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RESUMO 

 

O presente trabalho intitulado “Corpo em cruzo: Uma possibilidade de articulação entre os 

estudos culturais e a dança moderna africana de Germaine Acogny”, teve como principal 

objetivo estudar os princípios da dança moderna africana, criada e desenvolvida pela 

coreógrafa senegalesa Germaine Acogny, e como esses princípios podem ser desarticuladores 

das noções de colonialidade e poder no modo de produção de conhecimento ocidental. Intenta-

se assim, problematizar as noções de corpo e corporeidade e desmistificar a noção de 

exclusividade e neutralidade dos paradigmas eurocentrados para o trabalho dx artista da cena 

contemporânea, a partir da noção de cruzo. Esta noção compreende as zonas fronteiriças das 

instâncias como corpo, mente, alma ou dos fazeres artísticos como teatro, dança, música que 

tem sua materialização de forma integrada e não estanques e/ou separadas do universo sensível. 

Assim como estão, inevitavelmente, atravessadas pelas condições materiais de seus contextos 

sociais, culturais, econômicos e políticos em uma relação radical com a alteridade.  

Palavras-chave: Poder (Ciências sociais); Cultura; Linguagem corporal; Descolonização; 

Dança moderna; Acogny, Germaine, 1944-. 

 

 

  



ABSTRACT 

 

The present work entitled “Body in cross: A possibility of articulation between cultural studies 

and modern African dance by Germaine Acogny”, is the master's thesis carried out through the 

Postgraduate Program in Performing Arts at the Federal University of Ouro Preto. Its main 

objective was to study the principles of modern African dance, created and developed by 

Senegalese choreographer Germaine Acogny and how it can be disarticulators of the notions 

of coloniality and power in the “universal” Eurocentric knowledge production. Thus, the 

intention is to problematize the notions of western body and embodiment to demystify the 

notion of exclusivity and neutrality of the Eurocentric paradigms for the work of the 

contemporary artists and scene. Understood from the notion of cross, which comprises the 

border areas of instances such as body, mind, soul or artistic activities such as theater, dance, 

music that has its materialization in an integrated way and that are not watertight and / or 

separated from the sensitive universe, as well as will always be crossed by the material 

conditions of their social, cultural, economic and political contexts in a relationship with 

otherness. 

Keywords: Power (Social Sciences); Culture; Body language; Decolonization; Modern dance; 

Acogny, Germaine, 1944-. 
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INTRODUÇÃO - UM LUGAR DO COMEÇO1: UMA AUTOANÁLISE CRÍTICA 

DAS CONDIÇÕES MATERIAIS E IMATERIAIS DE MEU ATO 

PERFORMATIVO DE (R)EXISTÊNCIA 

 

“Atravessei o mar 

Um sol 

Da América do Sul 

Me guia 

Trago uma mala de mão 

Dentro uma oração 

Um adeus” 

 

Luedji Luna - Um corpo no mundo 

 

 O norte de Minas Gerais, especificamente a cidade de Turmalina situada no Vale do 

Jequitinhonha onde nasci, é um lugar onde, infelizmente, ainda hoje são perceptíveis os 

impactos da devastação da atividade mineradora e exploradora que originou o nome da 

província. Esse cenário, herdeiro do colonialismo, foi um fator estruturante que funcionou 

como mote para a fuga de minha mãe e de meu pai em busca de um pouco mais do que 

sobrevivência. Essa disponibilidade para ir e “ingerir o que chega como oferenda para devolver 

como oferta” também pode ser percebida como ato cultural potente a partir dos conceitos de 

caboclização, encantamento e supravivência, assente na epistemologia das macumbas traçada 

por Simas & Rufino (2018): 

O caboclo é o supravivente; aquele que está além da nossa concepção de vida 

biológica, filosófica e histórica. A condição do encante é a da experiência 

enquanto existência, superando assim as noções fechadas de vida e morte. A 

supravivência não é a vida nem a morte. Ela é a existência experimentalmente 

alterada (...) Ao ser cultuado e baixar entre nós através dos corpos em transe, 

o ser caboclo se afirma como a antinomia mais potente ao ser civilizado.2 

(p.101-102) 

Assim, o estado de supravivência é o que permite essa dobra na predisposição do 

esquema colonial. A condição de miséria, fome e uma morte simbólica que estava destinada, 

 
1 Referência à Un endroit du début, espetáculo solo autobiográfico de Germaine Acogny. Ver mais em 

MALÉCOT, 2018, p.82-88. 
2 Grifos meus. 
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fora desviada pela flecha que meus pais lançaram com destino ao interior de São Paulo, 

iniciando um movimento migratório de travessia, que hoje entendo como elemento estruturante 

da minha educação e fator determinante da maior parte do que viriam a se tornar minhas 

escolhas futuras.  

Direcionados para uma classe trabalhadora muito comum nessa região - que é marcada 

pelo movimento de imigração italiana que ocorreu no pós-abolição como estratégia da 

miscigenação e das políticas de embranquecimento3 da população brasileira, que remontam 

também estruturas colonialistas, porém mais bem disfarçadas. É importante ressaltar que os 

processos de mestiçagem e embranquecimento podem agregar sentidos diversos, não se 

restringindo ao fato de uma incorporação da cultura dominante sobre a cultura subalternizada. 

Ao mesmo tempo, torna-se relevante também pensar e tomar consciência desse histórico 

fundamentado por um racismo estrutural presente na sociedade brasileira, para não contribuir 

ainda mais com os apagamentos dessa historiografia mundial.  

Sob a categoria do Caseiro encontramos a experiência de uma espécie de cativeiro 

moderno, habitávamos um terço do que, a princípio, seria a casa construída para os 

trabalhadores, dois cômodos e um banheiro foi o teto dado pelos senhorios que nos mantiveram 

abrigados em refúgio. A convivência com os filhos e netos ricos (poder do capital) dos 

senhorios presentificava a distância imensa entre ser alguém que importa e alguém 

insignificante.  

Presenciei as convulsões de ansiedade e preocupação de minha mãe por conta dos 

momentos de vergonha ao qual era submetida, saindo às seis da manhã e voltando à meia noite, 

muitas vezes sem comer, nesse caso não por falta de alimento como era a realidade em 

Turmalina, mas sim pelo bloqueio que esses processos colonizadores podem engendrar nos 

corpos. 

Essas estruturas nunca tiveram realmente um sentido prático em relação ao fluxo da 

vida, mas moldaram durante muito tempo nosso inconsciente e nossa consciência de um “não” 

lugar de fala, quanto mais passava o tempo mais questionamentos e ações de resiliência a estas 

 
3 Ver por exemplo: Nascimento, E. L. (2008) (org.). Cultura em movimento: matrizes africanas e ativismo negro 

no Brasil. São Paulo: Selo Negro. Ver ainda uma lista bibliográfica extensa e diversificada sobre mestiçagem e 

miscigenação no Brasil em Munanga (2002) (org.) (item 8.7). Disponível em: 

https://www2.unifap.br/neab/files/2016/03/100-ANOS-DE-BIBLIOGRAFIA-SOBRE-O-NEGRO.pdf. 
 

https://www2.unifap.br/neab/files/2016/03/100-ANOS-DE-BIBLIOGRAFIA-SOBRE-O-NEGRO.pdf
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armadilhas apareciam num processo longo de libertação dessa identidade fixada, que durou 

em princípio quinze anos. De toda forma, foi esse contexto de encontro que produziu o 

fortalecimento da construção de conhecimento em rede, produzido pela migração decorrente 

de um complexo e comum êxodo rural. 

Assim, partindo dessa problematização acerca da sabedoria do movimento e 

dos movimentos das sabedorias, firmamos o ponto: a diáspora é transe. Se 

vista como translado apenas, como acontece na maioria das vezes, ela se anula 

como possibilidade de invenção e apenas afirma a redenção do colonizador e 

de sua economia fundamentada no sequestro, na objetificação e no comércio 

de seres humanos (SIMAS & RUFINO, 2018, p.100). 

No intento de exemplificar um pouco de como essa zona de desconforto, esse “não-

lugar”, ou melhor, esse lugar de travessia, de uma busca constante por outros lugares e culturas, 

pode ser entendida como terra fértil para uma análise das condições materiais e imateriais do 

contexto sócio-cultural que atravessei no intuito de compreender os meus processos de 

subjetivação. “Domcovim? Oncotô? Proncovô?” É uma expressão popular da cultura mineira, 

que pode parecer cômica e simplista em sua superficialidade, mas com a atribuição de 

significado que lhe faço, pode funcionar como dispositivo para questões fundamentais desse 

contexto afro-ameríndio colonizado: De que lugar eu vim? Onde estou e para onde vou para ir 

além dessas estruturas ainda coloniais das relações de poder? 

O Atlântico é uma gigantesca encruzilhada. Por ela atravessaram sabedorias 

de outras terras que vieram imantadas nos corpos, suportes de memórias e de 

experiências múltiplas que lançadas na via de não retorno, da 

desterritorialização e do despedaçamento cognitivo e identitário, 

reconstruíram-se no próprio curso, no transe, reinventando a si e ao mundo. 

O colonialismo se edificou em detrimento daquilo que foi produzido como 

sendo o seu outro. A agenda colonial produz a descredibilidade de inúmeras 

formas de existência e de saber, como também produz a morte, seja ela física, 

através do extermínio, ou simbólica, através do desvio existencial (SIMAS & 

RUFINO, 2018, p.11). 

Busco indagar a mim própria, como num au de cabeça - movimento de capoeiragem 

em que vê-se o mundo de cabeça para baixo, invertendo assim as formas de pensá-lo e percebê-

lo. Olhar para si, encarar as rasuras e compreender as entranhas dos próprios comportamentos 

pode ser um dispositivo para acionar a percepção de elementos estruturais das configurações 

ideológicas e societárias pelas quais, de algumas maneira, todos somos atravessados e 

constituídos. Por sua vez, a consciência desse processo pode abrir caminhos para subversão 

dessas condições hegemônicas.  A respeito do conceito de hegemonia, Storey (2015) faz uma 
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análise a partir da discussão proposta por Gramsci (2009) na qual “Hegemonia nunca é 

simplesmente um poder imposto de cima: é sempre o resultado de ‘negociações’ entre grupos 

dominantes e subordinados, um processo marcado tanto por ‘resistência’ como por 

‘incorporação’” (STOREY, 2015, p.170).   

Neste sentido, os meus processos de subjetivação é que conduzem e iluminam minha 

busca por compreender este complexo contexto cultural: Qual é o meu lugar de fala? A que 

grupo pertenço? Realmente pertenço a um grupo? Qual é a minha verdadeira história individual 

e coletiva? Existe uma verdadeira ou são todas possibilidades de subjetivação? Quais as 

cartografias do meu encontro com as artes (teatro-dança) e a cultura popular? De que forma me 

atravessaram e atravessam? Por quais razões? De que forma esses processos contribuíram para 

as escolhas e decisões que me fizeram chegar até aqui?  

Percebo que todas as perguntas que permearam e moveram a minha busca foram, num 

certo sentido, com o intuito de fazer uma crítica epistemológica, uma crítica ao currículo 

eurocêntrico das artes cênicas, às relações de colonialidade e poder dentro do saber/fazer das 

artes performativas. Pode-se dizer que esta configuração do eixo modernidade/colonialidade 

foi fundamental para o êxito do projeto de história universal que teve como centro a Europa e 

a figura do homem branco, que por sua vez, culminou na fixação deste esquema colonial, 

responsável por apagamentos e incongruências da historiografia mundial no que diz respeito à 

produção intelectual artística não europeia. 

A colonialidade do poder, entendida por Quijano (2002, p.4) como “um conceito que 

dá conta de um dos elementos fundantes do atual padrão de poder, a classificação social básica 

e universal da população do planeta em torno da ideia de ‘raça’”, apesar de não esgotar outros 

elementos tão fundantes dessas relações de poder quanto à categoria racial, traz uma 

perspectiva de análise bastante densa e de suma importância para este contexto. A intersecção 

das categorias gerais de gênero, raça, e classe atravessam meu corpo inevitavelmente, dessa 

maneira, é importante aprofundar a discussão do conceito de colonialidade a partir da 

abordagem proposta por Lugones (2018), na qual: 

a colonialidade não se refere apenas à classificação racial. É um fenómeno 

abrangente, já que é um dos eixos do sistema de poder e, como tal, permeia 

todo o controle de acesso ao sexo, da autoridade coletiva, do trabalho, da 

subjetividade/intersubjetividade e da produção de conhecimento a partir 

dessas relações intersubjetivas (LUGONES, 2018, p.246). 
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 Com o objetivo de contribuir para uma discussão crítica e epistemológica sobre a 

descolonização do corpo/pensamento nas artes cênicas é que apresento os elementos 

interculturais mais significativos dos meus processos de subjetivação, os quais me possibilitam 

problematizar alguns paradigmas ocidentais do saber/fazer/poder. Para tanto, utilizo 

fundamentos metodológicos dos estudos culturais, como a interdisciplinaridade essencial 

dentro do campo, que propõe um diálogo transversal entre as ciências humanas, políticas e 

sociais, para criar um debate em profundidade das relações de poder, neste caso, atravessadas 

pelo espectro da raça e do gênero e performadas pelas metodologias porosas do campo das 

artes cênicas. 

Na lógica assente na epistemologia das macumbas a condição de não saber é 

necessária para o que virá a ser praticado. Essa dinâmica se inscreve na 

perspectiva de uma forma de educação que é compreendida como 

experiência, na bricolagem entre conhecimento, vida e arte (SIMAS & 

RUFINO, 2018, p. 37-38). 

Desde muito cedo estive atravessada pelas artes cênicas: a rua, as festas do divino, os 

encantos da folia de reis e o jogo da catira foram alguns dos aspectos culturais presentes em 

minha vida, casa cheia de gente, tachos de comida, encenações, apaga a luz, acende a luz, 

entram os foliões, brincam, contam histórias, jogam, vivem. Compreendo esse modo de 

produção da vida como estrutural para a abordagem que venho a fazer do teatro e/ou da 

teatralidade como eixo central do meu curto percurso de vida.  

No ano de 2006 realizei o primeiro curso formal de teatro dentro do programa de 

oficinas culturais da Prefeitura Municipal de Vinhedo-SP, que frequentei por pelo menos dois 

anos consecutivos e participei de apresentações públicas. Ao final do segundo ano fui 

convidada a participar do grupo de teatro amador, do qual o então professor Luciano Fernandes 

era diretor. Por aproximadamente quatro anos tive a oportunidade de formação que a 

experiência de grupo teatral permite: viagens, festivais, convivência, ensaios, apresentações, 

montagem e desmontagem de cenário, iluminação, júri, críticas, egos e muito mais.  

Em 2010, beneficiando de uma bolsa parcial em decorrência dos trabalhos realizados 

no ano anterior, ingressei no Conservatório Carlos Gomes em Campinas para uma formação 

técnica em teatro. Após a formatura, a convite de um dos professores do curso, Douglas 

Rodrigues Novais, entrei no programa de estágio em produção teatral oferecido pelo grupo Os 

Geraldos, do qual é fundador. Após o estágio fiquei por um período de, aproximadamente, oito 
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meses vinculada ao projeto de criação em primeiras obras financiado pelo Proac (Programa de 

ação cultural do governo de São Paulo) com orientação de Douglas Novais e alguns integrantes 

do grupo.  

Nesse percurso estive sempre com alguma morte em vida, em vários momentos me 

desligava e sentia que nada daquilo fazia sentido. Não contente, precisava buscar outros ares, 

outras perspectivas, apesar de não ter consciência do que tal incômodo podia significar. No fim 

do ano de 2012, apesar de muitas contradições, decido investir em uma formação de nível 

superior dentro da área. Dessa forma é que chego a Ouro Preto para fazer o vestibular com um 

prova de aptidão que durava três dias na cidade. Acolhida por uma conterrânea que vivia na 

cidade vizinha, Mariana-MG, onde após nove horas de viagem, no primeiro passo em terra 

firme, encontro quem viria a se tornar um grande amigo da vida e parceiro das artes menores, 

Jotapê Antunes, também egresso do curso técnico do Conservatório Carlos Gomes. Foi de 

alguma forma a confirmação de que essa busca por uma outra forma de fazer e vivenciar as 

artes da presença fazia sentido. 

Ingressei na Universidade no ano de 2013, no curso de licenciatura em artes cênicas da 

Universidade Federal de Ouro Preto, essa Universidade, local que possibilitou materializar 

meus interesses de investigação da vida a partir de uma ótica interseccional sobre questões de 

gênero, raça e classe, mais especificamente em 2014, quando entrei no Programa Institucional 

de Bolsa de Iniciação à Docência, subprojeto interdisciplinar sobre História, Cultura e 

Literatura Africana e Afro-brasileira (PIBID-AFRO). Um projeto que abrangia quatro grandes 

áreas de conhecimento, vinte e cinco estudantes, cinco professoras supervisoras da rede básica 

de educação sob a coordenação da Professora Dra. Kassandra Muniz4.  

Durante um período de dois anos, inúmeras foram as descobertas e redescobertas, os 

confrontos internos e externos, os encontros e desencontros nos meus processos de subjetivação 

em trânsito, desequilíbrios necessários para a criação de um lugar em perspectiva de cruzo. 

 
4Atualmente, é professora associada do Depto. de Letras da UFOP, coordena o GT Práticas Identitárias em 

Linguística Aplicada da ANPOLL - Associação Nacional de Pós Graduação em Linguística e Literatura e lidera 

o GELCI - Grupo de estudos sobre Linguagens, Culturas e Identidades nesta instituição. Fonte: 

http://lattes.cnpq.br/2766912329416918. Kassandra foi uma das figuras mais importantes durante todo este meu 

percurso acadêmico e de vida. Foi orientadora do projeto de pesquisa de iniciação científica “Das relações entre 

Artes, Linguagem e Educação: o TEN como prática artística afro-brasileira” (CNPq/PIVIC/DELET/UFOP - 

2016/2017), do qual fui voluntária. Grande parte do arcabouço teórico desta dissertação foi descoberto durante a 

IC que também teve um resultado cênico-musical intitulado corpo-objeto, o qual culminou no trabalho de 

conclusão do curso da graduação.  

http://lattes.cnpq.br/2766912329416918
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Encruzada a esta perspectiva, está a macumba como uma potência híbrida que 

escorre para um não lugar, transita como um “corpo estranho” no processo 

civilizatório, não se ajustando à política colonial e ao mesmo tempo o 

reinventando. Como signo ambivalente que é, desliza e encontra frestas nos 

limites do poder, como potência do corpo que carrega em si parte possível de 

coexistência e de interpenetração (SIMAS & RUFINO, 2018, p.15). 

Dei início então a uma busca por espaços que de alguma maneira me possibilitassem 

externalizar ânsias e questionamentos que diziam respeito à falta de compreensão desse lugar 

confuso de onde observava e tateava o mundo. Destaco a minha participação no grupo de 

estudos de maracatu de baque virado (Maracatrupe) sob coordenação do pai Bambaia, no 

Coletivo Negro Braima Mané, na escola de Capoeira Oxalufã5 de Mestre Damião, professores 

Gabriel Cafuzo6 e Ângelo e atualmente, numa continuidade, aprofundamento e refinamento 

deste processo de travessia, a Escola de Capoeira Angola Cortiço do Abelha do Porto,7 

coordenada por Mestre Abelha8. 

Estes coletivos trouxeram perspectivas e práticas distintas que comungam e conversam 

intimamente dentro de meus processos de subjetivação no campo de atuação artística, cívica e 

política.  

A verdadeira política da identidade consiste em incessantemente alimentar, 

atualizar e reatualizar essas capacidades de auto-invenção, mas não há 

nenhuma relação a si que não passe pela relação com outrem. O outrem é a 

um só tempo a diferença e o semelhante reunidos (MBEMBE, 2018, p.307).  

Aos poucos fui encontrando lugares e métodos mais condizentes com a minha trajetória, 

que posteriormente possibilitaram um enquadramento teórico acerca das possíveis existências 

de fazeres artísticos que dialogassem com diferentes corpos e contextos. O intuito era 

compreender a razão pela qual se definem determinados referenciais técnicos, teóricos e 

 
5 Para saber mais: https://oxalufacapoeira.wixsite.com/oxalufacapoeira.  
6 Mestre em Artes Cênicas pela Universidade Federal de Ouro Preto, tendo apresentado a dissertação final: O 

espetáculo na capoeira de rua de Mariana – Minas Gerais: teatralidade e musicalidade como resistência em cena. 

Disponível em: https://prosas.com.br/uploads/system/arquivos/arquivos/000/238/088/original/disserta 

%C3%A7%C3%A3o_Gabriel_Cafuso_final.pdf?1573145964 
7 É importante dizer que atualmente a escola tem sido o maior espaço de compreensão dos conceitos abordados 

no que se refere à perspectiva de cruzo, seja no campo artístico, por exemplo, cruzando dança, teatro, música 

quanto na forma de dobra epistemológica com a cultura hegemônica. Isso me faz refletir sobre como o meu 

percurso em busca de novos ou outros caminhos práticos e epistemológicos estava mesmo dentro de mim e 

podendo ser materializada no contexto cultural em que estava. Porém, entendo que as voltas da vida são 

importantes para transformar a forma de pensar e agir, assim, foi necessário todo este percurso - movido por um 

certo ódio a cultura colonial hegemônica e ao mesmo tempo por um desejo ilusório de uma essência estritamente 

africana - para abertura de caminhos a novas percepções.  
8 Mestre Abelha de São Luís do Maranhão, discípulo de mestre João Pequeno, fundou sua Escola em 1998 no 

Brasil e há mais de 21 anos desenvolve um trabalho com a capoeira pelo mundo, sobretudo na Europa. Ver mais 

em: http://www.corticodoabelha.com/. 

https://oxalufacapoeira.wixsite.com/oxalufacapoeira
https://prosas.com.br/uploads/system/arquivos/arquivos/000/238/088/original/disserta%20%C3%A7%C3%A3o_Gabriel_Cafuso_final.pdf?1573145964
https://prosas.com.br/uploads/system/arquivos/arquivos/000/238/088/original/disserta%20%C3%A7%C3%A3o_Gabriel_Cafuso_final.pdf?1573145964
http://www.corticodoabelha.com/
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metodológicos - quase sempre advindos do continente Europeu - como normativos e, nesse 

sentido, cerceadores, pois impossibilitam a atualização da potência da arte como prática de 

liberdade pela qual podemos experienciar o mundo e “enriquecer o prospecto humano”. 

(KARENGA, 2009, p.348) 

 Ainda no ano de 2014 tive a oportunidade de participar da oficina de dança moderna 

africana, ministrada pela Germaine Acogny através da Rede Terreiro Contemporâneo de Dança 

de Belo Horizonte. Foi um encontro realmente transformador e libertador: a força e o 

delineamento quase impecável de sua técnica e poética geraram um nível único de presença 

cênica que me marcou profundamente e fez com que se potencializasse cada vez mais os meus 

questionamentos sobre a ausência de corporalidades negras e africanas no processo de 

ensino/aprendizagem das artes cênicas. 

Desde então, busco aproximar-me do legado da coreógrafa, que, sem dúvida, 

desenvolve uma proposta disruptiva neste lugar de trânsito entre a dança ocidental, moderna e 

contemporânea e as danças tradicionais e rituais africanas no intento de desestruturar certas 

lógicas dicotômicas que dividiram o mundo em uma linha abissal9 de pensamento: 

Consolidou-se assim, juntamente com essa ideia, outro dos núcleos principais 

da colonialidade/modernidade eurocêntrica: uma concepção de humanidade 

segundo a qual a população do mundo se diferenciava em inferiores e 

superiores, irracionais e racionais, primitivos e civilizados, tradicionais e 

modernos (QUIJANO, 2009, p.75). 

Esse conceito de modernização do continente Europeu teve influências diretas sobre o 

processo de assimilação da ideia de centralidade que o corpo ganha no Ocidente no século XX, 

fato que rendeu benefícios ao milagre moderno europeu, mas que só sublinharam cada vez mais 

a figura da África como subalterna. Num caminho inverso, a contrapelo, as teorias do 

pensamento Africana10 surgem como uma abordagem epistemológica inovadora construindo 

uma crítica contra-hegemônica através de Molefi Kete Asante, Ama Mazama, Maulana 

 
9 O conceito aqui utilizado a partir da abordagem proposta por Boaventura Sousa Santos (2009) e diz respeito 

uma linha imaginária que divide estruturalmente o mundo validando o conhecimento produzido pelo Ocidente 

euro-americano e invalidando outros processos de produção de saber advindos de outros lugares do mundo, que 

situam-se desse outro lado imaginário dessa linha. Essa discussão será aprofundada mais adiante. 
10 Este termo não é utilizado aqui com um caráter essencialista e/ou reducionista, fazendo relação a uma única 

maneira africana de ver o mundo, mas considerando sim alguma unidade existente que diz respeito ao conjunto 

formado pela África e sua diáspora, bem como utilizado por afrocentristas, o termo Africana derivado da forma 

plural em latim, indica suas pluralidades e ao mesmo tempo algo em comum, como uma estratégia política de 

sobrevivência prática e escrita dos povos deste continente. Ver mais em: Nascimento (2009) (Org.). A referência 

completa segue nas páginas finais desta dissertação. 
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Karenga & Wade W. Nobles et al. (2009) que buscam atestar cientificamente a construção 

histórica, linguística, cultural e artística do continente africano e dos povos negros em sua 

diáspora, o que Muniz Sodré posteriormente viria a denominar, no caso da diáspora brasileira, 

processo de reterritorialização11 cultural: “Nessa encruza há inúmeras esquinas que nos 

apontam perspectivas diversas que expõem as negociações praticadas, mas também revelam as 

reinvenções possíveis”. (SIMAS & RUFINO, 2018, p.68) 

Assim, as muitas possibilidades de configuração de terreiros apontam que os 

mesmos podem refletir desde uma busca por ressignificação da vida 

referenciada por um imaginário em África, como também aponta para as 

disputas, negociações, conflitos, hibridações e alianças que se travam na 

recodificação de novas práticas, territórios, sociabilidades e laços associativos 

(SIMAS & RUFINO, 2018: p.42). 

