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O seguinte trabalho pretende analisar como coreógrafos inseridos na História da 

dança  afro-brasileira,  estabelecem  relações  com  suas  fontes  cênicas  durante  os 

processos de criação. Identificar como se dá a interação destes artistas com os conteúdos 

simbólicos da cultura negra e como esta relação afeta seus procedimentos de criação 

coreográfica,  interfere  na  construção  das  identidades  artísticas  e  políticas  destes 

criadores.  A  inserção  dos  coreógrafos  nas  comunidades  de  culto,  seus  elos  de 

pertencimento e a forma com que mediam estes saberes com os espaços de criação 

cênica, ajudam a compreender a construção de um pensamento social sobre a dança.

Reconhecer como estes artistas formulam um saber fazer cênico a partir de suas 

vivencias com o saber fazer das comunidades, ajuda a entender como cada intérprete 

vivencia e reconfigura  sínteses poéticas  sobre os saberes da cultura afro-brasileira  e 

africana em seu processo criativo, agenciando-os como materiais cênicos de sua criação. 

Por estas mediações elaboram-se conhecimentos sobre o corpo, a memória e a cena 

desta linguagem da dança brasileira.
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O campo  dos  coreógrafos,  refere-se  à  lógica  específica  das  suas  práticas  de 

trabalho. Nelas se imbricam suas formações artísticas, as relações com seus pares, seus 

reconhecimentos e prestígios como intérprete, criador e ou diretor, suas relações com 

críticos, curadores, produtores culturais e em especial, os seus desempenhos nas salas de 

aula e ensaio, onde a criação dos seus trabalhos coreográficos acontece. 



Utilizarei  aqui  o  termo campo de  uma forma  específica,  na  medida  em que 

pretendo não analisar um espaço de atuação delimitado, mas sim, narrar as formas pelas 

quais se constroem encontros entre dois âmbitos: o artístico e o religioso. Deslocando 

um campo de atuação determinado, relacionado aos meios de criação coreográfica, para 

a apreciação de um espaço de contato entre lógicas que se diferenciam e se aproximam, 

conforme  a  inserção  particular  de  cada  artista  na  religião.  O  objetivo  aqui  é  o  de 

entender as mediações entre o profissional de dança e os membros das comunidades de 

culto  das  liturgias  afro-brasileiras,  ou  seja,  entre  os  coreógrafos  de  um  lado  e  os 

sacerdotes e povo de santo de outro, e a partir daí traçar considerações sobre como este 

encontro é determinante na produção artística dos criadores.

Néstor Garcia Canclini (2009), analisando a obra de Bourdieu, indica como a 

construção  da  noção  de  campo  permitiu  às  ciências  humanas  contextualizar  as 

especificidades inerentes aos seus objetos de pesquisa e inserir os atores sociais num 

sistema complexo de relações onde negociam o poder sobre a produção e circulação de 

capitais  (de  habilidades,  conhecimentos,  crenças),  criando  distinções  e  demandas, 

compartilhado interesses e negociando saberes. É por meio desta mediação construída e 

vivenciada  de modo singular  por cada coreógrafo,  que os  procedimentos  de criação 

acessam os materiais provenientes do espaço litúrgico, reconfigurando-os cenicamente. 

Desta forma as entidades, os gestos, as cores, os sons, os mitos e toda uma variedade de 

simbologias  das  religiões  afro-brasileiras  transformam-se  em fontes  para  a  atuação, 

gerando  conexões,  ativando  procedimentos  de  criação  coreográfica  e  orientando 

poéticas a serem exploradas.

Obviamente as formas de dança vinculadas à cultura da diáspora africana no 

Brasil são incalculáveis, assim como são múltiplas as apropriações e interlocuções desta 

cultura  negra  com  as  práticas  acachapantes  do  colonizador  europeu  durante  nossa 

história. Inúmeras, também, foram as eventuais acomodações sofridas pela influência 

dos  projetos  nacionalistas  do  Estado brasileiro  e  por  que  não,  da  cultura  de  massa 

imposta  pelo  mercado.  Devo  salientar,  entretanto,  que  estou  falando  de  uma  dança 

específica, que já possui uma trajetória na história da dança cênica no Brasil. Dança 

cujos  primeiros  intérpretes  e  coreógrafos  foram  também  fundadores  de  uma 

determinada dança moderna brasileira,  que se inicia quando artistas empenhados em 

desenvolver uma linguagem de dança profissional, de palco, recriaram para este espaço 

as danças rituais baseadas nas religiões tradicionais afro-brasileiras, formalizando uma 



técnica corporal e um estilo coreográfico hoje denominado genericamente como “dança 

afro”. 

