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Quanto nome tem a Rainha do Mar?  

Quanto nome tem a Rainha do Mar?  

Dandalunda, Janaína  

Marabô, Princesa de Aiocá  

Inaê, Sereia, Mucunã  
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Onde ela vive?  

Onde ela mora?  
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Num palácio encantado  
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O que ela adora?  
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Flor, espelho e pente  

Toda sorte de presente  

Pra ela se enfeitar Como se 

saúda a Rainha do Mar?  

Como se saúda a Rainha do Mar?  

Alodê, Odofiaba  

Minha-mãe, Mãe-d'água  

Odoyá!  

Alodê, Odofiaba  

Minha-mãe, Mãe-d'água  

Odoyá!  

Qual é seu dia  

Nossa Senhora?  

É dia dois de fevereiro  

Quando na beira da praia  

Eu vou me abençoar  

O que ela canta?  

Por que ela chora?  

Só canta cantiga bonita  

Chora quando fica aflita  

Se você chorar Quem é que já viu a 

Rainha do Mar?  

Quem é que já viu a Rainha do Mar?  

Pescador e marinheiro  

Que escuta a sereia cantar  

É com o povo que é praieiro  

Que dona Iemanjá quer se casar (Yemanjá, Rainha do Mar,  
(Pedro Amorim e Paulo César Pinheiro)  
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RESUMO   

Dissertação de Mestrado   

Programa de Pós-Graduação em Educação Física  

Universidade Federal de Santa Maria  
  

DANÇAS AFRO E SUAS SENSIVEIS SIGNIFICAÇÕES   
  

AUTORA: GABRIELLE SANTOS BARCELOS   

ORIENTADOR: ELENOR KUNZ   

Data e local da defesa: Santa Maria, 10 de dezembro de 2018.   
  
  
  

O presente trabalho caracteriza-se como uma pesquisa teórica e qualitativa que 

possui o intuito de buscar a compreensão sobre as Danças Afro enquanto criadoras 

de sentidos e significados para além da racionalidade técnica e instrumentalizadora 

típica da maioria das Danças modernas e em busca da presença disso que aqui 

conceituamos como espiritualidade. Optou-se em apresentar um pouco neste trabalho 

a importância de estudarmos também a Hermenêutica como processo de investigação 

para teorias mais complexas, no caso, teorias que falam desde a cultura afro, 

passando pela manifestação cultural mais importante para nosso caso de 

interpretação que é a Dança Afro e culminando com a interpretação e entendimento 

de uma de suas maiores essências humanas, a Espiritualidade.Com este trabalho 

tornou-se clara, a presença da espontaneidade, da autonomia, sensibilidade a partir 

das Danças Afro, pois nestas, encontram-se diferentes formas de expressão e 

comunicação, permitindo um afloramento emocional, sentimental e espiritual. Ao 

contrário de outras Danças que já encontram-se desportivizadas e sofreram influência 

da indústria cultural, baseadas em movimentos estereotipados, repetitivos e 

padronizados, que aprisionam e reprimem sentimentos e expressões que poderiam 

ser altamente significativas para o ser dançante, sofrendo com a opressão do mundo 

do comércio e consumo, sendo cada vez mais sufocado, sem objetividade, sem 

oportunidades e capacidades de ser expressado objetivamente.   

  

Palavras-chave: Danças Afro, Cultura Afro, Espiritualidade.   
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RESUMEN   
  

   Disertación de Mestrado  

Programa de Posgrado em Educación Física  

Universidad Federal  de Santa Maria   
  

DANZAS AFRICANAS Y SUS SIGNIFICADOS SENSIBLES   
  

  

El presente trabajo se caracteriza por ser una investigación cualitativa y teórica que 

tiene la intención de buscar la comprensión de las danzas africanas al mismo tiempo 

creadores de sentidos y significados más allá de la racionalidad técnica y 

instrumentalizadora típico de la mayoría los bailes modernos y en busca de la 

presencia de este conceituamos aquí como espiritualidad. Se decidió introducir un 

poco en este trabajo la importancia de estudiar también la hermenéutica como proceso 

de investigación para teorías más complejas en el caso, las teorías que hablan de la 

cultura africana, a través de las exposiciones más importantes para nuestro caso de 

la interpretación que es la danza africana y culminando con la interpretación y la 

comprensión de uno de sus mejores esencias humanas, espiritualidad. Con esta obra 

se convirtió en claro, la presencia de la espontaneidad, de autonomía, de la 

sensibilidad de bailes africanos, ya que estas son diferentes formas de expresión y 

comunicación, permitiendo que un afloramiento emocional, sentimental y espiritual. A 

diferencia de otras danzas que ya están desportivizadas y sufrió la influencia de la 

industria cultural, basado en movimientos estereotipados, repetitivos y 

estandarizados, que atrapan y reprimir sentimientos y expresiones que pueden ser 

altamente importante para ser bailable, sufren la opresión del mundo de comercio y 

consumo, siendo cada vez más no sofocado, objetividad, sin oportunidades y 

capacidades para expresarse en forma objetiva.  

  

Palabras chave:Danzas africanas, Cultura Africana, Espiritualidad.   
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 INTRODUÇÃO    

A busca por conhecimentos sempre foi uma constante na minha formação 

acadêmica e também artística, marcada pelas danças, teatro e diversos esportes. 

Estes se fizeram presentes na minha vida e foram muito significativas para as escolhas 

da minha vida profissional. Comecei a dançar aos nove anos de idade em um grupo 

de dança na escola em que eu estudava, a partir daquele dia percebi que tinha nascido 

para viver a Dança.   

Nesse percurso, em 2011, ingresso na Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM) para cursar Licenciatura em Educação Física e descubro-me, em meio às 

discussões e embates da área. Nessa trajetória acadêmica, os estudos sobre Dança, 

como conhecimento a ser estudado na Educação Física estiveram presentes na minha 

experiência profissional, desde os estágios de prática de ensino, ainda no curso de 

formação, ao trabalho de conclusão de curso dedicado à temática “Dança e  

Educação Física: as interfaces educativas e a formação inicial”.  

 Em 2015, com a conclusão da graduação em Educação Física, reingresso à 

UFSM para cursar Dança Licenciatura com o intuito de poder expandir conhecimentos 

e experiências com relação à Dança. Ainda no mesmo ano, começo a Especialização 

em Educação Física Escolar.   

Em janeiro de 2016, fui convidada por um amigo e colega do Curso de Dança, 

Manoel Gildo Alve Neto1, a integrar um coletivo de bailarinos negros na cidade de 

Santa Maria/RS. No começo eu não tinha a mínima noção da importância que este 

grupo teria na minha vida, posso dizer  que foi o ponto de partida para o reencontro 

com minha essência, ancestralidade, identidade, ou como o próprio nome do projeto 

sugere, com a minha negra essência. Sempre em busca de uma compreensão da 

Dança e seus aspectos históricos, filosóficos, antropológicos e sociais, esta pesquisa 

nasceu das reflexões e interlocuções sobre a Dança e esta nova experiência.   

                                            

1  Professor assistente na Licenciatura em Dança da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Mestre em Artes Cênicas 

pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2019). Graduado em Educação Física pela Universidade Paulista (2012). Atua 

na pesquisa, ensino e criação em Dança, tem como interesse de estudo: Educação para as relações étnico-raciais; Culturas 

Negras na Contemporaneidade; Saber-Fazer das Danças Negras e Capoeira.  
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A proposta do Projeto “Negressencia- Mulheres Cujos Filhos são Peixes”, através 

da Bolsa Funarte de Fomento para Artistas e Produtores Negros (2014), financiou a 

imersão artística de 9 bailarinos negros de Santa Maria/RS em um processo criativo 

em Dança Negra, possibilitando o reencontro desses bailarinos com seus ancestrais, 

tornando possível dançar com eles e com a História de outras mulheres negras do 

estado do Rio Grande do Sul, reelaborando artisticamente discursos sobre suas 

trajetórias, se propondo a falar do Rio Grande do Sul a partir da presença dessas 

mulheres negras. Um espetáculo de Dança Negra Contemporânea, feito/pensado por 

pessoas negras em movimento. Em meio às pesquisas, relatos das mulheres que 

foram entrevistadas e também das integrantes do projeto, os movimentos com base 

em Danças afro contemporâneas e Danças de orixás foram transformados, 

entrelaçaram-se às experiências de vida dos participantes do coletivo, foram 

ressignificadas e novos diálogos foram criados.   

Nesse sentido, compreendemos a Dança como um processo educativo em 

constante construção e repleto de possibilidades e significados, que permitem a 

liberdade de expressão para o sujeito que sente e vive a Dança, bem como a criação 

de novos sentidos.  

A Dança, ao longo da história, se mostra como forma de mediação entre o homem 

e o mundo. Nesse sentido, há uma interação, entre o sentimento de mundo e o agir 

da pessoa, que se faz esteticamente para constituir um objeto vivo, representativo, 

dotado de historicidade e de conexões de sentidos nela configurados.   

A Dança é a presença viva do homem com as possibilidades de mover-se através 

do seu corpo. Ela integra o indivíduo nos seus aspectos físico, psicológico, emocional, 

intelectual, espiritual, criativo e estético, sendo capaz de traduzir uma gama de 

manifestações de sentimentos vivenciados por meio do corpo. É uma união entre o 

corpo e a alma, permitindo uma relação com o profano e o sagrado. A sua razão se dá 

em forma de sensibilidade, na qual o trabalho artístico permite um encontro entre o 

espectador e a criação. Ao contrário das outras artes, a dança necessita do corpo para 

inscrever-se como arte (DANTAS, 1999, p. 15).  

Encontramos nela, diversas significações além das suas possibilidades artísticas, 
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expressivas e comunicativas. Segundo Saraiva, “[...] compreendida enquanto uma 

atividade artística e organizada deliberadamente para estabelecer uma relação 

significativa com um público” (DANTAS, 1997 apud SARAIVA-KUNZ, 2003, p. 78).  

 Pode ser descrita como uma unidade entre o ser que se move e a dança, que tem 

no corpo um mediador entre o ser e o mundo. A autora afirma que a dança por ser 

efêmera, infinita e de inúmeros significados pode se dar a conhecer em uma “[...] 

atitude fenomenológica que admite conhecer como o ato de desvelar o fenômeno, o 

que se dá em uma interação de estímulos entre o fenômeno e o observador” 

(SARAIVA-KUNZ, 2003, p. 82).  

De acordo com Saraiva-Kunz (2003), a dança constitui-se como “ser-estar-

nomundo, diferente de formas cotidianas”, em que as experiências vividas por meio 

dela se manifestam de maneira subjetiva e social e que dependem das vivências 

anteriores do sujeito, evidenciando uma compreensão biográfica da dança. Portanto, 

“[...] esse fenômeno que toma forma (aparece) na consciência implícita de si mesmo 

– de quem dança – na experiência vivida, singular e vital, no fluir vivo e dinâmico se 

apresenta num todo único e contínuo” (SARAIVA-KUNZ, 2003, p. 91).  

Ainda pode ser compreendida como uma aparição, ou seja, um fenômeno da 

experiência, que se estrutura, reelabora e significa novamente a cada nova 

experiência, constituindo-se em uma linguagem simbólica. É “[...] abertura de um 

estado interno, que transforma o corpo num ‘material plástico’, e do qual se pode dizer 

que ‘corporifica’ esse estado interno. A expressão, então, não é apenas temporal, 

plástica, espacial, mas sim vivencial” (SARAIVA, 2005, p. 235).   

Com isso salientamos que a Dança que nos interessa neste trabalho é a que respeita 

em primeiro lugar a cultura de movimento2 dos sujeitos, suas habilidades, 

experiências, seu mundo vivido3 e ainda a que amplia as vivências através de 

movimentos expressivos e comunicativos.  

                                            

2A expressão cultura de movimento divulgada por Kunz (2012), origina-se da palavra alemã Bewegungskultur, sendo definida como uma conceituação global 

de objetivações culturais, em que o movimento humano se torna o elemento de intermediação simbólica e de significações produzidas e mantidas 

tradicionalmente em determinadas comunidades e sociedades. Desta forma estas manifestações culturais correspondem às especificações culturais que se 

expressam pela conduta e pelos sentido do movimento humano, ou seja, tudo o que o homem produziu ou criou através do seu movimento.   

3 Mundo da vida ou mundo vivido, que é a tradução da palavra alemã (Lebenswelt), é um termo utilizado por Husserl para designar o mundo da experiência 

humana que é considerado antes de qualquer tematização conceitual. Surdi e Kunz (2009).  
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Assim, compreender uma Dança que seja repleta de possibilidades, sentidos e 

significados, e que permitam a liberdade de expressão da pessoa, que a sente e a 

vive não é uma tarefa fácil de ser analisada para o caso de uma dissertação de 

mestrado como esta.  Não é de hoje que as Danças vem se fragmentando cada vez 

mais em tipos e modelos diferentes, com o auxílio de meios de comunicação e da 

indústria cultural, encaminhando-se para uma total desportivização4.  

Segundo Kunz (2014), a tendência à desportivização nas Danças, avança a 

medida que ela adquire espaço de apresentação na forma competitiva, vão se 

tornando cada vez mais técnicas, mecânicas e padronizadas, baseadas em repetições 

e reproduções. Assim como acontece nas danças de salão, no ballet, no jazz.   

Contudo acredito que este processo de desportivização ainda não tenha 

alcançado as Danças Afro, pois nestas, encontram-se diferentes formas de expressão 

e comunicação, permitindo um afloramento emocional, sentimental e espiritual, 

embora possam haver “festivais de dança afro” ou estas participarem de festivais 

abertos de dança. Visto isso, acredito que a forma de interpretar e compreender as  

Dança Afro de maneira subjetiva é através da sensibilidade que o “se-movimentar” 

pode nos expressar. O objetivo fator subjetividade (Kunz, 2012) fica em tempos em 

que sofremos cada vez mais a opressão do mundo, do comercio e consumo, cada vez 

mais sufocado, sem objetividade, sem oportunidades e capacidades de ser 

expressado objetivamente. A repreensão e o controle de nossa subjetividade pelos 

mecanismos externos e racionalizados do prazer e do lazer, das emoções e das 

comunicações pela lógica do rendimento pela razão instrumental deixa pouco espaço 

para um envolvimento subjetivo autentico ou seja, cuja expressão maior começa com 

o interior da pessoa e não racionalizado externamente. Assim, não somos o que pela 

nossa liberdade e sensibilidade queríamos ser, mas aquilo que “forças externas” nos 

obrigam a ser. Perdemos a essência do “sermos humanos”, baseada na liberdade e 

sensibilidade, portanto, junto com essa essência perde-se o próprio fascínio pelo 

mundo natural, dos objetos, da natureza, de si próprio e dos outros. A Dança portanto 

                                            

4 Entende-se por desportivização (Bracht, 1992) a transformação e regulamentação das manifestações culturais dentro da lógica competitiva, que busca a 

padronização dos movimentos, a especialização, o recorde e a consagração do vencedor.   
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baseado em movimentos estereotipados, repetitivos e padronizados não liberta e não 

sensibiliza o ser, pelo contrário, aprisiona, reprime sentimentos e expressões que 

poderiam ser altamente significativas para o ser dançante.    

 Onde portanto ainda persiste esse senso de liberdade e sensibilidade pela 

Dança? Para este trabalho uma das intenções foi justamente verificar nas Danças Afro 

essas qualidades essências do humano pela dança. Logo com esta busca nas Danças 

Afro também se chegou imediatamente ao fator ESPIRITUALIDADE e que aqui 

definimos com auxílio de alguns autores que não se apoiam nas ideias religiosas deste 

termo.  

Dantas (1999), Porpino (2006) e Garaudy (1980), afirmam que a Dança faz 

sentido e cria novos sentidos tanto para quem dança quanto para quem aprecia o 

dançar. O sujeito que dança, realiza movimentos que são criados, recriados e revividos 

podendo não apresentar uma utilidade aparente, mas possuem sentido e significado 

em si mesmos. Para Laban (1978), o movimento na dança caracteriza-se enquanto o 

meio e não como o fim em si próprio, pois conduz em seu interior inquietos significados 

e intenções, proporcionando ao indivíduo a ampliação da percepção de corpo e sua 

relação com o mundo à medida que se oportuniza uma vivência corporal.   

E com isso, dentre as infinitas formas de se dançar, este trabalho se propõe a 

interpretar e compreender a Dança Afro enquanto criadora de sentidos e significados, 

e nesta perspectiva, entendemos que a Educação Física como prática social 

compreende o homem como matriz cultural e histórica que constitui diferentes 

ressignificações. Com isso, acreditamos que a cultura de movimento vislumbra um 

amplo repertório de conhecimento capaz de (re)construir narrativas no que tange as 

relações étnico-raciais.   