É perceptível a necessidade de uma revisão crítica de nossas organizações, nossos 

paradigmas, para que estes estejam mais próximos e em diálogo com as categorias materiais e 

ideológicas da configuração do mundo atual, pois não há possibilidades de se reviver o passado 

seja colonial, seja pré-colonial. Existem sim categorias materiais e imateriais de nossa 

existência atualmente, que precisam ser estudadas em profundidade e, a partir destes estudos 

perceber condições também materiais de reorganização política, social e cultural em diversas 

esferas, sobretudo, na instituição acadêmica, ambiente no qual escolhi assumir uma identidade 

estratégica de supravivência e resistência às tradições coloniais que estão lentamente passando 

por um processo de reconfiguração a partir da ocupação de corpos que antes não a habitavam. 

A amarração dessa obra como um verso que alinhava a macumba como 

complexo de saberes cosmopolita e descolonial é primeiramente uma ação 

afirmativa antiracista. Para nós, é fundamental que se destaque que a 

problemática da raça no Novo Mundo é um pilar central no que tange as 

produções de desigualdades, violências e na manutenção das injustiças 

sociais. A nossa implicação ao debate epistemológico se cruza com a 

afirmativa de que não há injustiça social que não seja também injustiça 

cognitiva. Nesse sentido, não há sabedorias que se manifestem sem os 

suportes físicos que os encarnem, não há prática de saber sem os seus 

praticantes. É nessa via que a proposição dos saberes assentes na macumba, 

como possibilidades de encantamento do mundo, perpassa diretamente pelo 

combate do racismo em todas as suas formas de operação, como também na 

transgressão do colonialismo. (SIMAS & RUFINO, 2018, p.109) 

 
11 Este conceito é utilizado por Muniz Sodré para designar, por exemplo, nos terreiros de Candomblé, uma 

maneira de reterritorializar, ou seja, reinventar suas memórias e lembranças do continente africano, uma vez que 

foram retirados de suas terras pelo advento colonizador. Ver mais em: 

http://www.nostransatlanticos.com/video/muniz-sodre-interpretacoes-da-cultura/. 
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Novos corpos trazem consigo novas experiências que poderão reformular o espaço 

acadêmico, os paradigmas epistemológicos e os referenciais teóricos. Mas até que ponto esta 

estrutura está disposta a abrir um diálogo horizontal com as diferentes experiências e saberes 

dessas outras corporalidades? Se estas realidades práticas, antes dos arredores, das periferias 

do conhecimento começam a adentrar e a romper certos saberes epistemológicos hegemônicos 

cada vez mais, será mesmo possível ainda manter certas tradições estanques sem dialogar com 

novas realidades e pragmáticas?  

No ano de 2003 foi outorgada uma importante lei em decorrência de uma longa batalha 

do movimento negro no Brasil, a Lei 10.639, de 09 de janeiro de 2003, que instituiu a 

obrigatoriedade do ensino das relações étnico-raciais e da história e cultura africana e afro-

brasileira em Instituições de Ensino que atuem nos níveis e modalidades da Educação no país, 

como resposta ao crescimento, em mais de cinquenta por cento, da presença de alunos negros 

nas universidades nacionais.12  

No atual momento político do nosso país, no qual assistimos ao desmonte de longos 

processos de batalhas e resiliências, torna-se ainda mais necessário ancorar-nos nestas 

conquistas históricas para a contínua construção de uma universidade plural, que dialogue com 

a formação das corporeidades subalternizadas e que cada uma possa recriar suas infinitas 

possibilidades de escritas africanizadas de si13, principalmente se pensarmos em Ouro Preto - 

cidade que sedia a Universidade vinculada a esta pesquisa e que, “segundo o IBGE, tem cerca 

de 70% de pessoas que se declaram afrodescendentes.” (SANTOS, 2015, p.33) 

Dessa forma, é necessário dobrar-se a questão. Afinal, a problemática 

epistemológica é necessariamente étnico-racial, o saber manifesta-se na 

medida em que há um ser que o encarna. Garantir a presença, a multiplicidade 

e presença (corpos) é também investir na multiplicidade de sabedorias que os 

montam. Em um pouco mais de uma década de ações afirmativas nas 

universidades brasileiras vemos que a tensão vem se dando não 

necessariamente na conversão desses sujeitos pela lógica normativa das 

catequeses epistêmicas da modernidade. Percebemos outras rotas. A tensão 

vem crescendo cada vez mais pelos golpes operados no campo do outro, ou 

seja, a descolonização da episteme normativa vem se dando na luta por 

aqueles que invocam e incorporam sabedorias subalternas, praticando a 

universidade não somente como um campo de batalhas, mas também de 

mandingas. (SIMAS & RUFINO, 2018, p.111)  

 
12 Essa mudança social foi causada principalmente através do sistema de cotas. Ver mais em: Santos (2015) e 

Brasil (2013). 
13 Entres outras tantas possibilidades de escrita, mas para este contexto faz sentido especificar o centramento em 

África. Ver mais em: Silva (2017).  
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Com o objetivo de vivenciar outra concepção de prática artística não eurocentrada intuí 

renovar as maneiras de se conceber e treinar o corpo dx ator/atriz/performer, tendo em vista a 

potência de possíveis criações e abertura para novos caminhos e horizontes dentro desse 

universo crítico sobre os saberes-fazeres cotidianos ocidentais. Nesse percurso encontrei muito 

mais do que podia esperar e pude perceber que a prática dessa dobra e encantamento do mundo 

se dá mesmo no limiar da vida, que está para muito além do cronograma e plano de trabalho 

traçado no início desta investigação. 

De toda forma, as descobertas partilhadas foram construídas, nomeadamente, através 

da experiência de observação e participação nas atividades do plano de trabalho desenvolvido 

para o curso de Mestrado em Estudos Africanos - realizado durante o segundo semestre de 

2019 dentro do acordo de estudos e cooperação para mobilidade e intercâmbio cultural na 

Universidade do Porto, em Portugal e por último a pesquisa de campo14 realizada durante a 

primeira edição do Moving Dialogues na Ecole des Sables, no Senegal, sob organização de Ise 

Verstegen, umas das discípulas da primeira Transmission15, de Germaine Acogny. 

Pensando nisso é que no decorrer deste trabalho de dissertação de mestrado, apresento 

num primeiro momento, o meu percurso histórico e sócio-cultural, pois as condições materiais 

do meu corpo/ser é que guiaram toda esta investigação. No segundo momento, abordo aspectos 

teórico-metodológicos das teorias culturais e pós-coloniais como a afrocentricidade, as quais 

no terceiro momento busco relacioná-las de forma mais aprofundada à trajetória de Germaine 

Acogny e seu saber/fazer, no intuito de perceber as negociações e mandingas epistemológicas 

criadas e recriadas neste encontro intercultural. Na quarta e última parte, apresento a 

perspectiva do cruzo, da encruzilhada como potência para o pesquisador/artista através da obra 

Encruzada, resultado poético integrante desta escrita corpo, dessa construção de conhecimento 

viva, que transborda esse formato e linguagem com a qual vos comunico. 

Nessa leitura de mundo com foco nas entrelinhas mais do que no próprio texto, busca-

se inspiração na performatividade de Exu, que é quem carrega o pó da cabaça que simboliza o 

 
14 A pesquisa de campo foi possibilitada através do cruzo da bolsa de mestrado atribuída pela Universidade 

Federal de Ouro Preto durante o período de um ano, trabalhos autônomos desenvolvidos como artista 

independente dentro do sistema de registros português a título de recibos verdes e incentivo da Escola de Capoeira 

Angola Cortiço do Abelha com atribuição de uma bolsa de estudos de valor fixado em uma única parcela, de 

acordo com os valores estabelecidos para participação na formação referente às aulas. 
15 Foi um processo de formação que Germaine desenvolveu na Ecole des Sables e que será abordada com mais 

detalhes no segundo capítulo dessa dissertação. 
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encontro que alimenta a vida na encruzilhada, e na performance16 do rodopiar das saias das 

pombas giras – qualidade feminina de Exu, que, dessa maneira, abre caminhos em seus giros, 

construindo outras rotas possíveis para transgredir e impulsionar práticas de liberdade. 

A revisão bibliográfica do campo dos estudos culturais tornou-se essencial para esta 

travessia artístico-acadêmica que compartilho neste trabalho. Dentre tantos autorxs destacam-

se Stuart Hall, Gayatri Spivak, María Lugones, Aníbal Quijano, Achille Mbembe, xs quais 

convido para articular e pensar profundamente essa rede de construções materiais e ideológicas 

dos contextos relacionados ao meu encontro com a dança moderna africana de Germaine 

Acogny, sobre o qual me propus a fazer um breve histórico e análise de alguns dos elementos 

de sua proposta artística que atuam como desarticuladores dessas relações de colonialidade e 

poder. 

De acordo com o professor emérito do Centro de Pesquisa em Media e Estudos 

Culturais da Universidade de Sunderland (UK), John Storey (2015) a “cultura é onde 

compartilhamos e contestamos significados de nós mesmos, dos outros, e dos mundos sociais 

em que vivemos” (p.183). Esta perspectiva de cultura, articulada neste estudo de revisão e 

análise de algumas das obras de maior importância para o campo dos estudos culturais e do 

pós-marxismo, traz em seu escopo as discussões sobre cultura, poder e identidade sustentadas 

por Hall (2000, et al.), em que a cultura é o fenômeno pelo qual o mundo ganha significado: 

Cultura e poder são o principal objeto dos estudos culturais. Como Hall 

explica, “significados” [isto é, culturas] [...] regulam e organizam nossas 

condutas e práticas – eles ajudam a definir as regras, normas e convenções 

por meio das quais a vida social é ordenada e governada. (HALL, 1997ª, p.2 

citado por STOREY, 2015, p.183) 

Nesse sentido, parece-me crucial e assertivo, logo neste texto introdutório, traçar uma 

breve cartografia do campo dos estudos culturais, atravessada pela minha perspectiva 

autoetnográfica, atribuindo significados ao meu lugar de fala e de meus sujeitos-parceiros de 

interesse no antes/durante do caminho desta pesquisa.  

 
16 A performance, neste trabalho, é compreendida como um modo de comportamento, “um tipo de abordagem à 

experiência humana” e inumana (Schechner e McNamara, 1982 citado por Ligiéro, 2012, p.4). Porém, optou-se 

neste trabalho por não aprofundar e desenvolver o campo teórico específico da performance, pois abrir-se-ia 

imenso o campo de discussão, fugindo assim dos temas centrais já bastante complexos deste exercício de 

dissertação. Para maior aprofundamento sobre o tema, destaco: Schechner (2006), Martins (2002), Austin (1990), 

Ferál (2008), entre outros.  
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A autoetnografia, segundo Foster et al. (2006), pode receber denominações bastante 

diversas como autobiografia, etnografia do eu, etnografia nativa, etnografia narrativa, entre 

outras. Estas diferentes maneiras de conceptualizar a metodologia vão ao encontro de seus 

distintos usos e sentidos práticos, que de alguma forma estão ligados a uma rede de 

compreensão em que “a experiência pessoal dx pesquisadxr17 é importante, principalmente, no 

sentido de como ela ilumina aspectos da cultura que está sendo estudada.”18 (2006, p.47): 

Parece que é na tentativa de rearticular a relação entre sujeitos e práticas 

discursivas que a questão da identidade – ou melhor, a questão da 

identificação, caso se prefira enfatizar o processo de subjetivação (em vez das 

práticas discursivas) e a política de exclusão que essa subjetivação parece 

implicar – volta a aparecer. (HALL, 2000, p.105) 

Os Estudos Culturais19 impulsionaram esta análise das condições materiais dos 

significados atribuídos nos meus processos de subjetivação que, neste caso, estão 

interseccionados pelas categorias de existência: mulher negra20. Compreendido como lugar de 

questionamento, de dúvidas e perguntas, de incômodos e desequilíbrios mais do que 

necessariamente respostas, os estudos culturais, são interdisciplinares e seus saberes se 

configuram em rede de forma a entrelaçar uma resposta epistemológica e metodológica para o 

meu lugar de fala que é próprio do incômodo, do trânsito, de uma perspectiva de cruzo. 

Para Moosa (2009, p.275), “uma autocrítica e um debate constantes ajudar-nos-ão a 

evitar repetir os erros que os nossos bem-intencionados antecessores cometeram.” Do mesmo 

modo, “o contexto é uma parte inegável da questão da prática; o próprio contexto imprime-se 

na tradição. Fornecer respostas normativas fora desse contexto específico constituiria uma 

postura colonizadora, que deve ser evitada a todo o custo (MOOSA, 2009, p.276). O contexto 

é uma das palavras-chave dos estudos culturais, contexto diz respeito às condições materiais 

da cultura: “Todo contexto ou campo cultural tem seus controles e suas expectativas, bem como 

seu ‘imaginário’; isto é, suas promessas de prazer e realização” (WOODWARD, 2000, p.33).   

 
17 Durante todo o trabalho será adotada a alteração do artigo masculino o por x como proposta de desarticulação 

da compreensão de uma suposta neutralidade atribuída ao gênero masculino. 
18 Todas as citações em língua estrangeira foram traduzidas pela autora visando uma maior fluidez do texto. 
19 Refiro-me aqui ao vasto, porém, rigoroso campo dos Estudos Culturais, que pode ser considerado hoje, como 

uma reformulação das ciências humanas e sociais, tema que será abordado com mais profundidade adiante.  
20 A discussão sobre a mestiçagem e colorismo no contexto brasileiro é bastante ampla, densa e complexa e não 

será aprofundada neste ensaio, porém, é importante salientar uma abordagem  da categoria de raça/cor/etnia em 

estrita relação ao contexto cultural e não restritas ao fator biológico. Ver mais em: Souza (1983), Guimarães 

(2003), Gomes (2005) et al. 
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Nesse sentido, pareceu-me importante utilizar a abordagem do campo dos estudos 

culturais para compreender em profundidade o movimento de escolha que realizei ao ir em 

busca de uma técnica de dança, uma metodologia de trabalho do corpo com uma perspectiva 

afrocentrada. Começo então, interrogando-me de forma a tentar analisar as estruturas e 

ideologias componentes de meu corpo discursivo neste processo: 

Os cruzos atravessam e demarcam zonas de fronteira. Essas zonas cruzadas, 

fronteiriças, são os lugares de vazio que serão preenchidos pelos corpos, sons 

e palavras. Desses preenchimentos emergirão outras possibilidades de 

invenção da vida firmadas nos tons das diversidades de saberes, das 

transformações radicais e da justiça cognitiva (SIMAS & RUFINO, 2018, 

p.22). 

Percebo esta encruzilhada teórico-prática como elemento fundante de minha trajetória, 

desde as escolhas de meus pais até a minha intenção de travessia do Atlântico em direção às 

localizações geográficas que configuravam meu imaginário de pertença a raízes africanas 

colonizadas pelo eurocentrismo português. Essa busca por uma história verdadeira, fiel, 

representativa de mim e de meu povo, cria também possibilidades para infinitas fabricações de 

sentidos interiores e exteriores. Dessa forma, corre-se o risco de reproduzir também 

essencialismos pautados na herança colonial. 

A colonialidade está presente também nas linguagens que o corpo produz - 

lembrando que a tentativa de uniformização da linguagem foi uma operação 

fundamental para neutralizar tensões das culturas consideradas inferiores. 

Para nossa discussão específica, lembremos que nos contextos coloniais 

houve um processo de expropriação das diversas dimensões de africanidade 

relacionadas ao espaço, ao corpo e ao tempo, fruto da presença eurocêntrica 

definida como mediadora e legitimadora do estatuto dos sujeitos negros e de 

suas produções culturais (SILVA, 2017, p. 33). 

Este trânsito migratório, no qual me encontro, de ex-colonizados em direção às suas 

respectivas ex-metrópoles faz emergir de forma intensa uma discussão sobre as relações 

coloniais mal resolvidas, que precisam ser investigadas e, portanto, é neste sentido que procurei 

traçar este percurso. É importante salientar o caráter In progress desta pesquisa, que continuará 

em desenvolvimento dentro do programa doutoral em Estudos Culturais da Universidade de 

Aveiro (Portugal), com o projeto de investigação: “Encruzilhada: negociações entre a 

corporalidade da dança moderna africana e da Capoeira Angola no Porto-PT”. Parafraseando 

Agamben: “Toda e qualquer obra de poesia e do pensamento não deve ser acabada e sim, 

abandonada, para que outros, eventualmente, possam dar continuidade...” (Agambem, 2014, 
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p.9) e para que também eu possa abrir novo espaço para interseccionar, desenvolver e 

transformar os nós atados nesse curto caminho de uma investigação de mestrado.  

Este é o resultado que chego após dois anos de muita descoberta e reviravoltas, entrego 

assim este material para que possa reverberar e inquietar outrxs pesquisadorxs e artistas a 

debater, cocriar e recriar com e/ou a partir deste escrito. Ao fim, olhando para elas percebo suas 

fragilidades, que são as minhas próprias enquanto ser humano que pesquisa e cria. Ao invés de 

apagá-las e refazê-las como se não tivessem existido ou não fizessem parte de mim, assumo-

as como parte importante desta construção e do meu desenvolvimento pessoal e profissional. 

Vale ressaltar que, com isso, não tenho a vaga pretensão de deslegitimar determinados saberes, 

mas me proponho a buscar uma justiça cognitiva de forma a equalizar a importância de saberes 

de diferentes corpos e lugares.  
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1 CAPÍTULO: O LUGAR DA CULTURA: POSSIBILIDADES DE 

DESARTICULAÇÃO DA COLONIALIDADE DO PODER NA PRODUÇÃO DE 

SABER/FAZER.21 

 

“- Acho que bom mermo é sonhar em ser o que quiser, mas 

aprendendo a fazer o que é preciso... 

-Pois num é mermã!” 

papo de feira  

 

As relações de poder são aqui compreendidas como “as relações de 

exploração/dominação/conflito” (QUIJANO, 2009, p.79), que se articulam nos processos de 

subjetivação dos indivíduos:  

O atual padrão de poder mundial consiste na articulação entre: 1) a 

colonialidade do poder, isto é, a idéia de “raça” como fundamento do padrão 

universal de classificação social básica e de dominação social; 2) o 

capitalismo, como padrão universal de exploração social; 3) o Estado como 

forma central universal de controle da autoridade coletiva e o moderno 

Estado-nação como sua variante hegemônica; 4) o eurocentrismo como forma 

hegemônica de controle da subjetividade/intersubjetividade, em particular no 

modo de produzir conhecimento (QUIJANO, 2002, p.4). 

É necessário trazer agência22 a vozes e corpos subalternizados e marginalizados na 

corrente produção do conhecimento mainstream, principalmente em relação à prática 

pedagógica e ao fazer artístico, que a partir dessas novas leituras de mundo podem 

 
21 Em muitos momentos deste texto aparecem incisivas afirmações e duvidáveis certezas que me foram 

importantes durante este percurso, em que senti a necessidade de ancorar-me para então sentir-me segura no 

desenvolvimento do trabalho. Pareceu-me importante deixar transparecer então todos os momentos em que me 

foi necessário acreditar numa unificação dos povos da diáspora negra, os momentos em que duvidei da minha 

negritude, momentos em que coloquei em questão o fato de assumir uma postura feminista, em que me questionei 

se autores homens dariam mais credibilidade ao trabalho, momentos em que imaginava ter de afirmar e reafirmar 

a potência de uma certa africanidade, o que me fez considerar um estereotipado eurocentrismo. Em resumo, 

momentos que provavelmente outrxs estudiosxs já passaram, estão passando ou vão passar e compartilhar isso me 

parece uma maneira de contribuir para um processo mais humanizado da produção científica dentro da academia, 

que assim como tudo o que faz parte da vida, esta também é composta por etapas a serem superadas e 

transformadas. Pois como diz o professor Mario Cortella “não nascemos prontos, nascemos não prontos” e vamos 

construindo e abandonando as versões construídas de nós mesmos, assim me parece importante reconhecer isto 

para aos poucos ir nos modificando e modificando o mundo a nossa volta.  
22 O conceito é usado por afrocentristas como Molefi Kete Asante, Charles Finch III, Ama Mazama dentre outros, 

para referir-se ao processo de autonomia dos povos africanos, de dar voz aos discursos próprios de suas teorias e 

práticas. Ver mais em: NASCIMENTO, 2009. 
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desempenhar um papel importantíssimo de transformação social, tornando mais horizontais as 

diferentes maneiras de “vir a ser no pensamento e na prática” (KARENGA, 2009, 339). 

O campo dos Estudos Culturais “passaram a apresentar-se como uma prática intelectual 

dispersa, cujo único centro talvez tenha passado a ser o de procurar articular e fazer dialogar 

três nós problemáticos essenciais: cultura, teoria e acção cívica” (Baptista, 2009, p. 454). 

Podemos ver a importância da relação entre atitude cívica e produção de conhecimento também 

em Santos (2009) a respeito da construção das Epistemologias do Sul, em que “lutar contra 

uma dominação cada vez mais polifacetada significa perversamente lutar contra a indefinição 

entre quem domina e quem é dominado, e, muitas vezes, lutar contra nós próprios” (SANTOS, 

2009, p. 11-12). 

A afrocentricidade como paradigma e abordagem epistemológica pareceu no início 

desta investigação a opção teórico-metodológica mais assertiva. Esse movimento emerge de 

forma estrutural dentro da academia no primeiro programa de doutorado de Estudos Africana 

em 1980, idealizado e dirigido por Molefi Kete Asante na Universidade Temple, Filadélfia nos 

EUA. Porém, o que entendo por uma abordagem afrocentrada, ou seja, a luta pela legitimação 

de uma consciência histórica universal tendo as Áfricas e a experiência negra do mundo como 

seu próprio centro, é um continuum desenvolvido desde quando o sistema e a estrutura 

econômica mundial determinou uma dinâmica baseada no instituto de uma escravidão 

racializada dos africanos, fato que tornou necessário um movimento contínuo de resistência, 

de reterritorialização e de revisão da história através de diversas manifestações culturais que 

reivindicaram a África e a experiência de sua diáspora como centrais.  

Os precedentes da afrocentricidade, como por exemplo os movimentos nacionalistas e 

pan-africanistas na América, no caso específico da diáspora afro brasileira, os quilombos, os 

terreiros de candomblé, as congadas, as capoeiras e tantas outras formas de releitura de 

africanidades, assim como os discursos pós-coloniais, que superam num certo sentido a teoria 

afrocêntrica, compõem um continuum intento em lidar com a distorção do humano forjado a 

partir do mito23 de um mundo racializado:  

Ao reduzir o corpo e o ser vivo a uma questão de aparência, de pele e de cor, 

outorgando à pele e à cor o estatuto de uma ficção de cariz biológico, os 

mundos euro-americanos em particular fizeram do negro e da raça duas 

 
23 Refiro-me a palavra mito no que diz respeito à compreensão equivocada de raça como fator exclusivamente 

biológico, desconsiderando assim sua construção histórico-social. 
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versões de uma única e mesma figura: a da loucura codificada. Funcionando 

simultaneamente como categoria originária, material e fantasmática, a raça 

esteve, no decorrer dos séculos precedentes, na origem de inúmeras 

catástrofes, tendo sido a causa de devastações psíquicas assombrosas e de 

incalculáveis crimes e massacres (MBEMBE, 2018, p.13). 

De acordo com Mbembe (2018), a invenção da categoria universal negro e uma 

condição negra de existência, somada ao advento do capitalismo, potencializaram o surgimento 

e a defesa de práticas imperiais inéditas, novas lógicas escravagistas e coloniais de ocupação e 

exploração, atuais lógicas de guerra que vivem um eterno processo de adaptação das condições, 

de transformação e transmutação para permanência e manutenção de cativeiros modernos. 

As teorias afrocêntricas têm em seu tronco comum a defesa de que a humanidade e a 

civilização originaram-se no continente africano. Cheikh Anta Diop, reconhecido à sua época 

como o cientista e intelectual africano mais influente do século XX, dedicou sua carreira, quase 

que inteiramente, em pesquisas e estudos para a reavaliação e reconstrução do passado africano, 

tendo como premissa a pertença do Egito à África. Apresentou, com muito rigor e erudição 

acadêmica, resultados que modificaram o rumo dos estudos sobre o tema, como por exemplo, 

a presença de civilizações modernas nas terras dos antigos Kemit, Núbia e Cush24 há 

aproximadamente cinco mil anos atrás. Sociedades extremamente complexas que, produziram 

estados políticos, escrita, tecnologias, etc., e que, de acordo com estes estudos, geraram 

conhecimentos independentes do domínio colonial e escravista mercantil, pois, apesar da 

intensa e aparente eterna reverberação da empreitada colonial do mundo moderno, esta parte 

da história compreende menos de um por cento da grandiosa trajetória da humanidade. 

Para este trabalho, mapeou-se como os primeiros indícios da composição dos 

antecedentes da abordagem afrocêntrica, os potentes e avançados tratados, depoimentos e obras 

abolicionistas produzidas por africanos escravizados na América no século XVIII. Elisa Larkin 

e Charles Finch III, no ensaio sobre a história e evolução da abordagem afrocentrada, dão 

destaque a cerimônia Vodou ocorrida em 1791, responsável pela insurreição de 50 mil pessoas 

que posteriormente culminou na revolução haitiana - também um marco icônico para o 

desenvolvimento dos movimentos nacionalistas e independentistas. 

