos é 

testemunho do que o mundo é, isso pode embasar nossa orientação 

ou ação nele. [...] Assim fazem muitos documentários, quando têm a 

intenção de persuadir-nos a adotar uma determinada perspectiva ou 

ponto de vista sobre o mundo (NICHOLS, 2005, p. 20). 

 

O professor Luiz Paulo Vasconcellos traz em seu livro Dicionário de 

Teatro a definição do termo ‘drama documentário’, reafirmando a importância 

da utilização de documentos para a caracterização do gênero documental. 

Conforme Vasconcelos, o conceito “[...] consiste na dramatização de eventos 

sociais e políticos, principalmente os que envolvem questões de culpa e 

responsabilidade, retirados do noticiário dos jornais e de outras fontes 

documentais” (VASCONCELOS, 2009, p. 96). 

Ainda no que diz respeito a utilização de documentos em cena, 

Piscator utilizou trechos de cenas de um documentário que retratava os 

horrores da primeira grande guerra. O autor alemão afirma que: 

 

Em Apesar de tudo! O filme foi um documento. [...] As filmagens 

apresentavam brutalmente todo horror da guerra: ataques com lança-

chamas, multidão de seres esfarrapados, cidades incendiadas. Nas 

massas proletárias aquelas cenas deviam ter influência muito maior 

que a de cem relatórios. Distribuí o filme por toda a peça, e onde ele 

não cabia, vali-me de projeções (PISCATOR apud SOLER, 2013, p. 

135). 

 

É nesse momento que Piscator coloca à prova a utilização do 

documento cinematográfico em cena, trazendo a impressão de autenticidade 

que somente os documentos possuem a força de despertar. O trecho desse 

registro cinematográfico que mostra a violência da guerra, a guerra que o 

próprio Piscator foi convocado a servir, se trata de um registro formal de um 

evento trágico e real: uma guerra. A tendência é um público mais envolvido 

com a veracidade do que está sendo tratado na cena por se tratar de um 

evento real e a veracidade dos fatos colabora com a concepção da impressão 

de autenticidade. 
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Tanto no cinema como no teatro o documento está presente para trazer 

impressão de autenticidade ao trabalho, mas algumas particularidades 

aparecem na forma como cada linguagem artística se apropria e incorpora 

esses documentos na sua produção artística. Em ambas as produções a 

concepção fica a cargo da equipe envolvida, ou seja, para o documentário 

cinematográfico é escolhida uma temática central condutora, é decidido qual o 

melhor ângulo para filmar, a iluminação, o plano de fundo, a ordem dos 

quadros, inserção e contextualização dos documentos etc. No teatro é 

escolhida uma temática central condutora, é decidido qual melhor figurino, 

melhor cenário, interpretação, atuação, trilha sonora, iluminação, inserir e 

contextualização dos documentos etc. Ou seja, tanto no cinema como no teatro 

está presente o aparato técnico, a subjetividade e a liberdade criativa. Esses 

elementos se misturam com as ‘fatias de realidade’ e essas misturas resultam 

numa produção cultural do Documentário cinematográfico ou numa peça de 

Teatro Documentário.  

 

A MATRIZ AFRO RELIGIOSA 

 

          É importante ressaltar que ao abordar esta temática  a  finalidade é  

apresentar uma das versões sobre o mito de criação do mundo no universo 

afro religioso, trazendo referências dos deuses cultuados no panteão afro 

religioso.  

Em grande parte da bibliografia editada a respeito dos cultos aos Orixás 

existem posições e definições variadas a respeito do que são ou como se 

define o que é um Orixá. Porém, utilizamos a definição de Pierre Verger(2000), 

que trabalha com a definição tanto da vertente histórica como a vertente 

mitológica e essas definições são controversas, pois a primeira encontra muitos 

empecilhos de definição pela falta de fontes historiográficas e  dos registros 

oficiais a respeito da trajetória dos povos iorubá, de onde provém o termo 

“orixá”. 

 A vertente mitológica encontra suas dificuldades em seu caráter 

essencialmente oral de transmissão e preservação desses mitos, que somadas 

à questão da pluralidade étnica que compôs o contexto da formação dos 
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Candomblés de Nação no Brasil qualquer possibilidade de definição concreta 

torna-se uma grande problemática. Os mitos preservados variam de local para 

local,  de época para época e de nação para nação. As versões vão se 

sobrepondo e se contradizendo na mesma medida do esforço de sua 

preservação e divulgação.  

Os Orixás são como energias primordiais criados por Olodumáre quando 

da criação do mundo. Como se fossem os próprios ministros de Olodumáre, o 

Deus supremo, O Criador. Nessa perspectiva, o mito da criação yorubá traz 

Oxalá/Obatalá, Odudua e Exu como personagens principais nessa criação.  

O trecho a seguir apresenta tal passagem:  

Durante a caminhada, Obatalá encontrou Exu, que indagou sobre 

oferendas que deveriam ser feitas para a consecução do trabalho. 

Obatalá não deu importância ao fato e, sedento, extrapolou no 

consumo de bebida alcoólica extraída da palmeira. 

Consequentemente, caiu em sono profundo e foi suplantado por 

Oduduwa, que, tomando os elementos necessários, saiu para efetuar 

a tarefa da criação da Terra. O local onde o trabalho teve início 

denominou-se Ifé (aquilo que é amplo) . Segundo a tradição, daí 

proveio o nome da cidade sagrada de Ilê Ifé.1   

Após a criação da terra os Orixás primordiais passam a habitar o mundo 

e se relacionar com os humanos, com romances, traições, intrigas, ciúmes e 

aventuras. Além disso, nessa criação primária cada Orixá é consagrado à uma 

força e/ou elemento da natureza e princípios éticos e ideológicos de cada orixá. 