Lembrando que, as questões que permeiam as relações étnicos-raciais na 

educação brasileira são asseguradas por leis, na tentativa de promover o 

conhecimento e o intercâmbio cultural da história e da cultura de dois povos 

formadores da população brasileira. Em 2003, foi promulgada a Lei 10.639, que altera 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e prevê o ensino da história e da cultura 

afrobrasileira no currículo da educação básica. Em seguida, em 2008, essa Lei é 

alterada para a Lei 11.645, que mantém o ensino da história e da cultura afro-brasileira 
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e acrescenta o ensino da história e da cultura dos povos indígenas. A partir disso, 

acredito que através (da pratica/ensino/experiência) das Danças Afro na Educação 

Física é possível fazer uma reflexão sobre a mesma retratando a questão cultural...e 

outras características, como a ancestralidade, afirmação da identidade.   

Fiamoncini e Saraiva (2003) relatam:   

  

Essa dança é composta por ricos elementos provindos das manifestações 

que retomam toda a cultura milenar de aldeias e tribos africanas. Nessas 

culturas, a dança está presente, sobretudo no culto à espiritualidade e faz 

incorporar os orixás invocados. Conforme tal concepção, os orixás têm 

comportamento semelhante ao dos seres humanos e geralmente estão 

associados a elementos da natureza, como a água, o ar, a terra e o fogo. O 

ritmo da dança tem uma batida forte, com uso de tambores, atabaques e 

outros instrumentos de percussão. (p. 42)  

  

Assim, as Danças Afro apresentam-se como elementos da Educação Física e 

da cultura de movimento, capaz de integrar o indivíduo consigo mesmo e com o outro. 

É uma forma de expressão cultural de um indivíduo, grupo social, comunidade, classe, 

religião, que utilizam o movimento como comunicação. Sendo assim, podemos dizer 

que como forma de conhecimento, de experiência estética, de expressão do ser 

humano, de comunicação e diálogo, as Danças Afro podem ser elementos de 

educação social do indivíduo. Neste contexto, as Danças Afro devem propiciar no 

processo educativo, o resgate de cultura de movimentos, que são fenômenos 

histórico-culturais, que não devem ser omitidos, mas sim, resgatando toda a riqueza 

desta cultura.   

  De tal modo, buscamos compreender a Dança Afro numa dimensão social e subjetiva 

que caracterizam o lado humano do homem, tentando responder à seguinte 

problemática: Quais e quantos sentidos e significados podemos encontrar nas Danças 

Afro pela descoberta e revelação não apenas através da música e ritmos que 

acompanham as expressões corporais quando a Dança ocorre, mas na essência 

pouco revelada nestas danças: a expressão de uma espiritualidade.  

Assim, como objetivo geral temos: Encontrar pela literatura e pelas experiências 

própria da autora, sentidos e significados das Danças Afro e os segredos de sua 

espiritualidade.  
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2. CAMINHOS TEÓRICO METODOLÓGICOS   

De acordo com Kunz (2014) as Danças assim como os esportes são umas das 

manifestações da cultura do movimento mais importantes e relevantes do em todo o 

mundo.  

Assim, o presente trabalho caracteriza-se como como uma pesquisa teórica e 

qualitativa que possui o intuito de buscar a compreensão sobre as Danças Afro 

enquanto criadoras de sentidos e significados para além da racionalidade técnica e 

instrumentalizadora típica da maioria das Danças modernas e em busca da presença 

disso que aqui conceituamos como espiritualidade.   

A pesquisa teórica para Demo (1997), é orientada para se atualizar e, 

sobretudo, compartilhar teoricamente o conhecimento nas suas diversas codificações.  

Segundo Demo (1985, p.23), “a pesquisa teórica é aquela que monta e desvenda 

quadros teóricos de referência”. Para o referido autor esse tipo de pesquisa exige uma 

ampla análise dos trabalhos já elaborados sobre um determinado assunto, de forma 

que, com a mediação do pesquisador, seja possível a construção de um conhecimento 

criativo.  

Para Demo (1985), apesar da pesquisa teórica não intervir de forma direta na 

realidade, possui o intuito de construir caminhos para uma intervenção prática de 

qualidade através deste embasamento aprofundado de conhecimentos. Em outras 

palavras, de acordo com o mesmo autor,   

  

O conhecimento teórico adequado acarreta rigor conceitual, análise acurada, 

desempenho lógico, argumentação diversificada, capacidade argumentativa, 

que é talvez a arte central da pesquisa e da ciência. Argumentar com 

habilidade significa primeiro, conhecer as argumentações em uso, 

dominantes, suas origens e confrontos, seus vazios e virtudes, e, em seguida 

construir uma maneira própria de argumentar, na convicção lidimamente 

científica de que tudo que pode ser dito, se tiver a devida argumentação 

(DEMO, 1997, p.36)  

  

  

Assim, o campo teórico desta pesquisa consiste em um diálogo com distintos 

autores, e a partir deste diálogo será possível então uma melhor aproximação, reflexão 

e compreensão acerca das significações linguísticas, expressivas e espirituais que as 
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Danças Afro podem revelar.    

Segundo KUNZ; BARCELOS e SILVA (2018), as pesquisas ditas qualitativas 

não necessariamente precisam ser exclusivamente teóricas, mas provavelmente, a 

maioria são. Ainda afirmam,   

  

“Abordam em geral, interpretação e análise de dados teóricos e/ou empíricos 

no campo das relações sociais, como na educação, lazer, trabalho etc. Para 

a pesquisa qualitativa, o foco central se concentra na Interpretação, ela 

acompanha toda a pesquisa do início ao fim. No final pode acontecer até uma 

interpretação de interpretação, ou seja, quando pelos instrumentos 

qualitativos da pesquisa se interpreta a interpretação dos dado dos 

pesquisados sobre determinado tema ou assunto!”. KUNZ; BARCELOS e 

SILVA (2018, p. 158).   

  

KUNZ; BARCELOS e SILVA (2018), dizem que, como a pesquisa qualitativa 

trata mais de dados objetivos e subjetivos de relações sociais como no caso de 

sentidos e significados na Dança, isso praticamente exigiria uma investigação 

empírica de dançarinos ou grupos de danças em situações “in loco” ou seja, dançando 

e verificando pela “observação participante” e realizando a posteriori uma análise de 

conteúdos dos dados levantados nestas observações. Assim seria bem caracterizada 

uma pesquisa de caráter qualitativo, porém, aqui tratamos de interpretar 

interpretações, no caso de livros e autores, além da experiência própria da autora 

desta dissertação. Trata-se de entender o olhar de autores teóricos sobre atores 

empíricos de uma Dança afro, bem como vivências pessoais da autora com as 

mesmas Danças.  

Portanto, optamos em apresentar um pouco neste trabalho a importância de 

estudarmos também a Hermenêutica como processo de investigação para teorias 

mais complexas, no caso, teorias que falam desde a cultura afro, passando pela 

manifestação cultural mais importante para nosso caso de interpretação que é a 

Dança Afro e culminando com a interpretação e entendimento de uma de suas maiores 

essências humanas, a Espiritualidade.  

A Hermenêutica portanto que aqui vamos utilizar é a Hermenêutica filosófica 

usada desde a antiguidade para interpretar textos extremamente difíceis de serem 

lidos, como os papiros e outros textos religiosos.  

A Hermenêutica caracteriza-se desde então, como uma interpretação 
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compreensiva de documentos, um processo de interpretar, ou a arte do interpretar e, 

é por isso também entendida como uma teoria filosófica de compreensão de 

proposições, fundamentos, experiência e resultados.  

Assim, em Palmer (2006), podemos ler que a hermenêutica é o sistema pelo 

qual o significado mais fundo é revelado, para além do conteúdo manifesto. Por isso 

ela tem a ver com textos, livros escritos que precisam de uma certa “técnica” para que 

seus conteúdos e significados sejam mais profundamente revelados.  

No plano acadêmico podemos dizer então que ela nos auxilia a compreender 

melhor os textos e obras de autores selecionados para nosso estudo, aqui no caso, a 

Cultura Afro, a Dança Afro e os vínculos com a espiritualidade conforme concebida 

neste trabalho.  

A categoria “compreensão” é central nas abordagens sobre hermenêutica, ou 

seja, entender com mais exatidão e profundidade os sentidos e significados do que 

está escrito bem como as intenções dos autores.  

Assim, o processo hermenêutico deve acorrer entre a tensão do conhecer e 

desconhecer, ou entre um “estar familiarizado” (com o assunto em estudo no caso) e 

estranhar totalmente. Porque se tudo já estiver do conhecimento do 

estudante/pesquisador não há necessidade de se realizar um processo de 

interpretação aprofundada e no caso de tudo se apresentar estranho, a possibilidade 

imediata de encontrar sentidos e significados no texto em apreço também seria muito 

complexo e possivelmente inviável. Porém, a Hermenêutica é muito importante 

também para que nossa “pré-compreensão” de determinado assunto ou conteúdo de 

algum escrito ou da experiência pessoal como na Dança Afro, possa ser reforçada ou 

modificada. A pré-compreensão permite assim que algo estranho no texto possa se 

familiarizar, ou seja, permite que futuros aprofundamentos hermenêuticos possam ser 

realizados.  

Portanto, o mais importante para um processo hermenêutica de leitura e estudo 

é já possuir uma pré-compreensão do assunto a ser estudado/pesquisado, 

principalmente no caso de uma dissertação ou tese, como no caso.  Isso porque a 

intensão maior da hermenêutica é conduzir a leitura/estudo para uma compressão do 

todo, a totalidade da obra, ou o texto na sua íntegra e isto não pode acontecer com 
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uma simples visão geral sobre o conteúdo. É preciso assim começar com a 

compreensão do todo desde o início da leitura, ou seja, com a leitura do primeiro 

parágrafo, do primeiro capítulo, mesmo que ao longo da leitura/estudo podemos e até 

devemos ir mudando nossa compreensão do todo. É preciso que o primeiro parágrafo 

ou o primeiro capítulo já seja hipoteticamente ajustado a uma possível compreensão 

do que venha a ser o todo.  Portanto essa “pré-compreensão” que se tem do todo com 

o início da leitura/estudo deve ir então ao longo do restante da leitura/estudo ser 

corrigido.  

Encontramos assim nos estudos da Cultura afro, Dança e da Espiritualidade 

com diferentes entendimentos de autores, diferentes linguagens e diferentes modos 

de narrar e interpretar conteúdos e assuntos iguais. Minha inserção neste contexto, 

explicado ao longo deste trabalho, permitiu a pré-compreensão necessária para este 

estudo avançar hermeneuticamente.  

Insistimos mais uma vez em dizer que a tarefa principal da Hermenêutica é com 

a compreensão de relações de sentidos e significados de expressões humanas de 

todas as formas, seja linguagem verbal como a não verbal, dançar.  

Sobre a relação da Hermenêutica com a Linguagem existem inúmeros textos 

inclusive na Educação Física como por exemplo artigos do autor Paulo E. 

Fensterseifer (2009), (um dos autores mais citados sobre Hermenêutica no Brasil na 

Educação Física inclusive), mas aqui estudamos a hermenêutica como método de 

pesquisa social no âmbito a que já nos referimos, de uma pesquisa qualitativa, no caso 

interpretação de textos e imagens da cultura afro que nos interessam.   

Gorg Gadamer é o autor que talvez mais se ocupou com o que denominou de 

compreender a partir de pré-compreensões.  E confirma que esta compreensão é na 

verdade uma prática cotidiana da humanidade, ou seja, pertence ao próprio “existir 

humano”.  

A tarefa de compreender algo exige que exista uma pré compreensão do 

assunto, objeto a ser compreendido. A partir disso e tratando-se de leituras ou estudos 

a busca da “verdade” no texto/leitura no caso, não é mais possível somente pelo texto 

ou obra consultada mas pelo histórico tratamento do assunto na literatura ou mesmo 

pelos efeitos históricos do texto ou obra a ser interpretada e no caso, de vivências 
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pessoais sobre a temática.   

Interpretar e compreender obras e textos literários é uma das principais tarefas 

da hermenêutica e por isso também chamada de hermenêutica objetiva. Ela se divide 

em três etapas básicas:  

 
  

  

Para KUNZ; BARCELOS e SILVA (2018), inicialmente procura-se entender, 

compreender as intenções do autor/es de um escrito literário na produção do 

texto/obra a ser interpretado na sequência. A partir dessa compreensão se analisa e 

interpreta as relações deste texto ou obra com seu significado no contexto teórico em 

que foi elaborado (exemplo a partir de outros escritos da cultura e da dança afro) e 

somente a partir desta etapa o todo do texto ou da obra pode ser avaliada.  

O propósito da Hermenêutica fica assim bem caracterizado como quer 

Gadamer (2015) um dos expoentes na literatura sobre o assunto, como compreender 

e de forma correta interpretar o que se entendeu do texto ou obra estudada. Essa 

compreensão para o autor acorre como uma espécie de “fusão” do horizonte do texto 

como o horizonte daquele que procurou compreender o texto ou obra.  

Assim Gadamer (2015 p.141), resume a questão maior da Hermenêutica sobre 

a questão da linguagem: “a compreensão é como uma conversa em que o Ser que 

pode ser compreendido é linguagem”.   

Tratando-se de uma cultura complexa como a cultura afro brasileira e localizar 

e interpretar nela as danças é preciso aceitar inicialmente que podem existir múltiplas 

formas de realizar essa interpretação, porém pretende-se com o uso da hermenêutica 

chegar a uma interpretação pelo menos mais correta e objetiva.   

De certo modo temos agora então, de pensar nestas condições de interpretar e 

entender o objetivo do trabalho e buscando possíveis “técnicas” destas interpretações. 

LAMNEK (1988) afirma que uma procura assim por “compreender” um texto ou uma 

cultura como no caso faz com que de uma Hermenêutica Geral ou Livre para um 

Compreensão  Interpretação  Avaliação  



23  

 

 

método especial dentro das ciências humanas e sociais e com isso se afasta muito 

dos métodos das ciências da natureza. Com isso se acentua mais o  

“compreender” do que o “esclarecer” o primeiro típico das ciências sociais e humanas 

e o segundo das ciências da natureza.   

Segundo o mesmo autor ainda, foi o autor alemão SCHLEIERMACHER 

(17681834)  que caracterizou uma hermenêutica geral e que dentro muitas outras 

formas de hermenêuticas especiais, como a hermenêutica do cotidiano conhecido no 

Brasil, e que trataria por assim dizer de um fato comum para “compreender” pela 

natureza da linguagem e as condições fundamentais do acontecimento a ser 

interpretado, nestas condições destacam-se especialmente a presença de regras 

fechadas de relacionamento, que também carecem de ser interpretadas.  

Remonta a SCHLEICHERMACHER o famoso conceito hermenêutico de  

“Circulo Hermenêutico” que aqui nos interessa muito. Assim ele entende que é preciso 

considerar duas formas de compreensão:  

a) A compreensão gramatical – interpretação de linguagens  

b) Compreensão psicológica – como a identificação com o outro da linguagem, 

da cultura e com este conhecimento chagar a compreensão mais ampla e 

profunda de relações de vida, cultura e linguagens.  

Ou seja, inicialmente procura-se entender, compreender as intenções do 

autor/es de um escrito literário na produção do texto/obra a ser interpretado na 

sequência. A partir dessa compreensão se analisa e interpreta as relações deste texto 

ou obra com seu significado no contexto teórico em que foi elaborado (exemplo a partir 

de outros escritos da cultura e da dança afro) e somente a partir desta etapa o todo 

do texto ou da obra pode ser avaliada.  

O propósito da Hermenêutica fica assim bem caracterizado como quer 

Gadamer (2015) um dos expoentes na literatura sobre o assunto, como compreender 

e de forma correta interpretar o que se entendeu do texto ou obra estudada. Essa 

compreensão para o autor acorre como uma espécie de “fusão” do horizonte do texto 

como o horizonte daquele que procurou compreender o texto ou obra.  

Mesmo reconhecendo estas etapas da hermenêutica e ampliando e 

aprofundando pelos círculos da hermenêutica a compreensão que estamos 
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pretendendo adquirir, sempre resta uma chamada “diferença hermenêutica” que é a 

impossibilidade de se chegar a exata “verdade” de um autor, de alguma fala ou de 

uma dança da cultura afro como aqui se pretende. Porém, para superar ao máximo 

esta diferença hermenêutica na opinião de Schleiermacher in Lamnek (1988) é preciso 

que a situação de um autor ou de uma apresentação pela reconstrução gramatical e 

psicológica seja reconstituída. No caso de procurar compreender pela hermenêutica 

de uma dança afro vivenciada pela própria autora como neste trabalho é preciso 

recorrer principalmente à compreensão da presença de um sentido subjetivo em todas 

ações efetuadas. Por isso aqui isso nos levou a encontro do senso de espiritualidade.  

Por último, o autor acima citado com base em Dilthey, outro estudioso da 

hermenêutica na Alemanha, analisa uma metodologia de pesquisa com base na 

Hermenêutica para um alcance cada vez mais elevado e abrangente de compreensão, 

com a utilização do que se convencionou chamar de “círculos hermenêuticos”, muito 

importantes e aplicados para a realização desta pesquisa.  

