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Proposta da vivência

Experiência sensorial 
 Anduba Anga Anetê 

Proponente 

Construção

Duração Estimada

Objetivo

Descrição da proposta

Equipe

Recursos

Centro MAGIS Amazônia

Tomé SJ, Natália Maia e Paula Petruccelli

Proporcionar aos (às) participantes uma experiência 
integral de imersão em temáticas de justiça 
socioambiental, por meio de provocações sensoriais, 
contemplativas e  um bate-papo informal.
A vivência "Anduba Anga Anatê", que traduzida do 
tupi-guarani signi�ca "sentir a alma elevada", foi 
elaborada pela primeira vez para ser realizada no terceiro 
Fórum MAGIS Brasil, em 2017. Desde então vem 
sendo adaptada a diversos contextos e temas. Aqui 
apresentamos a estrutura básica e dois exemplos de 
provocações sensoriais.

Condutor(a) da vivência: responsável pela fala e pelas 
intervenções orais.

Condutor(a) do som: responsável pelo controle dos 
equipamentos de som e por conduzir a sonorização. 

Condutores (as) sensoriais: responsáveis por dinamizar 
as ações e por concretizar as provocações sensoriais nos 
(as) participantes.
Microfone, caixa de som, vendas, material para 
ambientação informal e tecidos resistentes su�cientes 
para grupos de cada 4 participantes.

Experiência Sensorial
Dicas para mais amar a Criação

 2 horas
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Estrutura 
1. Boas vindas e apresentação dos (as) participantes
Tempo: 15 minutos
Como a vivência é uma atividade que demanda um tempo de execução largo, é 
recomendável que o(a) condutor(a) conduza este momento de forma bastante simples 
e rápida, com uma breve apresentação do momento, da equipe e dos (as) participantes, 
num tempo máximo de 15 minutos. 

2. Situar-se para a vivência 
Tempo: 5 minutos
Normalmente os(as) participantes chegam agitados (as) ou ainda não estão 
concentrados(as) para viver a experiência devido a diversos fatores externos, por isso, é 
fundamental que os(as) condutores (as) fomentem este espaço inicial para que 
todos(as) se situem e silenciem gradativamente, para que, assim, re�itam e se preparem 
para experimentar a vivência. 
O ideal é que o ambiente seja adequado, com bastante espaço e conexão com a 
temática proposta. Além disso, quem conduz deve contribuir para proporcionar um 
melhor momento de re�exão. De forma breve, pode-se seguir os seguintes passos:

3. Venda dos participantes
Tempo: 5 minutos
Neste momento, acredita-se que os(as) participantes já estejam tranquilamente 
dispostos (as) e interiormente prontos (as) para viver a experiência. Então, dependendo 
do tema e da metodologia escolhida para a vivência, pode-se manter a música usada na 
etapa anterior ou fazer uso de uma outra que melhor se adequa ao momento e à 
sensação que se deseja passar, vale lembrar que os (as) participantes (as) devem estar 
vendados (as).

a) Pedir para que se espalhem pelo local e encontrem uma posição confortável,  
dando certa distância de outro(a) participante.
b) Colocar uma música ambiente e relaxante (Sugestão: mantra, sons da natureza, 
música clássica, instrumental…).
c) Pedir para que fechem os olhos, se tranquilizem e silenciem (Sugestão: respirar 
e escutar a respiração, esquecer os problemas...).
d) Fazer perguntas suavemente e de forma espaçada (Sugestão: o que me move 
para estar aqui, o que espero…).
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4. Provocações sensoriais:
Tempo: adaptável
É o momento mais importante da atividade, pois é onde vão ocorrer as moções 
sensoriais. Pode ser dividido em diferentes momentos/pontos para facilitar a logística 
dos (as) condutores (as) e o aprofundamento no tema. Apesar da proposta já de�nida, 
quem conduz a vivência deve estar alerta e contar com a sensibilidade na hora de 
conduzir o momento. Durante toda a realização deste momento, a equipe deve prestar 
especial atenção às reações dos (as) participantes. Pessoas sensíveis a determinados 
temas ou temporariamente vulneráveis podem reagir de maneira exacerbada e a 
equipe deve estar preparada para atendê-las. Por esse motivo, é importante contar com 
pessoas experientes ao realizar a atividade, para acolher e solucionar possíveis 
ocorrências. Abaixo descrevemos dois exemplos de provocações: justiça 
socioambiental e comunidades quilombolas. Outros podem ser adaptados a partir dos 
exemplos.

5. Momento breve de oração pessoal 
Tempo: 10 minutos
Após a retirada das vendas dos (as) participantes, é normal que �quem um pouco 
atordoados (as) e ainda sentindo o ecoar das provocações sensoriais. Então, para que 
todos esses sentimentos não se percam, é importante fomentar um breve momento de 
oração pessoal, para que assim possam rezar o que foi experimentado de forma mais 
profunda e individual, deixando que as impressões permaneçam interiormente. 
Para este momento, é fundamental deixar os (as) participantes livres, mas garantir que 
na re�exão haja conexão com a estrutura temática e com a divisão das etapas sensoriais. 
Ou seja, se na etapa anterior tiveram 4 momentos, o grupo de trabalho deve fornecer 
um papel com indicações para a oração contendo uma pergunta que melhor resume 
cada um desses momentos. Estas perguntas são apenas uma orientação e não uma 
obrigação a se seguir ou responder, pois este momento é bastante pessoal e cada um(a)  
re�etirá naturalmente à sua maneira.
Sugestão: deixar uma música suave tocando  no local para melhorar o ambiente.   

6. Partilha em grupo 
Tempo: adaptável
Para �nalizar a atividade, é importante ouvir as sensações experimentadas, os 
sentimentos que �caram ecoando durante a oração e as impressões pessoais sobre a 
vivência. Esse momento pode ser conduzido de forma espontânea e quem conduz pode 
fazer uma re�exão breve e ainda trazer perguntas para abrir a partilha. Dependendo do 
número de pessoas e da disponibilidade de tempo, os (as) participantes podem ser 
divididos (as) em pequenos grupos para dinamizar a partilha. 

Experiência Sensorial
Dicas para mais amar a Criação

1) Primeiro Momento: Eu, natureza
Silenciar-se 

Inicia-se com uma música de meditação:         Ou busque por “Música de Meditação para Energia Positiva”

O (A) participante é convidado (a) a fechar os olhos e encontrar uma posição 
confortável sentado (a), que o (a) permita silenciar interiormente.

Vendas
Quando os (as) participantes estiverem mais calmos (as), as vendas são colocadas pela 
equipe de condutores (as). Deve-se dar um momento para que se acostumem com a 
mesma.

Sentir o ambiente ao seu redor
Os (as) condutores (as) sensoriais irão auxiliar os (as) participantes a se levantarem e 
irão guiá-los (as) pelo espaço. Levar os (as) participantes até onde possam interagir 
com as árvores, com a grama etc.

Inicia com o efeito sonoro de �oresta:         Ou busque por “Som da �oresta”

O(a) condutor(a) orienta-os (as) a sentir o espaço, interagir com o ambiente. Faz uma 
breve fala sobre a importância do meio ambiente, inspirando-se na Laudato Si’. Falar 
sobre o dom de Deus, a Casa Comum etc.
O som de Natureza continua enquanto os (as) participantes exploram o espaço.

A queda das árvores
Interromper os efeitos sonoros. O(a) condutor(a) da vivência diz “A natureza cala para 
ouvir o mais belo dos cantos”. 

Começa o canto do uirapuru:           Ou busque por “Canto do uirapuru”

“Porque o nosso dia a dia é tão corrido que não paramos para prestar atenção nas 
belezas proporcionadas pela natureza? Tão sagrada…”

O canto é interrompido pelo barulho do machado:      

Seguido pela serra elétrica: 

Neste momento os (as) participantes serão derrubados (as) pelos (as) condutores (as), 
imitando as árvores derrubadas.

Meditação
Com os (as) participantes ainda deitados (as), inicia com o som do canto do 
bem-te-vi:

a) O(a) condutor(a) da vivência pede que os (as) participantes re�itam sobre as 
seguintes perguntas:

1)Quem eu sou perante a natureza?
2)Quem ela é dentro de mim?

2) Segundo Momento: Eu, povos originários
Continua-se com o som do bem-te-vi, a �m de ajudar na transição dos pontos.
Fala sobre a pureza da relação dos povos com a natureza, sobre a sua proteção, sobre 

o usar apenas o essencial para viver. Local sagrado.