 

GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISA INTERDISCIPLINAR AFRO E 

AMAZONICOS – GEPIAA 

 

No primeiro semestre de 2016 foi ofertada pelo Departamento de 

História a disciplina ‘História e Cultura Afro Brasileira e Indígena’. Essa 

disciplina foi ministrada pelo professor Marco Antônio Domingues Teixeira do 

Departamento de História da UNIR e coordenador do GEPIAA (Grupo de 

Estudo e Pesquisa interdisciplinar afro amazônicos). O professor Marco 

Teixeira coordenou o macro projeto e organizou os acadêmicos dos cursos de 

artes para conhecerem o mais recente objeto de pesquisa do grupo GEPIAA, 

as ruínas do terreiro de umbanda e candomblé Ilê Axé Oxum Aladê de Mãe 

                                                             
1 Disponível em: http://www.aguiadourada.com/pdf/Ogboni.pdf Consultado em: 07/08/2019. 
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Eunice, situado entre os bairros Areal e Tucumanzal em Porto Velho–RO, 

intitulado Mãe Eunice da Oxum: a feiticeira do governador.  

O macroprojeto desenvolvido pelo GEPIAA visava trabalhar com 

diversas áreas do conhecimento como engenharia, arquitetura, botânica, 

arqueologia, história e artes. E foi no macro projeto Mãe Eunice com a equipe 

que iniciei a ideia de montar a peça teatral ÌFÉ.  

O grupo GEPIAA desenvolveu atividades de pesquisa por 

aproximadamente dois anos. Durante a pesquisa foram realizados cursos de 

nivelamento no que diz respeito à matriz afro religiosa, programação para a 

semana da consciência negra, apresentação musical, workshop de máscaras 

africanas, publicação de artigo científico e outras atividades que solidificaram 

as bases teóricas e práticas para a montagem da peça ÌFÉ. 

Após dois anos de pesquisa, esta  foi encerrada e, na condição de 

produtor e diretor, viajei para a cidade de Olinda-PE para conhecer o pai de 

santo e o terreiro onde mãe Eunice foi iniciada na matriz afro religiosa. Após 

realizar entrevistas com o pai Tatá Raminho de Oxóssi, organizei as primeiras 

ideias da composição das cenas do espetáculo que ainda tinha o nome de Mãe 

Eunice de Oxum: a feiticeira do governador.  

Em seguida a montagem foi rebatizada com o nome de Hotel Macumba, 

mas apesar do nome ser bem atrativo o título poderia afastar o público em 

geral que tem medo ou preconceito e esse não era o objetivo do espetáculo 

teatral. Ao “entregar o jogo” imediatamente no que diz respeito à matriz afro 

religiosa da montagem correríamos o risco de atrair apenas o público 

simpatizante à temática afro religiosa. Somente no último mês e ensaio que a 

montagem foi rebatizada pela última vez com o título ÌFÉ. 

 

METODOLOGIA  

 

É importante explicitar o referencial metodológico que dará suporte a 

nossa pesquisa, pois será ele que nos conduzirá à percepção do “olhar” 

através do qual analisaremos os discursos preconceituosos travados entre os 

atores sociais, em Porto Velho, no início do século XX. O referencial estará 
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ligado a dois tipos de procedimentos metodológicos que estabelecemos como 

principais: as fontes documentais e a história oral. 

 

ILÊ AXÉ OXUM ALADÊ: O TERREIRO DE DONA EUNICE 

 

Situado na Avenida São Paulo, bairro do Areal, nas imediações com o 

bairro Tucumanzal, numa área entre uma baixada alagadiça e uma elevação 

da terra firme, ergue-se o ainda majestoso Palácio de Oxum, ou Terreiro de 

Mãe Eunice de Oxum. A construção impressiona por sua grandiosidade, 

exatamente inversa à das demais casas de cultos afro-brasileiros em Rondônia 

como o Ilè Axé Ibá Toronifã ou o Ilê Axè Feran Moyo. Um enorme sobrado com 

amplas janelas, varanda, pórticos, salões e porões ergue-se, envolto pela mata 

que retoma seu lugar e dá ao edifício um aspecto sombrio e intrigante. 

Lembrando um vasto casarão colonial à edificação guarda registros 

importantes das antigas tradições religiosas, elementos de fundação, 

assentamento e cerimônias dos cultos ali realizados, além de registro do tempo 

de sua construção e grandeza.  

 

Imagem 1: Zé Pelintra no corredor do terreiro em ruínas 

 

Fonte: GEPIAA. Fotografia tirada nas ruinas do terreiro  ILÊ AXÉ OXUM ALADÊ – 2017. 

 

 Imagem 2: Ruínas  
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Fonte: GEPIAA. Fotografia tirada das ruinas do terreiro ILÊ AXÉ OXUM ALADÊ – 2017.  

 

 

 

 Imagem 3: O urubu e o bem-te-vi 

 

Fonte: GEPIAA. Fotografia tirada das ruinas do terreiro ILÊ AXÉ OXUM ALADÊ – 2017. 
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Imagem 4: OTerreiro em forma de cruz 

 

Fonte: GEPIAA. Imagem aérea tirada das ruinas do terreiro ILÊ AXÉ OXUM ALADÊ – 2017. 

 

MÃE EUNICE 

 

Dona Eunice Monteiro de Oliveira nasceu em Porto Velho/Amazonas em 

16 de janeiro de 1939 e ainda criança foi forçada a migrar com os pais para 

Fortaleza e posteriormente Recife onde as necessidades de sustento e 

sobrevivência a colocaram em rota de colisão com sua família e a levaram a 

buscar alternativas religiosas para seus problemas existenciais. Foi iniciada no 

Candomblé Jeje, com Pai Raminho de Olinda e mais tarde mudou-se para o 

Rio de Janeiro e de lá, em 1972, já com filhos, retornou a Porto Velho, onde 

abriu uma casa  de cultos afro-brasileiros que atuava em frentes de Umbanda e 

Candomblé. 

Ao longo dos anos 1970 tornou-se conhecida e reverenciada na cidade 

de Porto Velho, atendendo a uma vasta clientela que era formada por 

populares, garimpeiros, políticos de todos os escalões, empresários e mesmo 

religiosos de outras crenças. Sua popularidade crescente a tornou intima do 

poder, chegando a ser considerada a Mãe de Santo das grandes autoridades 

fundadoras do Estado de Rondônia.  
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Seu poder meteórico assegurou-lhe vantagens pessoais e permitiu-lhe 

influenciar decisivamente a vida da comunidade onde construiu o Palácio de 

Oxum, nos limites urbanos da capital, atualmente entre os bairros do 

Tucumanzal e Areal. Frequentado pelos poderosos da época,  o local recebeu 

benfeitorias e serviços públicos como iluminação pública, serviços de abertura 

e encascalhamento de ruas e avenidas e água. Por outro lado, seu prestigio 

assegurou-lhe condições favoráveis para a obtenção de diversos empregos 

para familiares, amigos e conhecidos que lhe pediam auxílio.  