Percebe-se que estas passagens históricas estão, quase sempre, vinculadas a processos 

de criação e expressão artística. Dança é uma delas, senão a mais antiga, forma dessa presença 

 
24 Reinos de civilizações modernas do Antigo Egito, situadas por uma grande extensão do Nilo, Níger, Congo e 

Sudão. Ver mais em:  http://ipeafro.org.br/wp-content/uploads/2013/12/SUPLEMENTO-DIDATICO.pdf  

http://ipeafro.org.br/wp-content/uploads/2013/12/SUPLEMENTO-DIDATICO.pdf
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espetacular. No caso desse episódio do Haiti, destaca-se a cerimônia Vodou, pois foi um 

significativo ponto de referência das pesquisas de Katherine Dunham - grande bailarina afro-

americana25 fundamental para o processo de construção da dança moderna africana, bastante 

próxima inclusive do trabalho de Germaine Acogny, o qual será abordado com mais 

profundidade no segundo capítulo. Outros dois marcos da historiografia negra para este 

trabalho foram o movimento pan-africanista e o movimento político-poético chamado 

Négritude, dos quais participou ativamente a figura de Léopold Sédar Senghor, tão crucial para 

o desenvolvimento do trabalho de Germaine.  

No século XX, como resultado direto e indireto das teorias nacionalistas e pan-

africanistas emerge a proposta explicitada da afrocentricidade com a nova geração de 

intelectuais afrocentristas como Maulana Karenga e Molefi Kete Asante, a qual tem como base 

principal as teorias de Cheikh Anta Diop, nomeadamente autor dos primeiros materiais 

científicos desse campo de estudos26. Suas contribuições têm como principal foco de reflexão 

a reconstrução do passado africano, reivindicando o pertencimento do Egito - e toda sua 

construção de conhecimento - ao continente africano. É importante também ressaltar que Diop 

foi um importante pensador senegalês que teve influências diretas sobre a proposta poética de 

Germaine Acogny, na época em que o país independente foi presidido por Léopold Sédar 

Senghor - grande impulsionador do movimento de modernização da dança africana, porém, 

estes dois, com perspectivas políticas bastante distintas sobre as relações entre o continente 

africano e a Europa, o que abordaremos com mais detalhes a seguir. 

1.1 O cruzo entre as teorias culturais e afrocêntricas como um caminho decolonial 

A afrocentricidade é um tipo de pensamento, prática e perspectiva que 

percebe os africanos como sujeitos e agentes de fenômenos atuando sobre sua 

própria imagem cultural e de acordo com seus próprios interesses humanos 

(ASANTE, 2009, p.93). 

Recorrentemente o termo africano é utilizado para referir-se aos descendentes de 

Áfricas27 e suas diásporas no mundo todo, o que pode assumidamente carregar um caráter 

 
25 Dunham trabalhou, especialmente, com Vodous tradicionais da região do Caribe. Ver mais em: SILVA, 2017, 

p.76-81. 
26 Mesmo que suas reflexões tenham sido produzidas anteriormente ao conceito de afrocentricidade, seu nome 

apresenta-se como referência primordial para o desenvolvimento futuro desta perspectiva, vinculando-o à mesma 

de forma extemporânea. 
27 O termo “Áfricas” é aqui utilizado em sua forma plural para reiterar a diversidade contida no continente africano 

e distorcer essa visão única e estereotipada de África como um país e sinônimo de algo ruim. Sendo o terceiro 

continente mais extenso com cerca de 30 milhões de quilômetros quadrados, cobre aproximadamente 20,3 % da 
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essencialista. Por outro lado, essa identidade estratégica foi responsável por desempenhar 

funções importantíssimas na construção de uma unificação dos afrodescendentes por meio de 

um denominador comum, que não desconsiderasse as especificidades e as interseccionalidades:  

Não existe aqui nenhum alinhamento a um “absolutismo étnico” ou a uma 

“identidade africana fixa”. Pelo contrário, Asante admite que a cultura 

africana é dinâmica, e não estática. Além disso, também reconhece que os 

estudiosos da diáspora africana devem considerar cada local segundo sua 

particularidade, sua forma africana crioulizada e/ou sincrética. Mais do que 

isso, porém, Asante indica que também é necessário explorar os padrões de 

convergência que criam o que constitui, em última instância, as “realidades 

culturais africanas” nos ambientes da diáspora africana pelo globo. 

(CHRISTIAN, 2009, p.159)  

Esta concepção é extremamente importante, pois vai ao encontro da proposta 

poética/metodológica de Germaine Acogny, de modernização da cultura a partir das danças 

tradicionais da Costa Oeste da África. Mesmo que vista de modo superficial essa abordagem 

possa aparentar uma proposta reducionista dos saberes africanos, quando observada em sua 

profundidade transparece, pelo contrário, o intuito de reivindicar a complexidade desses 

saberes que podem ser lidos a partir dessa metodologia muito bem fundamentada numa 

perspectiva afrocentrada das vivências da coreógrafa.  

Os estudos de Diop insistiam numa renascença africana sobre os alicerces de uma 

unidade cultural baseada nas sociedades clássicas28. Dentre as mais importantes teses 

científicas, que são fundamentais para a compreensão do trabalho do autor e da contínua 

produção da afrocentricidade, estão a origem comum da humanidade na África. Dessa maneira, 

todas as ramificações de “raças”29, inclusive a caucasiana que, segundo o autor, são 

descendentes de africanos “que migraram para a Europa há cerca de cinquenta mil anos, com 

a renovação da Idade do Gelo há quarenta mil anos, sofreram alterações fenotípicas que os 

fizeram perder o pigmento e embranquecer” (FINCH III, 2009, p.174).  

A cultura humana advém das civilizações clássicas do Kemet, Núbia e Cush entre 

aproximadamente seis e treze mil anos atrás (FINCH III, 2009, p.174). Vale aqui ressaltar que 

 
área total do planeta. É o segundo continente mais populoso da Terra com mais de um bilhão de pessoas, o que 

representa cerca de um sétimo da população mundial, composto por 54 países independentes. Ver mais em: 

https://www.populationpyramid.net/population-projections/africa+asia+europe+latin-america-and-the- 

caribbean+northern-america+oceania/. / OECD. 
28 Posteriormente, estudiosos como Fanon (2008), Gilroy (2001) entre outrxs vão repensar essa necessidade de 

um elo cósmico com o passado africano. 
29 Importante salientar que Raça é entendida pela teoria como um construto social e histórico e que sua criação, 

tendo como premissa o fator biológico, é estritamente ocidental. 

https://www.populationpyramid.net/population-projections/africa+asia+europe+latin-america-and-the-%20caribbean+northern-america+oceania/
https://www.populationpyramid.net/population-projections/africa+asia+europe+latin-america-and-the-%20caribbean+northern-america+oceania/
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estas referências são muito importantes em relação a construção técnica de Germaine Acogny, 

pois a concepção da estrutura das civilizações clássicas africanas abrange aspectos como 

descendência matrilinear, totemismo, dança, personalidade espiritual30, bem como a 

veneração da serpente, que por sua vez são elementos que podemos perceber como símbolos 

utilizados recorrentemente nas metáforas da criação da Acogny Technique. 

O conceito de agência, definido por Asante (2009) como “a capacidade de dispor dos 

recursos psicológicos e culturais necessários para o avanço da liberdade humana.” (p.94) é 

essencial e está presente desde os primórdios da pesquisa de Diop, como salienta o autor, pois 

a reestruturação da história africana foi proposta justamente com o intuito de restituir o direito 

da história do continente ser contada e escrita por seus próprios sujeitos e/ou a partir de uma 

visão que os coloque como centrais. 

As noções de centro, lugar e deslocamento são também aspectos basilares, que denotam 

uma diferença primordial em relação às teorias eurocêntricas que majoritariamente possuem a 

categoria do tempo como primordial. Segundo Mazama (2009), as produções acadêmicas 

construídas com bases afrocêntricas devem estar centradas nas experiências da África e dos 

afrodescendentes, através da ancestralidade que possibilita outros direcionamentos para a 

construção de uma identidade, sempre em trânsito, dos sujeitos. A localização, nesse sentido, 

é que determina nosso lugar de ação e fala na vida, o local de onde se vê e se percebe o mundo. 

 
30 A descendência matrilinear diz respeito a organização dos povos africanos a partir de uma ligação 

materna, ou seja, a mulher assume um lugar central nestas culturas. Totemismo refere-se a esta forma 

de compreender a relação com as forças naturais do universo como primordiais, condensada em variadas 

formas de representação com objetos, animais e/ou plantas por exemplo. “No caso brasileiro, os ritos 

de ascendência africana, religiosos e seculares, reterritorializam uma das mais importantes concepções 

filosóficas e metafísicas africanas, a ancestralidade que “constitui a essência de uma visão que os 

teóricos das culturas africanas chamam de visão negra-africana do mundo. Tal força faz com que os 

vivos, os mortos, o natural e o sobrenatural, os elementos cósmicos e os sociais interajam, formando os 

elos de uma mesma e indissolúvel cadeia significativa...” (Padilha, 1995:10). A concepção ancestral 

africana inclui, no mesmo circuito fenomenológico, as divindades, a natureza cósmica, a fauna, a flora, 

os elementos físicos, os mortos, os vivos e os que ainda vão nascer, concebidos como anelos de uma 

complementaridade necessária, em continuo processo de tranformação e devir. (Martins, 2002, p.83-

84). 
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Essa produção deve ainda, segundo a autora, “refletir a cosmologia, epistemologia, axiologia 

e estéticas africanas.” (p.122) 

O ngunzo, termo da filosofia bantu que remete à energia que rege a força criadora e 

criativa, intitula a abordagem de Maulana Karenga (2009) sobre o Kawaida: nguzo saba, que 

são os sete princípios compartilhados das culturas africanas, são eles: centralidade da 

comunidade, respeito à tradição - ligação com o passado, alto nível de espiritualidade e 

envolvimento ético, harmonia com a natureza, natureza social e identidade individual, 

veneração dos ancestrais e unidade do ser. 

Vários destes princípios podem ser percebidos e articulados a partir da proposta de 

Germaine Acogny, porém, percebe-se que a produção de conhecimento da coreógrafa propõe 

um diálogo com os paradigmas ocidentais, com divisões ainda mais fronteiriças. No decorrer 

da pesquisa passei a perceber que alguns dos métodos utilizados pela afrocentricidade não 

dariam conta da inteireza das inquietações centrais desta investigação. Ainda assim, parece-me 

importante apresentar aqui, de forma sintética, os princípios metodológicos afrocêntricos 

segundo Mazama (2009, p.123-124). 

Primeiro, toda investigação deve ser determinada (centrada) pela experiência africana. 

No caso desta pesquisa, há um ponto de partida afrocentrado: a experiência de Germaine 

Acogny, uma mulher senegalesa, que constrói uma técnica de dança a partir do encontro entre 

as danças tradicionais africanas e a técnica do ballet ocidental, bem como a cultura francesa 

(colonizadora) e outros diversos encontros interculturais, que articularam os atravessamentos 

responsáveis por sua produção de conhecimento. A compreensão de uma certa pureza 

possivelmente presente nesta abordagem afrocentrista parece-me equivocada mesmo dentro do 

imenso universo de significações que isso possibilita, pois:  

A DIÁSPORA AFRICANA TRANSLADOU uma infinidade de seres 

humanos para o chamado Novo mundo. Durante séculos o colonialismo 

investiu em uma das maiores migrações forçadas da história. Nas travessias, 

experiências de morte física e simbólica, os corpos negros transladados 

reinventaram-se, recriando práticas e modos de vida nas bandas de cá do 

Atlântico. A diáspora africana aponta para muitos caminhos. Nessa trama de 

muitas possibilidades para pensarmos as dispersões e travessias das 

populações negras, ressaltamos os aspectos que evidenciam o poder das 

sabedorias atravessadas e a inventividade dos seres afetados pela retirada 

compulsória de seus lugares de origem. É nesse sentido que para nós a 
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diáspora africana configura-se como uma encruzilhada. (SIMAS & RUFINO, 

2018, p.41) 

O segundo princípio desta abordagem enaltece a dimensão espiritual: a essência da 

vida, a conexão fundamental entre todas as coisas, pois “nem tudo é mensurável, nem tudo que 

é importante é material” (MAZAMA, 2009, p.123). Para o campo dos Estudos Culturais, as 

condições materiais dos contextos são um imperativo, porém, esta perspectiva afrocêntrica 

refere-se àquilo que está, muitas vezes, além da compreensão da racionalidade humana.  

Esta é a lógica do jogo. A macumba é ciência, é ciência encantada e amarração 

de múltiplos saberes. É assim que ela é versada no segredo da jurema, dos 

catimbós, torés, babaçuês e encantarias. Não somos nós que dizemos; as falas 

são dos mestres ajuremados e acaboclados nas cidades encantadas e na 

textualidade das folhas (...) A perspectiva do encantamento é elemento e 

prática indispensável nas produções de conhecimentos. É a partir do encante 

que os saberes se dinamizam e pegam carona nas asas do vento, encruzando 

caminhos, atando versos, desenhando gestos, soprando sons, assentando 

chãos e encarnando corpos (SIMAS & RUFINO, 2018, p.12-13). 

O terceiro princípio propõe uma imersão no universo próprio, trabalhando o 

autoconhecimento, assim como a imersão cultural e social que possibilita uma honesta 

interação entre o pesquisador e o tema, com o intuito de abordar o outro como parte do eu. De 

todos os princípios, este foi o de maior importância para esta pesquisa que, em princípio, 

buscava construir um discurso e uma prática fidedignos, centrados e guiados pela experiência 

de Germaine. Assim sendo, tornou-se imperativa a imersão cultural realizada, especialmente, 

durante o trabalho de campo no curso Moving Dialogues - Technique Germaine Acogny, 

orientado pela discípula Ise An Verstegen. O curso foi organizado de forma em que a 

convivência com todos os participantes e a cultura local fosse intensa, divididas em 7 horas de 

trabalho corporal em grupo por dia, momentos de partilha e rigor com o alimento, 

estabelecimento de conexão com a energia da natureza, conexão que traz o entendimento do 

ser como parte da natureza, organização dos espaços, reconhecimento da arquitetura - que 

remete ao modo de vida senegalês, vivências em grupo que despertavam para o senso de 

comunidade, muitas das aulas eram na sala que carrega o nome da avó da coreógrafa devido à 

sua extrema conexão ancestral e espiritual, representadas num salão composto quase que 

inteiramente por areia - símbolo da escola e das tradições ligadas às danças patrimoniais do 

país. 

 O quarto princípio propõe a presença da noção de alma: compreensão do ritmo do 

universo cósmico, pulso da vida; valorização da intuição e da compreensão histórica em 
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medidas similares: conhecimento racional e supra racional. Toda essa investigação sobre as 

teorias que permearam o contexto cultural que decidi estudar se justificam neste princípio. 

O quinto e último princípio propõe que, necessariamente, “o conhecimento gerado pela 

metodologia afrocêntrica deve ser libertador (MAZAMA, 2009, p. 123). Os momentos de 

liberdade e/ou de alegria, como nos lembra Sodré31, são estados que atingimos e que são 

essenciais para a saúde do nosso eterno ser em devir e acredito que o melhor caminho para isso 

seja investir nestas pedagogias das encruzilhadas. Para que possamos aprender a transgredir 

com a prática pedagógica engajada de hooks (2013) é importante mover-se no sentido de ir 

“ligando as narrativas confessionais às discussões acadêmicas para mostrar de que modo a 

experiência pode iluminar e ampliar nossa compreensão do material acadêmico” (hooks, 2013, 

p.33-34). 

O paradigma afrocentrado não é, nem pode ser, uma ortodoxia… a 

afrocentricidade não é eterna ou permanente e deve ser empregada da mesma 

maneira que qualquer metodologia, isto é, de forma impecável, com talento, 

habilidade, objetivo e controle… devemos trabalhar para um dia em que, 

como acontece com todos os paradigmas, um modelo mais rico e mais 

dinâmico possa surgir dele e tomar seu lugar (NASCIMENTO, 2009, p. 177). 

Como encontrar o equilíbrio nos caminhos entre esses modos de produção afrocêntrica? 

Como desconstruir o discurso hegemônico da ciência acadêmica mantendo-se plenamente 

dentro da academia? Como lutar, resistir e usar dessa prática para a produção dos discursos dos 

subalternizados sem sucumbir ao colonialismo e nem reproduzir essencialismos às avessas que 

são próprios das estruturas coloniais? 

1.2 Colonialidade, Poder e Raça na Encruzilhada: Relações entre corpo, corporeidade, 

modernidade e o devir negro e africano no mundo  

 Conhecer e entender que existem outras formas possíveis de ser e estar no mundo 

horizontalmente pode tornar viável a construção de um mundo mais equânime, do qual 

Mbembe (2018) vai dizer que todo o ser humano é herdeiro. Além disso, esse encontro 

horizontal da alteridade pode ampliar as possibilidades de expansão e remodelação da 

experiência sensível de cada um. 

O problema é que para reconhecer isto temos que sair do conforto dos sofás 

epistemológicos e nos lançar na encruzilhada da alteridade, menos como 

 
31 Ibid., p.11. 
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mecanismo de compreensão apenas (normalmente estéril) e mais como 

vivência compartilhada. A síncope é a arte de dizer quando não se diz e não 

dizer quando se está dizendo (SIMAS & RUFINO, 2018, p.19). 

A economia da alteridade (MBEMBE, 2018) erguida sob a égide da diferença, produziu 

formas de saber específicas que foram, porém, fixadas como cânones, eliminando, assim, a 

pluriversalidade32. A ciência colonial estruturou valores para uma suposta experiência 

universal, e o negro, dentro dessa política, lutou pelo reconhecimento de sua humanidade, pelo 

direito de ser cidadão civilizado. Reconhecido então como ser pensante, o movimento negro 

transfigurou-se dentro desse processo apresentando certa exaltação da figura africana em 

detrimento de nacionalismos radicais fabricados a partir do mesmo fantasma do sujeito racial 

criado pelos colonos, como observa Mbembe (2018): 

Resta desconstruir a própria tradição, que frequentemente serviu de 

contraponto ao discurso sobre a diferença, revelando seu caráter inventado. 

De acordo com esse ponto de vista, a África enquanto tal - acrescida do negro 

- só existe a partir do texto que a constrói como ficção do outro (MBEMBE, 

2018, p. 170). 

Nesse sentido, assim como para se transformar essencialismos machistas é necessário 

trabalhar tanto, por um lado, no empoderamento feminino quanto, por outro lado, nas 

masculinidades tóxicas; no caso da questão racial, também é tão importante discutir e 

desconstruir o eurocentrismo quanto repensar as teorias racialistas e essencialistas sobre o 

negro-africano, pois, de acordo com o autor, por ser inventada no vazio, a identidade africana 

pode ser forjada a qualquer custo, num eterno devir que produz semelhanças e diferenças com 

tanta facilidade que todas e quaisquer possibilidades são passíveis de se tornarem verdades.  

Frequentemente, estes discursos têm contribuído para a manutenção dos mesmos 

lugares de subalternidade decrépita nas relações de saber-poder. Pois então, quais seriam os 

caminhos possíveis para não intensificar o desdobramento desse efeito de teatralidade sob a 

manifestação da vida racializada?  

Se, como se tende a acreditar, a África foi falsificada no contato com o 

exterior, como dar conta da falsificação à qual os negros, por sua vez, em seu 

esforço para ingerir o mundo, submeteram o mundo? (MBEMBE, 2018, p. 

182) 

 
32 A pluriversalidade é uma resposta ao universalismo ocidental, que tem o intuito de tornar uma experiência a 

base para todas as outras ao invés da percepção de formas plurais de existência como possibilidade de abertura e 

construção em rede. Ver mais em: SILVA; SANTOS (2017), SANTOS (2006).  
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Numa infinita busca pela libertação e construção de uma identidade e histórias próprias, 

propostas como a dos poetas do Négritude, do pan-africanismo e de alguns afrocentristas 

exaltaram a raça negra e a unificação de África e suas diásporas.   

Desse ponto de vista, o apelo à raça (que é diferente da designação racial) é 

uma maneira de fazer reviver o corpo imolado, sepultado e apartado dos laços 

de sangue e de solo, das instituições, ritos e dos símbolos que o tornavam 

precisamente um corpo vivo (MBEMBE, 2018, p.72). 

Neusa Santos Souza33 (1983) defende a ideia de que “não se nasce negro, torna-se.” 

Essa obra considerada um clássico dentro do que podemos chamar razão negra brasileira, pode 

ser uma possível chave de leitura para entender o cerne das questões sobre as quais Mbembe 

(2018) vai se debruçar em seu primeiro capítulo a respeito do devir negro no mundo. A 

formação de uma razão negra, os perigos e estigmas que este substantivo carrega, e como a 

necessidade de uma definição como esta aprisiona singularidades de diversos modos de tornar-

se(r) negro neste contexto. Num primeiro momento, destrincha como a categoria raça criou 

um imaginário que fundamentou diversas práticas do mundo Ocidental.  

Apesar de central e basilar, a figura do negro e da raça são muitas vezes negadas na 

prática discursiva, o que dificulta um entendimento profundo dessas estruturas para poder de 

alguma forma superá-las, e é esse espectro da raça e seu caminho na construção da história da 

humanidade e dos seres humanos que o autor vai confrontar em sua proposta de “Crítica da 

Razão Negra”. 

Para que se materializasse essa noção do negro e da raça que reverberam práticas 

racistas no Ocidente, foi necessário que esses corpos, primeiro, acreditassem  e incorporassem 

essa crença, e, em seguida, se utilizassem dessa ficção tanto para sobreviver, como conviver, 

ou mesmo para subverter e assim, de alguma maneira, contribuíram para torná-la real. Farei 

uma breve apresentação do trajeto pelo qual este imaginário ocidental logrou se internalizar em 

nossos corpos-mente-espírito nas relações com o saber-fazer da ciência e das artes34.  

Nessas pias batismais da nossa modernidade, pela primeira vez na história 

humana, o princípio racial e o sujeito de mesma matriz foram operados sob o 

signo do capital, e é justamente isso que distingue o tráfico negreiro e suas 

 
33 Psicanalista, jornalista, escritora, militante do movimento negro, dentre outros tantos fazeres, é uma das maiores 

referências para as discussões sobre o negro no Brasil. 
34 Entendendo o termo artes aqui não como um campo de saber acadêmico e sim a partir de uma compreensão 

das diversas formas de manifestações artísticas presentes na vida. 
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instituições das formas autóctones de servidão. (MBEMBE, 2018, p.32-33).  

Tendo como foco o percurso que se deu a partir do mundo moderno, as renovadas visões 

de mundo e as novas formas de saber-poder que pautaram o uso da racionalidade em função 

do medo, de acordo com Mbembe (2018), ser humano tornou-se um privilégio do qual o negro 

não merecia por ser irracional, e isto foi usado como justificativa para estruturar um imenso 

tráfico atlântico.  

A invenção do negro constitui a resposta a essa questão. O negro foi de fato 

o elemento central que, ao permitir a criação, por meio da plantation, de uma 

das formas mais eficazes de acumulação de riqueza na época, acelerou a 

integração do capitalismo mercantil, da mecanização e do controle do 

trabalho subordinado (MBEMBE, 2018, p.45). 

Assim, a vida torna-se uma espécie de jogo virtual, espetacular e sádico que “nas 

circunstâncias contemporâneas, tem como efeito facilitar a transformação do Estado liberal em 

potência bélica, num momento em que, como acabamos nos dando conta, o capital não só 

nunca encerrou sua fase de acumulação primitiva, como sempre recorreu a subsídios raciais 

para executá-la” (MBEMBE, 2018, p. 52-53).  

Este processo intensifica-se e camufla-se cada vez mais dentro de propostas de governo 

insanas na contemporaneidade brasileira, por exemplo, e este tipo de organização cria 

estruturas que levam à morte, seja física e/ou simbólica. O autor faz uma crítica ao conjunto de 

práticas e discursos construídos nesse processo de resistência, pois apesar de justificáveis 

enquanto resposta a este longo e violento percurso histórico, seguem também uma lógica 

colonial com a perspectiva de um outro diferente. 

Nesse encontro, a África desempenharia o papel de uma força plástica, quase 

poético-mítica - uma força que remeteria constantemente a um “antes do 

tempo” (o do rebaixamento); uma força que, esperamos, permitiria 

transformar e assimilar o passado, curar as mais terríveis feridas, reparar as 

perdas, fazer uma história nova com os acontecimentos antigos e, segundo a 

propósito de outra coisa, “reconstruir por conta própria as formas quebradas 

(MBEMBE, 2018, p.58-59). 

Eu não estou, de forma alguma, enquanto pesquisadora-artista atravessada pelos outros 

tantos processos de subjetivação abordados na introdução, a salvo dessas armadilhas coloniais. 

O próprio intuito e a tentativa de reconstruir a minha história com esta pesquisa pode ser uma 

espécie de busca por um elo de ligação perdido nesse emaranhado atlântico negro em relação 

a África Mãe e dessa forma uma fabricação de sentido para a minha subjetividade e identidade, 

compostas também por fantasmas e ideais de raça, negritude e do próprio continente africano, 
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porém, tendo em perspectiva as construções histórico-sociais brasileiras, assentadas nos 

terreiros, é quase inevitável que isto ocorra. O apagamento dos rastros de nossos povos 

originários e os processos de um passado não tão distante de negros africanos escravizados 

apagaram também formas de documentação das histórias deste hibridismo transatlântico que 

implicaram esse movimento de reconstrução da vida a partir das sobras.  

“Por ser uma negação sistematizada do outro, uma decisão furiosa de recusar ao outro 

qualquer atributo de humanidade, o colonialismo compele o povo dominado a interrogar-se 

constantemente ‘quem sou eu na realidade?’ (MBEMBE, 2018, p.194). Esta questão move, 

desde o princípio, essa busca pessoal interminável e repleta de incógnitas e intuições já que 

“para melhor fazer desaparecer os vestígios da dominação inimiga, tivéramos previamente o 

cuidado de rasgar ou queimar todos os documentos escritos, registros administrativos, itens 

originais ou outros que pudessem perpetuar os vestígios do que fora feito antes de nós” 

(MBEMBE, 2018, p.195).  