Trata-se de um movimento circular com o texto ou a situação a ser 

compreendida, para que os elementos isolados, ou as partes do texto ou de um 

conjunto maior de ações, somente se faz entendido quando interpretado com a visão 

da totalidade de suas relações com as partes e este todo novamente seja 

compreendido a partir da constituição de suas partes.  Porém, por outro lado como já 

foi falado anteriormente, um texto ou uma obra só pode ser compreendida quando já 

existir uma pré-compreensão do(a) mesmo(a). Não se pode querer compreender de 

forma mais profunda e abrangente um texto ou uma obra sem que se tenha essa 

précompreensão incluindo a importância de sua história. Minha pré-compreensão da 

Cultura Afro e das Danças Afro constituiu a base de uma boa pré-compreensão para 

avançarmos em aprofundamentos desta temática até chegarmos ao Sentido De 

Espiritualidade presente nesta cultura.   

O aprofundamento teórico pela hermenêutica permitiu então ainda, que a minha 

pré-compreensão da Cultura afro e Dança afro pudesse inclusive passar por correções 

e abrangências nem sequer esperadas, como foi o caso com a Espiritualidade.  
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3. MOVIMENTO HUMANO E SUA POTENCIALIDADE DIALÓGICA   

  

É inegável que o Movimento Humano constitui-se como o objeto mais central e 

mais importante dos estudos e pesquisas em Educação Física. Porém, tratando-se do 

movimentar-se de seres humanos em contextos específicos, notadamente no contexto 

da cultura de movimento como, esporte, ginástica, lutas e aqui neste trabalho 

especialmente dança e, é urgente que se desenvolva mais conhecimentos sobre as 

particularidades deste(s) Ser(es) Humano(s) em movimento. Assim, é preciso 

apropriar-se de assuntos que vão além, dos já conhecidos no campo da complexidade 

biopsiquica e técnica da efetiva realização de movimentos.  

A importância da prática de atividades com o movimento humano é ressaltado 

em toda literatura da Educação Física e Esportes. No entanto, nesta literatura 

encontram-se nada muito além de uma série de referências sobre a correta execução 

de certos movimentos - mais uma vez os movimentos da cultura de movimento - ou, 

sobre a quantidade e qualidade dos movimentos a serem realizados para o atingir uma 

melhor performance física e/ou técnica, ou ainda, para uma melhor saúde, ou 

simplesmente, sobre formas de como o movimentar-se pode proporcionar alegria e 

prazer para quem o pratica.   

 Existe pouca literatura que faz referência as possibilidades comunicativas do 

movimentar-se humano. O movimento enquanto diálogo que deve ser considerado 

como o principal responsável pela nossa visão de mundo, dos outros e de nós 

mesmos.   

  

3.1 A concepção dialógica do Movimento Humano  

A Educação Física tem um interesse central nos estudos e no desenvolvimento 

prático do movimento humano. No entanto, paradoxalmente, existem poucos estudos 

que aprofundam a questão do movimento numa perspectiva pedagógica e que se 

interessasse mais no ser humano que se movimenta, do que o movimento já 

préconstruído e que precisa apenas ser imitado.   

Assim, descontentes com uma análise apenas funcional e biomecânica do 

movimento humano, os filósofos Holandeses, iniciado por Buytendijk e Gordijn (apud 
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KUNZ, 2001, p. 103, 104) e seus seguidores entre os quais talvez o mais importante 

foi Jean Tamboer e o mais recente Peter Heinj. Na Alemanha, especialmente pelo Prof. 

Dr. Andreas Heinrich Trebels que pesquisa a temática do Movimento Humano numa 

abordagem filosófica. Realizaram estudos filosóficos para entender a diferença entre 

o movimento de sujeitos anônimos que praticam determinados gestos para atender 

determinadas solicitações do esporte e, o movimento próprio, ou seja, o meu 

movimento analisado sob todas as perspectivas que envolvem um sujeito em seu 

semovimentar. Kunz e Trebels (2006) aprofundaram a teoria do movimento humano 

com base na fenomenologia, especialmente a partir de Merleau-Ponty. Para Marques 

(2012, p.49), essa teoria do movimento na Educação Física é a que mais se aproxima 

dos pressupostos da fenomenologia de Merleau-Ponty. Comenta-se isso, devido ao 

fato de a maior parte da literatura específica dessa área de conhecimento estar voltada 

para a compreensão de um movimento físico, voltada a uma “ideia de movimento”, 

não aquele movimento que é vivido na experiência originária, mas aquele que é 

estudado, mensurado, quantificado para um melhor rendimento, ou, ainda, para o 

rápido alcance de um padrão de movimento.   

Nesta abordagem com forte influência da filosofia fenomenológica, estes 

autores concluem, primeiramente, que esta análise do movimento na perspectiva do 

"se-movimentar" deve estar ligada a, pelo menos, três aspectos fundamentais 

presentes no “se-movimentar” dos sujeitos, partindo de um ator, ou de um sujeito das 

ações do movimento; uma situação concreta nas quais as ações do movimento estão 

ligadas; e um significado que orienta essas ações do movimento e é responsável pela 

apreensão de sua estruturação. Assim, a compreensão do movimento humano leva 

em consideração, em primeiro lugar, acima de tudo, a pessoa no seu se-movimentar 

e não o movimento da pessoa, em geral, movimentos que ela precisa imitar.   

O movimento humano, nesta perspectiva do se-movimentar, é entendido como 

uma conduta de atores numa referência sempre pessoal-situacional. Portanto, isso só 

pode ser um acontecimento relacional, dialógico. A compreensão de diálogo neste 

contexto leva ao entendimento que nesta conduta é considerado um sujeito que se 

relaciona a algo exterior a ele. Eu me comporto dialogicamente com algo exterior a 

mim pelos meus movimentos. Eu ofereço uma resposta ao que me é interrogado e 
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recebo respostas às minhas interrogações.  Estas respostas realizam-se quando me 

movimento, conferindo ao diálogo uma significação subjetiva e objetiva. Neste diálogo, 

pelo movimento, constitui-se um mundo, um mundo no seu "ser-assim" para mim, ou 

seja, o nosso mundo subjetivo.   

Assim, ao aproximar a teoria do “se-movimentar” aos princípios da 

fenomenologia, parte-se do princípio de que todo movimento que se realiza acontece 

como uma espécie de diálogo, um fenômeno relacional de “ser-humano-mundo”. 

Desta maneira, ao movimento estão presentes e abertas sempre novas possibilidades 

de criações, que se constroem na relação de intencionalidade entre sujeito-mundo.   

Nesse diálogo, os sentidos e significados do “se-movimentar” sempre se atualizam de 

acordo com cada experiência, lembrando que essa experiência está sempre atrelada 

a uma situação concreta, bem como a um contexto histórico e social, conforme Kunz  

(2000).     

Com a orientação fenomenológica, “a capacidade humana de movimentar-se 

ganha então uma dimensão existencial, como forma singular e original de relação com 

o mundo, que pode ser designada na experiência de cada um” (TREBELS, 2003, p. 

256).  

Nessa perspectiva, como em Merleau-Ponty (1999), não existe separação entre 

sujeito e objeto, ser humano e mundo, ou corpo e consciência. Os significados não 

estão no sujeito, nem no mundo, muito menos nas coisas mudanças, mas sim na 

relação que se dá entre o sujeito e seu meio. Nessa relação, confirma-se o vínculo 

inseparável entre homem e mundo, superando-se a dicotomia entre “mundo externo” 

e “mundo interno”.  

Com isso estes autores buscam tratar o movimento humano de forma crítica, 

considerando a experiência como fundamental neste processo dando uma 

interpretação dialógica ao movimento. É dialógica, segundo Kunz e Trebels (2006), 

porque somente a partir desta relação podemos criar novas possibilidades, com base 

numa linguagem junto do outro e do mundo.  

Sobre o conceito da concepção dialógica do movimento humano, pode ser 

considerada uma teoria não mecânica do movimento com a qual buscou resgatar o 

sentido do “sujeito ativo”, marcando uma forte diferença entre o ser humano como 
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objeto e como sujeito do movimento. O holandês pautou seu estudo na ontologia da 

linguagem, com a qual pôde desenvolver o conceito de diálogo, vinculado à ideia de 

relação de ontogênese, na qual o binômio ser humano/mundo é central.   

Essa concepção de movimento é tratada de maneira dialógica porque abre 

espaço para uma compreensão integral do homem, mundo e movimento. Mais do que 

isso, este movimento é dialógico porque é tratado como “diálogo”, como expressão de 

sentidos e significados que se delineiam a partir do se-movimentar, traz uma 

preocupação mais subjetiva, levando em conta que o ser humano se movimenta.   

A expressão “diálogo” aparece como metáfora empregada por Gordijn et al 

(1975 apud TREBELS, 2006) para melhor caracterizar essa relação existente entre 

ser humano-mundo a partir do movimento. Esse diálogo, segundo Trebels (2006, p.40 

e 41), acontece na forma de um jogo de perguntas e respostas, pois   

  

[...] na ação do movimento o mundo e as coisas, no seu ser/estar são 

questionados pelo sujeito/ator do movimento. Enquanto isso, o movimento 

próprio do sujeito ajusta-se aos objetos encontrados e intencionalmente 

questionados, ou seja, ele também oferece uma resposta ao ‘ser-assim-

domundo.   

    

 O Ser Humano pode de diferentes maneiras questionar o Mundo e suas 

relações com o mesmo, mas também pode responder a ele” e, sendo assim, diz ele: 

eu ofereço uma resposta ao que me é interrogado e recebo respostas às minhas 

interrogações. Estas respostas realizam-se quando me movimento, conferindo ao 

diálogo uma significação subjetiva e objetiva. Neste diálogo, pelo movimento, constitui-

se um mundo, um mundo no seu "ser-assim" para mim, ou seja, o nosso mundo 

subjetivo (KUNZ, 2000, p. 03).   

O movimento é uma manifestação primeira, é a nossa entrada no mundo, tem 

um significado de vida, ressalta Kunz (2000), afirmando que o se-movimentar é uma 

ação relacional do ser humano, que se mistura ao mundo construindo-se como sujeito, 

sendo o mundo a sua contraface imaginária.   

A tarefa principal de uma concepção dialógica é identificar as diferenças entre 

o “se-movimentar” de sujeitos e o movimento de objetos. Seres humanos também 

podem, em determinados casos, ser objeto em movimento, quando são transportados 
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ou quando se tornam objeto de análises. O “se-movimentar” trata, portanto, 

principalmente da expressão dos atores do movimento no contexto de uma situação 

concreta e de um significado que orienta todas as ações e torna possível a apreensão 

de sua estrutura global. Dessa forma, já se pode perceber que não é o movimento o 

objeto de análise, mas aquele, da “relação sujeito-mundo”, que se-movimenta. E 

quando alguém se movimenta livremente, de forma espontânea, motivado por um 

significado que é constituído na ação, ocorre, então, uma relação dialógica nesse ato.  

Ao considerar o movimento com dialogo, estamos não somente nos dispondo 

a pensar neste sujeito que se movimenta, mas também no próprio se-movimentar 

como uma forma de conduta para algo. Sobre a constatação Kunz (2012, p.208 e 209), 

descreve:  

  

A pessoa do ‘se-movimentar não pode simplesmente ser vista de forma 

isolada e abstrata, mas inserida numa rede complexa de relações e 

significados para com o mundo, que configura aquele ‘acontecimento 

relacional’, quando se dá o diálogo entre o homem e o mundo [...] envolve o 

sujeito deste acontecimento sempre na sua intencionalidade. É por meio 

desta intencionalidade que se constitui o sentido/significado do 

semovimentar. Sentido/significado e intencionalidade têm, assim, uma 

relação muito estreita na concepção dialógica do movimento.   

  

  

Segundo Kunz (2000), o diálogo na concepção do “se-movimentar” pode ser 

compreendido pelo entendimento de que nesta ação humana considera-se um sujeito 

que se comunica com algo exterior a ele – seja um objeto, o mundo, ou outrem – 

através dos seus movimentos próprios, o que se pode denominar de um 

comportamento dialógico do sujeito-mundo, no qual ele estabelece uma relação de 

questionamentos e respostas pelo seu “se-movimentar”. É o que (2001, p. 175) 

ressalta quando diz “o Movimento Humano é fundado na intencionalidade.   

É visível que estamos passando por um processo de impedimento na expansão 

da nossas sensibilidades perceptíveis, com exceção, talvez da visão e audição. O 

envolvimento em situações de movimento em que a relação dialógica 

pessoalsituacional é priorizado, deverá conduzir novamente a uma abertura das 

"portas da percepção" pela intensidade das vivências e experiências desenvolvidas 

de forma autônoma pelos participantes.  Isto permite uma mudança na "visão de 
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mundo" dos envolvidos e com isto uma percepção mais real do que é o mundo, os 

outros e eles próprios.  

Um processo de relacionamento dialógico em situações de movimento deve 

acontecer a partir da corresponsabilidade, da espontaneidade e da autonomia 

individual, ou seja, não pode se orientar a partir de receitas de especialistas ou 

indicações alheias. Esta responsabilidade e esta autonomia permitem às pessoas, 

constantemente, modificar e reestruturar as situações e significações dos 

movimentos.    

Assim, as Danças de uma forma de geral, desde seu surgimento, apresenta-se 

como forma de comunicação, diálogo ou linguagem. Seus registros são encontrados 

em cavernas e documentos. Para Verderi (2000, p. 34) “baseados em registros feitos 

pelo homem através de desenhos e figuras humanas encontradas nas paredes e tetos 

de cavernas, podemos perceber que o homem já dançava”.  
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4. DANÇA E EXPRESSÕES SIGNIFICATIVAS   

  

Para Garcia & Hass (2006, p.66) “os primeiros documentos sobre a origem 

préhistórica dos passos da dança e do se significado são provenientes de descobertas 

das pinturas e esculturas rupestres nas cavernas”.  Garcia & Hass (2006, p. 139) 

afirmam que:   

    

Dançar é movimentar-se pelo espaço, é sentir o corpo livre, é comunicar-se 

consigo mesmo, é desfrutar, liberar-se... Convidar para dançar é animar a 

quebrar preconceitos, medos, vergonhas... O movimento é comunicação; 

comunicar uma mensagem é utilizar uma linguagem. A linguagem corporal, o 

movimento é o instrumento dessa linguagem. Para enviar uma mensagem, 

não se requer nenhuma condição, nem idade, nem sexo, todos os indivíduos 

aceitarão, com ilusão e interesse, o gesto da comunicação corporal.    

  

Nanni (2000) afirma que a Dança é uma linguagem corporal que propicia ao 

indivíduo o reconhecimento do outro e de si mesmo, uma vez que deixa transparecer 

necessidades, proporcionando diversas e sucessivas leituras.   

Descreve Nanni (1995, p.73):  

  

a linguagem corporal através da dança registra o real, o simbólico,  

imaginário,  interligando com objetivos que articulam o corpo simbólico ao 

corpo imaginário permeando pelo corpo real. A linguagem corporal, como toda 

a forma de expressão, é a força dirigida para fora. A dança, seria metáfora 

corporal, ou seja, presença de movimento que é linguagem corpórea de cada 

pessoa vazada através da janela da unidade do ser no plano físico, mental e 

emocional.   

  

O movimento neste sentido sempre esteve ligado às necessidades vitais do 

homem, pois ele manifesta, descobre, experimenta e perceber, uma variedade de 

experiências motoras vivenciadas garantindo assim o seu desenvolvimento como um 

todo.  Contribuindo com isso Nanni (2000, p.14) profere,   

“A evolução dos comportamentos motores desde os primórdios da existência 

do homem, teve seu aporte a partir dos movimentos naturais, como andar, 

correr, saltar, trepar, levantar, transportar, arremessar, agarra”.   

  

Roger Garaudy, em Dançar a vida, afirma que dançar expressa a relação do 

homem com a natureza, com o meio, com o futuro e com seus deuses. Ainda no que 

concerne à Dança, Sachs, citado por Mônica Dantas (1999, p. 22), diz que “[...] a dança 
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é a mãe das artes”. Ela faz parte das manifestações mais antigas do repertório da 

humanidade uma vez que, desde os tempos mais remotos, é utilizada como uma 

expressão do cotidiano do homem – seja em seus aspectos ritualísticos, 

comemorativos ou contemplativos.   

Em outras palavras, a Dança é usada pelo homem para representar a sua 

humanização nas relações com a natureza, a religião e a sociedade. A Dança se faz 

em um momento singular, o que torna impossível a sua reprodução.   

Para Merleau-Ponty (1999), a linguagem é uma projeção ao mundo, o gesto e 

o seu sentido são expressões de emoções e sentimentos. A linguagem das emoções, 

que expressa nossas reais experiências, é um encontro com do “eu”, em que o homem 

se serve da linguagem para estabelecer uma relação consigo mesmo e com o mundo.   