Música “Indígena”, Conrado Pera:

Em seguida, inicia uma canção indígena “KWORO KANGO”, Kayapó:

Os (as) condutores (as) sensoriais irão levantar os (as) participantes, será passado no 
corpo tinta de urucum ou barro molhado (simbolizando as pinturas corporais) e se 
iniciará uma dança circular ao som da música.

A música é silenciada e o protesto começa
a)Primeiramente com a fala de um ativista:  

b)Em seguida inicia o protesto do cacique Veron: 

Retoma a canção indígena 

e os (as) participantes começam a ser puxados (as), empurrados (as) pelo espaço, 
enquanto são realizados sons de pauladas. 

Fala do(a) condutor(a) “Esse povo, apesar de sofrido, é um povo guerreiro, forte, 
valente, que não cala, mesmo que sofra com seu sangue derramado, sangue da �oresta 
e sangue da sua gente. E é assim que seguem lutando, seja na linha de frente com os 
latifundiários e defensores do agronegócio, seja vindo até aqui para lutar por seus 
direitos”.

Com os (as) participantes parados (as), os (as) condutores (as) sussurram aos seus 
ouvidos o nome de indígenas que morreram em defesa de seus povos. E em seguida, 
faz-se silêncio. O silêncio simboliza o �m das batalhas indígenas, pois quando um (a) 
indígena é assassinado (a) ninguém �ca sabendo.

3) Terceiro momento: Eu, sociedade contemporânea
O(a) condutor(a) inicia situando os (as) participantes no local onde estão (cidade, 

bairro)
Fala: poema sobre Belém.

Em silêncio, inicia-se uma fala sobre o preconceito. “Somos divididos (as) no nosso 
dia a dia”.

Os (As) participantes serão conduzidos (as) pelo espaço de modo brusco e serão 
separados (as) em grupos diferentes no espaço. Sugerimos os seguintes grupos:

- Homossexual
- Negro (a)
- Pobre
- Indígena 
- Católico (a)
- Umbandista

Os (As) condutores (as) irão caminhar entre os (as) participantes, esbarrando e 
sussurrando palavras de ódio comumente usadas contra esses grupos.

Para �nalizar, os (as) participantes serão sentados (as) no chão ao som da música 
“Cidadão”, Zé Ramalho: 

Finaliza com a música “Funeral de um lavrador - Morte e vida severina”:  
e faz-se a meditação �nal regida pelas seguintes perguntas:

- Em que tipo de sociedade desejo viver? 
- Qual o meu papel em cuidar para que o (a) outro (a) não sofra simplesmente 

por ser  quem é? 
Quando o(a) condutor(a) notar que os (as) participantes estão relaxados (as), as 

vendas são retiradas.



4. Provocações sensoriais:
Tempo: adaptável
É o momento mais importante da atividade, pois é onde vão ocorrer as moções 
sensoriais. Pode ser dividido em diferentes momentos/pontos para facilitar a logística 
dos (as) condutores (as) e o aprofundamento no tema. Apesar da proposta já de�nida, 
quem conduz a vivência deve estar alerta e contar com a sensibilidade na hora de 
conduzir o momento. Durante toda a realização deste momento, a equipe deve prestar 
especial atenção às reações dos (as) participantes. Pessoas sensíveis a determinados 
temas ou temporariamente vulneráveis podem reagir de maneira exacerbada e a 
equipe deve estar preparada para atendê-las. Por esse motivo, é importante contar com 
pessoas experientes ao realizar a atividade, para acolher e solucionar possíveis 
ocorrências. Abaixo descrevemos dois exemplos de provocações: justiça 
socioambiental e comunidades quilombolas. Outros podem ser adaptados a partir dos 
exemplos.

5. Momento breve de oração pessoal 
Tempo: 10 minutos
Após a retirada das vendas dos (as) participantes, é normal que �quem um pouco 
atordoados (as) e ainda sentindo o ecoar das provocações sensoriais. Então, para que 
todos esses sentimentos não se percam, é importante fomentar um breve momento de 
oração pessoal, para que assim possam rezar o que foi experimentado de forma mais 
profunda e individual, deixando que as impressões permaneçam interiormente. 
Para este momento, é fundamental deixar os (as) participantes livres, mas garantir que 
na re�exão haja conexão com a estrutura temática e com a divisão das etapas sensoriais. 
Ou seja, se na etapa anterior tiveram 4 momentos, o grupo de trabalho deve fornecer 
um papel com indicações para a oração contendo uma pergunta que melhor resume 
cada um desses momentos. Estas perguntas são apenas uma orientação e não uma 
obrigação a se seguir ou responder, pois este momento é bastante pessoal e cada um(a)  
re�etirá naturalmente à sua maneira.
Sugestão: deixar uma música suave tocando  no local para melhorar o ambiente.   

6. Partilha em grupo 
Tempo: adaptável
Para �nalizar a atividade, é importante ouvir as sensações experimentadas, os 
sentimentos que �caram ecoando durante a oração e as impressões pessoais sobre a 
vivência. Esse momento pode ser conduzido de forma espontânea e quem conduz pode 
fazer uma re�exão breve e ainda trazer perguntas para abrir a partilha. Dependendo do 
número de pessoas e da disponibilidade de tempo, os (as) participantes podem ser 
divididos (as) em pequenos grupos para dinamizar a partilha. 
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1) Primeiro Momento: Eu, natureza
Silenciar-se 

Inicia-se com uma música de meditação:         Ou busque por “Música de Meditação para Energia Positiva”

O (A) participante é convidado (a) a fechar os olhos e encontrar uma posição 
confortável sentado (a), que o (a) permita silenciar interiormente.

Vendas
Quando os (as) participantes estiverem mais calmos (as), as vendas são colocadas pela 
equipe de condutores (as). Deve-se dar um momento para que se acostumem com a 
mesma.

Sentir o ambiente ao seu redor
Os (as) condutores (as) sensoriais irão auxiliar os (as) participantes a se levantarem e 
irão guiá-los (as) pelo espaço. Levar os (as) participantes até onde possam interagir 
com as árvores, com a grama etc.

Inicia com o efeito sonoro de �oresta:         Ou busque por “Som da �oresta”

O(a) condutor(a) orienta-os (as) a sentir o espaço, interagir com o ambiente. Faz uma 
breve fala sobre a importância do meio ambiente, inspirando-se na Laudato Si’. Falar 
sobre o dom de Deus, a Casa Comum etc.
O som de Natureza continua enquanto os (as) participantes exploram o espaço.

A queda das árvores
Interromper os efeitos sonoros. O(a) condutor(a) da vivência diz “A natureza cala para 
ouvir o mais belo dos cantos”. 

Começa o canto do uirapuru:           Ou busque por “Canto do uirapuru”

“Porque o nosso dia a dia é tão corrido que não paramos para prestar atenção nas 
belezas proporcionadas pela natureza? Tão sagrada…”

Assista no
 Youtube

Assista no
 Youtube

Justiça Socioambiental
Exemplo de provocação sensorial

Assista no
 Youtube

Experiência Sensorial
Dicas para mais amar a Criação

O canto é interrompido pelo barulho do machado:      

Seguido pela serra elétrica: 

Neste momento os (as) participantes serão derrubados (as) pelos (as) condutores (as), 
imitando as árvores derrubadas.

Meditação
Com os (as) participantes ainda deitados (as), inicia com o som do canto do 
bem-te-vi:

a) O(a) condutor(a) da vivência pede que os (as) participantes re�itam sobre as 
seguintes perguntas:

1)Quem eu sou perante a natureza?
2)Quem ela é dentro de mim?

2) Segundo Momento: Eu, povos originários
Continua-se com o som do bem-te-vi, a �m de ajudar na transição dos pontos.
Fala sobre a pureza da relação dos povos com a natureza, sobre a sua proteção, sobre 

o usar apenas o essencial para viver. Local sagrado.

Música “Indígena”, Conrado Pera:

Em seguida, inicia uma canção indígena “KWORO KANGO”, Kayapó:

Os (as) condutores (as) sensoriais irão levantar os (as) participantes, será passado no 
corpo tinta de urucum ou barro molhado (simbolizando as pinturas corporais) e se 
iniciará uma dança circular ao som da música.

A música é silenciada e o protesto começa
a)Primeiramente com a fala de um ativista:  

b)Em seguida inicia o protesto do cacique Veron: 

Retoma a canção indígena 

e os (as) participantes começam a ser puxados (as), empurrados (as) pelo espaço, 
enquanto são realizados sons de pauladas. 