O poder religioso lhe trouxe, ainda, relativa riqueza e ela promoveu 

consideráveis ciclos de festas e celebrações religiosas em seu Terreiro, famoso 

pela fartura  e vultuosidade dos eventos. Com a fama crescente tornou-se 

requisitadas em outros estados e mesmo em outros países, viajando por 

temporadas prolongadas para diversos estados do Brasil, além de países da 

América do Sul, Central, África e Europa.  

Seu poder e prestigio sofreram considerável abalo a partir de meados 

dos anos 1990, quando um de seus filhos, então empregado como diretor da 

prefeitura municipal de Porto Velho e, de acordo com relatos, envolvido em 

investigações de fraudes e corrupção municipal, foi assassinado na área do 

próprio Terreiro. Seguiram-se situações de alterações dos poderes locais e 

ascensão de outros grupos e denominações religiosos. Ao raiar o século XXI a 

situação cultural e mental da cidade de Porto Velho estava definitivamente 

alterada. O poder dos grandes feiticeiros, pais e mães de santo do passado 

seria substituído pelo poder  dos pastores e os poderosos mudariam suas 

peregrinações em busca de amparo sobrenatural para outras igrejas.  

Em 24 de abril de 2006 Dona Eunice Monteiro de Oliveira, faleceu 

repentinamente em seu terreiro que, a partir de então foi fechado e, 

posteriormente abandonado e vendido. A construção monumental, com mais 

de 2000 metros quadrados de área edificada ainda permanece de pé e 

arruinada, como um último e silencioso testemunho dos anos de ouro dos 

cultos populares de matrizes afro-indígenas em Rondônia. A aquisição da área 

por uma entidade privada levará à demolição das antigas edificações, onde 

vibram memórias das histórias da passagem do Território Federal de Rondônia 

para Estado de Rondônia. Vestígios de práticas religiosas, relatos e memórias 

das relações de poder, crença, magia e fé que  ainda frequentam as conversas 
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no entorno da ruína  e são vigorosos elementos para a reconstituição de 

histórias populares. 

BERADERA COMPANHIA DE TEATRO 

 

A Beradera Companhia de Teatro surgiu em 2013 por ocasião da 

montagem da peça Lete, contemplada pelo Prêmio Myriam Muniz 2012. A peça 

Lete surge em 2013 a partir da instalação das Usinas Hidrelétricas de Santo 

Antônio e Jirau, em Porto Velho, relacionando os atuais eventos com outros 

pertencentes aos ciclos migratórios do passado. Essa peça circulou pelo  

Projeto Amazônia das Artes em 2015,  e pelo Palco Giratório em 2017.Os mais 

de vinte personagens da peça são colocados sempre em situações-limites que 

os levam à mudança, à ruptura, à morte e à resistência. 

 O segundo trabalho do grupo, Saga Beradera surgiu no ano de 2015, 

contemplado pelo Prêmio Myriam Muniz de Teatro 2014. A peça parte dos 

eventos reais da enchente histórica de 2014, que alagou diversas comunidades 

ribeirinhas de Rondônia. A peça circulou pelo Palco Giratório em 2017 como 

Peça de Repertório e apresentada em algumas das 36 cidades contempladas 

pelo projeto.  

Nesse segundo trabalho, Sr. Arigó é um idoso contador de histórias que 

adoeceu durante a cheia. Preocupado com sua saúde, Neto,   único parente 

vivo, decide vir de São Paulo para buscar o avô. Neto se vê diante da 

complexa situação de convencer o seu avô a partir, frente   dos complexos 

laços de território que o velho ribeirinho tem com a memória daquele lugar. 

O terceiro espetáculo da companhia estreou em Março de 2019 e seguiu 

as apresentações independentemente pelo mês de Abril. A direção e a 

dramaturgia foram feitas por Raoní Amaral. A peça ÍFÈ foi contemplada com o 

Prêmio de Montagem Teatro Jango Rodrigues 2018, e foi inspirada livremente 

na trajetória de uma mãe de Santo de Porto Velho que teve sua fama entre os 

anos 80 e 2006, ano de falecimento dessa importante líder afro religiosa. 

O TEATRO DOCUMENTÁRIO E  ÌFÉ 
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Para respeitar a estética do Teatro Documentário teríamos de usar 

documentos reais, usar os nomes verdadeiros, histórias pessoais da mãe 

Eunice, depoimentos de familiares e amigos, fotos e filmagens. Porém, com as 

dificuldades em relação a direitos autorais, a montagem foi ganhando outro 

formato, um estilo mais  livre e sem necessariamente a dramaturgia estar 

atrelada à história e aos fatos da vida de mãe Eunice de Oxum. 

Mesmo que o espetáculo não tenha sido pautado fielmente nos 

princípios que sustentam o drama documental, seria impossível ‘limpar’ as suas 

influências na obra como um todo. Então a proposta para solucionar a 

dramaturgia foi trabalhar com a construção de uma dramaturgia colaborativa e 

ainda influenciada pelos princípios do drama documental. 

Trata-se, portanto, de um espetáculo épico, que trouxe para sua 

composição experiências de vida dos atores e da atriz, dados estatísticos e a 

influência do universo do terreiro de Mãe Eunice.  

 

O ELENCO 

 

No final de 2017 foi iniciada a procura pelo elenco da montagem, porém 

sem incentivo financeiro não foi possível prosseguir com a produção. No 

primeiro semestre de 2018 surgiu o primeiro prêmio de incentivo ao Teatro do 

estado de Rondônia, o Prêmio de Teatro Jango Rodrigues, e após captar o 

prêmio e a Beradera Companhia de Teatro teve a possibilidade do 

financiamento do projeto ÌFÉ.   