/A linguagem é responsável pela expressão das nossas emoções e gestos emotivos 

e surge através do nosso mundo vivido, através das nossas experiências sensíveis e 

conscientes. Estas experiências, segundo o autor, ocorrem através do corpo, ele cria 

sentidos e significados, sente e é sentido, vê e é visto, toca e é tocado, ocupa o mundo 

e é parte do mundo.                                                                                                                          

Merleau-Ponty (1999) entende que a linguagem é um fenômeno originário, 

vivido e expressivo do e pelo corpo, pois o corpo ensina o significado de expressão, 

já que ele cria significações, se tornando um mediador de relações com o mundo. Para 

o autor a verdadeira comunicação acontece pela expressão, e as significações 

ocorrem quando há experiências no mundo mediadas pelo corpo. A linguagem assim, 

se torna um entrelaçamento entre os seres e o mundo, em que as experiências são 

mútuas e seus códigos e signos são entendidos e assimilados culturalmente. Com 

isso a linguagem:   

  

[...] de outrem vem tocar nós e nossas significações, e nossas falas vão, como 

atestamos respostas, tocar nele suas significações, nós nos invadimos um 

sobre o outro na medida em que pertencemos a um mesmo mundo cultural, 

e primeiramente, à mesma língua, e meus atos de expressão e aqueles de 

outrem se destacam da mesma instituição (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 194)  

  

Segundo Silva e Schawratz (1999), a Dança surge como um movimento 

intrinsecamente ligado à expressão, à criatividade, além de ser uma atividade social, 
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com elementos de imitação e de forma. No mesmo sentido, no que diz respeito à 

definição de expressividade, existem vários parâmetros para conceituar o termo. 

Alguns optam por conceituá-la como uma linguagem, outros por forma de 

comunicação e como uma prática voltada para o desenvolvimento de todas as 

potencialidades humanas, relacionadas ao movimento corporal, assim como se dá 

com a dança.   

Figueira (2008, p.01) identifica a Dança como: “forma de conhecimento que 

possibilita uma intervenção direcionada para a ampliação da expressividade dos 

sujeitos dado que ela permite ler a gestualidade humana como uma linguagem”.  

Garcia & Hass (2006, p.139) entendem a dança “como uma arte que significa 

expressões gestual e facial através de movimentos corporais, emoções sentidas a 

partir de determinado estado de espírito”.   

Conforme Rodrigues (1987), a linguagem corporal e os conteúdos significativos 

da gestualidade não são universais, pois os gestos, comportamentos e formas de 

comunicação não-verbais variam de cultura para cultura, ainda que os indivíduos 

tenham em vista os mesmos objetivos com seus atos. Assim, as maneiras de chamar 

alguém, de concordar, cumprimentar, indicar objetos, despedir-se, expressar 

contentamento, cumplicidade ou desconfiança são distintas e, muitas vezes, 

exprimem sentidos contrários.   

Conforme Brasileiro e Marcassa (2008), é possível dizer que existem, pelo 

menos, três maneiras de compreender a linguagem corporal: há uma linguagem 

individual, formada a partir de uma gestualidade própria, que diz muito sobre os 

sujeitos, sobre seu universo psíquico e sobre a sua personalidade que — apesar de 

individual, de seu caráter pessoal — é construída na relação com a cultura; há também 

um conjunto de marcas, normas, regras e expressões gestuais que perpassam a 

linguagem corporal dos grupos e das pessoas que compartilham de uma mesma 

cultura; e há, por sua vez, as práticas ou manifestações da cultura corporal que, ao 

serem sistematizadas e elaboradas com base em saberes e interesses específicos, 

isto é, como modelos de educação do corpo, comportam sentidos e significados que 

contextualizam, explicam, classificam e selecionam movimentos, ações, expressões e 

atividades corporais humanas.  
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Merleau-Ponty (1999), afirma que a expressividade realiza a significação, 

significação essa que habita os gestos, pois, enquanto ação dançante, a dança tece 

significações e sentidos, uma dimensão do agir humano em forma de expressividade 

criadora. Em busca de uma compreensão da dança que trouxesse à tona o sentido da 

experiência provocada pelo ato de vivê-la como expressão e abertura para novos 

sentidos e significações humanas.    

Lindner e Rossini (2013), dizem que ao expressar um significado através da 

dança, o indivíduo tem suas intenções, mas a linguagem corpórea de cada pessoa é 

particularmente única e as suas possíveis leituras da mesma forma. As pessoas leem 

a dança a partir das perspectivas de suas culturas e experiências.   

Com isso, para que seja possível a percepção de que o corpo (como querem 

dizer alguns autores) possui uma narrativa simbólica e culturalmente construída, 

Brasileiro e Marcassa (2008), revelam que é importante revisar, as marcas e as 

impressões que se registram sobre as várias dimensões da linguagem corporal. É, 

então, neste momento que recorremos a um conjunto de ações e elementos que nos 

permitam reconfigurar a identidade da dança, percebendo os elos que elas 

estabelecem com outras práticas, bem como os sentidos específicos que constituem 

a gestualidade de cada uma.  

O gesto contém forças reveladoras de um poder de persuasão impossível para 

a palavra. Ele põe em jogo todos os sentidos não só de quem o executa, mas também 

de quem o observa. Os gestos permitem um reconhecimento da pessoa em suas 

dimensões moral e psicológica, pois, podem organizar-se numa linguagem (Soares, 

2001, p.111-112).  

Assim, conforme Brasileiro e Marcassa (2008), se o corpo possui uma 

linguagem, torna-se necessário, revelar o seu discurso que, como outras linguagens. 

É preciso revelar e (re)construir as narrativas corporais, a começar do questionamento 

sobre os padrões de comportamento e os significados das práticas corporais 

internalizadas em nossa cultura corporal, até a recuperação, na memória corporal viva, 

individual e coletiva, das experiências marcantes e dos saberes corporais prévios. 

Trata-se de uma tentativa de revisão da história do corpo “em movimento” – tanto do 

ponto de vista do indivíduo que a carrega, como da relação dessa mesma memória 
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com a cultura e a sociedade mais ampla. Esse “diálogo” realizado na e pela linguagem 

do corpo possibilita, por sua vez, não somente conhecer mais de si mesmo e do mundo 

que nos cerca, mas criar novas possibilidades de expressão.   

A Dança é vista como um meio de comunicação, de autoafirmação e, 

principalmente, uma forma de expressar um sentimento, enquanto um elemento de 

lazer, e pode tornar-se mais enriquecida, completa e sensível com a expressividade.   

Existem muitas definições e ideias a respeito da Dança. Alguns autores 

conceituam-na como expressão, outros como movimento e como comunicação.  

Garaudy (1980) expressa sua contribuição neste sentido, apontando que  

  

 “Dançar é vivenciar e exprimir, com o máximo de intensidade, a relação do 

homem com a natureza, com a sociedade, com o futuro e com seus deuses”  
(p.14).   

  

Para Ellmerich (1987), a Dança é um ritmo mudo, é a música visível. Para 

Mendes (1987), a Dança é composta por movimentos e gestos, dentro de um ritmo, 

fator importante e indispensável para que a atividade seja considerada como dança.   

Nanni (1995) complementa afirmando que “Dança é a expressão da harmonia 

universal em movimento” (p.1), o que se assemelha à ideia de Bejart (apud Garaudy,  

1980), para quem “a dança é uma das raras atividades humanas em que o homem se 

encontra totalmente engajado: corpo, espírito e coração “(p.8). Portinari (1985) 

destaca que a dança é uma comunicação dispensando jogo de palavras.  

Segundo Garaudy (1980), também existem outras qualificações para dança, 

entre elas as de que a “dança não é apenas uma arte, mas um modo de viver”, ou 

aquela que “dança é um modo de existir”, onde se interliga com aspectos da vida 

cotidiana como, religião, trabalho, festas, a morte e o amor, sendo assim, “a dança é 

então um modo total de viver o mundo” (p.13).  

Expressão é toda emissão consciente ou não de sinais e mensagens. Para Bossu 

e Chanlanguier  (1975), a expressão corporal é uma das técnicas que restaura uma 

unidade, muitas vezes perdida, reformulando a criatividade corporal. Para Stokoe e 

Harf (1987), expressão corporal é uma linguagem, através da qual o ser humano 

expressa sensações, emoções, sentimentos e pensamentos com seu corpo, além 

disso, pode ser entendida como “a capacidade de exteriorizar sensações, emoções 
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ou pensamentos por meio do corpo”.   

 Brikman (1989), diz que, expressar algo tem vários significados em relação com o 

corpo, com a emoção, com a sensibilidade e com a capacidade de dar e receber, pois, 

ao trabalhar com a expressão corporal, o autor afirma que a mesma resgata e 

desenvolve todas as potencialidades humanas inerentes ao movimento corporal, 

manifestando, através do corpo, suas emoções, ideias e vontades. Isto tudo faz com 

que passe a ter maior conhecimento de si próprio e melhor integração com as pessoas 

em sua volta, possibilitando, assim, trabalhar com o corpo como uma totalidade 

integrada.   

Para Silva e Schawratz (1999), a expressão corporal é, então, considerada 

como um aprendizado em si mesmo e um estilo pessoal, o que a liga diretamente com 

a dança, no sentido de que esta pode ser considerada como instrumento para 

manifestação de conteúdos próprios.  

  Stokoe e Harf (1987) afirmam que, em cada indivíduo, existe a necessidade 

de poder se expressar tal como é, de forma que esta expressão possa ser 

compreendida por ele e por outras pessoas. Assim, Stokoe e Harf (1987, p. 21) 

afirmam que:   

  

Desejamos tanto chegar à aquisição de uma linguagem própria como à 

possibilidade de comunicar essa linguagem ao outro e compreender a dele. 

Isto é, chegar à formação de códigos compreensíveis que não restrinjam o 

processo expressivo individual, mas que tampouco limitem a possibilidade de 

sua leitura.  

  

Estamos convencidos de que o a Dança é, sobretudo, um meio de comunicação 

simbólico de diversas experiências culturais. É o que afirma também Rodrigues 

(1987), quando explana que:   

  

[...] um caminho possível para compreender o corpo e as práticas corporais é 

considerá-los como pertencendo ao universo dos símbolos e da 

comunicação. Partes do corpo, posturas, gestos, contatos, interação corporal, 

remetem a conteúdos implícitos, são significados de elaboração secundária, 

com propósitos não necessariamente corporais (1987, p.93).  

  

Desta forma, na medida em que a dança lida com expressões da cultura, se 

difunde uma determinada ordem cultural, da qual a cultura de movimento é 
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constitutiva. Isso significa que a Dança compartilha de uma corporeidade que está 

presente em todos os lugares e momentos da vida humana, colaborando para a 

incorporação de hábitos, comportamentos e referências sobre o corpo e a 

gestualidade que vão formando e configurando sujeitos e coletividades, delineando 

normas sociais que circunscrevem cada sociedade. Como diria Soares:   

  

Os corpos são educados por toda a realidade que os circunda, por todas as 

coisas com as quais convivem, pelas relações que se estabelecem em 

espaços definidos e delimitados por atos de conhecimento. Uma educação 

que se mostra como face polissêmica e se processa de um modo singular: 

dá-se não só por palavras, mas por olhares, gestos, coisas, pelo lugar onde 

vivem (2001, p.110).   

  

Sendo assim, para falarmos de cultura e Dança, é necessário que façamos um 

apanhado histórico (achar uma expressão) acerca dos aspectos da cultura afro que 

foram inseridos em nosso pais e de que forma foram inseridos, para que possamos 

chegar ao ponto que desejamos, falar, escrever e interpretar as Danças Afro.   

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 



38  

 

 

5. CULTURA AFRO BRASILEIRA  

  

A introdução da cultura africana no Brasil ocorreu no período colonial no século 

XVI a partir da diáspora africana, que pode ser entendida pelo processo que envolveu 

a saída forçada dos negros da África para serem comercializados como escravos em 

outros continentes.  

Os negros que vieram da África para o Brasil pertenciam à culturas sudanês 

(iorubas, jejês, fanti e achantis), sudaneses islamitas (haunça, tapas, mandingas e 

fulas) e bantos (angolas, congos e moçambicanos). De acordo com Souza (2008, 

p.83), “[...] sudaneses é forma como foram frequentemente identificados, no Brasil, os 

escravos vindos da vasta região chamada Sudão Ocidental, a que pertenciam   uma 

grande variedade de etnias, como mandingas, hauças, fulanis, fons e vários grupos 

iorubas, havendo uma significativa predominância destes”. Ellmerich (1987, p.109) 

enfatiza que “[...] as culturas que mais contribuíram para a arte popular brasileira foram 

a sudanesa (ioruba, nagô e jeje, etc.) e a bantu, traduzidas por intermédio dos negros 

de Angola, Congo e Moçambique”.    

 Os negros capturados e trazidos para o Brasil, eram separados e dispersados 

em diferentes regiões para trabalhar como escravos nas lavouras de cana-de-açúcar, 

no ciclo do ouro e também nas plantações de café. De acordo com Silva (2005), 

encontram-se registros da presença da cultura banto em maior concentração nos 

estados de Minas Gerais e Goiás.  

  

A escravidão fez, assim, com que homens, mulheres e crianças, membros de 

reinos, clãs e linhagens, aliados e inimigos, caçadores e guerreiros, 

agricultores, sacerdotes e cultuadores de antepassados, enfim, pessoas com 

relação de parentesco próprias, vivendi sob determinada organização social, 

política e religiosa, fossem retiradas desses contextos para tornarem-se 

mãode-obra escrava numa terra distante e numa sociedade diferente da sua. 

(Silva, 2005, p.29)  

  

Segundo Andrade (1992), durante a viagem alguns negros morriam devido às 

péssimas condições ou mesmo suicidavam-se; no Brasil, eram escravizados e quando 

reagiam eram açoitados e por vezes assassinados pelos senhores ou capatazes.   

Isso mostra que mesmo sendo severamente maltratados e terem sido isolados 
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de sua cultura ou de seu povo de origem, e outro ambiente geográfico, social e 

ecológico, não esqueceram as próprias tradições culturais trazidas da África, muito 

pelo contrário, tentaram preservá-las a todo custo, revivendo-as e reinventando-as nas 

senzalas, nos quilombos, no trabalho, na arte, na religião, na culinária, enfim todas as 

esferas da vida.  

Ao som dos tambores, os negros mostravam formas de resistência e afirmação 

cultural e indenitária, dançavam e cultuavam suas divindades mesmo em meio à 

escravidão. Faziam conexões com seus ancestrais, recebiam novo ânimo e faziam 

brotar uma energia vital para manter a sua espiritualidade.  

Assim, todos estes aspectos étnicos, culturais e sociais que vieram para o Brasil 

foram valores e princípios negros africanos, que de acordo com Oliveira (2003), são 

chamados de aspectos civilizatórios africanos. Estes aspectos são característicos da 

cultura negra, reconstruída no contexto brasileiro, preservado a partir da matriz 

africana.   

Entretanto, a diáspora significou uma ruptura destes valores africanos, já que 

muitas tradições foram transformadas em função da estrutura ocidental.   

  

“A estrutura ocidental, ao pensar a diferença, reproduz o sistema de 

pensamento do século XIX. A referência é a ideia de originalidade e pureza, 

desvalorizando as misturas e os processos híbridos. Elevar a diferença a um 

grau absoluto é cair no discurso naturalista que combatemos. Pensar assim 

é pensar por contradição. Pensar assim é pensar excludentemente” (Oliveira, 

2003, p. 88).  

  

  

Acredito que esta ruptura tenha ocorrido em virtude do processo civilizador que 

atravessou várias sociedades europeias e entrou nas Américas com pressupostos 

expansionistas ou colonizadores fundamentados na expressão da religião 

cristãcatólica e de sua emoção centrada em um único Deus.    

Para Souza (1998), uma das características deste processo, é o fato de que 

algumas sociedades, por possuírem elementos comuns em seu modo de organização 

social, maneira de pensar nas relações de parentesco, nos aspectos jurídicos e 

crenças religiosas, buscam a expansão dessas maneiras, estendendo-as a outros 

povos. Segundo o mesmo autor, no caso brasileiro, um dos elementos fundamentais 
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para tomar comum o que conferia atitudes e gestos "civilizados", foram as 

configurações religiosas, através das ordenações e a sua interdependência com o 

Estado, implantados no Brasil, a partir de 1808. Decorridos três séculos de 

colonização, o que se observava no século XIX, era um cotidiano marcado por 

inscrições religiosas em aspectos proibitivos às práticas que contradiziam a etiqueta 

cristã-católica, como as figurações dos batuques.  

  

“Até os primeiros anos do século XIX, o que se via no Brasil era um cotidiano 

regado por uma etiqueta cristã-católica que previa junto ao Estado, proibições 

às práticas que não correspondiam com a mentalidade da Igreja. Apesar da 

Constituição de 1824, outorgada por D. Pedro I, submeter os mandos da 

Igreja ao Estado, estabelecia o catolicismo como religião oficial, o que 

provavelmente contribuía para o impedimento de outras práticas, 

consideradas heterodoxas, como os batuques. Quando nos são 

apresentados alguns documentos produzidos no interior das relações 

escravistas, no Brasil, percebemos, através dessas fontes, de que maneira 

se buscava a organização da sociedade, a partir da orientação religiosa.” 