Fala do(a) condutor(a) “Esse povo, apesar de sofrido, é um povo guerreiro, forte, 
valente, que não cala, mesmo que sofra com seu sangue derramado, sangue da �oresta 
e sangue da sua gente. E é assim que seguem lutando, seja na linha de frente com os 
latifundiários e defensores do agronegócio, seja vindo até aqui para lutar por seus 
direitos”.

Com os (as) participantes parados (as), os (as) condutores (as) sussurram aos seus 
ouvidos o nome de indígenas que morreram em defesa de seus povos. E em seguida, 
faz-se silêncio. O silêncio simboliza o �m das batalhas indígenas, pois quando um (a) 
indígena é assassinado (a) ninguém �ca sabendo.

3) Terceiro momento: Eu, sociedade contemporânea
O(a) condutor(a) inicia situando os (as) participantes no local onde estão (cidade, 

bairro)
Fala: poema sobre Belém.

Em silêncio, inicia-se uma fala sobre o preconceito. “Somos divididos (as) no nosso 
dia a dia”.

Os (As) participantes serão conduzidos (as) pelo espaço de modo brusco e serão 
separados (as) em grupos diferentes no espaço. Sugerimos os seguintes grupos:

- Homossexual
- Negro (a)
- Pobre
- Indígena 
- Católico (a)
- Umbandista

Os (As) condutores (as) irão caminhar entre os (as) participantes, esbarrando e 
sussurrando palavras de ódio comumente usadas contra esses grupos.

Para �nalizar, os (as) participantes serão sentados (as) no chão ao som da música 
“Cidadão”, Zé Ramalho: 

Finaliza com a música “Funeral de um lavrador - Morte e vida severina”:  
e faz-se a meditação �nal regida pelas seguintes perguntas:

- Em que tipo de sociedade desejo viver? 
- Qual o meu papel em cuidar para que o (a) outro (a) não sofra simplesmente 

por ser  quem é? 
Quando o(a) condutor(a) notar que os (as) participantes estão relaxados (as), as 

vendas são retiradas.



4. Provocações sensoriais:
Tempo: adaptável
É o momento mais importante da atividade, pois é onde vão ocorrer as moções 
sensoriais. Pode ser dividido em diferentes momentos/pontos para facilitar a logística 
dos (as) condutores (as) e o aprofundamento no tema. Apesar da proposta já de�nida, 
quem conduz a vivência deve estar alerta e contar com a sensibilidade na hora de 
conduzir o momento. Durante toda a realização deste momento, a equipe deve prestar 
especial atenção às reações dos (as) participantes. Pessoas sensíveis a determinados 
temas ou temporariamente vulneráveis podem reagir de maneira exacerbada e a 
equipe deve estar preparada para atendê-las. Por esse motivo, é importante contar com 
pessoas experientes ao realizar a atividade, para acolher e solucionar possíveis 
ocorrências. Abaixo descrevemos dois exemplos de provocações: justiça 
socioambiental e comunidades quilombolas. Outros podem ser adaptados a partir dos 
exemplos.

5. Momento breve de oração pessoal 
Tempo: 10 minutos
Após a retirada das vendas dos (as) participantes, é normal que �quem um pouco 
atordoados (as) e ainda sentindo o ecoar das provocações sensoriais. Então, para que 
todos esses sentimentos não se percam, é importante fomentar um breve momento de 
oração pessoal, para que assim possam rezar o que foi experimentado de forma mais 
profunda e individual, deixando que as impressões permaneçam interiormente. 
Para este momento, é fundamental deixar os (as) participantes livres, mas garantir que 
na re�exão haja conexão com a estrutura temática e com a divisão das etapas sensoriais. 
Ou seja, se na etapa anterior tiveram 4 momentos, o grupo de trabalho deve fornecer 
um papel com indicações para a oração contendo uma pergunta que melhor resume 
cada um desses momentos. Estas perguntas são apenas uma orientação e não uma 
obrigação a se seguir ou responder, pois este momento é bastante pessoal e cada um(a)  
re�etirá naturalmente à sua maneira.
Sugestão: deixar uma música suave tocando  no local para melhorar o ambiente.   

6. Partilha em grupo 
Tempo: adaptável
Para �nalizar a atividade, é importante ouvir as sensações experimentadas, os 
sentimentos que �caram ecoando durante a oração e as impressões pessoais sobre a 
vivência. Esse momento pode ser conduzido de forma espontânea e quem conduz pode 
fazer uma re�exão breve e ainda trazer perguntas para abrir a partilha. Dependendo do 
número de pessoas e da disponibilidade de tempo, os (as) participantes podem ser 
divididos (as) em pequenos grupos para dinamizar a partilha. 

1) Primeiro Momento: Eu, natureza
Silenciar-se 

Inicia-se com uma música de meditação:         Ou busque por “Música de Meditação para Energia Positiva”

O (A) participante é convidado (a) a fechar os olhos e encontrar uma posição 
confortável sentado (a), que o (a) permita silenciar interiormente.

Vendas
Quando os (as) participantes estiverem mais calmos (as), as vendas são colocadas pela 
equipe de condutores (as). Deve-se dar um momento para que se acostumem com a 
mesma.

Sentir o ambiente ao seu redor
Os (as) condutores (as) sensoriais irão auxiliar os (as) participantes a se levantarem e 
irão guiá-los (as) pelo espaço. Levar os (as) participantes até onde possam interagir 
com as árvores, com a grama etc.

Inicia com o efeito sonoro de �oresta:         Ou busque por “Som da �oresta”

O(a) condutor(a) orienta-os (as) a sentir o espaço, interagir com o ambiente. Faz uma 
breve fala sobre a importância do meio ambiente, inspirando-se na Laudato Si’. Falar 
sobre o dom de Deus, a Casa Comum etc.
O som de Natureza continua enquanto os (as) participantes exploram o espaço.

A queda das árvores
Interromper os efeitos sonoros. O(a) condutor(a) da vivência diz “A natureza cala para 
ouvir o mais belo dos cantos”. 

Começa o canto do uirapuru:           Ou busque por “Canto do uirapuru”

“Porque o nosso dia a dia é tão corrido que não paramos para prestar atenção nas 
belezas proporcionadas pela natureza? Tão sagrada…”

Este anexo faz parte do livro "Justiça Socioambiental - Guia Inspirador" e todos os seus direitos são reservados.
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Assista no
 Youtube

Assista no
 Youtube

Assista no
 YoutubeOu busque por “KWORO KANGO (letra e vídeo) canto indígena da tribo KAYAPÓ”

Assista no
 Youtube

Ou busque por 
“Indígena | Conrado Pera | Aldeia Multiétnica”

Assista no
 Youtube Ou busque por “Ativistas denunciam genocídio indígena 

no Mato Grosso do Sul”

O canto é interrompido pelo barulho do machado:      

Seguido pela serra elétrica: 

Neste momento os (as) participantes serão derrubados (as) pelos (as) condutores (as), 
imitando as árvores derrubadas.

Meditação
Com os (as) participantes ainda deitados (as), inicia com o som do canto do 
bem-te-vi:

a) O(a) condutor(a) da vivência pede que os (as) participantes re�itam sobre as 
seguintes perguntas:

1)Quem eu sou perante a natureza?
2)Quem ela é dentro de mim?

2) Segundo Momento: Eu, povos originários
Continua-se com o som do bem-te-vi, a �m de ajudar na transição dos pontos.
Fala sobre a pureza da relação dos povos com a natureza, sobre a sua proteção, sobre 

o usar apenas o essencial para viver. Local sagrado.

Música “Indígena”, Conrado Pera:

Em seguida, inicia uma canção indígena “KWORO KANGO”, Kayapó:

Os (as) condutores (as) sensoriais irão levantar os (as) participantes, será passado no 
corpo tinta de urucum ou barro molhado (simbolizando as pinturas corporais) e se 
iniciará uma dança circular ao som da música.

A música é silenciada e o protesto começa
a)Primeiramente com a fala de um ativista:  

b)Em seguida inicia o protesto do cacique Veron: 

Retoma a canção indígena 

e os (as) participantes começam a ser puxados (as), empurrados (as) pelo espaço, 
enquanto são realizados sons de pauladas. 