O primeiro elenco foi composto por Andressa Silva, Elias Alves, Elizeu 

Braga e Flávia Félix. Após alguns ensaios realizados a Beradera é atravessada 

por uma tragédia, o ator e acadêmico do curso de Teatro da UNIR,  Elias Alves 

foi assassinado em frente a sua própria casa na zona leste da capital de Porto 

Velho-RO. 

Após dois meses de ensaios suspensos o grupo recomeçou o processo 

de montagem, mas o poeta e ator Elizeu Braga estava com agenda 

comprometia circulando com um monólogo e a atriz e dançarina Flávia Félix 

estava de mudança definitiva para a região sul do país. Dessa forma a opção 
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foi encontrar novos atores e/ou atrizes para compor o novo elenco da 

companhia Beradera e montar o espetáculo teatral ÌFÉ. 

Na busca pela nova composição do elenco a direção encontrou, por 

acaso, o ator e sonoplasta Júnior Brum numa manifestação em prol da 

democracia brasileira que estava acontecendo a nível nacional em diversas 

cidades do Brasil. O ator Júnior e o diretor Raoní Amaral haviam trabalhado 

juntos na Cia. Peripécias de Teatro Universitário em 2008 e 2009. Ficou 

combinado o encontro com a produção do espetáculo para apresentação do 

projeto ÌFÉ e o convite formal para a sua participação na montagem.  

Para realizar a substituição do ator Elias Alves a produção contou com a 

colaboração e indicação da professora de cursos livres de teatro Gisele 

Stering, de Porto Velho. Assim a equipe de produção aceitou a sugestão de um 

de seus alunos e indicou o seu aluno Diego Augusto. Após a apresentação do 

projeto por parte da produção e aceitação do ator, o elenco estava novamente 

composto para iniciar os ensaios e as pesquisas.  
 

Imagem 5: Cena do Ebó 

 

Fonte: Luana Lopes. Fotografia tirada na apresentação de ÌFÉ no hotel pousada da sete – 

2019. 
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Imagem 6: Cena do Zé Pelintra na recepção 

 

Fonte: Luana Lopes. Foto tirada durante a apresentação de ìFÉ no hotel pousada da sete – 

2019. 

Imagem 7: Trilha sonora  

 

Fonte: Raíssa Dourado. Foto tirada durante a apresentação de ÌFÉ – 2019. 
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Imagem 8: Foto com o público 

 

Fonte: Beradera. Foto tirada após a apresentação de ÌFÉ no hotel – 2019. 

A EQUIPE DE ÌFÉ 

 

FICHA TÉCNICA  

Direção e Dramaturgia: Raoní Amaral. 

Dramaturgia dos Quartos: Andressa Silva, Diego Augusto e Junior Brum. 

Elenco: Andressa Silva, Diego Augusto e Júnior Brum. 

Figurinista: Selma Pavanelli. 

Costureira: Rita Magno. 

Cenografia: Ismael Neves. 

Trilha Sonora: Raoní Amaral e Tanison Passos. 

Dramaturgia da Luz: Raoní Amaral. 

Fotografia e Filmagem: Anne Salles, Luana Lopes e Raissa Dourado 

Produção: Matheus Amorim e Raoní Amaral. 

Projetista: Denise Cristal. 

Assessoria de Imprensa: Folk Produções. 
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A PESQUISA DE CAMPO 

 

Após o elenco formado a pesquisa de campo foi iniciada no que diz 

respeito à matriz afro religiosa. Inicialmente  as visitas foram feitas aos mesmos 

terreiros de Umbanda e Candomblé que foram visitados na etapa de pesquisa 

do GEPIAA. O terreiro Ilê Asé Xirê Oyá da mãe Wilma Inês foi o primeiro a ser 

visitado pela equipe de ÌFÉ, por possivelmente se tratar de um dos terreiros de 

candomblé mais tradicionais da capital rondoniense.  

Em seguida a equipe de ÌFÉ foi ao terreiro Ilê Asé Ibá Toronifã onde uma 

integrante do GEPIAA pertence ao terreiro,   o seu marido é o pai de Santo da 

casa, o pai Marcos de Ogun.  Sua esposa e ekédji do terreiro, Leidimar Alencar 

também participou do macro projeto Mãe Eunice, fato que facilitou o acesso 

para a pesquisa focando no embasamento teórico, amadurecimento do da 

montagem, lapidação dos elementos técnicos e a concepção estética do 

espetáculo.  

Além desses dois terreiros citados acima o grupo  também foi ao Ilê Asé 

Feran Moyo, mais conhecido como terreiro de Santo Antônio de dona Bibi. 

Trata-se do terreiro onde a falecida avó (Bibi) do ator Júnior Brum era a mãe de 

santo. Apesar de dona Bibi ter falecido em 2016 o terreiro atualmente continua 

em atividade e já completou 40 anos de casa aberta em Porto Velho.  

 

EM BUSCA DE PALCO ALTERNATIVO 

 

Antes mesmo de iniciar o processo de composição das cenas,  já 

estávamos  convencidos que não apresentaríamos a peça  em nenhum dos 

teatros convencionais da cidade de Porto Velho.  Afinal de contas,  o valor para 

conseguir apresentar uma peça teatral no Teatro  Estadual Palácio das Artes,  

é absurdo,  e sem deixar de evidenciar a burocracia para formalizar,  e 

conseguir a liberação do corpo de bombeiros, até porque o teatro estadual está 

sempre com alguma irregularidade no que diz respeito à estrutura física do 

prédio. 

Alugar o Teatro Estadual Palácio das Artes seria muita 

irresponsabilidade da direção e produção de ÌFÉ, pois cogitar a ideia de gastar 
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mais da metade do orçamento captado pelo prêmio de teatro Jango Rodrigues 

somente para alugar o espaço para as apresentações seria irracional. Então a 

solução veio após ter a notícia de que o hotel Pousada da Sete que pertence á 

avó do diretor da montagem estava desocupado. 

 O Hotel Pousada da Sete,  está localizado na região do antigo centro, 

na Avenida Sete de Setembro em Porto Velho–RO. Nos anos 1970 o prédio de 

dois andares abrigava um comércio no andar de baixo e a avó Tercy ficava no 

andar de cima, ou seja, é um lugar de muitas memórias. 