A ausência de documentos que corroborem certezas sobre um passado culminou nessa 

busca sobre um self perdido numa comunidade da qual também não se sabe, mas intui-se 

pertencer, muito provavelmente sem nunca obter uma confirmação assertiva sobre a verdade 

ou falsidade desta premissa. Nesse percurso, de maneira intuitiva, optei por mover-me até 

Portugal, para pesquisar in loco a cultura a que tantas vezes me refiro, de forma reducionista, 

como eurocêntrica. Na tentativa de compreender como este conceito realmente funcionava e 

reverberava no lugar onde foi fecundado. Ademais, estas supostas raízes também são parte da 

minha formação e então pareceu-me essencial materializar e tatear com meus próprios sentidos 

as percepções das questões apresentadas.  

É importante refletir que para que todo esse esquema colonial fosse possível foi 

necessário, antes de tudo, um corpo, a importância da fixação desse corpo negro, esse corpo de 

carne que o colonialismo fez, desses também seres humanos, corpos objetos: “A alienação 

começa de fato no momento em que o negro, em contrapartida, reproduz fielmente essa imago 

como se ela fosse não só verdadeira, mas também de sua autoria… é na corporeidade que se 

atinge o preto” (FANON apud MBEMBE, 2018, p. 202). Na compreensão de si próprio 

enquanto matéria é que damos vida aos imaginários e fantasmas, nosso corpo em sua 

completude é então atravessado por todos estes fatores e a construção de uma corporeidade é 

afetada:  
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Na maioria dos casos, tempo e valor eram considerados conteúdos do instante, 

e nele se esgotavam. Nada era certo e, tudo sendo possível, assumiam-se 

riscos em relação às mercadorias, do mesmo modo que em relação ao corpo, 

ao poder e à vida... a equivalência entre os objetos e os seres humanos é quase 

total (MBEMBE, 2018, p.209-210). 

Assim, a identidade brasileira tornou-se um propício lugar para uma busca incessante 

de fabricação de histórias e elos de ligação nesse processo que há ainda um longo caminho a 

ser percorrido até que possamos discutir uma proposta para o universal de forma 

horizontalizada, para que a proposição de colapso do mundo das raças de Mbembe (2018) se 

torne possível, há que pressionar muito mais o ocidente euroamericano na intenção de produzir 

equidade epistemológica. 

O conjunto de práticas e discursos criados com a finalidade de unificação de uma 

identidade negra em devir, assume uma dimensão performativa, nessa busca do negro por 

tornar-se[r] humano faz-se discurso de si mesmo, gerando um poder de si e sua história 

particular que não deixam de sacrificar diversas vozes em nome do fortalecimento de uma 

comunidade negra e uma história africana: “Nessas condições, a invocação da raça ou a 

tentativa de estabelecer uma comunidade racial visam, primeiro, fazer nascer um vínculo e 

fazer surgir um lugar com base nos quais possamos nos manter de pé em resposta a uma longa 

história de sujeição e de fratura biopolítica” (MBEMBE, 2018, p.71-72). 

Durante o processo de modernização do Ocidente houve um grande interesse “pelas 

culturas ditas exóticas” (MBEMBE, 2018, p.83), por parte de diversas correntes de pensamento 

nas ciências sociais, na política, filosofia e nas artes. O autor destaca o surrealismo como 

principal movimento de vanguarda pautado na chamada crítica anticolonial, que por sua vez, 

estava embebida por noções sobre uma suposta essência do “homem negro” e da “alma 

africana”. 

“essa crítica estética do colonialismo não rompeu totalmente com o mito da 

existência de “povos superiores” - e, por decorrência, com a ameaça ou a 

mania de degenerescência ou a possibilidade de regeneração. Não ganhou 

distância o bastante em relação à ideia segundo a qual o “sangue negro” 

desempenharia um papel central no despertar da imaginação e do gênio 

artístico. Sob várias formas, a temática do esgotamento das civilizações ou 

ainda da oposição entre o vigor dos selvagens e o sangue exausto dos 

civilizados atravessa as concepções de arte entre 1890 e 1945” (MBEMBE, 

2018, p.86). 

O termo negro compôs basicamente três funções durante a modernidade, sendo elas a 

atribuição do branco (dono do discurso) ao negro, ao longo do processo a interiorização no 
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branco e, por conseguinte, do homem negro e por último a subversão, que entendendo essa 

irremediável internalização cria mecanismos diversos para subvertê-la conscientemente.  

Embasado na discussão sobre a linguagem proposta por Foucault e Deleuze, Mbembe 

percebe como os termos África e Negro foram forjados num vazio, um ideal impossível de ser 

pautado na observação do real, da materialidade e complexidade desses corpos, denominando 

esse ideal como o kolossós do mundo, ou seja, o duplo da vida: a morte, que assume assim uma 

presença fantasmagórica na partilha do mundo. 

Sob vários aspectos, nosso mundo continua a ser, mesmo que não o queira 

admitir, um “mundo de raças”. O significante racial ainda é, em larga medida, 

a linguagem incontornável, mesmo que por vezes negada, da narrativa de si 

mesmo e do mundo, da relação com o outro, com a memória e com o poder. 

Permanecerá inacabada a crítica da modernidade enquanto não 

compreendermos que o seu advento coincide com o surgimento do princípio 

de raça e com a lenta transformação desse princípio em matriz privilegiada 

para as técnicas de dominação (MBEMBE, 2018, p.106). 

A raça, segundo o autor, é o fantasma da divisão e da diferença humana, portanto, causa 

e substância primeira dos problemas da humanidade, que em combinação com diversos outros 

fatores apresenta distintas configurações que potencializam a destruição. “A raça, diz Arendt, 

‘foi uma tentativa de explicar a existência de seres humanos que ficavam à margem da 

compreensão dos europeus, e cujas formas e feições de tal forma assustavam e humilhavam os 

homens brancos, imigrantes ou conquistadores, que eles não desejavam mais pertencer à 

mesma espécie humana’” (MBEMBE, 2018, p. 107). 

Mbembe destaca o Apartheid ocorrido na África do Sul, em 1948, como o ponto 

culminante desta seleção das espécies a partir da temática da raça. Para tanto, esmiúça a 

maneira como chegamos a este clímax histórico desde o início da configuração espacial do 

mundo moderno no Século XV, sendo o primeiro momento, o extermínio de povos inteiros nas 

Américas, no segundo momento, o carregamento de milhões de negros para o Novo Mundo, 

criando um sistema de escravidão que gerou a maior acumulação de capital transnacional ao 

mesmo tempo que resultou na formação das diásporas negras e, num terceiro momento, a 

conquista e ocupação de terras desconhecidas pela Europa, impondo a figura do estrangeiro e, 

por último, a formação dos estados racistas e as lógicas de autoctonização.  

Todo esse longo processo fez parte da empreitada colonial ou imperialista, que uniu a 

lógica da raça a da burocracia e a do comércio. Essa política colonial de divisão foi o que 
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sustentou e sustenta até hoje a noção de civilização atrelada à própria Europa, concebida como 

uma cultura pura e universal, responsável por implantar valores aos povos aborígenes e não 

civilizados. Outro fator importantíssimo da consciência colonial ou imperial é o que Mbembe 

(2018) nomeia de vontade de ignorar, o mecanismo de maior potência utilizado para a criação 

de um distanciamento do além-mundo chamado África.  

“Quer se trate de literatura, filosofia, artes ou política, o discurso negro foi dominado 

por três acontecimentos: a escravidão, a colonização e o apartheid” (MBEMBE, 2018, p. 143). 

Estes três acontecimentos edificaram a vontade do negro de se saber ele mesmo (soberania) e 

de se manter por ele mesmo (autonomia).  

A expansão do liberalismo como doutrina econômica e arte específica de 

governar foi financiada pelo comércio de escravos, num momento em que, 

submetidos a uma acirrada concorrência, os Estados europeus se esforçavam 

para ampliar seu poder e considerava o resto do mundo sua propriedade e 

domínio econômico (...) Na perspectiva da razão mercantilista, o escravo 

negro é simultaneamente um objeto, um corpo e uma mercadoria” 

(MBEMBE, 2018, p.145). 

De acordo com a leitura que Mbembe (2018) apresenta sobre Foucault e o nascimento 

da biopolítica, o paradoxo do liberalismo está nessa relação entre produzir algo e destruir outros 

vários em detrimento de uma noção colonizadora da liberdade, pois esta perspectiva de 

liberdade econômica está mais próxima de uma prisão eterna, já que implica necessariamente 

uma dependência regida por um estabelecimento de controles e limitações severas. O autor 

atravessa, ainda, a leitura dessa biopolítica relacionando seu nascimento de forma intrínseca ao 

tráfico negreiro, maior exemplo da destruição total do ideal de liberdade. A raça é colocada 

então enquanto princípio de exercício do poder: “As ideias modernas de liberdade, igualdade 

e democracia são, desse ponto de vista, historicamente inseparáveis da realidade da escravidão” 

(MBEMBE, 2018, p.148). 

Para adquirir a liberdade seria necessário assumir o poder da raça dominante e o 

denominador comum do exercício desse poder seria a razão: “A razão une a todos o seres 

humanos. Ela é idêntica em cada um deles. É do exercício dessa faculdade que provém não 

apenas a liberdade e a autonomia, mas também a capacidade de conduzir a vida individual de 

acordo com princípios morais e uma ideia do bem” (MBEMBE, 2018, p.154). O que 

impossibilita o exercício da liberdade numa primeira instância é o medo, a metodologia eficaz 

sobre esta função é a manutenção da violência sobre todas as formas.  
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A violência tem uma tripla dimensão. É ‘violência no comportamento 

cotidiano’ do colonizador em relação ao colonizado, ‘violência em relação ao 

passado’ do colonizado, ‘que é esvaziado de qualquer substância’, e a 

violência e injúria em relação ao futuro, ‘pois o regime colonial se apresenta 

como algo que deve ser eterno’ (FANON apud MBEMBE, 2018, p.189). 

A tensão que este tipo de violência cria é expurgada periodicamente, por exemplo, “na 

dança e na possessão.” Nesse sentido, podemos pensar no efeito catártico da dança/teatro e 

como isso pode ser ressignificado e potencializado nas configurações atuais do mundo. A dança 

moderna africana parece provocar um encontro desse colapso fortuito para a geração de novas 

presenças decoloniais. 

(...) as raízes profundas da colônia devem ser buscadas na experiência sem 

reservas da morte ou então do dispêndio da vida - experiência que sabemos 

ter sido um dos principais traços da história da Europa, de suas operações 

sociais de produção e de acumulação, de sua forma estatal, de suas guerras e 

também de suas produções religiosas e  artísticas (MBEMBE, 2018, p.191). 

O trabalho de Germaine Acogny apontou para a importância de uma abordagem sábia 

ao lidar com as relações e influências da cultura africana e europeia (colonizadora). Percebo 

que a minha pesquisa de campo em território europeu me fez ir ao encontro de muitas das 

questões apresentadas aqui, de forma veemente e muitas vezes assustadora, como se eu 

revivesse comportamentos dos esquemas coloniais históricos, que imaginava serem 

ultrapassados e, provavelmente, esta concepção está enraizada neste imaginário colonial da 

Europa atrelada a um nível superior de desenvolvimento. Esta convivência também me fez 

perceber estas relações com um certo distanciamento do sentimento patriótico brasileiro e 

compreender também uma outra perspectiva sobre a construção hegemônica. 

Mbembe (2018) faz referência ainda a um pequeno segredo, que compreende as 

dimensões de algo que é fundido em parte pelo  que “conhecemos e nos esforçamos por 

esconder” e algo que “não conhecemos porque não se apresenta diretamente a 

consciência”(p.212). Faz-se assim a leitura de que nesse longo processo de tentativas de 

escritas africanizadas de si, os negros ocultaram a admissão de sua parcela de investimento 

inconsciente na máquina de fabricação de desejos que a colônia transformou a mercadoria. 

O espectro da modernidade é composto pelo fardo do fantasma do negro escravo,  que 

Mbembe (2018) coloca em diálogo com o conceito de tempo proposto por Merleau-Ponty, 

articulando a figuração do real com o tempo e a memória. Nessa concepção, em suma, o tempo 

e o real não existem senão como figuras inventadas pela imaginação e, segundo ele:  
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O encontro com o real só pode ser fragmentário, dilacerado, efêmero, feito de 

discordâncias, sempre provisório e sempre a ser retomado. Aliás, não existe 

real - nem vida, portanto - que não seja ao mesmo tempo espetáculo, teatro e 

dramaturgia (...) O verdadeiro núcleo do real é uma espécie de reserva, de 

excedente situado em algum outro lugar, num devir. Sempre há uma 

sobrecarga, possibilidades de elipse e de disjunção, e são esses fatores que 

possibilitam os estados órficos, que tanto podem ser atingidos seja pela via da 

dança e da música, da possessão ou do êxtase (MBEMBE, 2018, p. 231). 

A potência da metamorfose atualiza-se no processo de diluição das formas e conteúdos, 

porém, mantém-se um cerne, uma mesma lógica que o autor diz ser necessário romper e, para 

tanto, é preciso ocorrer um processo de declosão, que destrua a noção égide da raça presente, 

inclusive, nos discursos decoloniais geradores de uma poética da raça.  

Essa esperança de liberação das energias escondidas ou esquecidas, a 

esperança de uma eventual inversão das potências visíveis e invisíveis, esse 

sonho secreto de ressurreição dos seres e das coisas, são justamente o 

fundamento antropológico e político da arte negra clássica. Em seu centro se 

encontra o corpo, peça essencial do movimento dos poderes e símbolo por 

excelência da dívida constitutiva de toda comunidade humana, dívida esta que 

herdamos involuntariamente e que nunca podemos saldar totalmente 

(MBEMBE, 2018, p.300). 

Após revirar nossas entranhas ao decorrer de toda sua obra, Mbembe (2018), em seu 

epílogo, nos impulsiona à esperança, ao acreditar que o projeto da crítica negra mostrou apenas 

uma parte de um projeto maior de futuro que pode ser construído de fato para que todos co-

habitem esse mundo que no fim é um só. Numa cosmovisão que compreende todos os 

habitantes do universo como essenciais e o ser humano como o ser da criação.  

Ao longo deste caminho, não fazia sentido tentar “provincializar” as tradições 

europeias do pensamento. Ao fim e ao cabo, elas não nos são de todo 

estranhas. Quando se trata de relações de força no seio dessas tradições, e uma 

parte do nosso trabalho consistiu em ponderar tais fricções internas e apelar 

ao descentramento, não para reforçar a distância entre a África e o mundo, 

mas para permitir que emerjam, com relativa clareza, as novas exigências de 

uma possível universalidade  (MBEMBE, 2018, p.24). 

 

1.3 Globalização, cosmopolitismo e as epistemologias do sul numa ecologia dos saberes 

práticos pós-abissais: quem é esse sujeito cidadão do mundo que atravessa e pode 

ser atravessado por todas as culturas? 

Boaventura Sousa Santos (2009) apresenta-nos uma discussão sobre o importante lugar 

da ciência no processo de construção das complexas estruturas e configurações sociais, 
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políticas e culturais do mundo. Esse modo de produção epistemológica tem localização em um 

lado imaginário específico da linha que o autor denomina abissal e que corresponde ao Norte 

Global – eurocêntrico – que, por sua vez, foi edificado categoricamente como universal, como 

parâmetro determinante para o outro lado dessa mesma linha – o Sul Global.  

Nessa organização, uma linha vertical abissal da produção de conhecimento determinou 

o paradigma da racionalidade eurocêntrica como único real e verdadeiro, dessa forma, 

estabeleceu-se um modelo de conhecimento hegemônico que foi imposto ao restante do mundo, 

invalidando outras formas de saber não enquadradas nas premissas de causalidade e efeito 

ocidentais. 

A modernidade e o processo de globalização são fatores-chave do desenvolvimento 

desse modelo societal, aqui compreendidos a partir da leitura de Quijano (2005) como: 

A culminação de um processo que começou com a constituição da América e 

do capitalismo colonial/moderno e eurocentrado como um novo padrão de 

poder mundial. Um dos eixos fundamentais desse padrão de poder é a 

classificação social da população mundial de acordo com a idéia de raça, uma 

construção mental que expressa a experiência básica da dominação colonial 

e que desde então permeia as dimensões mais importantes do poder mundial, 

incluindo sua racionalidade específica, o eurocentrismo (p.2). 

Desde meados do século XX, iniciou-se nas ciências humanas e sociais um movimento 

de reflexão (teórico-prático) crítico a um modelo de produção de conhecimento hegemônico 

herdeiro do colonialismo. Porém, a colonialidade do poder, segundo Quijano (2009), não se 

restringe a compreensão do colonialismo enquanto momento histórico, mas como uma 

configuração das relações de poder estruturantes e, por vezes, condicionantes de certo modo 

de pensar, conceber e produzir saberes e fazeres. A colonialidade – pode ser encarada como os 

traços das relações coloniais que se inscrevem na produção de um conhecimento que, através 

dessas relações, articula os processos de subjetivação dos indivíduos. 

Esse processo segue em fluxo de desenvolvimento e estará sempre em fase de adaptação 

às condições materiais dos contextos nos quais está inserido ou não. Conforme também as 

correntes de pensamento multiculturalistas pós, anti e de(s)coloniais que, mesmo recebendo 

nomenclaturas diversas de acordo com seus contextos em transformação, surgem nesse 

contínuo movimento de desarticulação das matrizes epistemológicas canônicas. Uma densa e 

complexa rede de outros novos paradigmas e epistemologias emergem na tentativa de 

horizontalizar o lugar do discurso salvaguardado para os saberes não-ocidentais. 
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As culturas de síncope nos fornecem condições para praticarmos estripulias 

que venham a rasurar a pretensa universalidade do cânone ocidental. 

Impulsionados pelas sabedorias dessas culturas, temos como desafio principal 

a transgressão do cânone. Transgredi-lo não é negá-lo, mas sim encantá-lo 

cruzando-o a outras perspectivas (SIMAS & RUFINO, 2018, p.19). 

Percebe-se que a ideia de neutralidade e universalidade, que edificou a ciência do século 

da razão, só foi possível mediante um recorte que, de alguma forma, tentou ignorar estes 

encontros interculturais. A abordagem afrocentrada focaliza o imperativo de definir a 

localização do sujeito, isto é, de explicitar o lugar de onde parte o olhar (NASCIMENTO, 2009, 

p.181-182). Haverá sempre um lugar específico de onde se observam determinados fenômenos 

e se constroem também pontos de vista e argumentação específicas, que carregam 

intrinsecamente nas corporeidades as respectivas experiências e vivências culturais e sociais 

em diálogo com as alteridades. Porque haveria de ser diferente quando se refere ao lugar 

euroamericano? Carregamos historicamente o fardo de um ideal ilusório de centralidade, 

neutralidade e superioridade desse modo de pensar, como bem descreve Silva (2017) em suas 

análises sobre a colonialidade na construção de linguagens da dança: 

Diante das realidades apresentadas impõe-se a questão: como garantir 

diversidade epistêmica se as mesmas percepções oriundas de um único 

contexto propõem teorias para um suposto “resto do mundo”? Como garantir 

que discursos locais não sejam impostos como verdades universais tal qual 

ocorre em nossa história? Empreender alternativas epistemológicas abre 

espaço para que outras referências sejam construídas. Em nossa questão 

específica concernente à produção de linguagem, compreendemos que 

transferir os modelos europeus continua sendo uma decisão equivocada já que 

não confrontamos nossas questões e permanecemos limitadas a dar respostas 

sem considerar nossas camadas próprias de história (SILVA, 2017, p. 37-38). 

Edward Said, um dos principais autores dos estudos pós-coloniais, analisa e critica a 

maneira como tendencialmente o ocidente criou uma imagem sobre o oriente: “O Oriente 

expressa e representa esse papel, cultural e até mesmo ideologicamente, como um modo de 

discurso com o apoio de instituições, vocabulário, erudição, imagística, doutrina e até 

burocracias e estilos coloniais.” (SAID, 2007, p.14). Sua crítica contra hegemônica foi de suma 

importância para o desenvolvimento e continuação desses movimentos em direção à 

perspectivas decoloniais representado por diversxs autorxs como Frantz Fanon, Gayatri Spivak 

e Stuart Hall. 

O historiador Harari (2018) discute os desafios sociais do nosso século tendo como 

objetivo central difundir o debate sobre o futuro da humanidade. Tornar a produção do saber 

científico mais acessível, através da literatura, para que mais pessoas possam contribuir 
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conscientemente no processo de transformação da vida social em curso. Para tanto, é 

importante contextualizar estas práticas, dar corpo e forma aos sentidos que a mente constrói.  

A vigilância epistemológica requerida pela ecologia de saberes transforma o 

pensamento pós-abissal num profundo exercício de auto-reflexividade (...) A 

diferença é que o tópico deixou de ser a confissão dos erros passados, para 

ser a participação solidária na construção de um futuro pessoal e colectivo, 

sem nunca se ter a certeza de não repetir os erros cometidos no passado. 

(SANTOS, 2009, p.57) 

Todo conhecimento gerado pode ser corporificado, contextualizando seus 

atravessamentos materiais e simbólicos, que são determinantes no que diz respeito à forma 

como a mente trabalha. Como dito anteriormente, Santos (2009) faz uma análise crítica sobre 

a importância e responsabilidade que a ciência imprime no processo de construção das 

complexas estruturas e configurações sociais, políticas e culturais do mundo atual. De modo 

bastante específico, essa produção epistemológica tem localização no lado da linha 

caracterizado por abissal, a qual, não abarca as diversas experiências contidas nos pulsantes 

territórios corporais do mundo todo.  

A modernidade e o processo de globalização são também fatores-chave para o 

desenvolvimento do ideal de libertação que está atrelado e se faz cada vez mais presente nos 

usos progressivamente intensificados da tecnologia, por exemplo, não articulada a um 

pensamento crítico profundo e que pode assumir proporções que coloquem em risco o livre 

arbítrio dos seres humanos societais. Quais serão as práticas que precisaremos aderir para 

desenvolver um processo de autonomia suficientemente competente, capaz de gerir as 

habilidades exigidas durante este que será um longo processo de adaptação emergente frente 

às transformações globais? 

Segundo Santos (2009), “A luta pela justiça social global deve, por isso, ser também 

uma luta pela justiça cognitiva global. Para ser bem sucedida, esta luta exige um novo 

pensamento, um pensamento pós-abissal” (SANTOS, 2009, p. 32). O conhecimento abissal se 

fez presente de forma estruturante também no nosso modelo educacional que remonta ainda 

pilares estruturais do século XIX, apesar de estar cada vez mais aliado à produção tecnológica 

e a um ideal de projeção para um futuro balizado nas grandes transformações socioculturais 

pelas quais estamos passando. Portanto, penso ser assunto de primeira importância proposições 

para a desarticulação de fatores estruturantes da construção desse saber que possibilitem uma 

abordagem educativa tecnológica realmente inovadora e produtiva.  
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Uma questão com especial interesse para educadores: qual seria o impacto de 

uma concepção pós-abissal de conhecimento (como uma ecologia de saberes) 

sobre as instituições educativas e centros de investigação? (...) o esforço para 

tentar dar-lhes resposta – certamente um esforço colectivo e civilizacional – 

é, provavelmente, a única forma de confrontar a nova e mais insidiosa versão 

do pensamento abissal (SANTOS, 2009, p.56). 

 

A ecologia dos saberes “é um conjunto de epistemologias que partem da possibilidade 

da diversidade e da globalização contra-hegemônicas e pretendem contribuir para credibilizá-

las e fortalecê-las” (Santos, 2006, p.157) Pensar uma educação, desde os níveis mais básicos 

ao superior, a partir da concepção de uma ecologia dos saberes pode ser uma alternativa 

bastante interessante em diálogo com as circunstâncias contextuais do ensino atualmente.  

Nesse sentido, o historiador Harari (2018) salienta que nunca foi tão necessário um 

trabalho de base filosófica, como no atual momento em que vivemos, no qual idealizamos uma 

concepção mágica de mundo onde nada se tornará impossível: 

A fusão da tecnologia da informação e da biotecnologia, pode, em breve, 

deixar milhares de milhões de seres humanos fora do mercado de trabalho e 

sabotar tanto a liberdade como a equidade. Os algoritmos da Big Data podem 

criar ditaduras digitais em que todo o poder se concentra nas mãos de uma 

pequeníssima elite, enquanto a maioria das pessoas sofre não devido à 

exploração, mas devido a algo muito pior: a irrelevância (HARARI, 2018, 

p.16). 

Como lidar com a crescente influência e imposição de um futuro assumidamente 

tecnológico em nossas vidas? Aderir uma postura de flexibilidade, de abertura e conexão entre 

pares, de práticas de partilha de aprendizagem e reaprendizagem, compreendendo os fluxos, 

redes de construção de conhecimento a partir dos cruzos poderá ser uma solução possível para 

troca de saberes e cooperação no intuito de gerar mais ganhos do que perdas em decorrência 

das novas realidades.  

O hibridismo tornou-se a condição cultural complexa e ao mesmo tempo o lugar comum 

do cidadão do mundo. Ambiente propício para “construir uma nova forma de universalidade 

capaz de libertar tanto o opressor como a vítima” (SANTOS, 2009, p.44). Idealizada em sua 

proposta prático-epistemológica da ecologia dos saberes, o cosmopolitismo subalterno 

também se apresenta como uma possível resposta a esta busca por um equilíbrio entre a 

valorização da cultura individual e coletiva concomitante ao processo de abertura para 

construção de uma rede global.  



45 

 

O cosmopolitismo subalterno manifesta-se através das iniciativas e 

movimentos que constituem a globalização contra-hegemónica. Consiste num 

vasto conjunto de redes, iniciativas, organizações e movimentos que lutam 

contra a exclusão económica, social, política e cultural gerada pela mais 

recente encarnação do capitalismo global, conhecido como globalização 

neoliberal (SANTOS, 2009, p.42). 