Souza (1998, p.38)   

   

  

Em muitos documentos, como por exemplo, assegura Souza (1998), os do 

município de São Sebastião no estado do Rio de Janeiro, constam posturas municipais 

produzidas com o objetivo de pôr fim ou coibir as práticas que contradiziam a paz dos 

concidadãos da cidade do Rio de Janeiro, que desejavam a tranquilidade, segurança 

e comodidade de seus cidadãos, proibindo assim os batuques, cantorias e danças de 

pretos que pudessem incomodar a vizinhança, sob pena de açoites.   

Silva (2005) afirma que os escravos eram proibidos de praticar suas danças, 

religiões, festas e rituais africanos, pois na maioria das vezes eram vistos como 

feitiçaria e deviam ser reprimidos. Com isso, eles eram obrigados a seguir a religião 

católica, que era religião vigente no Brasil, além de ter que adotar também a língua 

portuguesa na comunicação.    

  Com o passar do tempo, os escravos perceberam que a relação com o catolicismo 

poderia ser uma questão de sobrevivência, rezavam para os santos católicos, 

participando do catolicismo patriarcal da época e, ao mesmo tempo, no mais profundo 

da sua consciência, cultuavam seus rituais e suas religiões. Outros no entanto, criaram 

movimentos contrários ao “controle social” das práticas culturais dos negros.  
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Souza (1998), lembra que algumas posturas municipais foram publicadas para 

controlar a circulação dos negros escravos e pretos livres no espaço social. O objetivo 

principal de tais posturas era o de manter sobre controle, não apenas os serviços 

prestados, como também controlar as atividades de lazer em que por ventura eles se 

envolvessem, como na prática de batuques e ou de capoeiragem, comumente 

apontados como falatórios, cantorias e ritmos de tambor, que pelos olhos dos 

"civilizados" incomodavam os concidadãos.  

Assim, este controle social conseguiu retirar essas práticas das ruas. Isto 

porque mediante as restrições que impuseram aos batuques, parte destas práticas 

foram direcionadas às casas de cultos denominadas candomblés.   

Contudo, a diáspora também fez com que valores se espalhassem em várias 

partes do mundo. Uma vez que estavam distantes fisicamente, os descendentes de 

africanos preservaram em sua memória os mitos e os ritos de suas tradições culturais 

para transmitir seu conhecimento ancestral.   

  

“A saída dos batuques das ruas, para não incomodar os concidadãos, foi um 

aspecto importantíssimo para o próprio desenvolvimento do culto aos 

ancestrais, pois passaram a ser, de algum modo, mais protegidos das 

perseguições policiais, apesar de não deixarem de manter contatos com a 

natureza, uma vez que, cultuar orixá, é retirar desta a energia e a força 

necessárias à manutenção do próprio culto, como as folhas para infusões, a 

água corrente de cachoeira ou do mar.” (Souza, 1998, p. 62).   

  

Conforme Siqueira (1998), o africano não renunciou à sua cultura, pois soube 

transitar entre os dois mundos de natureza diferente. Ele sabia o que podia incorporar 

tanto de um lado quanto de outro, e sempre conseguiu administrar essa contradição 

em sua vida cotidiana, com que o fez aceitável em uma sociedade que não era a sua, 

mas na qual era condenado a viver.   

Outro aspecto importante dentro deste contexto, foi o fato de que a partir deste 

controle social regido pelas leis no século XIX, os negros passaram a ter também um 

maior autocontrole emocional, ocorrendo de duas maneiras, sendo o controle sobre 

seus impulsos emocionais, antes incontroláveis por ocasião do transe, e o controle 

sobre diferentes técnicas corporais para a manutenção de sua crença ancestral.   

  Assim, Souza (1998) descreve,   
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(...) desenvolveram, cada vez mais, a capacidade de controlar seus impulsos 

e "excessos emocionais" despertados nas cerimônias de batuques que 

ocorriam segundo as fontes que dispomos, em espaços sociais 

independentemente de horários.   

  

Desse modo, os negros se integraram lentamente na complexidade de nossa 

sociedade, e passaram também usara os impulsos provindos do transe dos batuques 

em seu próprio benefício. O autocontrole, segundo Souza (1998), sempre corresponde 

a algum tipo de função desempenhada pelos indivíduos e, no caso das etnias negras, 

foi em torno das funções que exerciam no contexto da sociedade escravista, que 

tomou-se possível a extensão de uma prática religiosa à uma atividade artística.  

  

A mudança lenta e gradual das funções e da percepção, às vezes 

inconsciente, de um novo horizonte marcado pela necessidade de um 

controle maior sobre seus impulsos emocionais, se estendeu a muitas 

gerações dos negros escravos e pretos livres no Brasil. A estes, portanto, 

coube a tarefa de, no convívio social do escravismo, desenvolver o seu 

autocontrole com mais velocidade, pois, as inúmeras atividades 60 

desempenhadas por eles, garantiam não só o seu sustento, alugando quartos 

e pagando sua comida, como também propiciavam a compra de cartas de 

alforrias (Souza, 1998, p.59).  

  

  

No século XIX, conforme Souza (1998), eram muitos os negros escravos e 

pretos livres que circulavam pela província do Rio de Janeiro, estimando-se que em 

1844, já eram 119.141 escravos. Contudo, o distanciamento dos negros de seus 

grupos de origem -- o processo de individualização -- arrastado ao longo das 

sucessivas gerações, permitiu que eles se integrassem nos serviços domésticos, (no 

interior da casa-grande) empregando técnicas na culinária e na educação infantil dos 

filhos dos senhores de engenho.  

O processo de individualização demarcado pelo autocontrole dos impulsos; 

estes antes ligados ao transe por ocasião dos batuques, permitiu que o negro não só 

integrasse a vida da casa-grande, como também em outras formas de urbanização do 

século XIX. A individualização enfrentada pelos escravos caminhou para a 

especialização de uma atividade de batuque rumo à espetacularização de deuses, 

pois de acordo com Souza (1998), antes incontroláveis sobre os indivíduos que se 
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encontravam em práticas de cantorias, ritmos e danças, circunscritos às etnias. De 

maneira que o autocontrole permitiu que essa prática voltada apenas para o âmbito 

de agradecimentos e do sentimento de ligação com os antepassados, fosse 

desenvolvida e especializada para servir de espetáculo para um número maior de 

pessoas em nossa sociedade.   

Com tudo isso, não se pode negar, que os negros escravizados no Brasil 

contribuíram de forma bastante significativa na incorporação de costumes, 

preservando, reconstruindo e cultivando comportamentos, crenças e valores 

transmitidos oralmente e de forma coletiva, de geração em geração.    

De tal modo, este trabalho se compromete em falar sobre o que talvez tenham 

sido uma das expressões da cultura negra mais significativas trazida pelos escravos 

para cultura brasileira, as Danças.   

As Danças contam através de movimentos, entre outras coisas sobre as nossas 

raízes e a história do nosso povo, contribuindo com o rompimento de barreiras sociais 

e esse possibilitando conhecimento. Além disso, podem contribuir para uma 

recuperação da identidade cultural, pois, traduz a essência de um povo e a sua origem.   

Corroborando com isso, Oliveira (2007b) relata:  

  

E dentre diversidades de manifestações destas construções e espaços como 

a arte, a música, o comportamento social, a culinária, a religiosidade, fortes 

instrumentos de resistência cultural, a dança afro inscreve-se como um 

legado, construindo corpos, movimentos, gestos, posturas corporais e ritmos, 

que agem em individualidade e coletividade, afirmando-se etnicamente e 

contando suas histórias.    

  

Santos (2013), afirma que as Danças reforçam as crenças tradicionais e 

valores, nas ocasiões em que parecem ser puramente festivas, pois através da música 

e do canto, capta o sobrenatural, com seus ritmos e ciclos expressos em termos 

dramáticos. Assim, todos os importantes acontecimentos da comunidade são 

acompanhados pela música e principalmente pelas Danças, tendo seus significados 

acentuados.    

 Assim, acredito que as Danças (especificamente as que tiveram origem africana), 

trazem consigo forças e elementos que a priori podem ser ocultas, mas que carregam 

o indivíduo no tempo e fazem transbordar significados através dos ritmos que tomam 
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conta das pessoas. No entendimento de Oliveira (2007a, p.85):  

    

A dança especialmente na África, desempenha um papel fundamental na vida 

das pessoas, em suas respectivas culturas, nas quais todo o acontecimento 

social é importante é marcado pela celebração de um determinado ritual 

expresso através de movimentos.   

  

Em Dança afro: sincretismo de movimentos, Nadir Nóbrega Oliveira (1991) 

afirma que a Dança, a indumentária, a música e o canto fazem parte da vida do 

africano. “Para os africanos, o saber se dá através da dança” (OLIVEIRA, 1991, p. 33). 

De acordo com a coreógrafa, os africanos dançam para expressar todos os 

acontecimentos naturais da organização comunitária; dançam para agradecer as 

colheitas, a fecundidade, os nascimentos, a saúde, a vida e até a morte.  

  “Aprende-se a dançar e a cantar para tudo como se aprende a falar” (OLIVEIRA, 

1991, p. 33). Isso foi visto recentemente, basta lembrarmos as cenas apresentadas 

pela mídia, em que multidões de sul-africanos, em clima de comoção, cantavam e 

dançavam para celebrar a vida e se despedir do líder político Nelson Mandela. Na 

África Ocidental, os africanos dançam o regozijo e o sofrimento, o amor e a raiva; 

dançam para atrair a prosperidade e para abduzir a calamidade; dançam religiosa e 

despretensiosamente.    

Conforme Barreto (2008),  

  

A dança é um fenômeno que sempre se mostrou como expressão humana, 

seja em rituais, como forma de lazer ou como linguagem artística. Neste 

sentido, ela é possibilidade de expressão e também comunicação que através 

de diálogo corporais e verbais, viabiliza o autoconhecimento, os 

conhecimentos sobre os outros, a expressão individual e coletiva e a 

comunicação entre as pessoas.   

  

 Falar de Danças Afro, é falar sobre alegria e luta, é trazer consigo parte da história, 

simbologia através dos movimentos. É falar de valores civilizatórios, corporeidade, 

ancestralidade, liberdade, sabedoria e emoção.   

  

“A Dança dos afro-brasileiros faz viver, reviver, em perpetuação, uma 

simbologia que transcende ao tempo histórico, desde a África até nós, 

enriquecendo imaginários, como formas diversas e dimensões distintas, que 

envolvem distintos elementos de significação, como o sagrado, o lúdico, o 
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artístico, o social, o educacional, caracterizando-se como manifestação viva 

de identidade étnica”. (Oliveira, 2007, p.25).  

  

  

Para alguns, a base das Danças Afro é a dança dos Orixás, danças folclóricas, 

manifestações populares, danças de rua, danças de bloco afro, danças de alguns 

balés africanos e tantas outras expressões de origem negra africana. Nas Danças 

Afro, a variação de ritmo é orientada pelos instrumentos de percussão, cada passo 

incorpora um ritmo e um significado, e cada canção está relacionada com a estória e 

com a evolução coreográfica. A expressão emanada pela pessoa que dança, é gerada 

por impulsos rítmicos que possibilitam recriações inimagináveis. As Danças são para 

o negro um ritual essencial da vida, é uma possibilidade de conhecimento. Através 

dela, são revividos costumes, mitos, criados laços comunitários e afetivos e se fala da 

vida de maneira subjetiva, criativa e mítica.   

Assim, as Danças afro5 podem ser entendidas com um instrumentos de 

expressão pessoal e de comunicação, pois a partir dela, o homem expressa seus 

sentimentos, suas ansiedades e seus valores. Para Laban (1978), a Dança é acima 

de tudo um dos meios através do qual todos os povos expressam sua cultura, sua 

relação com a natureza e com os homens.   

Nesse sentido, Garcia & Hass (2006), disseram sobre as Dança afro- 

brasileiras:  

 “Dança gerada a partir da fusão da cultura africana com a cultura brasileira. 

Apresenta característica especial nas movimentações dos braços e das 

mãos, da cabeça, do tronco (ondulação e contração), dos quadris (com 

acentuada movimentação pélvica) e molejo, na expressão facial e vestuário 

adequado a sai intenção de manifestação”.   

  

  

 

5.1 Danças Afro  

  

                                            

5 Dança originária da África que valoriza os costumes, as lendas, os mitos do povo africano, sua cultura 

(GARCIA & HASS, 2006, P.174).  
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É importante ressaltar que não tenho o intuito de descrever as Danças Afro, 

classificando-as e dividindo-as em diversas categorias. Muitos estudos e livros 

referem-se às Danças Afro de forma bem rápida e muitas vezes apenas citando-as 

como uma das contribuições trazidas pelos negros escravizados aqui no Brasil. Neste 

trabalho, busco compreender e interpretar os sentidos e significados das Danças Afro, 

entendendo assim, a importância e necessidade de ampliar as reflexões sobre estas. 

(acrescentar hermenêutica) problema   

Para começar, o que posso dizer acerca das Danças Afro? Elas são complexas 

e bastante codificadas. Segundo Zenícola (2014), elas são fruto de uma transmissão 

oral e corporal milenar que apresentam simbolismos próprios e gestos específicos.  

Mas Danças Afro podem ir além disso:  

  

A dança tem que ser tratada como importante e principal forma de 

comunicação, além de ser entendida como meio escolhido para intermediar 

a comunicação entre o mundo e os homens e o mundo dos orixás (...) existe 

um plano invisível que se relaciona com o visível.   

  

  

  

 Através do seu gestual, os movimentos são expressivos e significativos. 

Juntamente com o canto e a música podem ser tratadas como importante e principal 

forma de comunicação, além de ser entendida como o meio escolhido para intermediar 

a comunicação entre o homem e o mundo dos orixás.   

Meu contato com as Danças afro é bastante recente, posso assim dizer, iniciou 

no ano de 2015, mais precisamente no mês de janeiro, através de um convite de um 

amigo. Na ocasião, ele havia escrito um projeto, juntamente com a produtora e 

incentivadora da arte e cultura negra o projeto foi contemplado com a Bolsa Funarte 

de Fomento para Artistas e Produtores Negros da Funarte e sido selecionado, o  

Projeto “Negressencia”, financiou a imersão artística de 9 bailarinos negros de Santa 

Maria/RS em um processo criativo em Dança Negra, possibilitando o reencontro 

desses bailarinos com a sua ancestralidade e afirmação da sua identidade, tornando 

possível o dançar através de histórias de mulheres negras do estado do Rio Grande 

do Sul. Assim este processo reelaborou artisticamente essas histórias e discursos 
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sobre suas trajetórias, propondo-se a falar do Rio Grande do Sul a partir da presença 

dessas mulheres negras. E assim, o espetáculo “Negressencia: Mulheres cujos filhos 

são peixes" foi o meu primeiro contato com as Danças Afro, um espetáculo de Dança 

Negra Contemporânea, feito, pensado e dançado por pessoas negras.   

Com a aprovação do edital, passamos por processos de preparação e imersão 

corporal e também de criação, momento este que descrevo como importantíssimo 

para a construção do espetáculo, pois a partir destes processos, foi possível registrar 

qualidades de movimento importantes e significativas, para manter a nossa 

consciência corporal e nos tornarmos capazes de conduzir nossas ações e impulsos 

criativos. Além disso, esta preparação contribuiu para que pudéssemos adquirir 

habilidades essenciais para dançarmos, pois nos tornamos mais flexíveis, fortes, com 

plasticidade, prontos para responder às exigências feitas por este processo.   

  

     Figura 1 – Preparação corporal I (Foto de Franciele Oliveira)  
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       Figura 2 - Preparação corporal I (Foto de Franciele Oliveira)  

 

  Com as entrevistas em mãos, passamos a reler com liberdade a história das 

mulheres entrevistadas, podendo recriar vários elementos sem deixar de lado as 

características principais de cada momento relembrado. Lembro-me como se fosse 

ontem, chega a passar um filme na minha cabeça, minha primeira aula de Danças Afro. 

Ainda ouço ecoar o som do atabaque, a vibração do tambor tomando conta de mim, e 

eu sendo envolvida por uma sonoridade e pulsação.  

 A cada aula, as Danças Afro me mostravam seus gestos vigorosos, com movimentos 

percussivos e vibratórios, produzindo sentimentos de tensão e suspense. 

Concentrava-me para entender a sensibilidade dos movimentos envolvidos aos 

toques do tambor.    

Nas Danças de expressão negra, Santos (2015) afirma que não se separa o 

tambor da Dança e nem a Dança do tambor. No tambor centra-se o estímulo à 

construção do ambiente necessário à aula; a dança e a música percussiva concebem 

imagens.   

As Danças Afro são densas formas da expressão e possuem relação direta com 

as canções e os ritmos dos atabaques, estabelecem diálogos entre o entre o visível e 
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o invisível, e desta mesma forma, tanto as Danças quanto a música estão 

intrinsecamente unidas e diretamente integradas.  

Neste sentido, as Danças servem-se do suporte emocional e expressivo que a 

Música confere ao movimento, estabelecendo uma ligação comunicativa, já que a 

Música tem na Dança um papel fundamental, proporcionando um ambiente favorável 

à qualidade expressiva do movimento.   