 

OS ENSAIOS 

 

A rotina de sala de ensaio iniciou em Setembro de 2019 e foram 

estipuladas dez horas de sala de ensaio por semana. Além dos ensaios os 

atores dedicavam 04 horas por semana para a pesquisa individual sobre a 

matriz afro religiosa, dúvidas e/ou considerações sobre a produção individual e 

coletiva. Com o desenvolver da pesquisa e ainda pautado nos princípios do 

teatro documentário, passamos a focar nos orixás que regiam o terreiro de mãe 

Eunice: Oxum, Xangô e Zé Pelintra. 

 

PREPARAÇÃO CORPORAL 

 

Foi criada uma sequência de preparação corporal com alongamento, 

aquecimento e práticas relacionadas ao yoga a fim de preparar o elenco. A 

montagem exige um preparo físico, pois o elenco canta, dança, interpreta e faz 

entradas e saídas rápidas entre as cenas.  

 

ROTINA DE PREPARAÇÃO CORPORAL: 

 

1- Aquecimento: Rotação do pescoço, ombros, tórax, quadril, pernas, 

joelhos e pés; 

2- Saudação ao sol, sequência de movimentos praticado na yoga; 

3- Saudação a lua, sequência de movimentos praticado na yoga; 
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4- Exercícios de resistência física; 

5- Aquecimento vocal; 

6- Composições e repetições de danças e coreografias; 

7- Jogos, Improviso e criação cênica; 

8- Sala de Ensaio e criações de cenas. 

 

SETEMBRO DE (2018) 

 

Foram feitas composições de coreografias, pesquisa de campo nos 

terreiros com o intuito de preparar o elenco no que diz respeito aos ritos e 

observar os elementos presentes nos rituais para utilizar nas criações coletivas 

e individuais. Estudo da essência da gestualidade de cada entidade, suas 

roupas, músicas, as cores, dentre tantos outras caracteríscas. 

 

OUTUBRO 

 

O objetivo foi compor cenas individuais nos quartos do hotel com 

duração de quinze minutos, e que dialogassem com a temática afro-religiosa. 

Com o auxílio da direção cada ator/atriz do elenco ficou responsável pela 

criação do seu próprio texto, produção e direção da cena individual e 

explorando as possibilidades sobre o lugar de fala de cada um do elenco, a fim 

de trazer potência criativa para o processo de criação colaborativa. 

Para impulsionar a criação das cenas individuais dos quartos foi aplicada 

ao elenco uma ‘ficha de criação de personagem’. Nessa ficha continha os 

seguintes itens: lugar; tema; frase; nome; idade; estado civil; cidade; 

características físicas; características emocionais; o que aconteceu com ela? 

(conflito); segredo(s); uma música; fazer um desenho. A ficha de criação foi 

aplicada para identificar o lugar de fala do cada um e explorar a potência 

criativa relacionada ao(s) discurso(s) trazido(s) pelo e o processo de costura 

dramatúrgica relacionado à temática afro - religiosa.  
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NOVEMBRO 

 

Após observar as dificuldades encontradas no macro projeto no que diz 

respeito aos direitos de imagem,  e aos direitos sobre a história pessoal da Mãe 

Eunice, a solução foi desvencilhar a montagem dos princípios do drama 

documental e da necessidade de estar atrelado a fatos relacionados 

unicamente à mãe Eunice da Oxum e seu terreiro. 

É impossível desvencilhar por completo a montagem dos princípios do 

drama documental naturalmente, posto que os princípios dessa modalidade 

teatral nos acompanhar desde 2016. Mas mesmo que o gênero documental 

continuasse influenciando a dramaturgia, ao desvencilhar dos princípios 

documentais a  montagem ganhou novas perspectivas e soluções 

dramatúrgicas como a criação de 03 personagens que costuram toda a 

temática, de forma transversal, além, é claro, da temática central da matriz 

afro-religiosa.  

Dessa forma não pensaríamos somente na mãe Eunice,   e sim nas 

mães de santo em geral. Não pensaríamos somente nos adeptos do Ilê Axé 

Oxum Aladê, e sim de terreiros de forma geral. Essa perspectiva de ampliar 

mais as possibilidades se aplicam às temáticas religiosas e posteriormente as 

temáticas que o elenco trouxe individualmente através de suas pesquisas 

pessoais,  e coletivas  para a sala de ensaio. Nesse momento as pesquisas de 

campo  demonstraram  ser fundamentais à montagem, pois foi através delas 

que conseguimos trabalhar tantos elementos com propriedade e consciência 

nessa etapa de mudança de construção e apropriação de outros elementos 

para a criação da dramatúrgica. 

 

QUILOMBOLA, FILHA DE SANTO E UNIVERSITÁRIO 

 

Após desvencilhar ÌFÉ dos princípios do Drama Documental surgiram 

três personagens que assumiram os papéis de manterem as temáticas 

transversais vivas na dramaturgia: O Quilombola, A Filha de Santo e O 

Universitário. 
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O Quilombola  é uma personagem de aspecto histórico mais antigo, ou 

seja, uma personagem que traz à tona a historicidade da segregação do povo 

negro, desde seu contrabando em países africanos e sua escravização no 

Brasil e no mundo. Carrega consigo a ancestralidade da resistência a fim de 

combater as tantas violências sofridas e que serve de exemplo para as outras 

personagens que são de gerações posteriores.  

A gênese dessa personagem está na mistura do texto acadêmico “Nasci 

na mata, nunca tive senhor. História e memória dos mocambos do baixo 

Amazonas” (FUNES, 1995) misturados às histórias coletadas na pesquisa de 

campo. 

O texto “Nasci na mata, nunca tive senhor. História e memória dos 

mocambos do baixo Amazonas” é um artigo escrito e publicado em 1995, pelo 

professor de História da Universidade do Ceará, Eurípedes A. Funes. O artigo 

aborda os quilombos do baixo Amazonas e especificamente a comunidade 

rural chamada Pacoval, lugar de enunciação das memórias dos mocambeiros 

que habitavam a margem direita do rio Curuá em Alenquer no estado do Pará. 