Ou busque por “Retomada Kaiowá em Mato 
Grosso do Sul”

Ou busque por “KWORO KANGO (letra e vídeo) canto indígena da tribo KAYAPÓ”

Assista no
 Youtube

Ou busque por 
“Derrubando uma árvore seca no pasto”

Assista no
 Youtube Ou busque por “Bem-te-vi cantando na natureza”

Experiência Sensorial
Dicas para mais amar a Criação

Assista no
 Youtube Ou busque por 

“Som de homem cortando árvore com machado”
Fala do(a) condutor(a) “Esse povo, apesar de sofrido, é um povo guerreiro, forte, 

valente, que não cala, mesmo que sofra com seu sangue derramado, sangue da �oresta 
e sangue da sua gente. E é assim que seguem lutando, seja na linha de frente com os 
latifundiários e defensores do agronegócio, seja vindo até aqui para lutar por seus 
direitos”.

Com os (as) participantes parados (as), os (as) condutores (as) sussurram aos seus 
ouvidos o nome de indígenas que morreram em defesa de seus povos. E em seguida, 
faz-se silêncio. O silêncio simboliza o �m das batalhas indígenas, pois quando um (a) 
indígena é assassinado (a) ninguém �ca sabendo.

3) Terceiro momento: Eu, sociedade contemporânea
O(a) condutor(a) inicia situando os (as) participantes no local onde estão (cidade, 

bairro)
Fala: poema sobre Belém.

Em silêncio, inicia-se uma fala sobre o preconceito. “Somos divididos (as) no nosso 
dia a dia”.

Os (As) participantes serão conduzidos (as) pelo espaço de modo brusco e serão 
separados (as) em grupos diferentes no espaço. Sugerimos os seguintes grupos:

- Homossexual
- Negro (a)
- Pobre
- Indígena 
- Católico (a)
- Umbandista

Os (As) condutores (as) irão caminhar entre os (as) participantes, esbarrando e 
sussurrando palavras de ódio comumente usadas contra esses grupos.

Para �nalizar, os (as) participantes serão sentados (as) no chão ao som da música 
“Cidadão”, Zé Ramalho: 

Finaliza com a música “Funeral de um lavrador - Morte e vida severina”:  
e faz-se a meditação �nal regida pelas seguintes perguntas:

- Em que tipo de sociedade desejo viver? 
- Qual o meu papel em cuidar para que o (a) outro (a) não sofra simplesmente 

por ser  quem é? 
Quando o(a) condutor(a) notar que os (as) participantes estão relaxados (as), as 

vendas são retiradas.



4. Provocações sensoriais:
Tempo: adaptável
É o momento mais importante da atividade, pois é onde vão ocorrer as moções 
sensoriais. Pode ser dividido em diferentes momentos/pontos para facilitar a logística 
dos (as) condutores (as) e o aprofundamento no tema. Apesar da proposta já de�nida, 
quem conduz a vivência deve estar alerta e contar com a sensibilidade na hora de 
conduzir o momento. Durante toda a realização deste momento, a equipe deve prestar 
especial atenção às reações dos (as) participantes. Pessoas sensíveis a determinados 
temas ou temporariamente vulneráveis podem reagir de maneira exacerbada e a 
equipe deve estar preparada para atendê-las. Por esse motivo, é importante contar com 
pessoas experientes ao realizar a atividade, para acolher e solucionar possíveis 
ocorrências. Abaixo descrevemos dois exemplos de provocações: justiça 
socioambiental e comunidades quilombolas. Outros podem ser adaptados a partir dos 
exemplos.

5. Momento breve de oração pessoal 
Tempo: 10 minutos
Após a retirada das vendas dos (as) participantes, é normal que �quem um pouco 
atordoados (as) e ainda sentindo o ecoar das provocações sensoriais. Então, para que 
todos esses sentimentos não se percam, é importante fomentar um breve momento de 
oração pessoal, para que assim possam rezar o que foi experimentado de forma mais 
profunda e individual, deixando que as impressões permaneçam interiormente. 
Para este momento, é fundamental deixar os (as) participantes livres, mas garantir que 
na re�exão haja conexão com a estrutura temática e com a divisão das etapas sensoriais. 
Ou seja, se na etapa anterior tiveram 4 momentos, o grupo de trabalho deve fornecer 
um papel com indicações para a oração contendo uma pergunta que melhor resume 
cada um desses momentos. Estas perguntas são apenas uma orientação e não uma 
obrigação a se seguir ou responder, pois este momento é bastante pessoal e cada um(a)  
re�etirá naturalmente à sua maneira.
Sugestão: deixar uma música suave tocando  no local para melhorar o ambiente.   

6. Partilha em grupo 
Tempo: adaptável
Para �nalizar a atividade, é importante ouvir as sensações experimentadas, os 
sentimentos que �caram ecoando durante a oração e as impressões pessoais sobre a 
vivência. Esse momento pode ser conduzido de forma espontânea e quem conduz pode 
fazer uma re�exão breve e ainda trazer perguntas para abrir a partilha. Dependendo do 
número de pessoas e da disponibilidade de tempo, os (as) participantes podem ser 
divididos (as) em pequenos grupos para dinamizar a partilha. 

1) Primeiro Momento: Eu, natureza
Silenciar-se 

Inicia-se com uma música de meditação:         Ou busque por “Música de Meditação para Energia Positiva”

O (A) participante é convidado (a) a fechar os olhos e encontrar uma posição 
confortável sentado (a), que o (a) permita silenciar interiormente.

Vendas
Quando os (as) participantes estiverem mais calmos (as), as vendas são colocadas pela 
equipe de condutores (as). Deve-se dar um momento para que se acostumem com a 
mesma.

Sentir o ambiente ao seu redor
Os (as) condutores (as) sensoriais irão auxiliar os (as) participantes a se levantarem e 
irão guiá-los (as) pelo espaço. Levar os (as) participantes até onde possam interagir 
com as árvores, com a grama etc.

Inicia com o efeito sonoro de �oresta:         Ou busque por “Som da �oresta”

O(a) condutor(a) orienta-os (as) a sentir o espaço, interagir com o ambiente. Faz uma 
breve fala sobre a importância do meio ambiente, inspirando-se na Laudato Si’. Falar 
sobre o dom de Deus, a Casa Comum etc.
O som de Natureza continua enquanto os (as) participantes exploram o espaço.

A queda das árvores
Interromper os efeitos sonoros. O(a) condutor(a) da vivência diz “A natureza cala para 
ouvir o mais belo dos cantos”. 

Começa o canto do uirapuru:           Ou busque por “Canto do uirapuru”

“Porque o nosso dia a dia é tão corrido que não paramos para prestar atenção nas 
belezas proporcionadas pela natureza? Tão sagrada…”

O canto é interrompido pelo barulho do machado:      

Seguido pela serra elétrica: 

Neste momento os (as) participantes serão derrubados (as) pelos (as) condutores (as), 
imitando as árvores derrubadas.

Meditação
Com os (as) participantes ainda deitados (as), inicia com o som do canto do 
bem-te-vi:

a) O(a) condutor(a) da vivência pede que os (as) participantes re�itam sobre as 
seguintes perguntas:

1)Quem eu sou perante a natureza?
2)Quem ela é dentro de mim?

2) Segundo Momento: Eu, povos originários
Continua-se com o som do bem-te-vi, a �m de ajudar na transição dos pontos.
Fala sobre a pureza da relação dos povos com a natureza, sobre a sua proteção, sobre 

o usar apenas o essencial para viver. Local sagrado.

Música “Indígena”, Conrado Pera:

Em seguida, inicia uma canção indígena “KWORO KANGO”, Kayapó:

Os (as) condutores (as) sensoriais irão levantar os (as) participantes, será passado no 
corpo tinta de urucum ou barro molhado (simbolizando as pinturas corporais) e se 
iniciará uma dança circular ao som da música.

A música é silenciada e o protesto começa
a)Primeiramente com a fala de um ativista:  

b)Em seguida inicia o protesto do cacique Veron: 

Retoma a canção indígena 

e os (as) participantes começam a ser puxados (as), empurrados (as) pelo espaço, 
enquanto são realizados sons de pauladas. 

Lorem ipsum
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Assista no
 Youtube

Assista no
 Youtube Ou busque pelo nome da música

Fala do(a) condutor(a) “Esse povo, apesar de sofrido, é um povo guerreiro, forte, 
valente, que não cala, mesmo que sofra com seu sangue derramado, sangue da �oresta 
e sangue da sua gente. E é assim que seguem lutando, seja na linha de frente com os 
latifundiários e defensores do agronegócio, seja vindo até aqui para lutar por seus 
direitos”.