A Música tem algo de indescritível diz Eva Bunnmüller (2006), ela é envolvente, 

ela dança em nós, ela nos leva às últimas entranhas, nos atinge e nos abrange na 

totalidade e nos provoca movimentos. Suas relações podem nos dizer aquilo que não 

é falado verbalmente, isso trata-se do desenvolvimento da interpretação e do poder 

de expressão do ser humano.   

O ser humano que se movimenta, segundo Bunnmüller (2006), encontra-se, 

constantemente, num processo de confronto e diálogo com o seu ambiente, 

transformando-se em um bem formado órgão, de movimentos, de impressões 

acústicas que podem se transformar em expressões corporais.    

Para Robert Solomon (2003, p.24), “a música nos tira de nós mesmos, 

permitenos escapar de nossos temores e desejos, transporta-nos para um universo 

maior e forja uma comunhão entre nós e nossos companheiros ouvintes.   

Corroborando com isso, Kunz (2004), diz ser notório o efeito da música não 

somente no plano emocional, mas na totalidade do ser, pois estimula movimentos, traz 

modificações na respiração, pressão sanguínea e nos batimentos cardíacos. Ainda, 

evoca diferentes sentimentos nas pessoas, umas se deixam estimular mais, outras 

apreciam a solidão e a paz, outros preferem apenas acompanhar o ritmo com os pés 

ou com as mãos.   

A vivência entre a música e o movimento é fundamentalmente intensificada 

quando é possível transformar o que se ouve em movimentos, e criar novos formas 

de se movimentar, já que, neste processo de transformação, tem-se a possibilidade 

de ampliar o campo de agir com movimentos, conseguindo livrar-se de direções e 

formas forçadas de se movimentar. No entendimento de Kunz (2004, p.38):   

  

 A música, igualmente, provoca uma sensibilidade maior sobre órgãos 
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sensoriais, especialmente o ouvido. Ampliando a intensidade da audição – 

não apenas do ouvido, mas do corpo inteiro – aumenta a concentração e um 

processo de transformar o ritmo musical em movimento torna-se espontâneo. 

Os movimentos assim produzidos não tendem a seguir uma orientação 

determinada, mas ao contrário, eles fazem a pessoa se libertar de 

movimentos corriqueiros e padronizados.   

  

  

Tudo isso nas Danças Afro significa que, a pessoa, ao ouvir uma música 

percebe o ritmo e expressa-se espontaneamente através de movimentos, passa a se 

movimentar ampliando as possibilidades de gestos e significados, a partir da 

sensibilidade, estabelecendo diálogos com sigo mesma e com o mundo, 

transcendendo a racionalidade dos movimentos do nosso cotidiano.  Um diálogo que 

segundo Kunz (2004) liberta a pessoa para de expressar com espontaneidade 

(entendida como a possibilidade de realizar movimentos desatrelados de padrões 

estereotipados) para novas vivencias e experiências consigo mesma e com os outros.   

Uma questão importante nas Danças Afro acredito que seja o entendimento das 

sensíveis relações entre estas e o som do tambor, ou seja, do movimento com a 

música e vice versa. Para que exista esta relação, tem que existir antes de tudo uma 

entrega da pessoa que se propõe a dançar, entrega desta para a música.   

No meu caso, esta entrega foi um tanto difícil, pois foi necessário que eu 

deixasse de lado a postura “clássica” (enraizada devido às aulas de jazz e balé 

clássico que tive ao longo da vida), para que pudesse incorporar movimentos e gestos 

necessários para as Danças Afro, já que eu precisava estar disponível à novas 

experiências de movimentos.   

Contribuindo com o exposto acima, um exemplo de comparação das Danças 

Afro com o Balé Clássico feita por Lia Robatto:  

  

  
As posturas do Balé e da Dança Afro são diversas e contrastantes, ficando 

claro para mim um significado simbólico, refletindo dois mundos opostos: o 

Balé reflete uma sociedade romântica aristocrática, com um ideal espiritual 

em dicotomia com o natural e o terreno. A tentativa de sublimar a condição 

“carnal” do ser humano através da figura mítica do herói masculino e da figura 

feminina etérea; e o individual predominando sobre o social. As danças de 

origem africana refletem uma sociedade tribal, onde há maior integração 

social. Uma sociedade voltada para a natureza (animismo). Uma tentativa de 

re presentar a força telúrica, a “garra” e a alegria de viver. (Robatto, p. 56, 

1994).   
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No Balé, existe uma técnica sistematizada, com posições básicas e especificas, 

onde os joelhos e pés voltam-se para fora, o corpo sobe e abaixa numa posição ereta. 

O tronco e quadris são rígidos e sem ondulações; as posições dos braços 

complementam as dos pés; o braço se apresenta sempre com uma curva natural, sem 

formar ângulo; a mão deve estar relaxada com o dedo médio convertido num 

prolongamento natural da linha do braço. Assim, observa-se que nada se improvisa 

na dança "clássica", cada passo, movimento ou atitude é metricamente ajustado.   

Já nas Danças Afro, os pés se movimentam livremente, seguindo a linha dos 

quadris e quase nunca se voltam para fora, em acordo com o ritmo do tambor; ao 

dobrarem-se os joelhos, os pés se mantêm quase sempre paralelos, seguindo a linha 

natural dos quadris; o tronco é fonte vital, ora mexendo em círculos sensuais, ora 

ondulando de cima para baixo e ora dobrando-se bruscamente ou mesmo explodindo 

em espasmos contínuos; os braços, assim como os pés, têm movimentação livre, 

correspondendo ao arquétipo e performance de cada divindade.   

Diante disso nota-se a necessidade de se desenvolver metodologias corporais 

criativas e sensíveis para se entregar e aprender as Danças Afro, e no decorrer da 

minha experiência, foi necessário que eu tomasse consciência deste processo e como 

eu deveria estar atenta aos ritmos do tambor, a cada impulso, uma experiência 

individual e transcendental.   

Segundo Santos (2015), a respiração, no processo de aprendizagem das 

Danças Afro como um todo, é conectada ao movimento da vida, em expansão e 

contração, movimentos estes aliados ao som do tambor. Isto significa respirar no ritmo 

ao fazer do corpo, pois o respirar tem ritmo, e cada cultura, cada indivíduo, tem o seu 

próprio pessoal e interior.   

A partir desta experiência com as Danças Afro, diálogos foram construídos e 

relações as entre as pessoas e tambor revelaram intenções e expressões 

significativas. Assim acredito que o “corpo/tambor” (nome dado a este processo), fez 

com que eu e os demais bailarinos imersos neste processo percebêssemos o som do 

tambor através dos sentidos, entrando em contato com a nossa identidade e 

ancestralidade.  
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Santos (2015) propõe:  

  

(...) a percepção do corpo no tempo e no deslocamento, assim como 

permitirse novas vivencias corporais por meio do Tambor. O praticante, então, 

tende a aproximar-se do Tambor. Inicialmente, pode haver o receio de estar 

da proximidade, o que deixa o corpo em estado de alerta, espécie de pausa 

corporal, quando não produz movimento, nenhum gestual. Todavia, possibilita 

o corpo a perceber, a ouvir o som do Tambor no uso dos cincos sentidos. O 

processo, por ser novo, causa estranhamento, mas esse mesmo 

estranhamento vai dando espaço a uma nova vivência corporal, quase 

sempre instigante, favorecendo, assim, uma intimidade entre o corpo e o 

Tambor.  

  

 Assim a autora explica que, ao fazer uso deste processo criativo nas Danças 

Afro, nota-se que os cincos sentidos se alteram. No respirar junto com o ritmo ali 

produzido, no olhar de quem está a dançar ou a tocar, no canalizar e conectar o ritmo 

a cada parte do corpo. Todo o processo ocorre enquanto se dá a relação Corpo versus 

Tambor, Tambor versus Corpo, de forma lúdica, estimulado pelo proponente / 

praticante. Assim, estabelece-se o reconhecimento do som ecoado por cada um dos 

instrumentos, seja de metal, de couro, de sementes, como a conga, o atabaque, o pau 

de chuva, dentre outros. Estes são embalados a produzir ritmos a partir da relação 

construída pelos músicos percussionistas e os praticantes.   

O som do Tambor utilizado neste processo é resultado das vibrações que se 

propagam, conduzindo uma energia simbólica sagrada, revelando diferentes olhares 

e novas possibilidades. É utilizado durante festas, para louvar os orixás e chamá-los 

por meio das músicas e dos toques, criar uma atmosfera de comunicação e memória 

com ancestrais.    

Decorrente disso, percebo que o “corpo/tambor” possibilita ao processo de 

criação das Danças Afro, novas possibilidades de perceber e de criar significados, 

desvendando novos desafios e novos estímulos.   

Os processos criativos realizados para a construção do espetáculo 

“Negressencia: mulheres cujos filhos são peixes”, foram muito ricos e inspiradores 

para mim. Aos poucos estes foram contribuíram e ampliando o meu entendimento 

acerca das Danças e demais aspectos necessários para o fechamento do trabalho.   
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                           Figura 3 - Tambor (Foto de Franciele Oliveira)    

  

  

Um destes aspectos em especial, foi a espiritualidade, mas não aquela que está 

diretamente ligada à religião, já que quando fala-se em espiritualidade, na maioria das 

vezes, ela é imediatamente associada à questão religiosa. Ao contrário disso, a 

espiritualidade presente nesta experiência, é muito mais ampla do que a noção 

bastante especializada de religião.  

Para nós um avanço muito importante para esse trabalho, foi o encontro da 

presença da espiritualidade na cultura afro e em especial nas Danças Afro. Sobre  

“que” espiritualidade estamos nos referindo, é o que tentaremos esclarecer neste 

momento.  

Na atualidade parece que há um crescente entre jovens em especial, da busca 

de uma espiritualidade, seja ela nas religiões, na música e na dança. A experiência do 

transcendente parece como algo necessário e cada vez mais forte na humanidade.  

Para alguns estudiosos, a busca de sentidos para a vida parece que nasce com 

a própria humanidade e que vai levar historicamente a diferentes manifestações de 
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espiritualidade. Na atualidade vemos progredir uma nova forma de espiritualidade 

pelas religiões não tradicionais (no Brasil crescem diariamente) e algumas devoções 

militantes que se caracterizam por um “fundamentalismo” religioso. No fundo podem 

ser a busca da mesma coisa, o esclarecimento sobre nós mesmo.  

A autora que analisamos faz uma peregrinação pelas manifestações de 

espiritualidade e sabedoria numa era que em apoio ao filósofo alemão Karl Jaspers 

classificou como “Era Axial”, que iria de 900 a 200 a.c. Foi neste período segundo a 

autora que surgiram para o mundo e em quatro regiões diferentes, as “grandes 

tradições mundiais que continuam alimentando a humanidade até hoje: confucionismo 

e taoísmo na China, hinduísmo e budismo na Índia,  monoteísmo em Israel e 

racionalismo filosófico na Grécia” (12). Considera autora ainda que essa era foi por 

isso considerado como essencial para mudança intelectual, psicológica, filosófica e 

religiosa em toda a história da humanidade e que somente foi superada pelas Grandes 

Transformações Ocidentais no período atual de modernidade científica e tecnológica.  

Interessante notar que na atualidade em diferentes momentos e situações 

distintos grupo sociais voltam-se novamente a estas tradições antigas de 

espiritualidade. A espiritualidade na cultura afro como apresentamos acima passou por 

diferentes adaptações, especialmente no Brasil, porém nunca perdeu sua essência o 

que torna ainda mais relevante a compreensão mais profunda e abrangente desta 

cultura humana.  

Para ARMSTRONG (2006) os sábios da era Axial, como profetas, místicos, 

filósofos ou poetas tinha uma visão de mundo e um conceito de espiritualidade tão 

avanço que até os dias de hoje ou são venerados ou são mal entendidos e negados. 

Esses sábios da antiguidade não tinham intenções de criar religiões mas sim elevar o 

espirito e a mente para dimensões cada vez maiores do conhecimento como na cultura 

afro e seus rituais. Ter fé não era seguir uma doutrina e ter religião e se dizer religioso 

poderia ser considerado nocivo pois desviava a atenção de um sentido mais espiritual 

para a vida.   

Os sábios da Era Axial consideravam a experiência como inefável, única para 

ampliar as fronteiras da consciência humana e realizar a descoberta transcendente da 

espiritualidade que não é sobrenatural ou supersticiosa. A fé não pode ser ensinada e 
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as religiões e doutrinas precisam ser questionadas pela experiencial pessoal. “O 

importante não é em que um indivíduo acredita, mas como ele se comporta. Os rituais 

podem mudar uma conduta os sábios Axiais valorizavam essa prática porém 

conferiam-lhe um significado ético e colocavam a moralidade no âmago da vida 

espiritual. Pregavam assim, uma espiritualidade de empatia e compaixão; o 

egocentrismo e a cobiça, a violência e a rudeza deveriam ser abandonados.  

Em síntese podemos perceber que os sábios da Era Axial (gente como Buda, 

Sócrates, Confúcio, Jeremias, entre ouros) estavam todos empenhados na busca de 

uma sabedoria superior, uma sabedoria espiritual para a humanidade. E para essa 

busca ensinavam que essa sabedoria espiritual não deve ser buscada fora mas dentro 

de nós mesmos.  

A essência desta Era e do Saber Espiritual parece que foi sufocada pela era 

moderna, pela sua Ciência e Tecnologia. A Era Axial foi um período da genialidade 

espiritual, ao contrário da era atual que pode ser considerada um período de 

genialidade científica e tecnológica.   

O estudo e interpretação da cultura e dança afro como tentamos fazer com esse 

trabalho poderia desta forma, contribuir para um certo resgate da sabedoria espiritual 

da Era Axial já que nelas esses momentos de vivência e experiência espiritual ainda 

estão fortemente presentes.  

Por isso, mesmo vivendo num mundo globalizado com predomínio do conhecimento 

tecnológico, num mundo de interconecções eletrônicas (redes sócias) mas também 

militar, econômico e político, a humanidade precisa de uma consciência global, de 

uma consciência que se expande não apenas para os problemas científicos e 

tecnológicos mas especialmente espiritual.  

Solomon (2003) em sua obra6, traz uma espiritualidade que não é a que remete 

à sentidos dados exclusivamente pelas religiões, já que nas religiões a busca interior 

manifesta-se como espiritualidade. Para ele “a espiritualidade, em seu esforço para 

abarcar o mundo, busca naturalmente conhecer sobre o mundo que abarca” (2003, p. 

47). Isso nos mostra que existem muitas formas de espiritualidade.    

                                            

6 Espiritualidade para céticos   
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 Para Saad, Masiero e Battistela (2001), ela pode ser definida como um sistema 

de crenças que engloba elementos subjetivos, que transmitem vitalidade e significado 

as eventos da vida. Ainda, afirmam que espiritualidade está inserida na humanidade 

desde antes da sua criação e, pode mobilizar energias iniciativas extremamente 

positivas e potenciais na busca de um sentido.    

No entendimento de Solomon (2003), a espiritualidade é : 

  

 A percepção sutil e não facilmente especificável que envolve praticamente 

toda e qualquer coisa que transcenda ao nosso mesquinho interesse pessoal. 

Há, portanto, espiritualidade, na arte, nos laços de amor, e companheirismo 

que mantém uma comunidade unida, na reverência à vida (e não só a vida 

humana) que é a chave para grande número de filosofias, bem como de 

religiões [...] A espiritualidade é uma forma expandida do self, o que 

enfaticamente, não significa dizer que é uma forma expandida de egoísmo. 

Ela é, antes, como muitos budistas afirmam há muito e Hegel afirmou mais 

recentemente, a apaixonada sensação de autoconsciência em que a própria 

distinção entre egoísmo e abnegação desaparece (p. 44)  

  

   

Figura 4 – “Festa” (Foto de Dartanhan Figueiredo)  

  

A espiritualidade segundo Boff (2006), é uma dimensão de cada ser humano, 

pois, é algo que deve ser encontrado em nós mesmos, com o próprio coração, se 

traduz pelo amor, pela sensibilidade, pela compaixão, pela escuta do outro, pela 

responsabilidade e pelo cuidado. Podemos viver uma vida sem muita preocupação, 
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sem sermos verdadeiros, sem muita atenção para com as pessoas ou para com o 

mundo, mas não podemos desprezar a aurora que rompe a escuridão todos os dias, 

a delicadeza das flores que se saltam em uma diversidade de cores, o olhar inocente 

da criança que brinca e vive a brincadeira que inventa, a imensidão do céu estrelado 

sem cair no silêncio e na imaginação.    

Para Whoqol Group (1998), é o conjunto de todas as emoções e convicções de 

natureza não material, com a suposição de que há mais no viver do que no poder ser 

percebido e plenamente compreendido, remetendo a questões como o significado e 

sentido à vida.   

A espiritualidade segundo Vaillant (2010), compreende emoções positivas e 

elos sociais, e o amor é a definição mais curta dela. Tanto o amor quanto a 

espiritualidade são resultados de sentimentos conscientes, como: o respeito, apreço, 

aceitação, simpatia, compaixão, envolvimento, ternura e gratidão. Ele afirma que:   

  
“A espiritualidade é como o amálgama de emoções positivas que nos une aos 

outros seres humanos e à nossa experiência com o divino, como quer que o 

concebamos, ela tem uma profunda base psicobiológica, uma realidade 

arraigada nas emoções humanas positivas que precisa ser mais bem 

compreendida. Amor, esperança, alegria, perdão, compaixão, fé, reverência 

e gratidão, são as emoções positivas espiritualmente importantes” 

(VAILLANT, 2010, p. 5).  