O autor relaciona a época da escravidão ocorrida no Brasil com a resistência e 

a luta pela liberdade do povo quilombola na região de mocambos, e as matas 

como lugar alternativo e de resistência dos escravos quilombolas do baixo 

Amazonas. Utilizando da memória oral e a documentação escrita na sua 

pesquisa, o professor Eurípedes traz a história e a memória da resistência do 

povo quilombola, além de seu papel histórico ao revelar as matas como um 

espaço social alternativo ao universo escravocrata vivido por todo o século XIX. 

A Filha de santo é possivelmente a de maior influência dos princípios do 

gênero documental, pois a gênese da sua criação foi inspirada no relato de 

uma filha de santo que pertenceu ao terreiro de mãe Eunice por 

aproximadamente trinta anos. Inicialmente essa personagem tinha como fio 

condutor trazer somente os fatos específicos do terreiro de mãe Eunice, os 

acontecimentos, as demandas de se manter ativo em meio ao preconceito 

religioso sofrido pelos terreiros de matriz afro. Mas aos poucos outras histórias 

e memórias de outros terreiros pesquisados durante a montagem de ÍFÉ 

passaram a compor a criação dessa personagem. A história de todos os 

terreiros que pesquisamos tem memórias de resistência no que diz respeito a 

garantia aos devotos da matriz afro religiosa de praticarem seus rituais. A Filha 
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de Santo é a personagem que traz essas memórias de embate e resistências, 

primeiramente baseada na história de mãe Eunice e em seguida misturada às 

histórias coletadas nos terreiros.  

À medida que a pesquisa de ÌFÉ foi se desenvolvendo e as visitas a 

outros terreiros foram tornando-se habituais, constamos que era algo comum 

nos terreiros visitados coletarmos histórias relacionadas ao acolhimento de 

pessoas expulsas de casa por alguma situação adversa e encontrarem abrigo 

em terreiros de umbanda e candomblé. Tanto as memórias sobre resistência 

dos terreiros como as memórias sobre acolhimento de pessoas marginalizadas 

pela sociedade foram inseridas na dramaturgia através da personagem Filha 

de Santo.  

O Universitário. Esse personagem teve sua gênese inspirada nas 

histórias pessoais do próprio ator que interpreta o papel em ÌFÉ, misturadas 

com histórias e memórias levantadas pela pesquisa de campo. Nos ensaios 

individuais foi possível fazer um levantamento de possibilidade de questões 

pessoais a serem inseridas no processo de montagem partindo dos fatos da 

vida real do ator. Inserir inquietações individuais faz reverberar as inquietações 

pessoais do ator Júnior Brum, que é neto de mãe de santo, mas que manteve 

seu terreiro ativo até os dias de hoje, apesar do falecimento de sua avó em 

2018. Júnior Brum também se reconhece negro, homossexual e periférico e 

essas identidades atravessam a dramaturgia, trazendo os fatos da vida real do 

ator e se misturaram ao universo do Universitário, trazendo as mesmas lutas 

ideológicas para ambos. O Universitário representa o momento atual das 

violências sofridas pelos negros e as discussões contemporâneas sobre os 

racismos ainda sofridos em pleno século XXI e a esperança da emancipação 

através dos estudos, conhecimento e politização dos negros, pobres, 

periféricos e homossexuais em busca de representatividade. 

 

DEZEMBRO E JANEIRO 

 

Foram dois meses de ensaios focados na construção da cena do 

Quilombola, Filha de santo e Universitário e a estruturação dos elementos 

técnicos da cena individual dos quartos. 
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FEVEREIRO 

 

Criação da penúltima cena e a composição da costura cênica dos 

momentos itinerantes. Repetição do ensaio do começo ao fim, várias vezes, 

conhecido como “passadão” ou “corrido” e em Março foi realizada a estreia.  

 

MARÇO 

 

Construção da cena final e realização do ensaio geral aberto realizado 

no próprio hotel tendo como público a equipe técnica de ÌFÉ, acadêmicos e 

professores do DArtes e alguns membros do GEPIAA.  

 

APRESENTAÇÃO DO ENSAIO GERAL 

 

Após a apresentação do ensaio geral ocorreu um bate papo com o 

público presente e a realização de apontamentos de natureza técnica do teatro 

pela parte de professores do DArtes, e apontamentos técnicos sobre a 

presença dos ritos na cena pela parte do GEPIAA e apontamentos da própria 

equipe técnica de ÌFÉ a fim de aprimorar a montagem. 

A ESTÉTICA DE ÌFÉ 

 

Uma hora antes do espetáculo iniciar,  a equipe que recepcionava o 

público estava vestida toda de branco, em frente ao hotel e usando perfume de 

alfazema para entregar as senhas ao público.  Eram entregues no máximo 25 

senhas pela produção, fazendo a alusão às vestimentas utilizadas nos terreiros 

pelos filhos de santo e era distribuída era um búzio perfumado com essência 

utilizada nos rituais e entregues uma hora antes de iniciar o espetáculo. 

Momentos antes de iniciar o espetáculo era aberto um pequeno portão 

com acesso a uma escada que levava ao andar de cima. As paredes da 

escadaria eram vermelhas e com degraus pretos trazendo a combinação de 
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cores das entidades denominadas Exus. A escada estava iluminada com 

muitas velas de cor preta, vermelha, branca, amarela e marrom, fazendo 

referências às cores das entidades que mãe Eunice trabalhava no seu terreiro. 

Muitos incensos foram espalhados pelo hotel com o intuito de trazer a 

ambientação dos terreiros para o nosso palco e as essências utilizadas eram 

de alecrim e flor de laranjeira, essências que representam a orixá Oxum. 

Após subir as escadas o público era direcionado pela produção para 

sentar em bancos onde o cenógrafo aplicou a técnica de pátina que imitam 

madeiras reaproveitadas. Os bancos de pátina estavam encostados nas 

paredes de uma sala de recepção no andar de cima. A sala foi iluminada com 

fios e lâmpadas incandescentes fazendo alusão à iluminação e aos bancos 

utilizados nos terreiros de umbanda e candomblé.  