Com os (as) participantes parados (as), os (as) condutores (as) sussurram aos seus 
ouvidos o nome de indígenas que morreram em defesa de seus povos. E em seguida, 
faz-se silêncio. O silêncio simboliza o �m das batalhas indígenas, pois quando um (a) 
indígena é assassinado (a) ninguém �ca sabendo.

3) Terceiro momento: Eu, sociedade contemporânea
O(a) condutor(a) inicia situando os (as) participantes no local onde estão (cidade, 

bairro)
Fala: poema sobre Belém.

Em silêncio, inicia-se uma fala sobre o preconceito. “Somos divididos (as) no nosso 
dia a dia”.

Os (As) participantes serão conduzidos (as) pelo espaço de modo brusco e serão 
separados (as) em grupos diferentes no espaço. Sugerimos os seguintes grupos:

- Homossexual
- Negro (a)
- Pobre
- Indígena 
- Católico (a)
- Umbandista

Os (As) condutores (as) irão caminhar entre os (as) participantes, esbarrando e 
sussurrando palavras de ódio comumente usadas contra esses grupos.

Para �nalizar, os (as) participantes serão sentados (as) no chão ao som da música 
“Cidadão”, Zé Ramalho: 

Finaliza com a música “Funeral de um lavrador - Morte e vida severina”:  
e faz-se a meditação �nal regida pelas seguintes perguntas:

- Em que tipo de sociedade desejo viver? 
- Qual o meu papel em cuidar para que o (a) outro (a) não sofra simplesmente 

por ser  quem é? 
Quando o(a) condutor(a) notar que os (as) participantes estão relaxados (as), as 

vendas são retiradas.

Ou busque pelo nome da música

Experiência Sensorial
Dicas para mais amar a Criação
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Proposta de perguntas norteadoras para a partilha:

1. Moções das vivências: quais foram os sentimentos experimentados? Quais as 
sensações? O que mais me marcou/envolveu? 
2. Quais das quatro relações experimentadas na vivência eu melhor identi�co no 
meu cotidiano?
3. Quais são os paradigmas (modos de vida) que pautam as nossas relações?
4. Qual o papel da juventude na promoção da justiça socioambiental?
5. De que modo podemos assumir a dinâmica socioambiental como parte do 
nosso projeto de vida? 
6. E agora? Esse momento nos provocou a quê? Quais os horizontes que nos 
apontam?

Experiência Sensorial
Dicas para mais amar a Criação
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Assista no
 Youtube

Assista no
 Youtube

Ou busque por “Música Relaxante: Flauta Indígena e 
Sons da Natureza”

Primeiro momento: Eu, natureza

Silenciar
Inicia-se com uma música de meditação: 

O (A) participante é convidado (a) a fechar os olhos e encontrar uma posição 
confortável sentado (a), que o (a) permita silenciar interiormente.

Vendas
Os (As) participantes (as) serão conduzidos (as) a um relaxamento para ajudá-los (as) 
a silenciar-se, sentindo todo o corpo, dos pés à cabeça, prestando atenção à respiração 
até que ela se torne lenta e profunda. Quando os (as) participantes estiverem mais 
calmos (as), as vendas são colocadas pela equipe de condutores (as). Deve-se dar um 
momento para que se acostumem com a mesma.

Fazendo memória 
Recordar da terra natal de onde vieram, relembrando o trajeto de suas casas ao 
aeroporto, da viagem, do aeroporto até a chegada ao Centro MAGIS Amazônia para 
a experiência. Pensar nas expectativas e nos sentimentos mais fortes.

Sentir o ambiente ao seu redor
Inicia com o efeito sonoro de �oresta:
 
Os (As) condutores (as) sensoriais irão auxiliar os (as) participantes a se levantarem e 
irão guiá-los (as) pelo espaço, através de estímulos no olfato e no tato (cheiro de 
priprioca e folhas no chão. Obs.: o perfume será espirrado perto dos (das) 
participantes, com parcimônia).
Inicia fala sobre chegar em Belém e sobre a exuberância da �oresta amazônica (cheiro 
da priprioca).
O(a) condutor(a) orienta-os (as) a sentir o espaço, interagir com o ambiente. Faz uma 
breve fala sobre a importância do meio ambiente, inspirando-se na Laudato Si’. Falar 
sobre o dom de Deus, a Casa Comum etc.
O som de Natureza continua enquanto os (as) participantes exploram o espaço.

Meditação - água, fonte de vida
Utilizar som de água corrente: 

Fala “Nesta terra, onde os rios são tão grandes que podem ser confundidos com o mar 

Ou busque por  “Som da Floresta e Pássaros - ‘Música’ Para 
Relaxamento e Acalmar”

Comunidades Quilombolas
Exemplo de provocação sensorial

Assista no
 Youtube

Ou busque por “Sons da Natureza - Água Corrente”

Experiência Sensorial
Dicas para mais amar a Criação

e as marés vultosas nos enchem os olhos, as pessoas vivem de acordo com o seu 
movimento. Os ribeirinhos possuem uma ligação de transcendência com a �oresta. 
Nas ondas da maresia e de acordo com a enchente e vazante da maré, o povo do rio 
vive de acordo com a vontade das águas. Para ele, são caminhos de vida.”
Declamação do poema:

País de Tupã
Os rios de todas as cores,

Os rios que vêm das montanhas,
Os rios que vão das planícies,

Entrelaçam, misturam, encordoam suas águas
Com as túrgidas águas do rio de Tupã.

 As águas não têm preconceito de origem...
As águas não têm preconceito de raça...
As águas não têm preconceito de cor....

 Fluindo de todos os solos,
Convergem ao mesmo destino.

Águas verdes e brancas,
Azuis, pardacentas ou negras,

Que vão irmanar,
Que vão ser alma e vida,

Sangue e nervo do rio caboclo
Que desce a enfrentar o oceano.

 Amazônia! ... País novo,
Onde o céu �ca perto da terra!

Onde as águas se enlaçam,
As raízes se abraçam

E as frontes se beijam,
No eterno encontro de almas

Das ramas em �or!
Como os rios que vêm das montanhas

E vão das planícies
Virão povos de todas as raças,

de todas as cores,
de todas as crenças,

Fundir-se, assemelhar-se, construir a força
Da gente cabocla, que é

Senhora das selvas,
Senhora das águas,
Senhora do imenso

País de Tupã!

Segundo momento: Eu, quilombola
Inicia o canto do bem-te-vi  
Fala “A �oresta abriga. Abriga pássaros, felinos, borboletas. Os seus �lhos ela esconde 

de todos os olhos. Porém, por vezes atrás de uma linda faixa de verde vivo e �ores, se 
ouve um lamento desolado, assolado pela falta de liberdade”. 

Música “Dor de escravo”: 
Fala “No Engenho de Sant’Ana viviam vários escravos, entre eles, dois amantes 

chamados Guru e Bá, um homem forte e uma parteira. Eles sonhavam em ser livres 
para viver em paz, e um dia resolveram fugir”.

Os (As) condutores (as) sensoriais começam a andar rápido entre os (as) 
participantes, os (as) instigando a fugir e dizendo:

- Mais rápido!
- Eles estão chegando!
- É o capitão do mato!
- Corre!

Os (As) participantes são pegos (as) de surpresa, com uma corda são puxados (as) de 
volta para o centro do espaço e amontoados (as), enquanto escutam as ofensas do 
capitão do mato. Neste momento, os (as)  condutores (as) começam com o som da 
chibata (chinelo �no de couro batendo no chão) e gritos de dor.

Fala “Guru e Bá foram capturados e morreram no tronco. Com isso, os outros 
escravos se revoltaram e lutaram por liberdade, fugindo para a mesma direção que 
Guru e Bá haviam fugido. Dessa vez foram bem-sucedidos. E fundaram o quilombo 
de Gurupá. Com o passar do tempo, a abolição trouxe alívio e o engenho faliu. Assim 
os escravos tomaram posse das terras e criou-se o quilombo de Sant’ana”

Música “Canto das três raças”
Terceiro momento: LUTA

Os (as) condutores (as) sensoriais irão separar os (as) participantes em grupos de até 
4 pessoas e sentá-los (as) no chão dispersados (as) pelo espaço. 

Fala “A natureza nos dá muitas lições, uma delas é silenciar. Silenciar para entender 
o que está ao nosso redor, para ouvir o seu interior, para poder ouvir os outros e 
principalmente para ouvir e apreciar o que há de mais belo e raro escondido na mata”. 