  

  

A espiritualidade assim, abrange variadas dimensões da experiência humana, 

como aspectos cognitivos experienciais e comportamentais. Os primeiros 

compreendem a busca de sentido, e significado na vida, as vertentes emocionais 

integram os sentimentos de esperança, os afetos, o conforto e o apoio, e as dimensões 

comportamentais englobam a maneira com o indivíduo manifesta as suas crenças 

espirituais e a força do seu estado de espírito.  

A espiritualidade, dizem Saad, Masiero e Battistela (2001), é um exercício diário 

e permanente que consiste basicamente na busca pelo contato com sua essência e 

na procura pela conexão entre o eu interior (e o universo em eu se está inserido).   

A espiritualidade estão diretamente ligada às necessidades humanas de buscar 

respostas para os problemas cotidianos. O ser humano é um ser de projeto e a cada 

momento de sua vida ele se projeta mais além, mais adiante. Assim, todos os dias nos 
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perguntamos sobre quem somos, o que queremos e onde chegaremos, e essa busca 

constante nos faz mover em direção ao futuro, em direção às nossas buscas, ao 

mesmo tempo faz com que tenhamos condições para se projetar além de nós 

mesmos.  

Acredito que a espiritualidade está relacionada à tudo que acontece em nossa 

vida, com nossas experiências do cotidiano, com a vida social e em família, com 

nossos grupos de amigos, com as nossas realizações através do trabalho, com 

situações esportivas práticas ou de torcida, com expressões através da arte, enfim, 

confio que a espiritualidade se expressa no todo das nossas vidas sempre ligada a 

sentimentos positivos carregados de alegrias e de emoções fortes.   

 Para Salomon (2003) a espiritualidade estimula interesse pelos outros e por si, 

um sentido de significado da vida capaz de fazer suportar sentimentos debilitantes de 

culpa, raiva e ansiedade. Quando vivenciada por uma pessoa desperta um modo de 

viver que a transforma e a faz buscar um sentido mais profundo para compreender o 

seu papel no mundo. Assim, o autor profere  

    

“A espiritualidade é um fenômeno humano. É parte essencial da existência 

humana, talvez até da natureza humana. Isto não significa negar que alguns 

animais podem ter algo semelhante a experiências espirituais. Mas a 

espiritualidade requer não só sentimento como também pensamento, e 

pensamento requerem conceitos” (SALOMON, 2003, p.40).  
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Figura 5 – “A calmaria” (Foto de Dartanhan Figueiredo)  

  

  

O lugar para procurar a espiritualidade, afirma Salomon (2003) é aqui mesmo, 

em nossas vidas em nosso mundo, na camaradagem e humanidade, em nosso senso 

de família, nas nossas amizades, no amor e nas nossas paixões.  

  

 “A espiritualidade significa as paixões nobres e reflexivas da vida e uma vida 

vivida em conformidade com essas paixões e reflexões nobres. A 

espiritualidade abarca o amar, a confiança, a reverência e a sabedoria, bem 

como os aspectos mais terríveis da vida [...] “(SALOMON, p. 33).   

  

  

O ser humano desde sempre anseia por encontrar significados para a sua 

existência, incluindo aqui o elo entre a sua capacidade de transcender que também se 

deu através da pessoa que se movimenta. Neste sentido, “mitos, bichos, elementos 

da natureza, ancestrais, deuses, todos juntos vivendo em cada coreografia uma 

função, um desempenho necessário à compreensão do mundo” (SABINO; LODY, 

2011. p. 33). Assim, a trajetória humana é caracterizada por um desejo que lhe é 

essencial, dar sentido e/ou significados às coisas, buscar compreender seus 
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sentimentos, os acontecimentos e o que está para além do mundo visível, e assim, 

todos estes fatos são dançados para que sejam mantidos na memória, construindo 

consequentemente cultura.   

Isso mostra que desde os primórdios da humanidade já existiam muitas 

relações entre a Dança e a espiritualidade, através do movimento dançado e os 

conhecimentos corporais que vão se tornando mais significativos para o homem.  

Pode-se dizer assim, que o “se-movimentar” presente nas Danças Afro também é 

significativo para o homem contemporâneo, pois o ato de dançar criado a partir das 

experiências de vida, são cheios de intenções e deixam significados marcantes, 

produzindo símbolos e sentidos.  

Assim, o surgimento e permanência das Danças desempenha papéis 

diversificados nos contextos em que ela se faz presente, nas Danças Afro não devem 

ser pensadas como uma experiência abstrata, devem ser pensadas como formas de 

transcendência, expressando um momento da vida que situa e orienta o homem para 

a sua totalidade. Neste contexto, conforme Monteiro (2011),   

  

“É preciso respeitar a natureza e a lógica interna dessa totalidade em que a 

dança se insere, e evitar pensa-la de forma abstrata, separada do seu 

contexto de criação, fruição e reprodução” (p. 45).   

  

A Dança para Klaus Vianna (2008), pode oferecer à pessoa que vive e sente a 

dança uma noção de inteireza, pois ao dançar estão incluídas inúmeras dimensões. A 

partir da experiência com o movimento segundo o mesmo autor, a dança não se faz 

apenas dançando, mas também pensando e sentindo. Tal movimento não acontece 

apenas com representações do que está posto na realidade visível, o movimento 

traduz o abstrato.   

  

A dança está relacionada com o prazer do corpo, e isto tem a ver com a 

aceitação de viver nesta dimensão. Dançar é mover o corpo, movê-lo pelo 

espaço, expressar emoções e sentimentos, escutar melodias e corporificálas, 

respirar e escutar respirações, perceber e expressar ideias. (ROBIN, 2004, 

p.88)   

  

Conforme Suquet (2009), a Dança faz com que a pessoa se lance o sensível e 

ao imaginário e constrói noções para expressar essa dimensão abstrata ou subjetiva, 
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produz novas poéticas que podem suscitar muitas interpretações, contribuindo para 

que o ser humano não exclua a sua capacidade de ir além da sua realidade material.   

Dalai-Lama em Boff (2006, p,13) diz que a “Espiritualidade é aquilo que produz 

no ser humano uma mudança interior”. Logo, se não houver transformação, não 

existirá espiritualidade. Existem muitas mudanças que são apenas quantitativas, 

louvamos e nos emocionamos, mas não buscamos aquilo que realmente é necessário, 

há mudanças que são interiores. O que precisamos “são verdadeiras transformações 

alquímicas, capazes de dar um novo sentido à vida ou de abrir novos campos de 

experiência e de profundidade rumo ao próprio coração e ao mistério de todas as 

coisas.”  

Já que a espiritualidade pode ser expressa de diferentes formas, segundo 

Salomon (2003), está em todos os lugares, e principalmente nas nossas paixões, a 

seguir, apresentarei um pouco da minha experiência de espiritualidade nas Danças  

Afro no espetáculo “Negressencia: mulheres cujos filhos são peixes. Contarei como 

foi a minha aproximação e experiência com as Danças de orixás, mais 

especificamente, Yemanjá, orixá que dá o nome ao espetáculo.   

  

  

  

Figura 6- “Profundidade” (Foto de Dartanhan Figueiredo)  
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5.2 Danças dos orixás    

  

Segundo Verger (2002), Orixá é “uma força pura, ase imaterial que só se torna 

perceptível aos seres humanos incorporando-se em um deles (VERGER, 2002, p.19). 

Partindo desse pressuposto, uma possível interpretação do que é Orixá, é o 

entendimento de que ele é a personificação de uma força da natureza, atribuindo a 

ele inclusive uma personalidade, um arquétipo que influenciaria o comportamento dos 

seres humanos por eles regidos.   

Os orixás foram os grandes controladores das forças da natureza, por isso são 

considerados pais espirituais:   

  

Os cultos prestados aos orixás dirigem-se, em princípio, as forças da 

natureza. Na verdade a definição de orixá é mais complexa. É verdade que 

ele representa uma força da natureza, mas isso não se dá sob sua forma 

desmedida e descontrolada. Ele é apenas parte desta natureza, sensata, 

disciplinada, fixa, controlável, que forma uma cadeia nas relações dos 

homens com o desconhecido. Outra cadeia constitui-se por meio de um ser 

humano, divinizado, que viveu outrora na Terra e que soube estabelecer esse 

controle, essa ligação com a força, assentá-la, domesticá-la, criar entre ela e 

ele e os seus   a ação benéfica e protetora dessa força, e direcionava seu 

poder destruidor para os inimigos. Em contrapartida, esse ser humano fazia, 

a essa parte da força fixada, sedentarizada, as oferendas e os sacrifícios 

necessários para manter o seu poder, seu potencial, sua força sagrada 

denominada Axé (Verger, apud Zenícola, 2014, p. 30)  

  

Ligiéro (1998), descreve o orixá como sendo personalidades arquetípicas que 

concentram em seus mitos grande quantidade de ensinamentos místicos sobre 

diversas áreas da existência.   

Assim como afirma Zenícola (2014), ao falarmos dos orixás como personagens 

arquetípicos que reúnem em sistema mitológico de ensinamentos de extremo valor 

acerca das mais variadas áreas de experiência humana e são expressões de grandes 

forças cósmicas, assim os orixás são o meio de comunicação de um deus, superior e 

distante, com os homens.  Desta forma, os orixás estabelecem o contato entre o 

sagrado e o mundo dos homens, representando uma força universal estruturante e 

orientadora.   

Para Verger (1992), a característica de cada divindade aproxima-os dos seres 

humanos, já que se manifestam através de emoções, tais como: paixão, ódio, ciúmes 
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etc. Para cada Orixá existe um conjunto simbólico especifico que irá influenciar na 

confecção das vestimentas, na escolha das cores, da feitura das comidas, no evocar 

de cantigas, nos adornos dos ambientes, nos diferentes espaços físicos onde se 

manifestam e, no modo de narrar suas histórias para o reconhecimento enquanto 

divindades.   

A mitologia dos Orixás nos mostra desde a criação do mundo até o modo como 

cada um escolheu do que iria cuidar na terra. Os mitos também nos contam histórias 

de luta, rivalidade e amor. Sobre mito, escolhemos a definição do historiador de 

religiões, Mircea Eliade:   

  

O mito conta uma história sagrada, quer dizer, um acontecimento primordial 

que teve lugar no começo do Tempo, ab initio. Mas contar uma história 

sagrada equivale a revelar um mistério, pois as personagens do mito não são 

seres humanos: são deuses ou Heróis civilizadores. Por essa razão sua gesta 

constitui mistérios: o homem não poderia conhece-los se não fossem 

revelados. O mito é pois a história do que se passou in illo tempore, a 

narração daquilo que os deuses ou os Seres divinos fizeram no começo do 

Tempo. “Dizer” o mito é proclamar o que se passou ab origine. Uma vez “dito”, 

quer dizer, revelado, o mito torna-se verdade apodítica: funda a verdade 

absoluta (ELIADE, 2001, p.84).   

  

  

Os orixás são apresentados como sendo do gênero masculino, do gênero 

feminino ou de gênero fluido, ou seja, sendo possível que este orixá seja parte do 

tempo homem e na outra mulher. Na África iorubana, conforme Zenícola (2014), os 

orixás femininos são, via de regra, rios e ou feiticeiras. Esses orixás recebem o nome 

de Iabás ou aiabás, que significa “rainhas”; ayaba é “rainhas”; em ioruba (idioma da 

família linguística nigero-congolesa). No Brasil, essas rainhas são apresentadas como 

mães, amantes e esposas, envolvendo diversos aspectos da sexualidade feminina. As 

quatro Iabás, Obá, Iansã, Oxum e Iemanjá, têm características que as particularizam 

em relação aos demais orixás.   

Com isso apresentarei a seguir minha experiência com as Danças de Orixás, 

nesta lógica, falarei sobre Iemanjá, situando o orixá em questão no protagonismo 

cosmogônico das iabás como representação artística no processo de criação do 

espetáculo Negressencia: mulheres cujos filhos são peixes.   
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5.3 Mulher cujos filhos são peixes   

  

  

De todos os orixás da mitologia iorubá, Iemanjá talvez tenha sido o que se 

tornou mais conhecido no Brasil. Sua origem remonta a um sistema codificado de 

seres sobrenaturais, classificado de orixás, que integram a tradição oral dos antigos 

povos integrados pelo tronco linguístico-cultural ioruba.  

O nome de Iemanjá (Yemọja) deriva de Yèyé ọmọ ẹjá (Yèyé = mãe + ọmọ = 

filho+ ẹjá = peixe) (mãe dos filhos peixes), deusa que rege a pesca. Para 

OmariTunkara (2005), o nome é uma metáfora para coleções de água que 

correspondem a lugares naturais de peixes, tais como lagoas, rios e oceanos.  

 Os primeiros estudos sobre as religiões afro-brasileiras foram introduzidos no 

Brasil por Raimundo Nina Rodrigues. Segundo ele, o culto a Iemanjá foi trazido pelos 

egbá, povo pertencente ao grupo nagô, que aportara inicialmente na Bahia, entre o 

final do século XVIII e o início do século XIX (RODRIGUES, 1977: 105). Os povos 

egbá viviam numa região entre Ifé7 e Ibadan na África, foram os primeiros cultuadores 

de Iemanjá, eram inicialmente habitantes de uma região situada na bacia do Rio 

Oxum. No início do século XIX as guerras entre as nações Iorubás levaram os egbás 

a migrar na direção oeste, para Abeokutá. Com eles levaram objetos sagrados 

contendo o axé da divindade, e o rio Ogum, que atravessa a região, tornou-se a partir 

de então, a nova morada de Iemanjá.   

Segundo Renato da Silveira (2006) Iemanjá era uma qualidade de Oxum, visto 

que algumas Iemanjás chamam-se Yeyê (em iorubá yèyé = mãe) (Yeyemoja), como 

várias Oxuns. Iemanjá é também a senhora da água doce. Da água doce em geral de 

todas as fontes. Quando ela transborda para o mar, fato mencionado em alguma das 

suas lendas, ela amplia o seu significado e sua atuação como ser divinizado. Com o 

                                            

7 Ifé (Iorubá: Ifè, também Ilê-Ifé) é uma antiga cidade iorubá no sudoeste da Nigéria evidências da 

povoação da cidade, foram encontradas e remonta a 500 a.C., está localizada atualmente no Estado 

de Oxum. Na Idade Média era a capital religiosa e artística do território iorubá e o centro da antiga 

República de Daomé, lugar de onde partia a consagração espiritual e para onde eram levados os restos 

mortais e as insígnias de todos os reis iorubás. Era considerada uma terra santa pelos iorubanos.  
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alargamento de seus domínios, os rios e os mares passam a fazer parte da sua 

herança mitológica. Por força das guerras e do tráfico negreiro, Iemanjá nesse 

processo, é reverenciada, cada vez mais, como a Grande Mãe que abraça e acolhe, 

agora, não só os seus filhos, mas a todos.   

Segundo Santos (2013) as iyabá estão diretamente ligadas ao mundo das 

águas, a água como poder sacralizador, elemento feminino de preservação da vida. 

Quando pensamos o gênero feminino, especificamente, podemos verificar a íntima 

relação entre as mulheres e as divindades, dada a sua condição mesma, de 

gestadoras.   

Santos (2013) Na África o culto a Yemanjá a associou aos rios e seus afluentes, 

ao processo criativo do mundo, à fertilidade feminina, à maternidade, ao plantio das 

colheitas de inhame e à coleta dos peixes. É representada nos templos africanos por 

uma mulher de corpo largo e seios fartos, que ela sustenta com as mãos. Sobre a 

cabeça um recipiente em forma de tigela onde são postos seus objetos sagrados, as 

pedras sagradas (otás), que após rituais de sacrifícios tornam-se portadores de sua 

força sagrada, seu axé. Desde África à América e ao Brasil, várias são as versões 

africanas sobre o orixá Yemanjá. Contudo, entre semelhanças e diferenças, seu 

protagonismo foi preservado junto aos orixás femininos das águas, A divindade com 

seios grandes e caidos e com uma barriga farta ou com seios empinados e sem 

barriga. De qualquer forma, Iemanjá nunca é representada com seios pequenos.  
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      Figura 7- “Mulher cujos filhos são peixes” (Foto de Dartanhan Figueiredo) 
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    Sobre a mitologia dos Orixás, especialmente Iemanjá, Prandi (2001) indica 

um dos mitos associados a ela. A seguir podemos notar a proximidade da Orixá com 

os humanos através de suas atitudes:   

  

  
“Iemanjá era uma rainha poderosa e sábia. Tinha sete filhos e o primogênito 

era seu predileto. Era um negro bonito e com o dom da palavra. As mulheres 

caiam aos seus pés. Os homens e os deuses o invejavam. Tanto fizeram e 

tanta calunia levantaram contra o filho de Iemanjá que provocaram a 

desconfiança de seu próprio pai. Acusaram-no de haver planejado a morte do 

pai, o rei, e pediram ao rei que o condenasse à morte. Iemanjá Sabá explodiu 

em ira. Tentou de todas as formas aliviar seu filho da sentença, mas os 

homens não ouviram suas súplicas. E essa primeira humanidade conheceu o 

preço da sua vingança. Iemanjá disse que os homens só habitariam a terra 

enquanto ela quisesse. Como eles a fizeram perder o filho amado, suas águas 

salgadas invadiram a terra. E da água doce a humanidade não mais provaria. 