 

A ESTÉTICA DA TRILHA SONORA 

 

 A trilha sonora do espetáculo foi criada fazendo alusão à estrutura que 

são encontradas principalmente nos terreiros de umbanda. Dois integrantes do 

elenco utilizavam dois atabaques, um agogô, um pandeiro e canto. Os 

atabaques ficavam posicionados aproximadamente a dois metros de distância 

do púbico numa espécie de antessala separada por duas portas de ferro e 

vidro que ficavam abertas durante as apresentações. Como plano de fundo dos 

atabaques foi utilizado um tecido de cor mostarda com um estandarte branco 

costurado ao centro, escrito ÌFÉ com letras de tecido dourado e búzios. 

 

 

A ESTÉTICA DO HOTEL 

 

Outra relação possível a ser feita é sobre a estrutura física do hotel. O 

hotel é divido em quartos da mesma forma que comumente é divido nos 

terreiros afro religioso. Cada entidade pode ter um quarto no terreiro que a 

representa, chamado ‘quarto de santo’, e esse quarto de santo guarda os 

elementos, imagens, mistérios e a força de cada entidade. O elenco e o público 

se dividem em três quartos diferentes onde o próprio elenco criou e dirigiu sua 
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própria cena, ou seja, é como se cada personagem do elenco tivesse seu 

próprio quarto,  com suas particularidades, especificidades e espaço físico 

individual da mesma forma que ocorre nos terreiros.  

Após apresentados os quartos individuais o público é reunido novamente 

num corredor com acesso a todos os quartos individuais. O público que foi 

dividido em três se reencontra e ocupa o corredor do hotel. Após a cena do 

corredor a deusa Oxum aparece e guia o público novamente para a sala de 

recepção com os bancos de pátina e com bandejas com alimentos de cor 

amarela como manga, melão, milho, tangerina, banana, amendoim e outros 

alimentos que compunham o cenário da última cena. 

Nesse momento o público se reúne na sala de recepção do hotel e 

acendem em volta das bandejas de alimentos,  as velas que receberam 

durante a apresentação. Ao som dos atabaques Oxum abençoa o público, os 

alimentos e sai de cena, o elenco cobre os atabaques com um tecido branco e 

a peça finaliza.  

 

Zé pelintra no corredor do hotel 

 

Fonte: Beradera. Registro do efeito especial de desaparecimento do Zé Pelintra – 2019. 

 

PRIMEIRA E SEGUNDA TEMPORADA 
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O edital do prêmio de teatro Jango Rodrigues exigiu como contrapartida 

06 (seis) apresentações com ingressos gratuitos para o público de Porto 

Velho–RO. Encerradas as 06 (seis) apresentações exigidas pelo edital na 

primeira temporada, a Beradera Companhia de Teatro realizou de forma 

independente 03 (três) apresentações extras além das exigidas pelo edital. A 

primeira e a segunda temporada de ÌFÉ utilizaram como palco  o Hotel 

Pousada da Sete,  em  Março e Abril, totalizando nove apresentações. 

 

A TERCEIRA TEMPORADA 

 

Após encerrar as apresentações da primeira e segunda temporada 

ocorreu o desligamento de um integrante do elenco, fato que trouxe para o 

grupo a necessidade de buscar um novo integrante. Após a substituição e 

meses de sala de ensaio a Beradera estreia o novo elenco e realiza a terceira 

temporada de ÌFÉ. A terceira temporada foi apresentada em Dezembro 

utilizando como palco um casarão num sítio onde funcionou um terreiro de 

Umbanda por aproximadamente dez anos.  

Antes da pandemia do COVID-19 a agenda estava marcada para 

apresentar nos terreiros de Umbanda e Candomblé da capital, mas por 

limitações da pandemia a agenda para a quarta temporada ficou sem data 

definitiva. Atualmente ocorrem ensaios para a montagem da versão on-line 

para apresentar nas plataformas de interação pela internet.  

 

RELATO PESSOAL  

O PRIMEIRO CONTATO COM AS MANDINGAS 

 

Eu tinha entre quatro e cinco anos de idade quando meu pai e minha 

mãe se separaram. Meu pai continuou morando em Porto Velho-RO onde se 

casou novamente e minha mãe, minha irmã e eu fomos morar na casa da 

minha avó materna em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. 

Minha avó materna Maria Santa Delaspora Izo ou ‘vovó Santa’, era uma 

benzedeira conhecida no pequeno distrito de Ribeirão Preto chamado Bonfim 
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Paulista-SP. Vovó Santa fazia rezas para curar todo tipo de mazela: mau 

olhado, ‘quebrante’, criança ‘desenganada’, criança que já deveria ter 

começado a andar e ainda não andava.  

Ela tinha um pilão grande de madeira maciça que ficava na garagem 

próximo a um jardim repleto de plantas que ela utilizava nesse processo de 

benzer. Quando a criança não andava, por exemplo, ela macerava ervas no 

pilão, colocava as pernas da criança dentro do pilão e sussurrava algumas 

rezas e pronto, a criança em poucos dias começava a andar.  

Guardo essas recordações com muito carinho, pois é através desse tipo 

de memória que desconstruí alguns preconceitos relacionados às religiões. E 

para ficar mais especial essa lembrança virou um trecho do texto dramático na 

montagem de ÌFÉ. 

 

PRIMEIRO CONTATO COM A RELIGIOSIDADE 

 

Quando eu tinha aproximadamente seis anos de idade minha irmã e eu 

retornamos à Porto Velho e fomos morar com meu pai e sua segunda esposa 

que é até hoje umbandista e candomblecista. A minha madrasta, que chamo 

carinhosamente de ‘tia Ana’, acordava todos os dias bem cedo para fazer os 

ritos e rezas numa casinha de santo de 4 metros quadrados que tinha no fundo 

do terreno da nossa casa. Nessa casinha de santo tinham imagens de 

entidades afro religiosas, imagens de santos católicos, quadros de anjos, 

incensos, velas de todas as cores e tamanhos, alguns livros e revistas sobre 

temas exotéricos e uma cadeira no centro do quartinho. Cada dia da semana 

era uma comida diferente para ofertar, uma vela de cor diferente para acender, 

uma reza diferente para fazer e uma música diferente para cantar. Morei com 

Tia Ana e meu pai até meus 24 anos de idade, ou seja, durante todo esse 

período de quase duas décadas pude observar a misteriosa, complexa e 

disciplinada rotina de quem exerce a fé na matriz afro religiosa.  

