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Resumo: O artigo revela o interesse sobre a dramaturgia coreográfica da Dança 
Negra Contemporânea elaborada e ressignificada em dois diferentes contextos sócio-
histórico-culturais brasileiros. Assim, é realizada uma análise das diferenças e 
similitudes nas re-elaborações do Balé Folclórico da Bahia/Salvador/BA e do Grupo 
Grial de Dança/Recife/PE a partir dos elementos presentes nos símbolos, mitos e 
ritos em danças de origem afro-brasileira. O referencial teórico traz autores como 
Kerhove (1997), Santos, I. (2006), Santos J. (1996), Silva e Calaça (2006) e 
Suassuna (1977, 2004) para ratificar as idéias apresentadas. Transpondo tempo, 
espaços geográficos e culturais, o artigo apresenta resultados da pesquisa realizada 
no curso de Doutorado em Artes da UNICAMP.  

Palavras-Chave: Dança Negra, Cultura, Memória, Tradição, Contemporaneidade.  

 

A cultura é necessária ao desenvolvimento da vida humana, estando presente em todas 

as formas de sociedades, sejam elas primitivas ou contemporâneas. É algo 

compartilhado em um grupo e possibilita que os sujeitos partilhem interesses e objetivos 

que como aponta Tomasello (2003) serão passados de geração em geração em uma 

transmissão confiável. Isto não significa dizer que estes conhecimentos se tornam 

estanques, ao contrário, novos artefatos e idéias serão acoplados aos já existentes.  

A idéia de transmitir os conhecimentos de uma geração a outra, de pai para filho, 

promove uma interação, uma rede, uma trama construída entre corpo, arte e cultura. 

Neste sentido, o conhecimento que se pretende manter vivo depende da transmissão 

cultural e necessita da capacidade de criatividade e inventividade dos seres humanos e, 

como esclarece Tomasello (2003; 09/10) que “[...] ocorra num meio de artefatos e 

práticas sociais sempre novos que, em qualquer momento, representam algo que reúne 

toda a sabedoria coletiva de todo o grupo social ao longo de toda a sua história cultural. 

[...]”.  

Milton Santos (2006; 329) colabora para este entendimento ao afirmar que “A memória 

coletiva é apontada como um cimento indispensável à sobrevivência das sociedades, o 
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elemento de coesão garantidor da permanência e da elaboração do futuro”. Entretanto, 

precisamos lembrar que:  

[...], se é verdade que qualquer atividade humana possa ser cultura, ela não o é 
necessariamente ou não é ainda forçosamente reconhecida como tal. Para que 
haja verdadeiramente cultura, não basta ser autor de práticas sociais; é preciso 
que essas práticas sociais tenham significado para aquele que as realiza. 
(CERTEAU, 1995; 141). 

Neste viés, as referências para a construção do conhecimento em dança também podem 

ser buscadas na cultura popular. Chauí (2001; 88), cita Gramsci lembrando que cultura 

popular pode ser a capacidade de apresentar idéias, situações, sentimentos, paixões e 

anseios universais que, por serem universais, o povo reconhece, identifica e compreende 

espontaneamente. Nesse entendimento, cultura é também o modo das pessoas 

conviverem, se relacionarem, se expressarem, trabalharem, brincarem, contarem 

estórias e dançarem. 

O conhecimento sistematizado pelos coreógrafos, cenógrafos, figurinistas e 

professores de dança apreendidos a partir das manifestações artísticas tradicionais 

populares, transforma, ressignifica, produz e renova o sentido dessas tradições. 

Tornam-se fenômenos culturais e artísticos multifacetados, híbridos criados a partir 

de referências advindas da cultura popular. Para Canclini (1998; 151): “Há uma 

mudança de objeto de estudo na estética contemporânea. Analisar a arte já não é 

analisar apenas obras, mas as condições textuais e extratextuais, estéticas e sociais, 

em que a interação entre os membros do campo gera e renova o sentido”. 

A matriz africana presente nas danças afro-brasileiras se faz presente nas 

concepções coreográficas das Companhias de Dança do Balé Folclórico da Bahia – 

BFBA2 da cidade de Salvador/BA e do Grupo Grial de Dança da cidade de Recife/PE. 

A análise do trabalho de re-elaboração estética da matriz afro-brasileira nas concepções 

coreográficas destes dois grupos é o foco deste artigo. 