Nesse sentido, o encontro intercultural é um lugar de grande potência para atualização 

das formas de saber-poder. Os diferentes pontos de intersecção podem convergir gerando novas 

possibilidades de existências em que o outro se faz necessário para existir um eu, a construção 

do sentido de coexistência e copertencimento dentro de uma rede de corporalidades, ritmos, 

costumes, crenças que comungam um “sentimento ou, melhor, o desejo de ser, cada um do seu 

jeito, seres humanos por inteiro” (MBEMBE, 2018, p. 313). 

O mundo é um teatro ... Essa preocupação quando o fenômeno do exílio, a 

emigração, está muito presente na obra de Germaine Acogny. Ela sabe o que 

significa estar longe de seu país de origem, ser adotada por outro país, ter que 

sair daquele país à força novamente, sentir-se longe de casa e decidir criar as 

condições para voltar para lá. Nesse sentido, parece que ajudou muito alguns 

a se basear na África e desenvolver suas atividades lá (MALÉCOT, 2018, 

p.59). 

A partir dessa perspectiva é possível traçar um desenho para a proposição poética e 

pedagógica de Germaine Acogny como uma proposta de conhecimento pós-abissal, decolonial, 

uma prática epistemológica do Sul, um modo de ser e estar no mundo em diálogo com a 

ecologia dos saberes: “A reflexão epistemológica deve incidir não nos conhecimentos em 

abstrato, mas nas práticas de conhecimento e seus impactos noutras práticas sociais. Quando 

falo de ecologia de saberes, entendo-a como ecologia de práticas de saberes” (SANTOS, 2006, 

p.154). 

O desenvolvimento de habilidades e competências para a reinvenção, o lugar fértil do 

não-saber, de se abrir para aprender a aprender serão estratégias importantes na resiliência 

frente a um mundo onde provavelmente pretendem as máquinas nos dizerem quem somos, o 

que devemos querer e necessitar. Talvez mesmo por isso a filosofia e as artes aparecem nos 

planos estratégicos para uma educação em diálogo com as profissões do futuro. Competências 

no âmbito da prática do conhecer a si mesmo e cuidar de si próprio parece, aos poucos, 

restabelecer seus lugares de importância na vida cotidiana: “O cuidado de si aparece como uma 

condição pedagógica, ética e também ontológica para a constituição do bom governante. 

Constituir-se como sujeito que governa implica que se tenha se constituído como sujeito que 

cuida de si” (FOUCAULT, 2004, p.9). 
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a filosofia é justamente o que questiona todos os fenômenos de dominação em 

qualquer nível e em qualquer forma com que eles se apresentem 

política,econômica, sexual, institucional. Essa função crítica da filosofia 

decorre, até certo ponto, do imperativo socrático: “Ocupa-te de ti mesmo”, ou 

seja: “Constitua-te livremente” pelo domínio de ti mesmo” (FOUCAULT, 

2004, p.14). 

A dança moderna africana de Germaine Acogny pode se inscrever nesta perspectiva de 

prática do cuidado de si. A bailarina e pesquisadora Luciane Ramos da Silva, em sua tese de 

doutorado (2017, p. 95-102), sublinha que uma escrita africanizada de si pode ativar o 

desenvolvimento de processos de autoconsciência e conexão interior, ligação com o passado 

de cada um, o processo histórico, o caminho de construção da aprendizagem já percorrido e 

como utilizar saberes e competências já adquiridas em favor de um continnum 

desenvolvimento dessa aprendizagem, sem desperdiçar toda a construção de conhecimento já 

presente em cada corpo/ser. 

De que forma então podem as artes e, especificamente, a dança contribuírem nesse 

processo? A técnica de dança moderna africana supracitada pode ser uma alternativa nesse 

caminho, pois pode estimular na pessoa que dança a consciência crítica sobre o mundo e sobre 

si mesmo (SILVA, 2017, p.33-34), já que se pretende desenvolver habilidades para que cada 

corpo descubra seu próprio modo de executar e experienciar os movimentos, para que se 

compreendam as singularidades dentro de um contexto pluriversal. Uma de suas bases centrais 

é o movimento ininterrupto espiral da coluna, que traz a noção do batimento cardíaco, 

necessário para manter o corpo vivo. A partir daí nascem todos os movimentos que reverberam 

no corpo todo.  

Essa consciência corporal pode proporcionar estados de presença que impulsionam a 

criação, pois propõe estabelecer uma conexão tridimensional que possibilita o entendimento 

do ser por completo. Há que compreender de que maneira cada corpo se enquadra ou se entende 

dentro dessa perspectiva de movimento e qual o preço e caminho para alcançá-la. Ao entender 

o corpo em sua totalidade como central para a produção de conhecimento, parte de uma ideia 

simbólica ancestral da cosmologia africana: a serpente da vida35, corporificada através da nossa 

 
35 Simbologia muito presente na cosmogonia de diversos povos da região do Kemet (antigo Egito), Núbia e Kush 

- regiões demarcadas como da origem do mundo devido a presença do DNA Mitocondrial da homo sapiens sapiens 

(EVA Mitocondrial). Ver mais em: http://ipeafro.org.br/wp-content/uploads/2013/12/SUPLEMENTO- 

DIDATICO.pdf 

http://ipeafro.org.br/wp-content/uploads/2013/12/SUPLEMENTO-%20DIDATICO.pdf
http://ipeafro.org.br/wp-content/uploads/2013/12/SUPLEMENTO-%20DIDATICO.pdf
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espinha dorsal, que compreende a noção da vida experienciada de forma integral, cíclica e 

dinâmica, sem demarcações estanques de começo, meio e fim.  

Inspiradxs nesta perspectiva pode-se conceber uma proposta de aprendizagem com 

dimensão formativa infinita, onde a criatividade é um imperativo, pois fluxos de mudanças 

constantes geram um ambiente propício para a criatividade e reinvenção nesse tempo urgente 

e emergente. Como nos inspira bell hooks (2000), práticas que nos possibilitem “enxergar o 

passado com outros olhos, transformar o presente e sonhar o futuro". 
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2 CAPÍTULO: GERMAINE ACOGNY E A DANÇA MODERNA AFRICANA 

COMO PRODUÇÃO DE SABER-FAZER-PODER DECOLONIAL36 

 

“Dança é comunicação. Dança é educação. A dança 

coloca seu corpo e mente de volta no lugar.” 

 

 Germaine Acogny 

 

Germaine Acogny nasceu no Benin, porém, foi criada em Dakar no Senegal, onde pôde 

construir uma experiência profunda enraizada na cultura senegalesa, a qual foi essencial para 

a construção e o desenvolvimento de seu trabalho, mas não só. As diversas travessias de sua 

vida foram inevitavelmente fundamentais para a sua produção. Em uma passagem de seu livro 

African Dance (1994), diz que as pessoas costumam perguntar-lhe: "Ei, você não é daqui, 

certo? Oh sim, eu sou, mas também sou de lá" (p.10).  

Assim, ela decidiu fazer parte da África e de todos os lugares. “É verdade que ela se 

percebe como um camaleão, porque se sente em casa em todo e qualquer lugar.” (ACOGNY, 

1994, p.10). É possível compreender nesta passagem a noção de cosmopolitismo da autora, em 

que a morada se faz primeiro dentro de cada um, para que então se possam criar relações de 

copertencimento em contato com o outro. Esse entendimento de uma zona fértil para o lugar 

de atravessamentos que é de certa maneira, hoje em dia, inevitável a todos, é tão importante 

para perceber esse movimento não configurado em categorias estanques, e sim uma zona de 

contato e travessia com diversas práticas e ideologias atreladas aos sentimentos de pertença e 

identidade coletiva (o amor à pátria). 

Tenta fazer outra proposta, de um retorno, mas não para redescobrir a 

tradição, que seria um caminho triste e retrógrado, como um trabalho de 

memória (...) Ela recria, com a contribuição de outros. Estamos inventando 

 
36 Percebo que as discussões sobre o feminismo negro estão intrinsecamente ligadas a maneira como a trajetória 

de Germaine Acogny é apresentada neste trabalho, mas não são abordadas de forma categórica neste escrito devido 

as questões de partida e os objetivos definidos no início do percurso, que estavam mais voltados para a abertura 

do campo de discussão sobre as técnicas de dança ocidentais em relação a técnica de dança moderna africana. No 

entanto, parece-me importante salientar autoras que foram essenciais durante o percurso mas que não aparecem 

referenciadas no corpo do texto, tais como: Angela Davis (2016), Patrícia Hill Collins (2016), Audre Lorde (1997), 

Grada Kilomba (2010), Sueli Carneiro (2003), Djamila Ribeiro (2016), entre outras.  
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uma nova cultura. Este é o caminho para propor um passo adiante, não se 

perguntando como era antes… (MALÉCOT, 2018, p.54-55). 

A coreógrafa conta que esteve ligada  dança e a atividades corporais desde sua infância, 

em especial no que diz respeito às suas origens ancestrais, presentes principalmente na ligação 

com a sua avó, Aloopho37, uma sacerdotisa de um culto animista tradicional da região que 

reverbera suas principais influências nas cerimônias Vodou em sua diáspora nas Américas.  

Após concluir seus estudos primários no Senegal, foi para uma Universidade francesa 

estudar educação física e esportiva, onde teve contato com a dança clássica na escola Simon 

Siegel, em Paris com Marguerite Lamonte. Foi assim que teve suas primeiras impressões de 

um corpo em desajustes com determinadas formas e padrões, o que mais tarde a impulsiona, 

no retorno à sua terra, ao início de um profundo trabalho de investigação das técnicas de danças 

tradicionais africanas, particularmente o kosonde, da região de Casamansa. 

Sendo minha origem Yorubá e Fon, eu conheço a essência das danças das 

regiões da Floresta. Tendo vivido numa região do Sahel (a região de Cabo 

Verde) e num país florestal (Casamansa), sinto fortemente que é necessária 

uma síntese das danças do Sahel (ênfase nas pernas) e das danças da floresta 

(ênfase nos ombros e nas costas) e que essa síntese poderia produzir uma nova 

linguagem de dança africana (ACOGNY, 1994, p.23). 

Em seu regresso, Germaine conhece Katherine Dunham, que na época estava tentando 

iniciar e desenvolver um trabalho de dança em Dakar. Por haver, de antemão, muitos 

estrangeiros trabalhando com técnicas de dança clássica europeia na cidade, Germaine decide 

acompanhar seu marido Helmut à Casamansa. Neste período desenvolve um estudo 

aprofundado e rigoroso das bases de danças como Ceebu Jeen, Laabaan, Jaxaay Ma Laan38.  

Desenvolve uma metodologia bastante intuitiva, porém extremamente rigorosa de 

trabalho de campo como podemos perceber na passagem a seguir: 

Eu os observei no trabalho e conversei com eles durante o descanso. Com as 

mulheres da aldeia, redescobri os movimentos simples da vida cotidiana, os 

de tirar água, esmagar arroz ou milho, de colher na colheita. Meu maior prazer 

foi, é claro, dançar com eles no final do dia de trabalho e compartilhar sua 

refeição às cinco horas. Dois grupos se formariam espontaneamente, os 

homens de um lado e as mulheres do outro; a força dos homens é evidente e 

casual, a nossa discreta e interna. Boas vibrações passavam entre os dois 

 
37 Um dos espaços de treinamento mais importantes da Ecole des Sables, o salão de areia, que simboliza o trabalho 

de todos para a construção dessa estrutura, leva o nome de sua avó numa homenagem carregada de energia e 

representatividade dessa construção em comunidade. 
38 Nomes de danças tradicionais da região. 
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grupos. Nunca houve a menor agressividade. Tudo parecia possível em tal 

contexto. (ACOGNY, 1994, p.85)39 

 Esta descrição apresenta a metodologia que Germaine utilizou para coletar os dados 

do contexto cultural responsável pelo desenvolvimento de seu método de trabalho que, em 

princípio, foi experienciado com crianças das escolas tradicionais locais, o que mais tarde 

atrairia a atenção de Léopold Sédar Senghor para então convidá-la a dirigir artisticamente um 

dos projetos mais importantes de transformação da dança contemporânea africana: O Mudra 

Afrique. 

2.1 O Mudra Afrique e o início da escrita africanizada de Germaine sob uma perspectiva 

de resiliência nas relações coloniais entre ex-metrópole e ex-colônia 

 

Os corpos negros transladados para o Novo Mundo são partes dos terreiros 

praticados em África. É, a partir deles, que reinventam as possibilidades de 

vida nas bandas de cá. São os saberes corporais que nos permitem pensar que 

o suporte físico do corpo em performance nos ritos pratica/inventa outras 

formas de relação com o mundo (...) O corpo codificado como terreiro é 

aquele que é cruzado por práticas de saber que o talham, o banham, o 

envolvem, o vestem e o deitam em conhecimentos pertencentes a outras 

gramáticas (...) O corpo é, assim, a pedra fundamental na invenção dos 

terreiros no Novo Mundo (...) É através da existência do corpo como um 

suporte de saber e memória  que vem a se potencializar uma infinidade de 

possibilidades de escritas, por meio de performances, de formas de 

ritualização do tempo/espaço e consequentemente de encantamento da vida. 

(SIMAS & RUFINO, 2018, p.50) 

O Centre Africain de Recherche et de Perfectionnement de l’Interprète, mais conhecido 

como Mudra Afrique, foi um projeto criado em 1977, em Dakar no Senegal a partir da iniciativa 

de Maurice Béjart40, com o apoio de Léopold Sédar Senghor - presidente do país desde a época 

de sua independência em 1960, e direção artística da bailarina e coreógrafa Germaine Acogny.  

 
39 Não será possível abordar neste trabalho uma discussão sobre gênero que se faz presente nos textos de Germaine 

Acogny, pois o recorte aqui proposto buscou privilegiar  outros elementos técnicos e poéticos da coreógrafa, 

entendendo que somente a problematização de gênero, à luz dos Estudos Culturais, poderia gerar tranquilamente 

uma outra dissertação. 
40 Maurice Béjart foi um bailarino e coreógrafo que revolucionou as técnicas do ballet europeu, com o movimento 

identificado como ballet do século XX. Fundador da escola de dança MUDRA em Bruxelas em 1970, na qual 

trabalhava dança clássica combinada a outros aspectos artísticos como música, voz, verso, etc e posteriormente 

referências de movimentos de partes do continente asiático e africano, sendo este o modelo que serviu de base 

para a criação do Mudra Afrique. 
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O projeto esteve diretamente relacionado às questões políticas de abertura e 

modernização do continente africano durante o período pós-colonial. Com o intuito de 

apresentar para o mundo a visão de uma África diferente, moderna e renovada, que superasse 

os estigmas de inferioridade e subdesenvolvimento é que Senghor percebe no campo artístico, 

especialmente na dança, grande potência para subversão dessas normatividades. 

Independentemente dos sonhos gerados por seus leitores pela literatura 

colonial, de donzelas nativas se expressando de maneira puramente instintiva 

ou espontânea, as danças e cerimônias não pretendem alcançar algum 

derramamento coletivo de inibições, como alguns sustentaram 

irremediavelmente: pelo contrário, essas danças e cerimônias obedecem às 

regras estritas de códigos que, pensadas diferentes das que governam a 

coreografia ocidental, não são menos precisas e imperativas. (LAUDE In 

ACOGNY, 1994, p.11) 

No entanto, essa intenção e os diversos posicionamentos de Senghor revelam de que  

forma o projeto ideológico da colonialidade cria armadilhas e apesar de ser considerado um 

importante representante da primeira fase do movimento Négritude, em seu período de atuação 

presidencial, esteve imerso em concepções coloniais que imperavam sobre o modelo 

dicotômico entre razão e emoção, responsável por uma hierarquização nas relações de poder 

entre as ciências exatas e as humanas, sobretudo as artes, que possuem menor relevância dentro 

desta escala acadêmica. Concomitante a isto, vemos teses sobre o corpo negro propositalmente 

associado ao campo das emoções, sendo defendida explicitamente, inclusive por ele próprio: 

“a emoção é negra e a razão helênica” (SENGHOR, 1939, p.295 apud SILVA, 2017, p.176). 

Esta concepção dualista é um exemplo do que Mbembe (2018) nomeia como 

consciência de complementaridade entre África e Europa, que considera a existência de um 

outro, um complemento, uma parte que falta, e esta concepção faz parte da configuração de 

diversos tensionamentos nos encontros entre culturas e na desumanização de umas em função 

de uma outra modelo. 

Um homem livre de tudo e, portanto, capaz de se autoinventar. A verdadeira 

política da identidade consiste em incessantemente alimentar, atualizar e 

reatualizar essas capacidades de auto-invenção… Mas não há nenhuma 

relação a si que não passe pela relação com outrem. O outrem é a um só tempo 

a diferença e o semelhante reunidos (MBEMBE, 2018, p. 307). 

O outro se faz necessário para existir um eu, faz parte de um mesmo. Dentro dessa rede 

de complexidade do mundo encontra-se também um lugar confortável para a existência, pois 

esta envolve um emaranhado de corpos, ritmos, costumes, crenças, etc. que não devem ser 
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simplificadas, pois assim inevitavelmente caímos em estereótipos e reduzimos a história 

mostrando apenas uma faceta de um outro que é, por fim, a de nós mesmos. Epistemologias do 

corpo como a escrita africanizada de si de Germaine Acogny pode se inscrever como um 

excelente exemplo dessa prática, já que não se pretende negar nenhuma de suas fontes 

experienciais do saber-corpo, pelo contrário, acolhe as distinções salvaguardadas as devidas 

proporções que equanimizam horizontalmente uma proposição única e pluriversal.  

No início do trabalho de Germaine esta concepção não estava tão apurada, pois a 

criação do projeto da escola Mudra foi fundamentada em concepções contraditórias e 

eurocentristas, já que havia uma intenção de regeneração do então presidente Senghor devido 

ao descontentamento da população senegalesa em relação às medidas adotadas durante o seu 

mandato. Para criar uma dança africana total de referência mundial, seguindo este raciocínio, 

seria necessário emprestar aspectos ocidentais como o da cultura grega presente no projeto 

arquitetônico da escola, assim como a presença da razão helênica trazida por Béjart através da 

técnica europeia que daria rigor e excelência às raízes e fundamentos africanos que ficaram a 

cabo da maestra Germaine. 

 Baseada na experiência do Mudra, de Maurice Béjart em Bruxelas, a escola mesclava 

saberes do campo da dança, teatro e música lecionados por mestres de diversas partes do mundo 

unidos neste projeto de intercâmbio intercultural. Na campo dos estudos da presença, das artes 

e da dança, em especial, não há muita discussão sobre este projeto artístico-político, apesar de 

tamanha importância para o desenvolvimento da dança mundial. No que diz respeito às 

pesquisas brasileiras sobre este tema, Silva (2017) nos apresenta sua tese de doutorado na qual 

se debruça sobre a trajetória de Germaine Acogny e alguns dos aspectos de sua técnica. Dentre 

os materiais coletados estão vários relatos riquíssimos de estudantes egressos, declarações de 

Senghor sobre a rotina da escola, há também transcrições de falas de personalidades 

importantes, sobretudo, de Béjart, colhidas no documentário Mudra produzido pela Unesco41. 

Sobre a proposta de enraizamento e ao mesmo tempo de uma abertura do continente 

africano, Annie Bourdié42 (2015) a denomina duplo princípio. Nesse sentido, a proposta de 

 
41 A UNESCO foi a entidade financiadora da escola MUDRA de Maurice Béjart em Bruxelas e em 1976 durante 

a 19ª Conferência da UNESCO em Nairóbi, que foi decidido, graças ao Fundo Internacional de Promoção da 

Cultura, a criação do MUDRA AFRIQUE em Dakar no Senegal, devido ao capital político do então atual 

presidente Senghor. In: file:///D:/Dados%20do%20usu%C3%A1rio/Downloads/danse-1096.pdf. 
42 Annie Bourdié é vencedora do prêmio de tese de 2015 da rede Création Arts Medias e doutorado em Ciências 

Humanas e Sociais. Sua pesquisa se concentra nas representações sociais do corpo, dança e África, mais 
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dança de Maurice Béjart dialogava perfeitamente com a ideia, já que propunha uma certa 

assimilação das técnicas clássicas e modernas com outros aspectos da arte e técnicas não 

ocidentais. Foi incumbida desta missão que Germaine Acogny à frente da direção coreográfica 

da escola, iniciou o desenvolvimento de sua técnica, como a única real especialista no tema das 

danças de matrizes africanas. Ela foi responsável por mediar o encontro das técnicas de dança 

europeias com as danças tradicionais africanas para a criação.  

Nesta época, como dito anteriormente, a prática e o discurso que possibilitaram esse 

projeto estavam embasados pela noção de dicotomia colonial razão versus emoção e é claro 

que a razão estava para a técnica europeia de dança, assim como, a emoção e impulsividade 

para as danças africanas. Sendo assim, de certo modo, como nos afirma Silva (2017), a escola 

era, a princípio, uma tentativa de domesticar as raízes africanas com a técnica de dança 

moderna eurocentrada.  

Somos herdeiros de mentalidades decapitadas, as tradições ocidentais 

durantcultivam há tempos a má sorte de ter a cabeça deslocada dos corpos. 

Não reconhecemos e muito menos credibilizamos as perspectivas advindas 

do corpo – como são Aluvaiá, Exu, Elegbara – e sabe exatamente o que faz 

com ele: tudo aquilo que quiser fazer. Nós, que na maioria das vezes somos 

ensinados a ver no corpo os signos do interdito, é que não temos a mais vaga 

ideia do que fazer com ele (SIMAS & RUFINO, 2018, p.93). 

Béjart, apesar de bem intencionado, com seu projeto de renovação da técnica do ballet 

intitulado ballet do século XX, que mesclava referenciais africanos e indianos aos europeus 

para a criação de uma obra de arte total, sua prática e seu discurso colocavam a técnica europeia 

como superior e dotada de razão para ordenar e sistematizar as danças negro africanas.  

Ao que parece, a presença de Germaine Acogny enquanto mulher senegalesa 

e referência local, além de sua perspicácia e sagacidade, contrabalanceariam 

o eurocentrismo Bejartiano, sem que se distanciasse dos ideais-chave 

propulsores do desenvolvimento almejado por Senghor. No processo de 

direção artística da escola, a coreógrafa elabora seu livro Danse Africaine, 

que almejava sistematizar o conteúdo das danças negras trabalhadas na escola 

e que, indiretamente desconstruía o imaginário mais geral de que as danças 

africanas estariam sustentadas por perspectivas simplórias e limitadas 

(SILVA, 2017, p.188). 

Embora o Mudra Afrique fosse, a princípio, financiado majoritariamente pela 

UNESCO, também “recebia subsídios da Fundação portuguesa Calouste Gulbenkian e do 

 
especificamente através da história contemporânea da criação coreográfica no continente africano. Fonte: 

https://journals.openedition.org/danse/1096 

https://journals.openedition.org/danse/1096
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governo senegalês” (BOURDIÉ, 2015). Este último permaneceu sozinho a cargo do fomento 

do projeto nos anos seguintes. Com o fim do governo Senghor sua continuidade tornou-se 

inviável. Os professores à frente da direção da escola realizaram uma viagem por quinze países 

africanos para a seleção dos dançarinos que comporiam o corpo de baile da escola, que não 

deveriam ser exatamente profissionais, mas que tivessem afinidade com o palco das danças 

tradicionais. Além disso, alunos de outras partes do mundo eram designados para a escola 

através dos fundos atribuídos pela fundação portuguesa. 

A escola recrutava bailarinos dos países francófonos, para uma formação que 

previa a aprendizagem ancorada nas tradições africanas em relação com 

linguagens modernas com aulas que aconteciam de segunda à sábado e 

período de formação que incluía dança clássica, moderna (técnica Graham), 

ritmo, canto e teatro, dentro de uma perspectiva onde o bailarino não era 

somente um reprodutor mas devia ser capaz de se situar e se desenvolver de 

maneira profunda nas artes do espetáculo (SILVA, 2017, p.184). 

Segundo Bourdié (2015), as aulas aconteciam de segunda de manhã a sábado 12h00, 

sendo oito horas por dia. O Ballet clássico ministrado por Jorge Lefevre e a dança 

moderna/improvisação lideradas por Ray Phillips43 e Alvin Ailey44 eram prioridades 

lecionadas todos os dias. Depois as aulas de dança africana/Acogny Technique e o restante da 

semana era dividido entre canto, ritmo, yoga, solfejo, jogo teatral e percussão para a formação 

de um artista total, um verdadeiro profissional da cena. “A arte de atuar busca redescobrir o 

significado original de ritual, fábula, drama e mito, e usa o meio da linguagem o mínimo 

possível para deixar o papel da expressão em gesto, dança, música ou grito. E quando há fala, 

é porque torna-se indispensável” (ACOGNY, 1994, p.98). 

Nota-se que a priorização das técnicas europeias também carrega implícita ou 

explicitamente a noção de superioridade que, de acordo com depoimentos de vários egressos 

da escola, impôs seus modos de treinamento, vestimentas, costumes que não enalteciam e nem 

respeitavam os corpos e a cultura local. Esse pensamento a respeito de uma autenticidade 

africana permeou diversos movimentos, como já assinala Mbembe (2018), assim, não foi 

diferente dentro da formulação do pensamento que fundou o Mudra, que de acordo com 

Bourdié (2015) não se distancia em nada do pensamento e práticas exercidas pelos 

administradores coloniais e etnólogos do início do século XX.  

 
43 Discípulo de Martha Graham 
44 Discípulo de Katherine Dunham 
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 Durante o Mudra Afrique Germaine Acogny esteve em constante e inevitável diálogo 

com o pensamento de Senghor, mas trazia também influências afrocêntricas45, sobretudo os 

discursos e práticas do também historiador e antropólogo senegalês Cheikh Anta Diop. Diop e 

Senghor travaram disputas ideológicas ferrenhas à época, sendo Diop preso inúmeras vezes 

por seus questionamentos e atitudes políticas durante o governo Senghoriano. 

O Mudra Afrique atuou como um reflexo desse período de efervescência e disputa 

política e é onde germina a pesquisa de campo para o primeiro registro formal da técnica de 

Germaine Acogny. Intitulado Danse Africaine, o livro foi lançado desde a sua primeira edição 

em três línguas e apresenta os princípios da técnica criada e desenvolvida pela coreógrafa. 