Começa o canto do uirapuru: 

Fala “No nosso dia a dia, estamos correndo para dar conta de todas as tarefas, mas 
não prestamos atenção… atenção a quem está do nosso lado. As comunidades 
tradicionais estão sempre pedindo ajuda, seja por sua segurança, direito de terras, pela 
sua �oresta, por liberdade... As lutas um dia vão terminar? Por muitas vezes as 
comunidades tradicionais têm o seu precioso rio contaminado e a sua mata roubada. 
A luta para proteger o que lhes pertence por direito é grande. Protegem porque dela 
vem o seu sustento”. 

Cada grupo receberá um tecido, que será segurado pelas pontas pelos(as) 
participantes. Os(as) condutores (as) sensoriais falarão aos(às) participantes que 
eles(as) representam os(as) quilombolas e ribeirinhos(as) e que o pano representa a sua 
terra.

Fala “Essa terra é o seu sustento, esse pedaço de pano é o maior bem, sua casa, seu 
lugar, a protejam”. 

Os(as) condutores(as) sensoriais irão começar a puxar os tecidos, tentando tomá-los 
dos(as) participantes, enquanto dizem:

- Eu quero
- Sai daí, preguiçoso(a)
- Essa terra é minha 
- Vocês são invasores(as)

Depois de um tempo nesse cabo de guerra, os(as) condutores(as) sensoriais irão falar 
no ouvido dos(as) participantes para soltarem o pano.

Quarto momento: Meu papel

Música africana tranquila para acalmar os(as) participantes: 
Fala do(a) condutor(a): o que o(a) outro(a) é para mim? O que eu sou para o(a) 

outro(a)? Eu me importo com ele(a)? O seu sofrimento é menor que o meu?
Os(As) participantes são sentados(as) em duplas e convidados(as) a se tocarem com 

calma, para sentirem um(a) ao(à) outro(a). E se abraçarem, se desejarem.
Quando o(a) condutor(a) notar que os(as) participantes estão relaxados(as), as 

vendas são retiradas.



Primeiro momento: Eu, natureza

Silenciar
Inicia-se com uma música de meditação: 

O (A) participante é convidado (a) a fechar os olhos e encontrar uma posição 
confortável sentado (a), que o (a) permita silenciar interiormente.

Vendas
Os (As) participantes (as) serão conduzidos (as) a um relaxamento para ajudá-los (as) 
a silenciar-se, sentindo todo o corpo, dos pés à cabeça, prestando atenção à respiração 
até que ela se torne lenta e profunda. Quando os (as) participantes estiverem mais 
calmos (as), as vendas são colocadas pela equipe de condutores (as). Deve-se dar um 
momento para que se acostumem com a mesma.

Fazendo memória 
Recordar da terra natal de onde vieram, relembrando o trajeto de suas casas ao 
aeroporto, da viagem, do aeroporto até a chegada ao Centro MAGIS Amazônia para 
a experiência. Pensar nas expectativas e nos sentimentos mais fortes.

Sentir o ambiente ao seu redor
Inicia com o efeito sonoro de �oresta:
 
Os (As) condutores (as) sensoriais irão auxiliar os (as) participantes a se levantarem e 
irão guiá-los (as) pelo espaço, através de estímulos no olfato e no tato (cheiro de 
priprioca e folhas no chão. Obs.: o perfume será espirrado perto dos (das) 
participantes, com parcimônia).
Inicia fala sobre chegar em Belém e sobre a exuberância da �oresta amazônica (cheiro 
da priprioca).
O(a) condutor(a) orienta-os (as) a sentir o espaço, interagir com o ambiente. Faz uma 
breve fala sobre a importância do meio ambiente, inspirando-se na Laudato Si’. Falar 
sobre o dom de Deus, a Casa Comum etc.
O som de Natureza continua enquanto os (as) participantes exploram o espaço.

Meditação - água, fonte de vida
Utilizar som de água corrente: 

Fala “Nesta terra, onde os rios são tão grandes que podem ser confundidos com o mar 
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e as marés vultosas nos enchem os olhos, as pessoas vivem de acordo com o seu 
movimento. Os ribeirinhos possuem uma ligação de transcendência com a �oresta. 
Nas ondas da maresia e de acordo com a enchente e vazante da maré, o povo do rio 
vive de acordo com a vontade das águas. Para ele, são caminhos de vida.”
Declamação do poema:

País de Tupã
Os rios de todas as cores,

Os rios que vêm das montanhas,
Os rios que vão das planícies,

Entrelaçam, misturam, encordoam suas águas
Com as túrgidas águas do rio de Tupã.

 As águas não têm preconceito de origem...
As águas não têm preconceito de raça...
As águas não têm preconceito de cor....

 Fluindo de todos os solos,
Convergem ao mesmo destino.

Águas verdes e brancas,
Azuis, pardacentas ou negras,

Que vão irmanar,
Que vão ser alma e vida,

Sangue e nervo do rio caboclo
Que desce a enfrentar o oceano.

 Amazônia! ... País novo,
Onde o céu �ca perto da terra!

Onde as águas se enlaçam,
As raízes se abraçam

E as frontes se beijam,
No eterno encontro de almas

Das ramas em �or!
Como os rios que vêm das montanhas

E vão das planícies
Virão povos de todas as raças,

de todas as cores,
de todas as crenças,

Fundir-se, assemelhar-se, construir a força
Da gente cabocla, que é

Senhora das selvas,
Senhora das águas,
Senhora do imenso

País de Tupã!

Experiência Sensorial
Dicas para mais amar a Criação

Segundo momento: Eu, quilombola
Inicia o canto do bem-te-vi  
Fala “A �oresta abriga. Abriga pássaros, felinos, borboletas. Os seus �lhos ela esconde 

de todos os olhos. Porém, por vezes atrás de uma linda faixa de verde vivo e �ores, se 
ouve um lamento desolado, assolado pela falta de liberdade”. 

Música “Dor de escravo”: 
Fala “No Engenho de Sant’Ana viviam vários escravos, entre eles, dois amantes 

chamados Guru e Bá, um homem forte e uma parteira. Eles sonhavam em ser livres 
para viver em paz, e um dia resolveram fugir”.

Os (As) condutores (as) sensoriais começam a andar rápido entre os (as) 
participantes, os (as) instigando a fugir e dizendo:

- Mais rápido!
- Eles estão chegando!
- É o capitão do mato!
- Corre!

Os (As) participantes são pegos (as) de surpresa, com uma corda são puxados (as) de 
volta para o centro do espaço e amontoados (as), enquanto escutam as ofensas do 
capitão do mato. Neste momento, os (as)  condutores (as) começam com o som da 
chibata (chinelo �no de couro batendo no chão) e gritos de dor.

Fala “Guru e Bá foram capturados e morreram no tronco. Com isso, os outros 
escravos se revoltaram e lutaram por liberdade, fugindo para a mesma direção que 
Guru e Bá haviam fugido. Dessa vez foram bem-sucedidos. E fundaram o quilombo 
de Gurupá. Com o passar do tempo, a abolição trouxe alívio e o engenho faliu. Assim 
os escravos tomaram posse das terras e criou-se o quilombo de Sant’ana”

Música “Canto das três raças”
Terceiro momento: LUTA

Os (as) condutores (as) sensoriais irão separar os (as) participantes em grupos de até 
4 pessoas e sentá-los (as) no chão dispersados (as) pelo espaço. 

Fala “A natureza nos dá muitas lições, uma delas é silenciar. Silenciar para entender 
o que está ao nosso redor, para ouvir o seu interior, para poder ouvir os outros e 
principalmente para ouvir e apreciar o que há de mais belo e raro escondido na mata”. 

Começa o canto do uirapuru: 

Fala “No nosso dia a dia, estamos correndo para dar conta de todas as tarefas, mas 
não prestamos atenção… atenção a quem está do nosso lado. As comunidades 
tradicionais estão sempre pedindo ajuda, seja por sua segurança, direito de terras, pela 
sua �oresta, por liberdade... As lutas um dia vão terminar? Por muitas vezes as 
comunidades tradicionais têm o seu precioso rio contaminado e a sua mata roubada. 
A luta para proteger o que lhes pertence por direito é grande. Protegem porque dela 
vem o seu sustento”. 

Cada grupo receberá um tecido, que será segurado pelas pontas pelos(as) 
participantes. Os(as) condutores (as) sensoriais falarão aos(às) participantes que 
eles(as) representam os(as) quilombolas e ribeirinhos(as) e que o pano representa a sua 
terra.