A dança  cerimonial,  ao  inserir-se  num contexto  coletivo  de  manutenção  das 

identidades religiosas, possui evidentemente funções sociais diferenciadas da linguagem 

e  elaboração  estética  da  dança  cênica,  entregue  às  suas  necessidades  de  busca  de 

linguagem coreográfica e treinamento corporal próprio para a cena. Assim este contato 

possibilitou um outro modo de saber sobre o vocabulário corporal e as dinâmicas de 

movimento  dos  rituais.  O  aprendizado  das  danças  realizadas  pelos  neófitos  e  suas 

entidades incorporadas, os orixás, além das outras energias ancestrais consubstanciadas 

nos corpos devotos e seus comportamentos presentes, passaria por outras mediações, 

outros  atores.  Das  camarinhas,  terreiros  e  barracões  para  as  salas  de  ensaio;  dos 

ensinamentos de iniciação religiosa, seu tempo de observação, vivência e aprendizado 

para o tempo coreografado e as livres recriações do artista. Por esta história ocorreram, 

no entanto, uma promiscuidade entre estes espaços e papéis. Artistas se converteram e 

“fizeram a cabeça”, gente que nasceu no santo se tornou intérprete, trânsitos artísticos 

contemporâneos  ritualizaram  a  cena,  mães  de  santo  passaram  ensinamentos  aos 

dançarinos  escolhidos,  bailarinos  vivenciaram  o  transe,  segredos  foram  contados, 

apropriações foram questionadas, recriações apontaram infindáveis possibilidades.

Por  estas  relações  podemos  inferir  como  se  deu  o  contato  com  o  universo 

religioso por cada artista e de que forma os elos de pertencimento e identidade religiosa 

interferem  e  afetam  a  produção  coreográfica.  Este  viés  permite  verificar  como  se 

constrói,  durante  a  aproximação  com  a  comunidade  litúrgica,  o  processo  de 

aprendizagem do universo simbólico religioso pelos artistas, assim como, analisar como 

eles  elaboram  a  transposição  da  dança  ritual  apreendida  para  o  espaço  cênico;  a 

elaboração subjetiva destes saberes transformados em matrizes artísticas geradoras.

 Cada coreógrafo, partindo dos gestuais, das passagens míticas ou dos diversos 

procedimentos  rituais,  pode  desenvolver  um  particular  instrumental  técnico  de 

treinamento em dança, assim como, escolher elementos de preenchimento e justificação 

seja  dos  seus  temas  coreográficos,  seja  das  suas  técnicas  de  movimentação  e 

representação.

Ao analisar estes procedimentos é possível identificar a multiplicidade de vozes 

e posicionamentos  existentes  nos relatos  destes artistas.  Em sua atuação incorporam 

personas sociais múltiplas, por onde transitam o intérprete, o pesquisador, o coreógrafo, 



o  estrangeiro,  o  religioso,  o  militante,  o  professor  e  uma  série  de  posições  sociais 

assumidas,  pelas  quais  se regula a  forma de contato entre  os  campos.  Desta  forma, 

conseguimos visualizar a construção de relações que tentam legitimar o conhecimento 

apreendido  pelo  artista,  conferindo  notoriedade  ao  saber  adquirido  e,  até  mesmo, 

prestígio a sua experiência de criação. A reconstrução destas trajetórias permite verificar 

as interações possíveis entre estes campos, assim como a multiplicidade de identidades 

assumidas por cada sujeito interlocutor, seu espaço de poder, seu caráter dialógico e 

polifônico.

Lisa Earl Castillo (2010) analisa como se opera a transmissão e circulação do 

saber religioso e simbólico dentro das comunidades de culto, assim como estes saberes 

transitam entre os que são “de dentro” e os “de fora” destes grupos, ou nas estratégias 

de obtenção deste saber, estritamente ligado aos procedimentos de iniciação religiosa, 

onde saber e poder se relacionam hierarquicamente. Seguindo o exercício de reflexão 

proposto pelo Encontro, creio que a percepção dos não-saberes existentes dentro desta 

relação  entre  os  campos  artístico  e  religioso,  que  compõe  o  objeto  deste  texto,  se 

configura menos nas histórias de vida destes criadores, no que tange às suas relações 

com a liturgia  e mais  nas suas percepções dos silêncios  e dos segredos da religião. 

Como os artistas se relacionam, assim como suas obras, com aquilo que não é dado, 

com o incompreensível, com a aprendizagem que lhes foi negada, com os mistérios que 

os afetam e como estas dúvidas são refletidas em suas danças. Para além das estratégias 

de filiação e ressignificação dos símbolos apreendidos e compartilhados, como as suas 

subjetividades  criadoras  respondem  aos  limites  que  o  conhecimento  iniciático  lhes 

impõe. O que intentam os coreógrafos que não são, a priori, membros das comunidades 

terreiro, ao se aproximarem da religião? Quais as suas buscas e indagações? Quais as 

ignições  e  estímulos  provocados  neste  contato?  Como  as  recusas,  os  medos,  as 

restrições e aceitações são vivenciadas e de que forma afetam sua arte?
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