Germaine foi pioneira no ato de registrar a metodologia de uma dança africana, que surgiu 

justamente para problematizar e colocar em xeque os pensamentos sobre uma dança que fosse 

somente “mexer a pelvis”. 

2.2 Ecole des Sables: Uma estrutura para a transmissão do saber/fazer da dança 

moderna africana de Germaine Acogny 

A Ecole des Sables foi fundada em 1998, e permanece em funcionamento até os dias 

atuais. Símbolo mundial de grande força e resistência é considerado um dos centros de maior 

influência no que diz respeito ao treinamento em dança e promoção de intercâmbios culturais 

entre bailarinos do mundo todo.  

Os processos para sua concretização iniciaram-se em 1996, de acordo com Malecót 

(2018): “com quatro hectares e meio de terra, a um quilômetro da vila de Toubab Dialaw, sem 

água ou eletricidade” (p.46). Para obter financiamento da União Europeia, foi necessário um 

acordo de princípio assinado por pelo menos três países africanos. O arquivo foi enviado 

primeiro às autoridades senegalesas, que, após ser apoiado sem reservas pelo Ministro da 

Cultura da época, Abdoulaye Elimane Kane, consegue-se também aprovação dos ministros do 

Mali e Benin, somente após cinco anos engavetado, é que a Comissão Europeia resolve 

desencadear o processo para o esperado financiamento, que foi utilizado na construção dos 

edifícios da escola, bem como o dinheiro da venda do estúdio que Germaine possuía em Paris, 

o qual Helmut investiu o legado de seus pais. 

 
45 Na época a afrocentricidade ainda não existia enquanto disciplina. 
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De acordo com Malécot (2018, p.46), atualmente, o centro funciona apenas com 

financiamento ocidental, apesar de ser uma fonte de orgulho para o continente Africano e para 

o mundo da dança. No local, encontra-se um vasto terreno de savana de frente para o mar, à 

beira de uma lagoa onde multidões de pássaros vão beber, esmaltadas com grandes rochas, 

perto de uma vasta planície e colinas onde vive uma multidão de baobás que carregam tantas 

histórias e ensinamentos. Este foi o ambiente ideal para o que Germaine desejava, não apenas 

uma escola de dança, mas também uma escola da vida, necessariamente próxima, muito 

próxima da natureza, tudo à beira da água:  

Eu sempre fiz uma grande diferença entre a África e o Ocidente. Adoro 

dançar, mas minha verdadeira paixão é ensinar, a Escola de Areia foi o 

universo necessário, perto da natureza, que me inspirou muito a criar minha 

própria técnica de dança. Entre o oceano, a lagoa e a savana, nutrida pela força 

das rochas onipresentes, é um lugar mágico e cheio de energia. (ACOGNY In 

MALECÓT, 2018, p.45-46). 

Durante todos esses anos foram realizados incontáveis cursos e residências artísticas na 

Escola de Areia, que treinou “mais de 1.200 bailarinxs e coreógrafxs, advindxs de todos os 

continentes, que por sua vez criaram escolas, festivais e receberam prêmios por suas 

performances, como evidenciado pelos relatórios anuais da Escola, em um acompanhamento 

cuidadoso de seu futuro” (MALÉCOT, 2018, p.56). Todo esse trabalho está para a perpetuação 

e desenvolvimento do legado de Germaine Acogny, a pedagogia, tão importante para a 

coreógrafa, permite a continuidade no trabalho das futuras gerações. Ainda, segundo Helmut, 

um dos grandes objetivos também é a contribuição para um mundo melhor: 

O destino fez nossos espíritos, nossos corpos, nossas almas se conectarem, 

para que, depois de um longo caminho laborioso, imaginássemos e 

realizássemos a Escola de Areia, conhecida e reconhecida em toda a África e 

em todo o mundo como a Casa Mãe da Dança Africana. Destino! Da 

"orientação" de Aloopho, em quem acredito, a orientação de nossos ancestrais 

que não sem cor, são apenas almas que acreditam conosco que nossa missão 

era, e ainda é, esse lugar em Toubab Dialaw, construído sobre a areia, entre 

rochas vermelhas, forte e pronto para apoiar, estabilizar esse projeto de 

colocar dançarinos de toda a África, de todo o mundo num lugar que se une 

através da dança. Assim inspiramos paz, alegria de viver, alegria de criar 

dança, mas também, um mundo melhor através da dança... (Depoimento de 

Helmut In MALÉCOT, 2018, p.46) 

 Um dos importantes estágios realizados na escola foi organizado reunindo-se cerca de 

quarenta bailarinos de aproximadamente vinte e cinco países africanos de língua francesa, 

portuguesa e língua inglesa, durante um período de três meses por três anos consecutivos. Os 

formados são conhecidos como os “Sablistas" e são eles quem “têm os meios para enfrentar 
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suas esperanças, criar, viver de sua arte, trazer à tona, expor, existir e estender a voz desse 

jovem africano através da criação coreográfica” (MALÉCOT, 2018, p.56). 

Todos os estágios na Ecole des Sables têm uma dimensão humana em 

primeiro lugar. Você não pode fazer essas coisas se não gosta de 

compartilhar. Inevitavelmente, você sai com o desejo de ser mais 

generoso, no palco e na sua vida cotidiana. (Depoimento de Daudet 

Grazai, “Sablista” da Costa do Marfim In MALÉCOT, 2018, p.55). 

2.3 Transmissions: Encontros significativos para a perpetuação e transformação de seu 

legado pelo mundo e a materialização desses atravessamentos sob a perspectiva do 

meu corpo em cruzo 

Transmission foi um importante ciclo de formação no qual Germaine treinou cerca de 

vinte coreógrafos-dançarinos para o ensino de sua técnica. Em vários países, eles estendem seu 

ensino artístico, técnico e sensível. Dentre as profissionais que seguem trabalhando ativamente 

com a coreógrafa destacam-se Alexandra Seutin (Londres), Aida Colmenero Diaz (Espanha) e 

Ise Verstegen (Países-Baixos), esta última, organizadora da formação da qual tive o prazer de 

participar no ano de 2019. Ise e Aida criaram a associação Lanla em parceria com Germaine 

Acogny e juntas organizaram regularmente durante muitos anos cursos internacionais 

dedicados à Técnica Acogny (MALÉCOT, 2018, p.57). 

A Técnica Acogny é a liberdade na disciplina, a alegria do corpo, a 

alegria de compartilhar, de sentir quem você é e quem é o outro. Ser 

feliz com isso, realmente juntar a energia e ir para outro nível. Podemos 

misturar a técnica Acogny e a dança clássica e também ter alegria e 

liberdade nessa técnica, você pode facilmente misturar a experiência de 

vida com ela (Depoimento de Ise Verstegen In MALÉCOT, 2018, 

p.58). 

Assim, em todo o mundo, como “milhares de grãos de areia transportados pelo vento, 

os sopradores de areia não estão apenas desenvolvendo a Técnica de Dança Acogny, mas 

também uma maneira de entender a si mesmos e seu ambiente” (MALÉCOT, 2018, p.58). A 

autora diz ainda que a proposta compreende o elo que une o ser humano à natureza como uma 

certa maneira de viver e conceber o ato de dançar e criar.  

Na busca por compreender a técnica de dança moderna africana de Germaine Acogny 

como uma potente possibilidade de atravessamento dessas questões, tendo como foco a práxis 

das artes da presença contemporânea é que encontro um lugar fértil para reexistir. “É neste 



58 

 

vazio – fresta – que eclodem as táticas de resiliência que jogam com as ambiguidades do poder, 

dando golpes nos interstícios da própria estrutura ideológica dominante” (SIMAS & RUFINO, 

2018, p.14).  

Compreendo esse movimento de Germaine como um exemplo fundamental de 

resiliência, de compreensão dessa zona de contato entre culturas hegemônicas e contra-

hegemônicas como fértil, frisando a importância das negociações materiais e imateriais no 

campo de batalha e mandinga que é o das culturas colonizadas. 

O Atlântico como encruzilhada não é somente o lugar de travessia, mas 

também o de mobilidade no sentido da reinvenção e da continuidade. A 

encruza de Exu aponta caminhos enquanto possibilidades: cruzando 

perspectivas, a encruzilhada transatlântica é a categoria que, a partir dos 

princípios explicativos do mundo assentes em Exu, nos fornece bases para 

pensar a trágica experiência de deslocamentos forçados e não retorno também 

como uma possibilidade de reinvenção da vida, de culturas resilientes que se 

recodificaram no próprio trânsito (SIMAS & RUFINO, 2018, p.55). 

Por se tratar de um trabalho extremamente vasto e complexo, não seria possível abordar 

e discutir todos os pormenores de sua técnica nesta dissertação. Trago aqui alguns dos aspectos 

que são primordiais para seu trabalho, mas, sobretudo para as redes de ideias organizadas e 

desenvolvidas para esta pesquisa em questão. Dessa forma, as noções de composição de um 

movimento basilar espiral e ininterrupto da coluna juntamente com a noção de pulso, o ritmo 

do batimento cardíaco, são extremamente necessárias para essa concepção de corpo integrado, 

um corpo-vivo: “Em África, mais do que em qualquer outro lugar, dança é ainda hoje a própria 

expressão da vida” (ACOGNY, 1994, p.12). 

Quando dançamos, podemos trazer nossa respiração, nosso batimento 

cardíaco e a pulsação de nossos braços e pernas para um uníssono, como se 

estivéssemos literalmente fora de nós mesmos, nossa personalidade se divide 

um transe. Pesquisas sérias podem encontrar uma explicação científica para 

esses fenômenos. Isso requer uma estreita cooperação entre as gerações mais 

velhas, rica em tradição e a geração mais jovem educada nas escolas 

racionalistas ocidentais. Todo um programa de pesquisa poderia ser 

considerado, o que deveria interessar a todos aqueles que se preocupam com 

a relação entre tradição e modernismo na África Negra, especialmente na 

esfera da música e da dança (ACOGNY, 1994, p.16-17). 

A partir do estabelecimento deste pulso que conecta os pés ao chão, à terra e o topo da 

cabeça ao céu é que nascem e se desenvolvem todos os movimentos que se expandem para o 

restante do corpo. Uma conexão tridimensional que possibilita o entendimento do ser por 
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completo. Segundo Acogny (1994), as danças africanas estão em constante diálogo com o 

cosmos, como elas são a base para a criação de sua técnica, compreende-se o corpo como um 

mini-cosmos onde o tórax/peito metaforicamente representa o sol, o púbis/chacra sexual as 

estrelas, as nádegas (símbolo tão caro aos negros e a cultura africana e ao mesmo tempo de 

uma importância estrutural para o corpo de todo e qualquer indivíduo), a lua:  

Naturalmente, todo país africano se orgulha da especificidade de suas danças, 

seus costumes. Mas podemos também procurar o que os une. Nós temos 

danças para todas as circunstâncias da existência humana. Neste livro, as 

descrições de dança são baseadas em movimentos característicos, que dão 

origem a variações e transições. Dançarinos são livres para improvisar com 

base nesses movimentos, cada um de acordo com seu talento e agilidade  

(ACOGNY, 1994, p.23). 

O corpo deve manter esse movimento contínuo com o cosmos e as relações com cada 

uma de suas partes. A coluna é tida como a serpente e árvore da vida - relacionada ao Baobá - 

árvore de maior importância dentro da cultura senegalesa, símbolo maior da ancestralidade, já 

que está ligada ao ato de contar histórias, aos griots, ao ato de transmissão de conhecimento 

através da oralidade para  manutenção da tradição46.  

Nas danças tradicionais africanas, “os idosos têm mais a permanecer do que ninguém, 

mais a se comunicar, a se apegar, para que seu conhecimento possa sobreviver a eles para 

enriquecer as gerações futuras. A dança é o meio de escrever, de inscrever conceitos criados e 

não criados no tempo e no espaço” (MALECÓT, 2018, p.11). Todos os movimentos cósmicos 

do corpo começam pela coluna vertebral e a partir do trabalho da coluna é que se criam, recriam 

e desenvolvem os tipos de movimentação. O trabalho da coluna pode ser dividido em diversas 

fases como oscilação, rotação, vibração, ondulação, contração, torsão e tremulação.47 

Outro aspecto importantíssimo da técnica Acogny é a marcha, que deve ocorrer em 

decorrência do primeiro aspecto e que basicamente é um trabalho a partir da percepção do simples 

caminhar, seu ritmo e andamento que se torna tão complexo quando posto em cena/ação e então 

nos ajuda a perceber o estabelecimento ou não destas conexões necessárias. O modo de vida do 

contexto cultural senegalês é o mote para a maior parte da grande diversidade de movimentos, 

sendo a forma de comer, andar, conversar, viver e experienciar o mundo que dá vida a proposta. 

 
46 A tradição aqui não é entendida como uma forma estanque de ser e estar no mundo, mas uma tradição 

transmutável que só se dá na experiência da cultura, sempre, em processo de transformação. 
47 Não abordarei estes aspectos técnicos específicos com detalhe neste trabalho. 



60 

 

Dançar também significa falar a língua dos animais, comunicar-se com as 

pedras, entender o canto do mar e o sopro do vento, conversar com as estrelas, 

aproximar-se do trono da existência. Significa transcender completamente 

nossa condição humana lamentável e participar plenamente da vida profunda 

do universo (Depoimento de Maurice Bejárt In ACOGNY,1994, p.8). 

A noção essencial intrínseca do cruzo entre ritmo e movimento, música e dança está 

mais que presente nas danças tradicionais africanas, sendo explicitada em seu último 

depoimento no livro African Dance (1994): 

Os ritmos e cânticos específicos são conhecidos pelos percussionistas e 

dançarinos iniciados. Cada divindade tem um ritmo distinto e a presença 

divina lidera a dança. O período de iniciação familiariza os neófitos com as 

regras consagradas pelo tempo, que lhes permitem dominar seus corpos, 

ensinar-lhes o autocontrole e dar-lhes força e determinação para superar as 

dificuldades e superar-se. (p.12) 

A autora pontua uma imensa gratidão em ter a oportunidade de realizar pesquisas 

também na diáspora africana em solo brasileiro, que atravessam sua proposta de alguma forma. 

A minha busca por uma história verdadeira, fiel e representativa em relação ao continente 

africano, apesar de ser um guia interessante para o meu percurso de investigação acadêmica, 

abre um campo de possibilidades infinitas de fabricações de sentido, que apresentam um grande 

risco de reprodução de essencialismos pautados na herança colonial. 

Ao invés de evoluir, no sentido linear e ocidental da expressão, ele se 

transforma. A evolução, como instância domesticadora, é a impossibilidade 

do encante e a maior inimiga da transformação, do cruzo, da disponibilidade 

da alteridade como fundamento do ser descolonizado (SIMAS & RUFINO, 

2018, p.101). 

Num processo inverso, para atestar a complexidade e possibilidade de modernidade a 

partir de parâmetros da dança africana é que Germaine consolida sua proposta poética.  

Conhecida como a mãe da dança moderna africana, a coreógrafa trabalha o movimento com 

base nas danças tradicionais da África Ocidental e nas experiências de uma corporeidade negra 

em trânsito, cria-se uma movimentação singular, representativa dessa rede histórica de 

negociação das relações de poder. Essencialmente relacionada à cosmovisão Africana, busca 

manifestar no sujeito a consciência de sua efetiva participação da natureza, mesclando 

arquétipos habituais da cultura senegalesa como o caminhar, conduzir, vestir, lavar, etc., aos 

arquétipos de fenômenos naturais como do baobá - a árvore da vida que possui metaforicamente 

raízes viradas para o céu. 
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Assim, por seu trabalho de desenvolvimento de uma africanidade cultural tão 

ancorada em seu tempo quanto respeitando tradições, Germaine Acogny é 

uma das que permitiram à consciência negra eclodir, florescer, frustrar os 

complexos nascidos do colonialismo tão bem apontado por Frantz Fanon. 

Contemporânea e de vanguarda, ela participou do tremendo impulso cultural 

iniciado por Léopold Sédar Senghor, no Senegal, para a expansão do campo 

de influência da cultura africana no mundo. Através de sua pesquisa sobre 

danças patrimoniais, na base de sua técnica, ela dedicou sua vida a construir 

uma ponte entre o passado e presente para um futuro melhor. 

Internacionalizando a dança africana como uma forma moderna e evolutiva, 

trazendo ao mundo uma visão, uma técnica de dança o mais próximo possível 

da relação dos seres humanos com o meio ambiente, ela conquistou, em todos 

os continentes, além das diferenças de culturas, enriquecimentos mútuos, 

abrindo-se para o fato de que se complementam em vez de se confrontarem e 

de competir entre si (MALÉCOT, 2018, p.7-8). 

Essa prática pode auxiliar no desenvolvimento da compreensão do ser humano como 

parte da natureza de forma horizontal, superando os limites de hierarquização em função da 

racionalidade. Como salienta Mbembe (2018, p.310-311) “Opondo-se ao mundo dos não-

humanos, a humanidade opõe a si mesma. Pois afinal, é na relação que mantemos com o 

conjunto do vivente que se manifesta, em última instância, a verdade daquilo que somos”.  

No ato de dançar, elas perdem provisoriamente a lembrança de suas cadeias. 

Abandonam os gestos habituais e se libertam (...) toda energia aprisionada no 

corpo, sob a terra, nos rios, nas montanhas, no mundo animal e vegetal é 

liberada de uma vez e nenhuma dessas entidades mais tem equivalente ou 

referente identificável (MBEMBE, 2018, p.248-249). 

Ao entender corpo em sua totalidade como central para a produção de conhecimento, a 

técnica desenvolve habilidades para que cada corpo descubra seu próprio modo de executar e 

experienciar essa dança, para que se compreenda a singularidade dentro de um contexto 

pluriversal. Além disso, propõe um novo paradigma a partir de uma perspectiva africana, uma 

disrupção a imagem construída de uma África primitiva e tribal, sinônimo de linguagens 

artísticas simplistas e/ou ultrapassadas. “Nos cruzos atlânticos (...) a morte foi dobrada por 

perspectivas de mundo desconhecidas das limitadas pretensões do colonialismo europeu-

ocidental. Elas são as experiências de ancestralidade e de encantamento” (SIMAS & RUFINO, 

2018, p.11). Assim, encontrar e abrir as fissuras nessa historiografia limitada não é tarefa 

difícil, nota-se que em toda construção de saber ocidental houve sempre um encontro com o 

não-ocidental, porém dificilmente penetrou-se estas ranhuras epistemológicas com o intuito de 

valorização destes “outros” saberes, todavia, acredito ser este um caminho capaz de expandir-

nos a consciência e impulsionar uma percepção e escuta criativa que possibilite experienciar, 

habitar e co-existir no mundo de uma maneira mais íntegra e sustentável. 
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3 CAPÍTULO: PRODUÇÃO DE SABER/FAZER A PARTIR DA ZONA FÉRTIL DE 

COEXISTÊNCIA ENTRE MUNDOS E CULTURAS EM QUALIDADE POÉTICA  

É precisamente nesta especialidade, neste modo de ser tão singular, que reside 

a principal característica do que entendemos por Cultura Ocidental. A questão 

subsiste a partir desse primeiro ponto, que bem poderia ser resumido com a 

frase: a Cultura Ocidental é uma cultura hegemonizada e hegemonizadora 

pela e através da técnica. É a partir desse primeiro ponto que pretendemos 

começar a desenvolver alguma argumentação para, a partir daí, nos 

encontrarmos com a dimensão poética e com o modo ou os modos como essa 

dimensão se realiza no contexto de predomínio inconteste da técnica 

(JARDIM, 1999, p.11). 

É nesse sentido que me proponho então, neste capítulo, a apresentar parte da criação 

artístico-acadêmica in progress intitulada Encruzada. Como uma subversão também técnica 

da normativa maneira ocidental de produção dos textos de dissertação, proponho uma conversa 

mais íntima com a linguagem poética, que compreendo como produção de saber essencial e 

estritamente vinculada a esta investigação.  

Como exemplo desta abordagem metodológica, o Center for Arts-Informed Research, 

criado em 2000, fornece um contexto para promoção de pesquisas inovadoras que incorporam 

processos e formas das artes em trabalhos acadêmicos com o objetivo de promover o 

conhecimento e fazer a ponte entre a academia e a comunidade. Isso foi importante para, nas 

palavras de Eisner (1993, p.9), "alcançar complementaridade em vez de hegemonia 

metodológica" (In ARDRA; KNOWLES, 2007, p.50). 

Em relação especificamente à forma, por exemplo, no capítulo sobre a Arts-informed 

Research, os autores indicam alguns princípios que podemos resumir como: 1. “forma como 

gênero” (ou seja, “unificar” a maneira de representar a pesquisa com o processo de pesquisa); 

2. “forma como método” (tomar em conta a influência da linguagem da arte a que o pesquisador 

se dedica como modo de constituir sua percepção do mundo); 3. “forma como elemento 

estrutural” (maneira de organizar a apresentação e os processos da pesquisa orientada por certa 

forma artística); 4. “forma como elemento técnico” (atenção aos modos de apresentação do 

texto e outras mídias); 5. “forma como elemento de comunicação” (considerações sobre como 

essa forma chega ao público); 6. “forma como elemento estético” (uso de princípios de 

composição e escolhas sobre como o trabalho deve aparecer); 7. “forma como elemento 

procedimental e emergente” (compreensão de que a forma muda conforme o processo de 
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pesquisa); 8. “forma como reflexo da qualidade da pesquisa” (cf. KNOWLES e COLE, 2008, 

pp. 62-63). 

O processo de criação deste trabalho de investigação se divide em três eixos 

fundamentais que conversam entre si, contaminando assim a co-existência uns dos outros:  

Primeiro o espetáculo cênico-musical inspirado principalmente na obra Fogo no Mato: a 

ciência encantada das macumbas de Luiz Antônio Simas e Luiz Rufino. Sua estrutura, em 

formato de roteiro, será apresentada e discutida de forma integral neste capítulo. O meu 

encontro fortuito com esta obra foi responsável por esta articulação final de todo o texto da 

dissertação,  tecendo novos fios a partir dos conceitos de cruzo, pedagogia das encruzilhadas, 

pesquisador cambono, caboclização, campos de mandinga e batalha, padilhamento dos corpos 

e a potência exusíaca e oxalufânica, com os quais atravesso esse resultado cênico-musical, 

explicitando a metodologia de composição, criação e articulação entre teoria/prática e produção 

científica/poética. Segundo, a produção audiovisual48 como um resultado poético-acadêmico 

que articula a linguagem poética com o arcabouço teórico de forma mais aprofundada. E 

terceiro a gravação de áudio das composições musicais criadas e desenvolvidas a partir dessas 

intersecções supracitadas.49 

“A astúcia de praticar a dobra na linguagem é a forma que temos de não nos 

subordinarmos diante da imposição de normas que nos violentam e nos negam enquanto 

possibilidade. Assim, se diz para não dizer e não se diz para falar” (SIMAS & RUFINO, 2018, 

p.73). Portanto, torna-se essencial, neste trabalho de pesquisa teórico-prática, assumir 

conscientemente outras formas e linguagens como proposição disruptiva dos métodos e 

metodologias da produção acadêmica/científica, através das poéticas do corpo, dos interstícios 

das tecnologias contemporâneas, das possibilidades de criação, recriação, de dizer o não dito, 

de apresentar processos de construção de conhecimento que não se esgotam em um material 

escrito com formato padronizado e pré-definido, pois escapa-se pelas entrelinhas, escorre pela 

rede dos computadores e se espalha como um vírus praticado no pó da cabaça de Exu, que é o 

pó do encontro que alimenta a vida. Dessa forma, o material poético, sejam textos cênicos, 

partituras corporais, materiais expressivos, arranjos e composições musicais, desde a lírica até 

a melodia, está completamente orientado por esse universo de investigação, e se apresenta 

 
48O teaser do material está disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=3C7DRHpJ__8. 
 
49 As letras, cifras e partituras estão no apêndice 3 deste trabalho. 

https://www.youtube.com/watch?v=3C7DRHpJ__8
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também como produção de conhecimento que possibilita a experiência sensível dessa pesquisa 

em sua completude, pois: 

O drible, a esquiva, a rasteira são saberes incorporados que operam em meio 

ao jogo! A palavra em toda a sua complexa constituição é parte da presença 

do corpo, de seus poderes e possibilidades. Na perspectiva dos saberes que 

fundamentam o que viemos a traçar como uma epistemologia das macumbas 

não há separação entre (...) palavra/corpo/pensamento (SIMAS & RUFINO, 

2018, p.52). 

 

3.1 Um passeio pelo roteiro cênico-musical Encruzada 

As encruzilhadas são entendidas como as zonas de contato entre os diferentes saberes e 

culturas. 

O cruzo, como arte das amarrações e dos enlaces de inúmeros saberes 

praticados, produz os efeitos de encante; aqueles que se constituem através 

das zonas de contato – encruzilhadas – formadas por múltiplos saberes. O 

alargamento do presente, a coexistência de outras cosmovisões e 

temporalidades e o conhecimento como prática de autoconhecimento são 

indicações de possibilidades, a partir do exercício do cruzo e das encantarias 

versadas em seus entroncamentos (SIMAS & RUFINO, 2018, p.34). 

 

PRELÚDIO  

(Canção “Chorare”) 

 

ÁUDIO SONS DO ÚTERO50 

FLAUTA 

VIOLA 

CABAÇA 

SEMENTES 

DEFUMAÇÃO 

 

 
50 Alinhamento à esquerda e letra em caixa alta representam as indicações do arranjo musical e ambiente cênico. 
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(Fumo do cachimbo de Exu por todo o espaço, um corpo nu molhado no centro representando 

o nascimento, um feto, a fumaça aos poucos vai esmaecendo e o corpo vai se tornando mais 

visível, ao seu lado duas cabaças representando os timbres do berimbau “médio e viola” som 

da flauta de uma qualidade oxalufânica de Exu, sons de útero e de Exu e a terceira cabaça 

“gunga”. O mestre como a qualidade de Enungbarijó - a boca coletiva de Exu, entra em cena 

com esta cabaça e executa uma partitura corporal com base em movimentos de capoeiragem 

e aos poucos derrama o pó (terra) da cabaça sobre o corpo molhado criando assim o barro, 

símbolo do nascimento e crescimento da terra fértil dessa primeira instância do corpo-feto e 

depois  junta-se ao coro.) 