Fala “Essa terra é o seu sustento, esse pedaço de pano é o maior bem, sua casa, seu 
lugar, a protejam”. 

Os(as) condutores(as) sensoriais irão começar a puxar os tecidos, tentando tomá-los 
dos(as) participantes, enquanto dizem:

- Eu quero
- Sai daí, preguiçoso(a)
- Essa terra é minha 
- Vocês são invasores(as)

Depois de um tempo nesse cabo de guerra, os(as) condutores(as) sensoriais irão falar 
no ouvido dos(as) participantes para soltarem o pano.

Quarto momento: Meu papel

Música africana tranquila para acalmar os(as) participantes: 
Fala do(a) condutor(a): o que o(a) outro(a) é para mim? O que eu sou para o(a) 

outro(a)? Eu me importo com ele(a)? O seu sofrimento é menor que o meu?
Os(As) participantes são sentados(as) em duplas e convidados(as) a se tocarem com 

calma, para sentirem um(a) ao(à) outro(a). E se abraçarem, se desejarem.
Quando o(a) condutor(a) notar que os(as) participantes estão relaxados(as), as 

vendas são retiradas.



Primeiro momento: Eu, natureza

Silenciar
Inicia-se com uma música de meditação: 

O (A) participante é convidado (a) a fechar os olhos e encontrar uma posição 
confortável sentado (a), que o (a) permita silenciar interiormente.

Vendas
Os (As) participantes (as) serão conduzidos (as) a um relaxamento para ajudá-los (as) 
a silenciar-se, sentindo todo o corpo, dos pés à cabeça, prestando atenção à respiração 
até que ela se torne lenta e profunda. Quando os (as) participantes estiverem mais 
calmos (as), as vendas são colocadas pela equipe de condutores (as). Deve-se dar um 
momento para que se acostumem com a mesma.

Fazendo memória 
Recordar da terra natal de onde vieram, relembrando o trajeto de suas casas ao 
aeroporto, da viagem, do aeroporto até a chegada ao Centro MAGIS Amazônia para 
a experiência. Pensar nas expectativas e nos sentimentos mais fortes.

Sentir o ambiente ao seu redor
Inicia com o efeito sonoro de �oresta:
 
Os (As) condutores (as) sensoriais irão auxiliar os (as) participantes a se levantarem e 
irão guiá-los (as) pelo espaço, através de estímulos no olfato e no tato (cheiro de 
priprioca e folhas no chão. Obs.: o perfume será espirrado perto dos (das) 
participantes, com parcimônia).
Inicia fala sobre chegar em Belém e sobre a exuberância da �oresta amazônica (cheiro 
da priprioca).
O(a) condutor(a) orienta-os (as) a sentir o espaço, interagir com o ambiente. Faz uma 
breve fala sobre a importância do meio ambiente, inspirando-se na Laudato Si’. Falar 
sobre o dom de Deus, a Casa Comum etc.
O som de Natureza continua enquanto os (as) participantes exploram o espaço.

Meditação - água, fonte de vida
Utilizar som de água corrente: 

Fala “Nesta terra, onde os rios são tão grandes que podem ser confundidos com o mar 

e as marés vultosas nos enchem os olhos, as pessoas vivem de acordo com o seu 
movimento. Os ribeirinhos possuem uma ligação de transcendência com a �oresta. 
Nas ondas da maresia e de acordo com a enchente e vazante da maré, o povo do rio 
vive de acordo com a vontade das águas. Para ele, são caminhos de vida.”
Declamação do poema:

País de Tupã
Os rios de todas as cores,

Os rios que vêm das montanhas,
Os rios que vão das planícies,

Entrelaçam, misturam, encordoam suas águas
Com as túrgidas águas do rio de Tupã.

 As águas não têm preconceito de origem...
As águas não têm preconceito de raça...
As águas não têm preconceito de cor....

 Fluindo de todos os solos,
Convergem ao mesmo destino.

Águas verdes e brancas,
Azuis, pardacentas ou negras,

Que vão irmanar,
Que vão ser alma e vida,

Sangue e nervo do rio caboclo
Que desce a enfrentar o oceano.

 Amazônia! ... País novo,
Onde o céu �ca perto da terra!

Onde as águas se enlaçam,
As raízes se abraçam

E as frontes se beijam,
No eterno encontro de almas

Das ramas em �or!
Como os rios que vêm das montanhas

E vão das planícies
Virão povos de todas as raças,

de todas as cores,
de todas as crenças,

Fundir-se, assemelhar-se, construir a força
Da gente cabocla, que é

Senhora das selvas,
Senhora das águas,
Senhora do imenso

País de Tupã!
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Segundo momento: Eu, quilombola
Inicia o canto do bem-te-vi  
Fala “A �oresta abriga. Abriga pássaros, felinos, borboletas. Os seus �lhos ela esconde 

de todos os olhos. Porém, por vezes atrás de uma linda faixa de verde vivo e �ores, se 
ouve um lamento desolado, assolado pela falta de liberdade”. 

Música “Dor de escravo”: 
Fala “No Engenho de Sant’Ana viviam vários escravos, entre eles, dois amantes 

chamados Guru e Bá, um homem forte e uma parteira. Eles sonhavam em ser livres 
para viver em paz, e um dia resolveram fugir”.

Os (As) condutores (as) sensoriais começam a andar rápido entre os (as) 
participantes, os (as) instigando a fugir e dizendo:

- Mais rápido!
- Eles estão chegando!
- É o capitão do mato!
- Corre!

Os (As) participantes são pegos (as) de surpresa, com uma corda são puxados (as) de 
volta para o centro do espaço e amontoados (as), enquanto escutam as ofensas do 
capitão do mato. Neste momento, os (as)  condutores (as) começam com o som da 
chibata (chinelo �no de couro batendo no chão) e gritos de dor.

Fala “Guru e Bá foram capturados e morreram no tronco. Com isso, os outros 
escravos se revoltaram e lutaram por liberdade, fugindo para a mesma direção que 
Guru e Bá haviam fugido. Dessa vez foram bem-sucedidos. E fundaram o quilombo 
de Gurupá. Com o passar do tempo, a abolição trouxe alívio e o engenho faliu. Assim 
os escravos tomaram posse das terras e criou-se o quilombo de Sant’ana”

Música “Canto das três raças”
Terceiro momento: LUTA

Os (as) condutores (as) sensoriais irão separar os (as) participantes em grupos de até 
4 pessoas e sentá-los (as) no chão dispersados (as) pelo espaço. 

Fala “A natureza nos dá muitas lições, uma delas é silenciar. Silenciar para entender 
o que está ao nosso redor, para ouvir o seu interior, para poder ouvir os outros e 
principalmente para ouvir e apreciar o que há de mais belo e raro escondido na mata”. 

Começa o canto do uirapuru: 

Assista no
 Youtube

Ou busque por “Bem-te-vi cantando na natureza”

Assista no
 Youtube

Ou busque pelo nome da música

Assista no
 Youtube Ou busque pelo nome da música

Assista no
 Youtube Ou busque por “Uirapuru canto selvagem”

Experiência Sensorial
Dicas para mais amar a Criação

Fala “No nosso dia a dia, estamos correndo para dar conta de todas as tarefas, mas 
não prestamos atenção… atenção a quem está do nosso lado. As comunidades 
tradicionais estão sempre pedindo ajuda, seja por sua segurança, direito de terras, pela 
sua �oresta, por liberdade... As lutas um dia vão terminar? Por muitas vezes as 
comunidades tradicionais têm o seu precioso rio contaminado e a sua mata roubada. 
A luta para proteger o que lhes pertence por direito é grande. Protegem porque dela 
vem o seu sustento”. 

Cada grupo receberá um tecido, que será segurado pelas pontas pelos(as) 
participantes. Os(as) condutores (as) sensoriais falarão aos(às) participantes que 
eles(as) representam os(as) quilombolas e ribeirinhos(as) e que o pano representa a sua 
terra.

Fala “Essa terra é o seu sustento, esse pedaço de pano é o maior bem, sua casa, seu 
lugar, a protejam”. 

Os(as) condutores(as) sensoriais irão começar a puxar os tecidos, tentando tomá-los 
dos(as) participantes, enquanto dizem:

- Eu quero
- Sai daí, preguiçoso(a)
- Essa terra é minha 
- Vocês são invasores(as)

Depois de um tempo nesse cabo de guerra, os(as) condutores(as) sensoriais irão falar 
no ouvido dos(as) participantes para soltarem o pano.