 

A YALORIXÁ  
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Com aproximadamente catorze anos de idade uma mãe de santo, amiga 

da tia Ana, foi até a nossa casa fazer uma visita. Quando abri o portão era uma 

mulher muito formosa e elegante, com vestido e turbante brancos, cheia de 

anéis, colares, pulseiras, brincos, usando um perfume doce e forte. A luz do sol 

aquele dia estava a pino e realçava o branco da roupa e o dourado das joias. 

Ela entrou e passando a mão na minha cabeça disse: Deus lhe abençoe meu 

filho. Essa cena nunca saiu da minha cabeça. Essa foi a única ocasião que vi 

essa amiga da Tia Ana em toda minha vida e em 2016, após uma década do 

seu falecimento, mãe Eunice da Oxum se torna objeto de pesquisa que 

inspirou o macro projeto de pesquisa e a montagem teatral ÌFÉ.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tanto o projeto como a pesquisa do Trabalho de Conclusão de Curso 

em Teatro da Universidade Federal de Rondônia surgiu a partir do projeto ‘Mãe 

Eunice da Oxum: a feiticeira do governador’. Além da criação de um texto 

dramático e a realização da montagem teatral ÌFÉ, também carrega consigo 

discursos e a força de um espetáculo representativo no que diz respeito às 

lutas afirmativas dos povos da cultura afro-religiosa, e propõe o enfrentamento 

através do teatro, contra as intolerâncias e violências ainda presentes no 

cotidiano do povo negro no Brasil. 

O macro projeto foi desenvolvido pelo GEPIAA com o objetivo de 

resgatar a biografia, a trajetória religiosa, a influência política e histórica da 

edificação do terreiro Ilê Axé Oxum Aladê em Rondônia. Mãe Eunice da Oxum 

foi a personagem central da pesquisa do GEPIAA e mesmo que a montagem 

tenha tentado se desvencilhar dos princípios do teatro documental, ela foi a 

principal inspiração para a montagem do espetáculo ÌFÉ. 

Desde 2016.2 o objetivo geral do projeto do trabalho de conclusão de 

curso foi a realização e a construção da dramaturgia colaborativa e a 

montagem do espetáculo teatral ÌFÉ. Inicialmente o projeto visava montar a 

peça teatral utilizando somente os princípios do drama documental e utilizando 

a trajetória de mãe Eunice para embasar na prática e na teoria a elaboração da 

montagem final, no entanto, ao longo do processo revelou-se impossível. 
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 O cronograma do projeto de TCC foi idealizado para ser executado 

entre dezembro de 2017 a junho de 2018, porém pela ausência de incentivo 

financeiro a realização desse cronograma foi inviabilizada. Somente após o 

recebimento do prêmio Jango Rodrigues(2017) que foi possível dar 

continuidade ao projeto e reestruturar um novo cronograma para a montagem. 

Em agosto de 2018 o processo de ensaio iniciou e somente em março de 2019 

foi realizada a estreia e a apresentação de duas temporadas no Hotel Pousada 

da Sete. Finalizadas a apresentações das duas primeiras temporadas, um 

integrante do elenco deixa a montagem e a companhia Beradera investe 

aproximadamente quatro meses para resolver as demandas de uma 

substituição. Em dezembro de 2019 ocorreu a reestreia e reestruturação de ÌFÉ 

para o casarão que funcionou um terreiro de umbanda no bairro Nacional em 

Porto Velho–RO.  

Mesmo com o cronograma modificado o objetivo geral da proposta foi 

atendido, pois a construção da dramaturgia e do espetáculo teatral como 

produto final da pesquisa foi concretizado e atualmente, tanto o texto dramático 

como a montagem estão disponibilizados gratuitamente no YouTube no link: 

https://www.youtube.com/watch?v=IWhMfZEENVo&t=1093s  

Outro objetivo alcançado com projeto de concepção e montagem de ÌFÉ 

foi a utilização das linguagens artísticas e culturais como o teatro, a música, a 

dança e a matriz afro religiosa para reflexão das relações étnicas, sociais, 

políticas e culturais, partindo do terreiro de mãe Eunice da Oxum e alcançando 

temáticas transversais, principalmente relacionados a intolerâncias sofridas 

pelas religiões espíritas afro descendentes. 

 Além das reflexões propostas pelo processo de montagem e concepção 

do espetáculo, o trabalho também identifica  a contribuição de grupos afro 

religiosos para a formação cultural e social no entorno dos bairros onde está 

localizado o terreiro e dessa forma dando importância às memórias político-

culturais da personagem Mãe Eunice de Oxum, além de sua influência para a 

cidade de Porto Velho RO. 

O conhecimento da prática de alguns rituais realizados no terreiro de 

mãe Eunice da Oxum foram referências principalmente no que diz respeito à 

estética da montagem. E com a pesquisa de campo realizada pela equipe de 

ÌFÉ foi possível pesquisar outros rituais de outros terreiros,  a fim de 
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complementar os estudos e composição da estética da montagem, utilizando 

de elementos, rituais e as  tradições encontradas somente em terreiros de 

matriz afro religiosa.  

A partir do momento em que a direção desvencilhou a montagem do 

teatro documentário,  a metodologia colaborativa assumiu a força motriz de 

criação cênica. A história individual e pessoal do elenco assume o papel de 

criação e costura cênica. As memórias pessoais do elenco  e as histórias 

colhidas na pesquisa de campo passaram a compor o desenvolvimento da 

montagem. Portanto, utilizamos a  coleta de relatos em terreiros afro religiosos 

de Porto Velho,   e com o auxílio da direção foram compostas  as cenas da 

montagem do espetáculo IFÉ, onde se tentou  desconstruir  os preconceitos 

sobre as práticas afro  religiosas  tão presentes em nossa cultura, abrindo 

espaço para o resgate das histórias de personalidades tradicionais, como  as 

mães de santo, e os  terreiros afro religiosos de Porto Velho  que povoam o 

imaginário popular.  
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