 

 

O que entra de maneira enfeitiçada sai como outra, também cheia de 

feitiços. Assim, a partir do perspectivismo da boca que tudo come, podemos 

indicar que diferentes referenciais que se cruzaram – santo católico e orixá – 

são engolidos e cuspidos de forma transformada. Dessa forma, o que é 

cuspido denota outra coisa, não mais a primeira e nem a segunda, mas uma 

terceira, híbrida, ambivalente e interseccional (SIMAS & RUFINO, 2018, 

p.70). 

Corpo-Coro: Ifá, o orixá da adivinhação, ensina que Exu é aquele que fuma o cachimbo e toca 

a flauta. Ele fuma o cachimbo para absorver as oferendas e toca a flauta para restituir o axé, a 

energia vital. Absorção, ingestão, doação e restituição são funções primordiais do Bará, o 

“Senhor do Corpo”: A boca que tudo come. O campo da cultura é território de Exu: é lá que  

Bará engole o que chega como oferenda e devolve como oferta, através do axé, a força que 

inaugura a vida como vitalidade na experiência física. Ifá diz ainda que em certa feita Exu foi 

desafiado a escolher entre duas cabaças, qual delas levaria em uma viagem ao mercado de Ifé? 

Uma continha o bem, a outra continha o mal. Uma era remédio, a outra era veneno. Uma era 

corpo, a outra era espírito. Uma era o que se vê, a outra era o que não se enxerga. Uma era 

palavra, a outra era o que nunca será dito. Exu pediu imediatamente uma terceira cabaça. Abriu 

as três e misturou o pó das duas primeiras na terceira. Balançou bem. E desde então, remédio 

pode ser veneno e veneno pode curar, o bem pode ser o mal, a alma pode ser o corpo, o visível 

pode ser o invisível e o que não se vê pode ser presença, o dito pode não dizer e o não dito pode 

fazer discursos vigorosos. Pois para tudo na vida camaradas, o que mata não é o veneno e sim 

a dosagem…  

Se os conhecimentos são produzidos e encantados nos cruzos, eles não 

podem ser detidos e mantidos sobre a posse de um único agente. Eles devem 
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se manter em mobilidade, em constantes fluxos, em encontros, 

contaminações e afetos (SIMAS & RUFINO, 2018, p.39).  

 Assim como o conhecimento produzido por esta investigação não pode se encerrar em 

uma única linguagem e/ou modelo que restringe sua fluidez. Para que esse conhecimento seja 

incorporado são necessárias outras cores, outras paginações, outros formatos... As entrelinhas, 

as rubricas, o não dito é tão importante quanto o que está escrito, esse trabalho é para ser visto, 

mastigado, tragado, sendo essencial que cada corpo se permita cruzar esse material podendo 

atravessá-lo com suas experiências, histórias, desejos, anseios e afetos... 

ATO – RAÍZES PARA O CÉU 

 

(O corpo-feto vai aos poucos entrando em estado de árvore e criando raízes sob o tambor) 

 

ÁUDIO TAMBOR DE MALÊ51 

O símbolo da Acogny Techinique, o Fromager, com um tronco provido de 

espinhos "para se proteger", pois “a vida não é fácil!” Não foi escolhido 

aleatoriamente: o Fromager é uma árvore enorme, que encontramos muito 

em Casamança. Ele extrai sua energia de suas raízes profundas para subir e 

abrir em direção ao céu. Este é o significado fundamental que dou à minha 

dança: mergulhar em suas raízes para redescobrir a herança tradicional que 

cada um de nós carrega dentro de nós como inspiração para a criação de obras 

contemporâneas. Proponho uma evolução das danças tradicionais em direção 

a uma expressão contemporânea, permanecendo ancorada na imensa riqueza 

e variedade dessas danças tradicionais, que são um diálogo permanente com 

o cosmos. Tomamos a influência do céu, da terra e de outras culturas, mas 

sempre permanecemos quem somos. É o enraizamento e a abertura 

(MALÉCOT, 2018, p.28). 

Germaine fala muito de si, de sua família, seus ancestrais em seu trabalho, faz também 

uma espécie de autobiografia nas suas coreografias e criações artísticas, onde enfatiza o valor 

 
51 Os malês, como foram chamados, organizaram comunidades no Rio de Janeiro, Salvador e no Recife e 

marcaram o cenário político e religioso brasileiro. Embora não a origem do nome malê seja objeto de disputa, há 

um consenso de que o a palavra se refere aos escravizados africanos muçulmanos, ou seja, adeptos ao Islã. Como 

explica Reis: “Na Bahia de 1835, os africanos muçulmanos eram conhecidos como “malês”. A origem do termo 

tem sido objeto de disputa. Braz do Amaral, por exemplo, sugeriu que derivasse de “má lei”, que seria como os 

católicos consideravam o Islã, em oposição à “boa lei” da religião católica. (...) Nina Rodrigues, primeiro 

estudioso competente dos malês, sugeriu que o termo deriva de Mali, o poderoso Estado muçulmano da Costa do 

Ouro. Contudo, a explicação que nos parece mais sensata e direta é apresentada por Pierre Verger, Vincent Monteil 

e Vivaldo da Costa Lima, que associam o termo male a ìmále, expressão iorubá para muçulmano. Ìmále, por sua 

vez, é apontado por Kathleen Stasik como sendo derivado de Mali. (...) No entanto, deve ficar claro que na Bahia 

“malé” não denominava o conjunto de uma etnia africana particular, mas o africano que tivesse adotado o Islã, 

embora, se quisermos ser bem estritos e etnicamente corretos, malês seriam apenas nagôs islamizados. Porém, 

nagôs, haussás, jejes, tapas – enfim, indivíduos pertencentes a diversas etnias – eram tidos, se muçulmanos, por 

malês” (REIS, 2003, p. 177 apud SIMÕES, 2019, p.46). 
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simbólico da conexão ao chão necessária para que a Mãe Terra dê vida às nossas almas. Esse 

vínculo com a natureza é sem dúvida um fio condutor a partir do qual o trabalho de Germaine 

é tecido: “Temos uma base comum e é essa a essência que guardei na minha técnica de dança: 

ancoragem no chão, elevação ao céu, contato com o céu e a terra, toda essa filosofia de natureza, 

estar em contato e interagir com ela” (MALÉCOT, 2018, p.28). Assim tento traduzir essa 

perspectiva na primeira cena: 

Corpo-Coro: Para entrar em estado de árvore é preciso partir de um torpor animal de lagarto 

às três da tarde no mês de agosto. Em dois anos a inércia e o mato vão crescer em nossa boca. 

Sofreremos alguma decomposição lírica até o mato sair na voz.52 

(Canção “Malê”. Blackout, corpo-árvore sai de cena, a cena é limpa) 

INTERLÚDIO 1 

Projeção de imagens antigas de crianças, famílias, o interior de Minas, São Paulo, Maranhão, 

Mato grosso... A natureza de ser criança, do brincar, do viver e se conectar. A infância, o 

espírito do erê, de festança e brincadeira na rua, vozes de crianças, apito, sinos, cantos, galhos 

[representação do pedaço de pau do berimbau]) 

Dentre os vários movimentos da técnica  Acogny  como a "caminhada da 

chuva", "simbiose", "a oferta", a "boneca Ashanti", etc ... está presente, antes 

de tudo, um trabalho sobre o indivíduo: “se você não sabe para onde está indo, 

olhe de onde você vem (...) O saber mais forte e mais importante adquirido 

com o treinamento é o que cada dançarino compartilha de si para aprender 

com os outros (MALÉCOT, 2018, p.52-53). 

 

(O coro brinca e canta com este espírito dos erês construído de forma digital) 

 

Vozes em off: Como pegar na voz de um peixe? E um sapo que engole as auroras? Eu escuto 

a cor dos passarinhos. Hoje eu desenho o cheiro das árvores. E não tem altura o silêncio das 

pedras.53 

 

ATO 2 – EU DESEJO QUE VOCÊ ENCONTRE O CAMINHO DE VOLTA  

 

 
52 Compilação de poemas de Manoel de Barros. 
53 Idem. 
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Corpo-Coro: A pombagira é o encontro entre a força vital do poder das ruas que se cruzam e 

a trajetória de encantadas ou espíritos de mulheres que viveram a rua de diversas maneiras. A 

corte das pombagiras é vasta, suas passagens nos mostram que tiveram grandes amores e 

expressaram essa energia vital transgredindo as amarras socioculturais que tentam fixar a 

mulher nos limites de determinada condição. Assim, uma das principais marcas de seu caráter 

é ser um signo potencialmente livre… e é nas potências das sabedorias do corpo, no território 

corporal que o colonialismo ataca em primeiro lugar, na tentativa de regulação e morte desse 

corpo, seja física ou simbólica e é a partir daí que torna-se emergencial rodar as saias e 

incorporar movimentos que deem lugar a outros conhecimentos. A tesourada é certeira e corta 

as lógicas do pecado e da razão. Os giros da saia rodada indicam outras rotas, perspectivas 

trangressivas de padilhamento dos corpos... que é essa instância de trangressão e liberdade. 

Para finalizar arrisco atar o verso de que o que digo é só para sublinhar o que o movimento 

dela já enunciou. Gargalha-se.  

 

(A rua anterior se transforma na rua noturna, os bares, botecos, botequins, cabarés. O público 

é convidado a se sentar, comer, beber, fumar. Esse cenário demarca a transição para a vida 

adulta e o vinho é a representação do sangue (vermelho/bordô) que por sua vez atua como 

símbolo dessa passagem. A performance corporal da pombagira inicia-se com seu perfume 

que anuncia sua chegada, ela caminha lentamente, vestida com a amarração de um tecido 

vermelho nos seios e uma saia longa também vermelha. Com movimentos que demarcam as 

amarras desse colonialismo, porém faz-se presente em detalhes uma outra essência  

incontrolável do ser, no olhar, nariz, sorriso… Adentra o ambiente, começa a comer e beber, 

bebendo o vinho derrama em si própria, o ímpeto de limpar para estar dentro das normas 

acaba fazendo-a se borrar mais, aos poucos essa figura vai sendo desmontada, cena do salto 

que cai, vidro (garrafa ou taça) que se quebra e a faz tirar os sapatos fora. Ao sentir o chão 

(dança dos pés) percebe aonde está e numa representação de retorno a consciência se encontra 

consigo mesma em sua imagem refletida nos outros. Trabalho corporal focado no olhar, nas 

narinas, expressão facial e dos pés, que retratam o que se passa no interior desse corpo, o 

encontro dela e seus demônios, desmontando aos poucos a sua figura de beleza e 

encantamento. Choro, Grito em silêncio. Canção “Amar de Morrer”) 

A potência exusíaca encarnada no feminino é o que desestabiliza e transgride 

as regulações dos modos de ser calçados em princípios racistas e patriarcais 

conservadores das heranças do colonialismo. A pombagira e as suas 

amarrações de encante configuram um amplo repertório de antidisciplinas 



69 

 

versadas nas encruzas. Essas ações táticas problematizam e reposicionam as 

dimensões do gênero e da raça em uma sociedade que tem o sexismo 

(incluindo nesse o machismo) e o racismo como fundamentos. É na 

gargalhada da mulher pintada como vagabunda que versa o poder feminino 

interseccional, antiracista das ruas, esquinas e terreiros da diáspora africana. 

É essa mesma gargalhada que nos desloca e nos aponta outros caminhos 

(SIMAS & RUFINO, 2018, p.91). 

(No final ela se afoga nas próprias lágrimas e se enreda nas cordas do colonialismo intrínseco 

que a faz perder a voz, é retirada da cena emaranhada pelos fios, que são ao mesmo tempo a 

representação do arame e amarração do berimbau: "capoeira é liberdade, e há um preço para 

essa tamanha liberdade ... ").  

INTERLÚDIO 2 

(O som da água deságua no som do mar, navegação. As cordas, a rede que segura ao mesmo 

tempo em que amarra esse agora corpo-água, vai aos poucos laciando. A transmutação desse 

corpo é que permite essa desamarração, sintonizando outras vibrações, outras formas de ser 

e estar de acordo com os processos da vida, de jogo com as armadilhas, de construção de 

identidades fluidas em meio as incorporações e negociações da cultura.) 

Corpo-Coro: O caboclo é o encantado. O encantado vive nele mesmo, vive no elemento da 

natureza em que se encantou e no outro corpo que se manifesta pelo transe. Ele é o múltiplo no 

uno. É espiritual, é humano. Ele não evolui, se transforma. Ele é o supravivente. Vos os 

sobreviventes, podem virar “supraviventes”, driblando a condição de exclusão – as sobras 

viventes. Deixando de ser apenas reativos ao outro (como um sobrevivente) e indo além, 

inventando a vida como potência (supravivente).  

ATO 3 - NAVEGAR É PRECISO, AFOGAR-SE TAMBÉM 

De acordo com Antonio Jardim (1999), numa discussão sobre a dimensão poética no 

contexto hegemônico da técnica ocidental, traz uma passagem sobre o lema dos argonautas 

“Navegar é preciso, viver não é preciso” apontando uma compreensão sobre precisão e medida 

em relação a vida e as realizações, em que: 

A diferença entre viver e navegar-criar é fundamental para que possamos 

tentar compreender a dinâmica desempenhada pela medida na con-formação 

da Cultura Ocidental. Indistinguir viver de navegar, no lema, é optar por um 

em vez do outro, pela excludência entre realidade e realização. Em última 

análise, é não perceber o encaminhamento da própria formação da Cultura 

Ocidental, que, através do predomínio do plano das realizações em relação à 
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realidade, acabou por priorizar os navegares em relação ao viver, reduzindo 

este também ao que pode ser mensurado, medido, e este é talvez o primeiro 

vestígio, o primeiro índice, enfim, a primeira característica que possamos 

apontar da hegemonia da técnica no contexto cultural ocidental (JARDIM, 

1999, p.14). 

O título deste ato é uma releitura deste lema em direção ao seu sentido original, pois 

sendo a navegação precisa, no sentido de mensurabilidade e exatidão, o é também, o afogar-

se. Duas dimensões de realização que fazem parte da dimensão maior imprecisa da vida. 

(Proposta de criação de um mar com os corpos presentes e suas sonoridades. O público é 

convidado a compor junto. O corpo em seu estado de água, aprende as artimanhas do mar e 

transforma-se em peixe-mulher – a sereia, essa dança demonstra o intento em não se perder 

na imensidão de experiências sensíveis para não ser engolido por esse mar (mundo). Por estar 

frágil após seu processo de derramamento de sangue parece difícil se ancorar, saber quem é, 

onde está, nessa travessia entre mares, culturas, encontros, nem sempre consegue-se manter 

certas raízes e essências, às vezes é preciso afogar-se, afogar partes de nós que podem 

renascer transformadas (processo similar ao da catalização das enzimas54) em um novo ser. 

Canção “Prece ao luar” Instrumental e vozes dos cantos das sereias)  

 

De que natureza era o canto das Sereias? Em que consistia seu defeito? Por 

que esse defeito o tornava tão poderoso? Alguns responderam: era um canto 

inumano - um ruído natural, sem dúvida (existem outros?), mas à margem da 

natureza, de qualquer modo estranho ao homem muito baixo e despertando, 

nele, o prazer extremo de cair, que não pode ser satisfeito nas condições 

normais da vida. Mas, dizem outros, mais estranho era o encantamento: ele 

apenas reproduzia o canto habitual dos homens, e porque as Sereias, que eram 

apenas animais, lindas em razão do reflexo da beleza feminina, podiam cantar 

como cantam os homens, tomavam o canto tão insólito que faziam nascer, 

naquele que o ouvia, a suspeita da inumanidade de todo canto humano 

(BLANCHOT, 2005, p.4). 

 

Aqui faz-se presente também a noção de farrapo humano que Mbembe (2018) define 

como aquele corpo que apesar de apresentar uma figura humana está tão desfigurado e por isso 

mesmo paradoxalmente distante e ao mesmo tempo o mais próximo do humano. “É o infra-

humano. Reconhece-se o farrapo pelo o que sobra dos seus órgãos - a garganta, o sangue, a 

respiração, o ventre, da ponta do esterno a virilha, as tripas, os olhos, as pálpebras” (p.238).  

Assim se alcança um estado duplo, no qual mesmo preso em habitar esta forma humana 

consegue-se um afastamento suficiente para transcender e atingir um certo estado de liberdade 

 
54 Ver capítulo 3, texto final do corpo-oxalufã. (p.75). 
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que pode ser percebido também como parte fundamental da dança de Germaine Acogny: 

Germaine evoca tanto a herança gestual de sua avó, Aloopho, quanto seu 

aprendizado das danças tradicionais africanas e ocidentais, clássicas e 

modernas (...) cada movimento tem um nome de animal, um elemento. A 

natureza é, portanto, onipresente, fonte de inspiração e aspiração. O 

Presidente-poeta Senghor aprecia: "Para expressar a mais alta espiritualidade, 

a Sra. Acogny recorre às aparências do mundo visível, mas deve perfurá-las 

para compreender as imagens arquetípicas depositadas no fundo da memória 

ancestral: imagens de símbolos que expressam surrealidades espirituais. Por 

esse motivo, ela gosta de artistas negros-africanos, porque imagens 

analógicas não teriam significado, não seriam símbolos, se não fossem 

melodiosas e rítmicas, se não fossem cantado e dançado (MALÉCOT, 2018, 

p.28). 

ATO 4 – ASAS DE UMA RASGA MORTALHA55 NA TERRA 

 

(Projeção vídeo rasga mortalha. O agora corpo-ave caído ao chão vai aos poucos tentando se 

erguer para levantar voo novamente. Sons do vento, da mortalha e de outros pássaros 

construídos com o público, agouro.)   

 

GARRAFAS D’ÁGUA 

TAMBOR (IJEXÁ) 

INTERLÚDIO 3 

 

(As redes se transformam nomeadamente no arame (terceiro elemento) e o som do berimbau 

finalmente aparece, como representação da capoeira e de uma conexão ancestral, um porto 

seguro que recebe de volta esse corpo e o ajuda a encontrar sossego em terra firme para 

aprender a caminhar novamente. Canção “Cabocla de pemba” / “Chama eu instrumental”) 

 

Coro: Campos de batalha são campos de mandinga. Assim saímos para para o jogo. Para se 

lançar-se nos campos de batalha é preciso encantar-se na mandinga. Espanta miséria com festa, 

 
55 “A rasga mortalha é o nome popular que se dá na região norte e nordeste à uma pequena coruja, de cor branca, 

de voo baixo. O atrito de suas asas, ao voar, produzem o som de um pano que está sendo rasgado. O povo acredita 

que, quando ela passa sobre a casa de alguma pessoa doente, ela esteja rasgando a mortalha do doente, que, assim 

está prestes a morrer. A rasga mortalha só sai na boca da noite. Conhecida também como Suindara, a rasga 

mortalha é uma coruja que possui fama de agourenta. Em algumas regiões, principalmente no norte e nordeste do 

Brasil, acredita-se que quando essa ave passa por cima de alguma casa soltando um ruído semelhante a um “pano 

sendo rasgado”, é sinal de que algum morador por ali está perto de morrer. Fonte: 

https://manausalerta.com.br/voce-conhece-a-lenda-da-rasga-mortalha-leia-se-tiver-coragem/.  
 

https://manausalerta.com.br/voce-conhece-a-lenda-da-rasga-mortalha-leia-se-tiver-coragem/
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da escassez emergem possibilidades. Ladainhas, volta ao mundo, improvisos, pontos atados, 

pitadas de fumo, goles de cerveja, goles de cachaça, patuás, fecha-se o corpo para a luta e o 

abre para o encanto. Se sobrevivemos nos campos de batalha da vida cotidiana, supravivemos 

nos campos de mandinga. Aprendemos com os múltiplos saberes que nos pegam a praticar, de 

forma encruzada, a batalha como política e a mandinga como poética. 

Nas festas, brincadeiras de risos ou de valentias, nos jogos de sorte ou azar, 

nas seduções, movimentos, invocações e transes, a vida é significada a partir 

da invenção de outros tempos/espaços. A brincadeira de roda é também a 

circunscrição de um tempo/espaço em que o saber é praticado como rito: 

terreiro. Por ali cruzam saberes, poderes mágicos, imantados nos limites dos 

corpos e memórias. Nas escritas do jogo da capoeira, o chão cruzado ao pé do 

berimbau, a chamada feita pelo corpo que mente e o corpo que toca o chão 

caído pela rasteira são as formas de sacrifício que encantam a roda como 

terreiro (SIMAS & RUFINO, 2018, p. 45). 

ATO 5 – OTÁ56, A PEDRA VIVE E RISCA: NUNCA ESTAMOS SÓS!  

 

 

(Canção “Eira”. A pedra (quarto elemento adicional) do berimbau que aos poucos transforma 

o som da capoeira em samba de roda. Aparece também a viola – elemento presente em culturas 

de samba de roda mas que aqui assume também o elemento sertanejo, próprio de uma raiz que 

aparece transformada por todas as experiências e vai dando peso a esse corpo-pedra mais 

maduro e seguro em seu contexto cultural de trânsito. Assentada e ancorada na mandinga do 

terreiro, vai surgindo a figura da senhora, a avó, os ancestrais, a experiência de um corpo 

velho: a personagem Dona Olga) 

 

BERIMBAU 

PANDEIRO 

VIOLA (SAMBA DE RODA) 

 

Dos terreiros praticados emergem histórias, dentre as muitas que nos 

cruzaram e que alinhavam nossas redes de saber, e narrativas que contam 

sobre como parte dos saberes do outro lado do Atlântico foi trazido para cá. 

Estes saberes atravessaram o mar guardados em pedras (otás). Para nós, 

orientados também por uma ciência encantada, a produção do conhecimento 

e a sua socialização como formas de educação se estabelecem a partir da 

compreensão das experiências humanas como fenômenos que articulam vida 

e arte (SIMAS & RUFINO, 2018, p.46-47). 

 
56 As otás (pedras) representam os saberes guardados e reinventados ao longo da travessia do Atlântico. 
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Coro: O que os velhos ensinam é que existem inúmeras formas de luta. Esses velhos, através 

de suas sabedorias, inventam formas de praticar a dobra no sistema. 

INTERLÚDIO 4 

(Entra o coro numa marcha [acogny technique] em um jogo de cena com a projeção das 

procissões, romarias, folias de Reis, Bois e Encantarias) 

 

Dessa forma, a mesma não versa sobre harmonias ou o não 

tensionamento dos conflitos. Ao contrário, assume o conflito como condição 

e potência criativa. Os termos gerados como elementos impossíveis de serem 

classificados em uma única categoria denotam as fronteiras daquilo que foi 

cruzado. As macumbas invocam o orixá negro-africano, o caboclo ameríndio 

baixa e o santo católico é vestido. O corpo do devoto é o campo cruzado 

interseccionalmente em que múltiplos referenciais culturais se amalgamam e 

manifestam-se em diferentes formas de brincar os festejos (SIMAS & 

RUFINO, 2018, p.70). 

 

Coro: Boa noite meus senhores, abra a porta e acende a luz, abra a porta e acende a luz.  

 

ATO 6 - ENCRUZADA 

 

(Corpos e o espaço estão marcados pelos flashes de luz da cruz [encruzilhada] e flechas dos 

caboclos, formando uma estrela sobreposta, setas que apontam para novos e/ou outros 

caminhos. O pó branco do encantamento [a pemba] está em todos os presentes e dentro da 

cabaça. Vestem-se com tons de branco e dourado. Numa brincadeira, numa festa, os corpos 

verbalizam.)  

 

Corpo 1: Risca-se o ponto, brada-se o som dos valentes guerreiros.  

Corpo 2: No signo encarnado pela força da pemba desenham-se duas flechas cruzadas com 

uma estrela acima delas. 

Corpo 3: Formando uma encruzilhada de setas que demarcam os limites da razão do 

colonialismo e das muitas outras possibilidades que vêm do cruzo. 

Corpo 4: A estrela acima é o símbolo maior do encante, o supravivente não é a morte e não é 

vida.  

Corpo 5: É potência existencial que transgride os limites normativos. 
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Corpo 2: É feixe de luz que corre mundo, corre gira… 

Corpo 3: Movimento que fundamenta o transe como caminho e possibilidades nos segredos 

das encantarias. 

Corpo 1: Dessa forma, camaradas, o caminho do caboclo é todo lugar, é incontrolável...  

Corpo 5: Anda por cima, anda por baixo, escreve o segredo da existência nas folhas. 

Corpo 4: Para nós, assombrados pelo desencanto de um projeto de mundo concebido, a partir 

da morte, como perda de potência, nos caberá romper no mato! 

Corpo 1: Banhar-se na areia… 

Corpo 3: Vestir-se na samambaia… 

Corpo 2: Trazer na cinta a cobra coral… 

Corpo 4: Virar onça!  

Corpo 5: Arara! 

Corpo 1: Sucuri!  

Todxs: E atravessar o mar a nado. 

 

(Todos os instrumentos possíveis, cruzo de sonoridades e timbres num jogo de improvisação. 

Canção “Ode ao tambor”. Ficam somente as vozes com percussão corporal e se finda com a 

brincadeira/folia da catira) 

Este momento representa esse ritual de ensino aprendizagem que encara o “não saber” 

como condição básica e essencial para o trabalho, sem pudores ou tabus, todos compartilham 

saberes de seu território corporal, se formam e formam a outros no encontro e na partilha de 

experiências. O “eu não sei” torna-se “o que eu preciso fazer?”, e cada um pode traçar a 

metodologia que mais lhe convém para imprimir sua maneira própria de fazer e incorporar o 

aprendizado. 