Quarto momento: Meu papel

Música africana tranquila para acalmar os(as) participantes: 
Fala do(a) condutor(a): o que o(a) outro(a) é para mim? O que eu sou para o(a) 

outro(a)? Eu me importo com ele(a)? O seu sofrimento é menor que o meu?
Os(As) participantes são sentados(as) em duplas e convidados(as) a se tocarem com 

calma, para sentirem um(a) ao(à) outro(a). E se abraçarem, se desejarem.
Quando o(a) condutor(a) notar que os(as) participantes estão relaxados(as), as 

vendas são retiradas.



Primeiro momento: Eu, natureza

Silenciar
Inicia-se com uma música de meditação: 

O (A) participante é convidado (a) a fechar os olhos e encontrar uma posição 
confortável sentado (a), que o (a) permita silenciar interiormente.

Vendas
Os (As) participantes (as) serão conduzidos (as) a um relaxamento para ajudá-los (as) 
a silenciar-se, sentindo todo o corpo, dos pés à cabeça, prestando atenção à respiração 
até que ela se torne lenta e profunda. Quando os (as) participantes estiverem mais 
calmos (as), as vendas são colocadas pela equipe de condutores (as). Deve-se dar um 
momento para que se acostumem com a mesma.

Fazendo memória 
Recordar da terra natal de onde vieram, relembrando o trajeto de suas casas ao 
aeroporto, da viagem, do aeroporto até a chegada ao Centro MAGIS Amazônia para 
a experiência. Pensar nas expectativas e nos sentimentos mais fortes.

Sentir o ambiente ao seu redor
Inicia com o efeito sonoro de �oresta:
 
Os (As) condutores (as) sensoriais irão auxiliar os (as) participantes a se levantarem e 
irão guiá-los (as) pelo espaço, através de estímulos no olfato e no tato (cheiro de 
priprioca e folhas no chão. Obs.: o perfume será espirrado perto dos (das) 
participantes, com parcimônia).
Inicia fala sobre chegar em Belém e sobre a exuberância da �oresta amazônica (cheiro 
da priprioca).
O(a) condutor(a) orienta-os (as) a sentir o espaço, interagir com o ambiente. Faz uma 
breve fala sobre a importância do meio ambiente, inspirando-se na Laudato Si’. Falar 
sobre o dom de Deus, a Casa Comum etc.
O som de Natureza continua enquanto os (as) participantes exploram o espaço.

Meditação - água, fonte de vida
Utilizar som de água corrente: 

Fala “Nesta terra, onde os rios são tão grandes que podem ser confundidos com o mar 

e as marés vultosas nos enchem os olhos, as pessoas vivem de acordo com o seu 
movimento. Os ribeirinhos possuem uma ligação de transcendência com a �oresta. 
Nas ondas da maresia e de acordo com a enchente e vazante da maré, o povo do rio 
vive de acordo com a vontade das águas. Para ele, são caminhos de vida.”
Declamação do poema:

País de Tupã
Os rios de todas as cores,

Os rios que vêm das montanhas,
Os rios que vão das planícies,

Entrelaçam, misturam, encordoam suas águas
Com as túrgidas águas do rio de Tupã.

 As águas não têm preconceito de origem...
As águas não têm preconceito de raça...
As águas não têm preconceito de cor....

 Fluindo de todos os solos,
Convergem ao mesmo destino.

Águas verdes e brancas,
Azuis, pardacentas ou negras,

Que vão irmanar,
Que vão ser alma e vida,

Sangue e nervo do rio caboclo
Que desce a enfrentar o oceano.

 Amazônia! ... País novo,
Onde o céu �ca perto da terra!

Onde as águas se enlaçam,
As raízes se abraçam

E as frontes se beijam,
No eterno encontro de almas

Das ramas em �or!
Como os rios que vêm das montanhas

E vão das planícies
Virão povos de todas as raças,

de todas as cores,
de todas as crenças,

Fundir-se, assemelhar-se, construir a força
Da gente cabocla, que é

Senhora das selvas,
Senhora das águas,
Senhora do imenso

País de Tupã!

Segundo momento: Eu, quilombola
Inicia o canto do bem-te-vi  
Fala “A �oresta abriga. Abriga pássaros, felinos, borboletas. Os seus �lhos ela esconde 

de todos os olhos. Porém, por vezes atrás de uma linda faixa de verde vivo e �ores, se 
ouve um lamento desolado, assolado pela falta de liberdade”. 

Música “Dor de escravo”: 
Fala “No Engenho de Sant’Ana viviam vários escravos, entre eles, dois amantes 

chamados Guru e Bá, um homem forte e uma parteira. Eles sonhavam em ser livres 
para viver em paz, e um dia resolveram fugir”.

Os (As) condutores (as) sensoriais começam a andar rápido entre os (as) 
participantes, os (as) instigando a fugir e dizendo:

- Mais rápido!
- Eles estão chegando!
- É o capitão do mato!
- Corre!

Os (As) participantes são pegos (as) de surpresa, com uma corda são puxados (as) de 
volta para o centro do espaço e amontoados (as), enquanto escutam as ofensas do 
capitão do mato. Neste momento, os (as)  condutores (as) começam com o som da 
chibata (chinelo �no de couro batendo no chão) e gritos de dor.

Fala “Guru e Bá foram capturados e morreram no tronco. Com isso, os outros 
escravos se revoltaram e lutaram por liberdade, fugindo para a mesma direção que 
Guru e Bá haviam fugido. Dessa vez foram bem-sucedidos. E fundaram o quilombo 
de Gurupá. Com o passar do tempo, a abolição trouxe alívio e o engenho faliu. Assim 
os escravos tomaram posse das terras e criou-se o quilombo de Sant’ana”

Música “Canto das três raças”
Terceiro momento: LUTA

Os (as) condutores (as) sensoriais irão separar os (as) participantes em grupos de até 
4 pessoas e sentá-los (as) no chão dispersados (as) pelo espaço. 

Fala “A natureza nos dá muitas lições, uma delas é silenciar. Silenciar para entender 
o que está ao nosso redor, para ouvir o seu interior, para poder ouvir os outros e 
principalmente para ouvir e apreciar o que há de mais belo e raro escondido na mata”. 

Começa o canto do uirapuru: 
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Assista no
 Youtube Ou busque por “Percussão 

Relaxante Africana ”

Fala “No nosso dia a dia, estamos correndo para dar conta de todas as tarefas, mas 
não prestamos atenção… atenção a quem está do nosso lado. As comunidades 
tradicionais estão sempre pedindo ajuda, seja por sua segurança, direito de terras, pela 
sua �oresta, por liberdade... As lutas um dia vão terminar? Por muitas vezes as 
comunidades tradicionais têm o seu precioso rio contaminado e a sua mata roubada. 
A luta para proteger o que lhes pertence por direito é grande. Protegem porque dela 
vem o seu sustento”. 

Cada grupo receberá um tecido, que será segurado pelas pontas pelos(as) 
participantes. Os(as) condutores (as) sensoriais falarão aos(às) participantes que 
eles(as) representam os(as) quilombolas e ribeirinhos(as) e que o pano representa a sua 
terra.

Fala “Essa terra é o seu sustento, esse pedaço de pano é o maior bem, sua casa, seu 
lugar, a protejam”. 

Os(as) condutores(as) sensoriais irão começar a puxar os tecidos, tentando tomá-los 
dos(as) participantes, enquanto dizem:

- Eu quero
- Sai daí, preguiçoso(a)
- Essa terra é minha 
- Vocês são invasores(as)

Depois de um tempo nesse cabo de guerra, os(as) condutores(as) sensoriais irão falar 
no ouvido dos(as) participantes para soltarem o pano.

Quarto momento: Meu papel

Música africana tranquila para acalmar os(as) participantes: 
Fala do(a) condutor(a): o que o(a) outro(a) é para mim? O que eu sou para o(a) 

outro(a)? Eu me importo com ele(a)? O seu sofrimento é menor que o meu?
Os(As) participantes são sentados(as) em duplas e convidados(as) a se tocarem com 

calma, para sentirem um(a) ao(à) outro(a). E se abraçarem, se desejarem.
Quando o(a) condutor(a) notar que os(as) participantes estão relaxados(as), as 

vendas são retiradas.

Experiência Sensorial
Dicas para mais amar a Criação