Assim fez Iemanjá. E a primeira humanidade foi destruída”. (PRANDI, 2001, 

p. 386).  

  

  

Com isso, dentre os muitos processos criativos que foram feitos para a construção 

das coreografias, um me envolvia mais intensamente, o que daria início e nome ao 

espetáculo. Ao som do mar, uma música me chamava atenção, diferentemente das 

outras. Fechava os olhos, afastava as pernas na largura do quadril, uma leve flexão 

dos joelhos e um balançar ia tomando conta mim. Uma sensação de calmaria, 

aconchego, leveza e força ao mesmo tempo, e os movimentos iam surgindo como se 

o mar estivesse ali.   

Assim, minha experiência enquanto interprete-criadora8 neste espetáculo está 

diretamente ligada à questão da espiritualidade, já que para Ferreira (2012), o 

intérprete-criador toma para si a arte do fazer pelo corpo através das técnicas 

corporais como agente modificador de si mesmo, criador das suas próprias releituras 

corporais. Assim, todas as situações permitem se colocar em xeque, em 

construirdescontruir para novamente construir-se corporalmente em novos 

comportamentos que lhe ficarão armazenados em sua biblioteca corporal.   

                                            

8 Segundo Bourcier (2006) o bailarino(a) era mero reprodutor e executor dos passos dados pelo mestre de balé, ou seja, aquele que coreografava 

os repertórios. Lhe caberia cumprir e concluir de forma esplêndida a obra que lhe era proposta e, para os mestres a glória da criação lhes eram 

dada. Já o interprete-criador passa a fazer parte do processo por inteiro, criando possibilidades através da sua experiência com a orientação do 

diretor ou compositor da obra.   
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Sob este ponto de vista, para Ferreira (2012), aquele que dança não mais tem 

a Dança, mas é a própria porque torna-se disponível para o processo de criação dentro 

de uma parceria entre aquele que propõe o trabalho (coreógrafo, diretor, regente de 

cena) e aqueles que propõem caminhos (coreógrafo/diretor/regente de cena e 

intérprete-criadores). Assim, segundo o autor, as relações dentro dos processos de 

criação mudam, sendo menos enrijecidas. Para Deleuze e Guatarri (1995), o processo 

de criação é um entremeado de acontecimentos que parte tanto do coreógrafo/diretor 

quanto do intérprete-criador, num jogo múltiplo de perguntas e respostas que de 

repente emerge o que se é pedido dentro do processo de criação como um tubérculo 

brotando da terra para respirar o ar do mundo).   

É importante ressaltar que na experiência com as Danças afro, a variação os 

processos de criação são indispensáveis, já que são orientados pelos instrumentos de 

percussão, em que cada passo evoca um ritmo e um significado, e cada canção está 

relacionada com a estória e com a evolução coreográfica. A expressão emanada do 

interprete-criador em Dança negra é gerada por impulsos rítmicos que possibilitam 

recriações inimagináveis, tornando-se assim, um ritual essencial da vida, uma 

possibilidade de conhecimento. Através dela, são revividos costumes, mitos, criados 

laços comunitários e afetivos e se fala da vida de maneira subjetiva, criativa e mítica.  

Dantas (1999), afirma que trabalhar com processos de criação estimula as 

imbricações e desdobramentos dos códigos de movimentos inscritos nos corpos”, pois 

sai de uma posição de executor, passa de um agente coadjuvante para um sujeito que 

compõem e gera a própria obra já que sua atuação torna-se reconhecida como artífice 

do processo e, consequentemente, da obra. Assim, esta mudança de paradigma faz 

com que o intérprete criador abandone o corpo reprodutor para torna-se um corpo 

encarnado (MERLEAUPONTY, 1999, p. 269), ou seja, “corpo sujeito de uma existência 

a que está indissoluvelmente ligado, envolvido pelo mundo circundante em que está 

inserido no interior das coisas e essas se tornam para ele “coisas mesmas”” já que a 

obra não mais é um local em que ele chega e se coloca como peça, mas é ele próprio 

a existência em pensamento-ação, concepção e produto. O que o torna co-autor 

dentro dos processos de criação, parceiro de si mesmo em sua própria atualização e 

dos outros na permuta, no escambo de suas experiências, de seus caminhos gerados 
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a partir dos atravessamentos surgidos a partir do momento em que o artista se coloca 

como criador.  

Assim é possível perceber que o caminho percorrido pelo intérprete-criador está 

imbricado de afetações em que se estabelece relações dialógicas existentes entre o 

mundo a que se está inserido e esse mesmo mundo vivido pelo artista. Atuante, 

modificador, gerador e estruturador dos processos de criação e do seu diálogo com a 

obra produzida, bem como corporalidade que se âncora em um corpo polissêmico que 

é capaz de perceber se e mutabilizar-se de potencias para expressões, de percorrer 

o caminho do virtual para a materialidade que tende a uma magnitude de ser pleno no 

fazer, no criar, no compor, no gerir-se enquanto ser-no-mundo (da cena).  
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Figura 8 – “A negra(essência) (Foto de Franciele Oliveira)  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS   

  

Ao final deste trabalho, gostaríamos de destacar que, uma das intenções deste 

foi verificar qualidades essenciais do ser humano através das Danças Afro. Nesse 

sentido, compreendendo-as numa dimensão social e subjetiva que caracterizam o 

lado humano do homem, partimos para um processo de interpretação e entendimento 

de possíveis sentidos e significados presentes nas Danças Afro pela descoberta e 

revelação não apenas através da música e ritmos que acompanham as expressões 

corporais, mas na essência pouco revelada nestas danças: a expressão de uma 

espiritualidade.  

Outra intenção desta pesquisa, dar uma maior atenção à Interpretação, já que 

ela acompanhou o trabalho do início ao fim. No final pode acontecer até uma 

interpretação de interpretação, ou seja, quando pelos instrumentos qualitativos da 

pesquisa se interpreta a interpretação dos dados dos pesquisados sobre determinado 

tema ou assunto. Neste caso, aqui tratamos de interpretar interpretações, livros, 

autores e a minha própria experiência, assim entendendo as interpretações dos 

autores teóricos e autores empíricos.   

Salientamos a questão da interpretação porque trouxemos neste estudo a 

importância de estudar também a Hermenêutica como processo de investigação para 

teorias mais complexas, no caso, teorias que falam desde a Cultura Afro, passando 

pela manifestação cultural mais importante para nosso caso de interpretação que é a 

Dança Afro e culminando com a interpretação e entendimento de uma de suas maiores 

essências humanas, a Espiritualidade.  

A Hermenêutica que foi utilizada neste trabalho foi a Hermenêutica filosófica 

usada desde a antiguidade para interpretar textos extremamente difíceis de serem 

lidos, como os papiros e outros textos religiosos, pois a hermenêutica é o sistema pelo 

qual o significado mais fundo é revelado, para além do conteúdo manifesto.   

Caracteriza-se, como uma arte do interpretar e, é por isso também entendida 

como uma teoria filosófica de compreensão de proposições, fundamentos, experiência 

e resultados. Podemos dizer que ela nos auxiliou para compreender melhor os textos 
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e obras utilizados em nosso trabalho, aqui no caso, a Cultura Afro, as Danças Afro e 

os vínculos com a espiritualidade conforme concebida neste trabalho. Assim, 

persistimos em dizer que a tarefa principal da Hermenêutica aqui foi compreender as 

relações de sentidos e significados de expressões humanas de todas as formas, seja 

linguagem verbal como a não verbal.   

Nesta perspectiva, entendemos que a Educação Física como prática social 

compreende o homem como matriz cultural e histórica que constitui diferentes 

ressignificações. Com isso, acreditamos que a cultura de movimento vislumbra um 

amplo repertório de conhecimento capaz de (re)construir narrativas no que tange as 

relações étnico-raciais.   

Com isso, refletimos acerca da potencialidade dialógica do movimento humano, 

já que na Educação Física são poucos os autores que fazem referência a este assunto 

(pois a maior parte dos estudos se preocupam com os aspectos funcionais e 

biomecânicos do movimento humano). Assim, uma vez que falamos de sentidos e 

significados, se torna inevitável falar também do movimento enquanto diálogo, já que 

estes surgem da interação da pessoa que se movimenta e o mundo, e tudo isso parte 

de uma ou mais experiência(s).   

Esta teoria do movimento humano aprofundada com base na fenomenologia e 

na compreensão do movimento humano, leva em consideração, acima de tudo, a 

pessoa no seu se-movimentar e não o movimento da pessoa, em geral, movimentos 

que ela precisa imitar. Partindo do princípio de que sempre que nos movimentamos 

acontece uma espécie de diálogo, um fenômeno relacional de “ser-humano-mundo”. 

Tudo acontece como se fosse um jogo de perguntas e respostas, a partir de uma 

situação ou experiência de se-movimentar estamos dialogando com o mundo e com 

os outros, expressando algo ou dando sentidos à estas ações, podendo ainda revelar, 

ampliar e/ou estabelecer diferentes possibilidades à elas.    

Assim, um processo de relacionamento dialógico em situações de movimento 

deve acontecer a partir da corresponsabilidade, da espontaneidade e da autonomia 

individual, ou seja, não pode se orientar a partir de receitas de especialistas ou 

indicações alheias. Esta responsabilidade e esta autonomia permitem às pessoas, 

constantemente, modificar e reestruturar as situações e significações dos 
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movimentos. Com isso, podemos dizer que as Danças Adro apresentam-se como 

forma de comunicação, diálogo e linguagem. Pois a pessoa que dança descobre, 

experimenta e perceber, uma variedade de experiências vivenciadas garantindo assim 

o seu desenvolvimento como um todo.     

Com este trabalho tornou-se claro, a presença da espontaneidade, da 

autonomia, sensibilidade a partir das Danças Afro, pois nestas, encontram-se 

diferentes formas de expressão e comunicação, permitindo um afloramento 

emocional, sentimental e espiritual. Ao contrário de outras Danças que já encontramse 

desportivizadas e sofreram influência da indústria cultural, baseadas em movimentos 

estereotipados, repetitivos e padronizados, que aprisionam e reprimem sentimentos e 

expressões que poderiam ser altamente significativas para o ser dançante, sofrendo 

com a opressão do mundo do comércio e consumo, sendo cada vez mais sufocado, 

sem objetividade, sem oportunidades e capacidades de ser expressado 

objetivamente.   

As Danças Afro, ao contrário disso, longe da repreensão e do controle da sua 

subjetividade pela lógica do rendimento e pela razão instrumental, dá abertura para 

um dançar subjetivo e autêntico, em que a expressão e a comunicação é espontânea, 

e começa com o interior da pessoa e não racionalizado externamente.   

A minha experiência foi muito importante para que pudéssemos compreender 

as Danças Afro, já que era algo novo para mim, a todo instante elas me mostravam 

gestos e movimentos novos, produzindo sentimentos de tensão e suspense, e ao 

mesmo tempo entendendo a sensibilidade dos movimentos envolvidos aos toques do 

tambor.   

 A experiência para mim, tornou-se indispensável para abertura de espaço para 

uma maior compressão e interpretação dialógica do movimento, já que ao longo dos 

processos de criações fui estimulada a dançar livremente, criando e explorando 

possibilidades autênticas de se-movimentar, apresentando assim sentidos e 

significados das Danças Afro.   

Pudemos compreender também a partir deste trabalho que as Danças e música 

estão intrinsecamente unidas e diretamente integradas, pois existe uma relação direta 

entre as canções e os ritmos dos tambores. Esta relação se torna importantíssima a 
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partir do momento em que podemos estabelecem diálogos com nós mesmos, com os 

outros e com o mundo (em alguns casos este diálogo acontece entre o visível e o 

invisível).   

A experiência e relação entre Dança e música foi bastante intensificada, 

envolvendo por completo quem estava a dançar, provocando múltiplas sensações e 

transformando o som em movimentos, criando novas formas de se-movimentar. Assim 

nas Danças Afro, a pessoa que dança, ouve a música percebendo o ritmo em si, e 

expressa-se espontaneamente através de movimentos, passa a se movimentar 

ampliando as possibilidades de gestos e significados, a partir da sensibilidade, 

estabelecendo diálogos com sigo mesma e com o mundo, transcendendo a 

racionalidade dos movimentos do nosso cotidiano, elevando-se à algo que posso 

chamar de espiritualidade.   

Ressaltamos que ao longo deste trabalho encontramos dificuldades em 

encontrar literatura/bibliografia que fizesse menção à espiritualidade nesta área. Com 

muito estudo e aprofundamento encontramos autores que pudessem dar sustentação 

a este trabalho. Robert Solomon (2003), traz em sua obra “Espiritualidade para 

céticos”, uma espiritualidade que não remete à religiosidade, para ele, ela estimula 

interesse pelos outros e por si, um significado de vida capaz de fazer suportar 

sentimentos de culpa, raiva e ansiedade. Afirma que o lugar de “procurar” a 

espiritualidade é aqui, em nossas vidas, no amor nas nossas relações e experiências.   

A espiritualidade nas minha experiência com Danças Afro esteve presente de 

diferentes formas, como nos gestos ritmados que surgem do som do tambor e das 

canções, através de olhares, nos abraços, no contato com outras pessoas, mostrouse 

através na respiração, na intencionalidade e nos sentidos que são dados a cada 

momento dançado. Podemos assim dizer, que ela está presente sempre e de 

diferentes formas. Para mim especialmente, estava presente quando elevava meus 

pensamentos e imaginava coisas boas, lugares bonitos, sons da natureza, estava na 

leveza e fúria das ondas do mar.   

A partir desta experiência com as Danças Afro, diálogos foram construídos e 

relações as entre as pessoas e tambor foram estabelecidas pela condução de uma 

energia simbólica sagrada, revelando diferentes olhares e novas possibilidades, de 
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perceber e de criar significados, desvendando novos desafios e novos estímulos. Além 

disso revelaram intenções e expressões significativas, tornando esse diálogo 

libertador, já que o ser dançante passa a se expressar com espontaneidade (entendida 

como a possibilidade de realizar movimentos desatrelados de padrões estereotipados) 

para novas vivencias e experiências consigo mesma e com os outros.   

Foi possível perceber que o “corpo/tambor”, instiga as pessoas a perceber o 

seu som através dos sentidos, entrando em contato com a sua identidade e 

ancestralidade. E se na cultura africana, ele era utilizado durante festas, para louvar 

os orixás e chamá-los por meio das músicas e dos toques, criar uma atmosfera de 

comunicação e memória com ancestrais, para nós, ele remete à sentimentos e 

sensações, que causam bem estar e tranquilidade.  

Assim, posso afirmar que minha experiência enquanto interprete-criadora neste 

processo esteve diretamente ligada à questão da espiritualidade, já que para o 

intérprete-criador toma para si a arte do fazer pelo corpo através das técnicas 

corporais como agente modificador de si mesmo, criador das suas próprias releituras 

corporais. Assim, todas as situações permitiram-me construir e descontruir situações 

para novamente construir-me corporalmente em novos comportamentos que ficaram 

guardado em minha “memória corporal”.   

Neste sentido, aquele que dança passa a ser a própria Dança, porque torna-se 

disponível para o processo de criação (este passa a ser um entremeado de 

acontecimentos, um jogo de perguntas e respostas que de repente emerge o que se 

é pedido dentro do processo de criação).   

É importante ressaltar que na experiência com as Danças afro, a variação nos 

processos de criação são indispensáveis, já que são orientados pelos instrumentos de 

percussão, em que cada passo evoca um ritmo e um significado, e cada canção está 

relacionada com a estória e com a evolução coreográfica. A expressão emanada do 

interprete-criador em Dança negra é gerada por impulsos rítmicos que possibilitam 

recriações inimagináveis, tornando-se assim, um ritual essencial da vida, uma 

possibilidade de conhecimento. Através dela, são revividos costumes, mitos, criados 

laços comunitários e afetivos e se fala da vida de maneira subjetiva, criativa e mítica.  

Assim é possível perceber que o caminho percorrido pelo intérprete-criador está 
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imbricado de afetações em que se estabelece relações dialógicas existentes entre o 

mundo a que se está inserido e esse mesmo mundo vivido pelo artista. Atuante, 

modificador, gerador e estruturador dos processos de criação e do seu diálogo com a 

obra produzida, bem como corporalidade que se âncora em um corpo que é capaz de 

perceber-se e mutabilizar-se, de potencializar expressões, de percorrer o caminho do 

virtual para a materialidade que tende a uma magnitude de ser pleno no fazer, no criar, 

no compor, no gerir-se enquanto ser-nomundo (da cena).    
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