O terreiro, a roda, a esquina, o barracão e todo e qualquer tempo/espaço 

em que o saber é praticado em forma de ritual está a se configurar como um 

contexto educativo de formações múltiplas. Contextos firmados por 

educações próprias, inscritas na cultura e nos modos de sociabilidades. 

Educações que apontam para outras formas de aprendizagens articuladas a 

diferentes possibilidades de circulação das experiências. Esses diferentes 

modos de educação, gerados nas frestas e nas necessidades de invenção da 

vida cotidiana, evidenciam a potência dos saberes de mundo que se assentam 

sob as perspectivas da corporeidade, oralidade, ancestralidade, circularidade 

e comunitarismo (SIMAS & RUFINO, 2018, p. 46). 
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EPÍLOGO 

(A força oxalufãnica simboliza o encerramento de um ciclo e início de um novo [morte e vida]. 

Canção “Banzeiro” instrumental. A dança de Oxalufã é marcada pelo ritmo lento e constante 

dos atabaques.) 

 

Corpo-oxalufã (qualidade primeira): O que há entre o Exu e o Oxalufã? Isso é um processo 

que podemos, de forma brincante, chamar de enzimático. As enzimas, afinal, têm funções 

catalisadoras. Elas catalisam reações que sem a sua presença provavelmente não aconteceriam, 

e dão vitalidade ao funcionamento dos metabolismos. Ao mesmo tempo em que interagem 

gerando novas possibilidades, as enzimas não são consumidas na reação. Elas produzem o 

fenômeno de interação e da transformação, ao mesmo tempo em que permanecem inalteradas. 

Exu é o catalisador de Oxalufã; é a chave para que o metabolismo funfun do orixá da criação 

funcione. Oxalufã por sua vez, é o catalisador das dinâmicas tranformadoras que Exu carrega. 

A ordem dinamiza a desordem, sem deixar de ordenar; e vice-versa. Uma é a catalisadora da 

outra. Dessa forma, as potências de Exu e Oxalufã se cruzam para dinamizar as mais diferentes 

possibilidades de invenção (...) as potências desses orixás não podem ser lidas como dimensões 

estanques e não possíveis de interação. O cruzo alude para as ambivalências, interstícios, 

complexidades, imprevisibilidades e inacabamentos envoltos a todo e qualquer processo 

criativo. Partimos do princípio que o que existe não é uma supressão ou rejeição entre os 

princípios concernentes a cada um dos orixás, mas sim uma capacidade de coexistência, 

catalisação e transformação. Assim, dependendo da dinâmica e das circunstâncias, Exu pode 

ser Oxalufâ e Oxalufã pode encarnar Exu.  

Neste último texto em questão é possível perceber o cruzo de áreas distintas de 

conhecimento, assim como na proposta de cena, que mescla saberes do campo musical, que se 

cruza no território expressivo do corpo, que cruza voz falada com voz cantada, teatro, jogo, 

capoeira, cruza manifestações e tradições populares que de alguma forma atravessaram e 

construíram meu percurso acadêmico e artístico num cruzo de linguagens e conhecimentos. 

O conhecimento é compreendido não como acúmulo de informação, mas 

como experiência. Assim, o que se detém enquanto saber está sempre 

inacabado e em aberto diante das circunstâncias e das formas de relação que 

serão traçadas. Na lógica do pesquisador cambono é prudente que se recuse 

qualquer condição de conhecimento prévio que venha a afetar os princípios 

que inferem mobilidade nas dinâmicas do saber. Manter-se fixo em uma 

certeza é manter-se não aberto aos efeitos de mobilidade necessários para a 
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prática do cruzo. Neste caso, não estamos defendendo o descrédito das 

trajetórias obtidas em experiências anteriores como parte formativa do que 

são as nossas redes de conhecimentos, mas exercitar o jogo de transmutar os 

nossos saberes em ignorâncias. Os cruzos entre saberes e ignorâncias são 

fundamentais para que os mesmos possam se manter abertos e expostos a 

outros movimentos, encantando-se em novas experiências (SIMAS & 

RUFINO, 2018, p.38). 

(Jogo improvisado entre o mestre (segunda qualidade oxalufãnica) e o corpo-cruzo. Vestem 

branco e representando a filosofia da rasteira: “feliz do discípulo que supera o mestre”, após 

a queda o corpo-cruzo ajuda seu mestre a levantar e sorrindo e brincando cantam) 

Corpos em cruzo: (...) O angoleiro quando cai ele cai de mansinho, mas bem de mansinho, 

com o coração sangrando, ele levanta sorrindo… (abraço). (Louvação-Agradecimento) Iê57 

viva meu Deus, Iê viva meu Deus camará. Iê viva meu mestre, Iê viva meu mestre camará. Iê 

quem me ensinou, iê quem me ensinou camará. A jogar capoeira, iê a capoeira camará. Iê meus 

ancestrais, iê meus ancestrais camará. Iê a minha terra, iê a minha terra camará. Iê a Turmalina, 

iê a Turmalina camará. Iê é Doncovim, iê é doncovim camará. Iê é de vovó, iê e de vovó 

camará, iê a minha mãe, iê a minha mãe camará, iê o meu pai, iê o papai camará. Iê os meus 

irmão, iê os irmão camará. Iê a malandragem, iê a malandragem camará. Iê viva a cultura, Iê 

viva a cultura camará. Iê encruzilhada, iê encruzilhada camará. Iê viva os encontro, iê viva os 

encontro camará. Iê quem é de dança, iê quem é da dança camará, o povo do teatro, iê viva o 

teatro camará, iê quem é de música, iê povo de músicamará. Iê quem é brincante, iê somos 

brincantes camará. (Agradecimento a cada um dos presentes, as pessoas vão entrando no palco 

formando uma roda) Iê o Mestre Abelha, Iê a minha Till, Iê é Besourinho, Iê o Bruno e sua 

viola, Iê Gi Tortuguita, Iê a Marie, Iê o tambor, Iê o tambor camará, iê a minha banca, iê viva 

a banca camará, iê Kassy Muniz, iê Kassy Muniz camará, iê Maria Manuel, iê Maria Manuel 

camará, iê viva o Peretta, iê viva Peretta camará, iê a UFOP, iê a UFOP camará, iê PPGAC, iê 

PPGAC camará, iê a todos nós, iê a todos nós camará! (roda com todos) 

 
57 O Iê é percebido como a demarcação de início e fim do jogo da capoeira, aquele momento de transição de ciclo, 

tendo duas qualidades (curta e longa) para pontuar o momento de finalização e em seguida de um novo início. 

Assim neste caso, representa também o fim/início do jogo da vida : “O Iê longo representa que algo vai acontecer, 

é o início de uma cantoria que representa uma história, um acontecimento, um conselho, uma homenagem a uma 

cidade, a uma pessoa ou um alerta para o aluno que vai jogar naquele momento. Acontece no início da roda e no 

decorrer do jogo. O Iê curto é sinal de pausa da roda para novamente iniciá-la com o Iê longo, que é seguido de 

uma fala cantada lentamente do Mestre, a ladainha. O Iê curto é para parar a cantoria ou parar a roda ou chamar a 

atenção de alguém que está fazendo algo indevido ou o próprio jogo que não está indo bem na concepção do 

Mestre.” (Depoimento de Mestre Abelha) 
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Voz-off (Oxalufã - o Deus da Criação): Meus filhos, a encruzada ensina que não há somente 

um único caminho. A encruzilhada é campo de possibilidades. É lá o tempo e o espaço onde 

Exu faz a sua morada e se mantém na guarda de minha casa. Na vida vocês são desafiados a 

encruzar as dobras do mundo. Vocês são herdeiros desse mundo dividido e as vossas invenções 

emergem das fronteiras, das astúcias, mandingas e desobediências que devem ser operadas ao 

cruzar das duas bandas. O novo mundo deve ser inventado cotidianamente na produção da vida 

enquanto possibilidade. O pó da diferença entre a primeira cabaça e a segunda só serve se for 

para problematizar e provocar essa terceira cabaça, que guarda os componentes e perspectivas 

de cada corpo, cada banda, para formar no encontro, no cruzo, de forma encruzada, um ou 

vários elementos novos.  

(O texto é dado enquanto organiza-se o ritual da cabaça, todos são convidados a participar. A cabaça 

no centro, organiza-se então um círculo envolta. Os presentes retiram um pouco do pó da cabaça, 

passam por suas mãos imprimindo sua energia e seguindo um breve gesto improvisado, em silêncio. 

No final, o corpo-cruzo segura a cabaça, mistura, pega o pó que está nela e sopra para todos, o ritual 

finda-se com palmas.) 

O ritual da cabaça é parte integrante das práticas fundamentais da Acogny Technique e 

das práticas tradicionais de rituais africanos, normalmente com água, folhas e flores, adaptado 

aqui para o mito norteador do pó da cabaça de Exu. 

A atitude do pesquisador cambono equilibra-se entre a desconfiança das 

certezas que lhe são apresentadas e dos caminhos que reivindicam como 

formas alternativas. É, em suma, um saber cismado, aquele que é aliado da 

dúvida. A atitude do pesquisador cambono é um ato de praticar a cisma como 

uma arte de inacabamento. Ele se lança de corpo aberto para os cruzamentos 

e alinhava suas narrativas acerca dos conhecimentos na mesma medida em 

que as vive sob a lógica das encruzilhadas (SIMAS & RUFINO, 2018, p.39-

40). 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No primeiro momento desta dissertação propus uma discussão sobre os possíveis 

entendimentos em relação ao meu lugar de fala, ou seja, de que forma o meu corpo e a minha 

corporeidade crítica constroem essa rede de conhecimento e como guiam esse processo de 

investigação. A partir dessa concepção primeira, faço uma interpretação deste trabalho do 

modo como se apresenta em três grandes manchas conceituais fundamentais:  

Primeiro, a discussão sobre raça, essencial nas construções histórico-sociais da 

sociedade moderna/contemporânea embasada principalmente na obra de Mbembe (2018). 

Segundo, a discussão sobre pensamento pós-abissal e decolonial para a produção de saber-

fazer ancorada principalmente na proposição teórico-metodológica de Santos (2009) e terceiro, 

a proposta teórico-poética de Germaine Acogny, que iluminou e inspirou esta pesquisa através 

de sua história de vida e prática artística, sobretudo, a construção de um corpo em vida.  

A proposta do cruzo foi o que possibilitou esta amarração que proponho na triangulação 

dessas três grandes manchas conceituais com intuito de uma proposta de decolonização da 

corporeidade, que por sua vez, compreende esse lugar do corpo em cruzo como zona fértil para 

a construção de saberes-fazer no mundo atual, levando em conta as complexas configurações 

e estruturas do contexto cultural global, as dinâmicas diaspóricas e o hibridismo cultural. 

Entendidos sob uma perspectiva integral que não menospreza seus conflitos e tensionamentos, 

salvaguardando as devidas hierarquizações das relações de poder das instituições e seus 

aparatos ideológicos em jogo, num campo de batalha e mandinga com as proposições 

disruptivas de agentes subalternizadas marcados interseccionalmente por seus gêneros, raças e 

sexualidades. 

A descoberta desta proposta teórica ocorreu somente nos últimos seis meses da 

pesquisa, e me fez deslocar o olhar para o trabalho que já havia construído, mas sem tempo 

hábil para uma apropriação com mais profundidade. Por esse motivo, os capítulos e os temas 

ainda encontram-se divididos de maneira estanque nesta dissertação, sendo: as discussões sobre 

os Estudos Culturais, o trabalho de Germaine Acogny e os meus processos de subjetivação 

sobre estas questões, que não sustentam-se com a mesma intensidade do início ao fim trabalho, 

e que configuram, nessa última inspiração das considerações finais, uma espécie de mapa-guia 

para a continuação desse processo, que desejo seguir no intuito de entrelaçar de forma mais 
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fluida os conceitos teóricos às práticas que acredito e vejo potência para serem estudadas, 

vividas e compartilhadas daqui em diante. 

Passei grande parte da pesquisa idealizando a bromélia - a imagem representativa da 

flor, o cerne da minha questão - centrada na figura da Germaine Acogny. De certa forma, essa 

concepção estancou e impôs certas abordagens, em determinados momentos, que 

impossibilitavam que o contexto e a real experiência de mamá Germaine inspirassem e 

atravessassem, de fato, as estruturas ideológicas e metodológicas que fundamentavam o meu 

desenho de investigação. Várias das experiências narradas e discutidas neste trabalho foram, 

aos poucos, desmontando essa primeira imagem que eu havia construído, auxiliando-me no 

processo de desconstrução de um olhar vendado por algumas viseiras coloniais com as quais, 

inevitavelmente, eu encarava a trabalho de Germaine. O deslumbramento, por vezes, pode 

cegar-nos frente a questões primordiais de embate epistemológico que, apesar de ser mais 

trabalhoso e desafiador, enriquece e aproxima o trabalho científico da realidade material e vice-

versa.  

A carência por uma definição de um ideal de africanidade centrado na experiência de 

Germaine, criou um desejo primário, ilusório e generalizado de transformação da maneira de 

se conceber e treinar o corpo do ator/performance contemporâneo. Essa ambição inicial foi aos 

poucos, através das gargalhadas e rodopios dos desvios epistemológicos das saias das pombas 

giras se transformando e abrindo novos horizontes para esta pesquisa. Porém, a vivência e 

concretização de cada uma dessas etapas foram essenciais para a chegada a esta encruzilhada 

transatlântica, afinal de contas, para transgredir a regra é preciso conhecer e reconhecer as 

normas. 

As minhas questões, os meus pontos atados, riscados, a minha bromélia estava em 

primeiro lugar, na experiência da minha corporeidade, que atravessada e iluminada pela 

experiência de Germaine Acogny, tornou possível o desvelamento de algumas das pétalas do 

colonialismo, racismo, sexismo presentes neste território corporal. O ponto crucial é a 

compreensão desse lugar de fala, dessa corporeidade não como uma identidade fixada, mas sim 

percebendo a existência de algumas categorias estruturais presentes nas concepções de mundo 

que permeiam e podem ser rearticuladas a todo o momento através dos encontros. Inacabado, 

o processo é contínuo e vivo, nada está pronto. Uma proposta decolonizadora carrega em si a 

permanente noção de que há a colonização, ou seja, ela se faz presente em nossos corpos, 
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nossos discursos, nossas palavras, nossos afetos e acompanha os processos de resiliência e 

transformação. 

Por fim, a criação artístico-acadêmica Encruzada, resultante de todo esse percurso de 

investigação é a materialização dessa perspectiva de corpo em cruzo que me fez perceber que 

as minhas experiências corporais estavam atravessadas, principalmente pelas pesquisas sobre 

a dança moderna africana de Germaine Acogny, mas também da Capoeira Angola e de várias 

outras incorporações assentadas nas culturas de terreiros populares brasileiros, que foi a 

maneira como meu corpo experienciou e construiu sua complexa rede de intersecções.  

As manifestações dos corpos em seus determinados contextos culturais são entendidos 

como atos de resiliência, que, entre conflitos e negociações, batalhas e mandingas jogam com 

a cultura hegemônica deslocando as estruturas coloniais e as relações de poder. Estabelece-se, 

dessa forma, vários questionamentos sobre concepções estruturais de um único modo de 

produção da ciência, pois cada corpo carrega em si camadas de experiências diversas e 

atravessamentos que exigem novas configurações que tornem mais possível a coexistência. 

Aos poucos, essas novas e/ou outras formas de ser e estar no mundo podem abrir um diálogo 

mais horizontal com os conteúdos estudados e criar fissuras nas rígidas estruturas dominantes. 

Neste sentido, as fissuras e rasuras deste trabalho também fazem parte desta lógica baseada na 

essência da vida que é poética e política, dura e bela, eterna e efêmera… tudo isso ao mesmo 

tempo. Esta perspectiva encanta o texto desta dissertação para que ele seja dançado, pois, os 

agachamentos e rolamentos realizados na esteira desta bibliografia, o consumo das lágrimas e 

do suor derramados, as noites mal dormidas reverberam e se fazem presentes em cada palavra 

riscada aqui. 

Considero que as zonas fronteiriças abarcam desde a noção de corpo, mente, alma, até 

a prática de fazeres artísticos advindos do campo do teatro, dança, música, por exemplo, de 

forma integrada e não estanque, nos quais os atravessamentos das condições materiais dos 

contextos sociais, culturais, econômicos e políticos têm uma relação radical com a alteridade. 

Dessa maneira, as culturas de síncope estremecem e desarticulam as noções de universalidade, 

colonialidade e poder no modo de produção de conhecimento eurocentrado, problematizando 

as noções de corpo e corporeidade ocidentais e contribuindo para a desconstrução da noção de 

exclusividade e neutralidade destes paradigmas, sobretudo no trabalho dx artistx da cena 

contemporânea.  
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6 APÊNDICES 

6.1 Anotações diário de bordo (acervo próprio) 
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6.2 Desenho/Mapa da obra Encruzada 
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6.3 Trilha sonora do espetáculo Encruzada 
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1. Canção/ Song “Chorare”  (somente vozes/only voices)  

 

                   D                       .                                   G          A 

Eu vou chorar, eu vou chorar eu vou, eu vou chorar, vou chorar de felicidade.  

Eu vou chorar, eu vou chorar eu vou, eu vou chorar, vou chorar mas é de saudade. (2x) 

 

                                         D                                                                                       G                 A 

Capoeira mandou me chamar, meu mestre já me avisou que eu vou, eu vou chorar, vou chorar, 

                     D                                                                                   D (PAUSA)              G A D 

mas é de saudade. Eu vou chorar, eu vou chorar eu vou, eu vou chorar, chorare de alegria.                

 

                                                                                                                                           (repete/repeat)  

 

TRANSLATION: I will cry, I'll cry, I’ll go, I will cry with happiness. I will cry, I will cry I’ll go, I 

will cry but with missing. Capoeira sent for me, my master has already warned me that I will,  I will 

cry,  I will cry but with missing.I will cry, I'll cry, I’ll go, I will cry. Crying is for joy. 
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2. Canção/ Song “Malê” Cm 

 

Maleeeeê É chegada a hora da recepção, o broto do amor flor de uma paixão, é chegada a hora da 

recepção o broto do amor flor de uma paixão. (2X CORO) A espera parece se acabou, bate forte o 

tambor o pequeno acelerou. (2X CORO) Suave, sem pressa… (CAIXA LEVADA CIRANDA) Lua 

nova chegou, carnaval já passou, vem brindar este mundo com o seu fervor. (APITO CHAMA A 

CAIXA LEVADA MARCAÇÃO) São dias de folia, no carvalho da árvore tempo tarda, mas não 

falha.(FLAUTA + CAIXA MARCAÇÃO + CORO) Maleeeê. (RUFAR DE TAMBORES) (2X)  

 

TRANSLATION: It’s time for reception, the bud of love, flower of a passion. The wait seems to be 

over, hits hard the drum, the little baby is coming. Smooth, unhurried. New moon has arrived, carnival 

is over, come to toast this world with your fervor. Are days of revelry, on the tree oak time is slow, but 

it doesn't fail. 

 

 

3. Canção/Song “Interlúdio/Interlude 1” 

 

 

Romper no mato banhar-se na areia, vestir-se na samambaia, trazer na cinta a cobra coral, 

onça, arara e sucuri... (repete-se diversas vezes)  

 

TRANSLATION: Break in the bush, bathe in the sand, dress in the fern, bring on the belt the coral 

snake, jaguar… (repeat many times) 

 

PIANO E FLAUTA/ PIANO AND FLUTE 
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4. Canção/Song “Amar de Morrer” 

 

                                                                      Dm                                                    G 

 Eu amo tanto, eu amo tanto, eu amo tanto que às vezes me dá  

          A             Dm                                        OSTINATO G A Dm 

vontade de morrer... Eu amo tanto que às vezes me dá uma vontade de morte, eu amo tanto 

que às vezes me dá uma vontade de morte, eu amo tanto que às vezes eu sinto o cheiro da 

morte, eu amo tanto que às vezes só quero é morrer... E girar, girar, girar e rodar, rodar, rodar 

e sumir. Girar, girar, girar, rodar, rodar, rodar e sumir. E quando for a passagem, viverá, para 

que tal experiência possa nos levar, para que tal experiência possa nos fragmentar, para que 

tal experiência possa, transcender (riso/laugh) Eu amo tanto... (repete refrão com levada de 

tambor/ repeat chorus with the drums ) 

 

 

TRANSLATION: I love so much, I love so much, I love it so much that sometimes it makes me want 

to die. I love it so much that sometimes it makes me want to die, I love it so much that sometimes I 

smell death, I love it so much that sometimes I just want to die ... And spin, spin, spin, spin and rotate, 

rotate, rotate and disappear. Spin, spin, spin, spin, rotate, rotate, rotate and disappear. And when it is 

the passage, it will live, so that such an experience can take us, so that such an experience can fragment 

us, so that such an experience can, transcend… 
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5. Canção/Song “Prece ao luar” (Instrumental + Vozes dos cantos das peixes-mulheres) Am         

                                                               Dm                E                  Am 

(PIANO) Quando der quando eu quiser, quando for que ele disser, quando der e os dois  

       C               Am       Dm       E                Am                                 Dm           E               Am 

quiser, que depois o amor chamará a bruta flor, juntos dessa vez enfim, debruçar nesse jardim. 

                              Am                  Dm              E         Am                                          Dm    E 

 Diz que deus dará oh nega, quando deus quiser, quando ele disser que dá, se deus não quiser, 

                              Am 

 vamos nós então sambar.  

BAIXO, CAIXA FORRANDO A CAMA DESSE UNIVERSO DE MARESIA  

                Am                  C                                      Dm                        Dm             E          Am 

Eu só vou lá se você estiver, só vou lá se você for ficar, para compartilhar o caminho do altar 

                             Am                                            Dm        E           Am                  Dm 

 a vida terá um fim, a vida diz pra mim, seja como for, carrega teu patuá, seja como for 

             E                    Am                  Dm                    E              Am                                 Am 

 navegue com mandinga, seja como for filha minha, prece ao luar... Quero desenhar as notas 

                Dm      E        Am                      Dm            E                Am                               Am 

 para as pautas do seu corpo, fazer uma toada que então possa tocar, nesse mar vou navegar 

              Dm                     E           Am       Dm                E                                Dm              E 

 nesse mar posso me afogar, e sei que depois do fel há mel, se ganhar esse troféu, vou querer 

                Am                                 Dm                E                 Am                              Dm 

 me lambuzar. Se ganhar esse troféu, vou querer me lambuzar, se ganhar esse troféu, vou 

Am 

  querer me lambu... zar.  

VIOLÃO/ GUITAR 
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TRANSLATION: When it happens when I want it, when he says it, when it happens and they both 

want it. That later love will call the gross flower, together this time at last, leaning in that garden. Says 

that god will give deny, when god wants, when he says it’s time, if god doesn't want, then let's go samba. 

I will only go there if you are, I will only go there if you will stay, to share the path of the altar. Life 

will have an end, life says to me, in any case, load your patuá, in any way navigate with mandinga, 

whatever my daughter, pray in the moonlight. I want to draw the notes for the guidelines of your body, 

make a tone that I can then play, in this sea I will sail in this sea I can drown, and I know that after gall 

there is honey, if I win this trophy, I will want to smear myself. 
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6. Canção/Song “Asa Luanda” Cm 

 

Asa ah, Asa ah ah ah. Ô Asa Luanda, ô Asa Luandaa. Sopro de uma vida, força do tambor, sopro do 

tambor, força do amor. Sopro terra firme, força do vapor, sopro de uma sombra, força de mãe d’água.  

 

TRANSLATION:Breath of a life, strength of the drum, breath of the drum, strength of love. Blow on 

dry land, force of steam, breath of a shadow, force of mother of water. 

 

7. Canção/Song “Eira” Am flexível (I IV V) 

 

Foi lá na aldeia uma segunda-feira fooi, na virgem do Rosário, mas foi lá na aldeia uma 

segunda-feira fooi na virgem do Rosário. Que eu paguei meus pecados, eu rezei descalça no 

alto do monte oi Santa Luzia, que eu cruzei e caí no abismo do seu coração, e sem levar 

rasteira eu caí no chão. Foi sem levar rasteira que eu caí no chão, Sem levar rasteira caí no 

chão. Ave Maria, socorro é mandinga de capoeira. Na roda dessa vida tem quem não me 

queira. Ah como eu quero, é sem eira nem beira, ah como eu quero, é sem eira nem beira, ah 

como eu quero, é sem eira nem beira, ah como eu quero, é sem eira. é sem eira nem beira, 

oooô, é sem eira. 

 

TRANSLATION: It was there in the village on a Monday, at the virgin of Rosario, but It was there in 

the village on a Monday, at the virgin of Rosario. That I paid for my sins, I prayed barefoot on the top 

of Mount Santa Luzia, that I crossed and fell into the abyss of your heart, and without falling, I fell to 

the ground. It was without a sweep that I fell on the floor, without a sweep I fell on the floor. Ave Maria, 

help me it is mandinga of capoeira. At the wheel of this life there are those who don't want me. Ah as I 

want, it is without threshing floor or border... 
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8. Canção/Song “Ode ao Tambor”  (I - III - VI - Vb) 

 

 

                                                  E                           D                   C#                        b 

Corpos em cruzo:: Tocou tambor, eu vou para o céu, toco tambor eu vou para o céu 

(repete/repeat). Fui de Minas Gerais, São Paulo, Recife, até encontrar, a minha nação, nação 

negra de fé e de raiz nagô. (coro repete/chorus repeat) E a estrela aqui está no meu peito a 

brilhar sinto o meu lugar, foi aqui nessa terra que... (virada/turn)  

 

TRANSLATION: The drum sounded, I'm going to the heaven. I went from Minas Gerais, São Paulo, 

Recife until I found my nation, a black nation of faith and of Nagô roots. And the star here is in my 

chest shining I feel my place, it was here in this land that ... 
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7 ANEXOS 

7.1 Certificado de participação no curso (acervo próprio) 
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