                                                        
2 BFBA – Balé Folclórico da Bahia. 



Neste sentido, Rodgers apud Santos explica a possibilidade de expressar-se na dança, 

sem as limitações impostas pelo estigma europocêntrico, oferecendo a possibilidade 

de refletirmos sobre a questão da identidade na dança: 

A minha negritude é parte da minha identidade como ser humano, e minha 
expressão e desenvolvimento na dança é o resultado da minha experiência total 
como homem. Ë simplesmente uma questão do que precede no ato criativo: Se é 
minha total experiência como ser vivente, ou se aquelas experiências as quais eu 
considero relevantes para minha negritude. (RODGERS apud SANTOS, 2006; 
32). 

A produção do conhecimento em dança a partir de estudos sobre as matrizes culturais 

africanas na Dança Negra Contemporânea requer um entendimento que a cultura 

brasileira tem sido formada a partir do encontro das tradições de povos de diferentes 

origens étnicas, sendo estes elementos basilares e constitutivos da cultura brasileira. 

Aqui, destacamos as contribuições de povos indígenas, africanos e europeus 

(especificamente os portugueses).  

O encontro destas culturas contribuiu para que o povo brasileiro tenha um jeito próprio 

de expressar e lidar com a sua corporeidade, em especial com as suas manifestações 

culturais e artísticas. Contudo, essa singularidade da cultura brasileira, ainda hoje, tem 

sido relegada em funções de fatores sociais, políticos, econômicos e culturais impostos 

pelos países desenvolvidos aos países em desenvolvimento. Este fato tem por 

conseqüência a assimilação e reprodução de valores culturais estrangeiros que tem 

contribuído para que o povo brasileiro se distancie da sua referência sócio-histórico-

cultural calcada nos povos que inicialmente construíram esta corporeidade.  

Entendemos que a herança escravista e o fato do Brasil ter sido o último país do 

ocidente a abolir a escravidão – que aqui durou quase quatrocentos anos – além da 

colonização européia, contribuíram sobremaneira para o não reconhecimento da cultura 

afro-brasileira como parte constitutiva, legítima e representativa da cultura brasileira. 

Devido a algumas conquistas e mudanças na sociedade brasileira, o preconceito 

e a exclusão social dos cidadãos afro-brasileiros parece ser coisa do passado. Estas 

mudanças possibilitaram incluir na pauta dos problemas nacionais a situação desta 

parcela da população; contudo, verifica-se que a discriminação e o preconceito étnico-

racial ainda permanecem. E a cultura afro-brasileira continua sendo vista sob o prisma 

do estereótipo de algo que é exótico, folclórico e sensual. Estes termos correspondem 



aos três “L” atribuídos à imagem do negro muitas vezes presente no senso comum: 

lúgubre, lúdico e luxurioso3. 

Devemos estar atentos ao fato que tecer elogios à beleza do negro, a sua dança, 

música e culinária não constituem um avanço no combate ao preconceito étnico-racial, 

nem tão pouco asseguram aos negros, condições de igualdade na ocupação dos espaços 

sociais nas diferentes áreas do conhecimento. 

Acreditamos que as questões aqui levantadas são fatores responsáveis pelas 

escassas pesquisas artísticas referenciadas na pluralidade das danças tradicionais 

populares de origem afro-brasileira. Entretanto, compreendemos que tais danças podem 

ser referenciais de pesquisa artística e concepção coreográfica produzindo uma 

proposição dramatúrgica para a Dança Negra Contemporânea Brasileira.  

Utilizamos o termo Dança Negra Contemporânea Brasileira por entender que esta 

dança faz parte de um legado cultural dos valores civilizatórios da África Negra. 

Entendemos que estas danças ao serem criadas ou re-elaboradas pelo Balé Folclórico 

da Bahia e pelo Grupo Grial de Dança estão orientadas pelos princípios basilares e 

conceituais éticos e estéticos da arte negra africana.  

De acordo com Cunha apud Silva e Calaça (2006), a arte africana transmite idéias, 

conceitos, valores grupais. Assim o artista deve sugerir e não representar; deve 

revelar a essência presente que está atrás daquelas formas criadas. Desta forma, o 

significado da arte africana é referência para análise conceitual e proposição 

coreográfica e dramatúrgica para a Dança Negra Contemporânea Brasileira.  

Nesta perspectiva, o sagrado, a religiosidade, a simbologia e outros referenciais 

culturais dos povos africanos constituem uma arte singular que transmite, sugere e 

comunica, através da criação de formas e conteúdo estético, belo e expressivo 

também presentes nas danças. 

                                                        
3 Lúgubre relacionado aos fatos policiais; lúdico aos estereótipos das “alegres” festas nacionais; luxurioso 
relacionado à sexualidade. Conceição (2005). 



Nessa perspectiva, surgiu o interesse no estudo sobre a dança de origem afro-

brasileira destacando as re-elaborações estéticas desta matriz presentes nos símbolos, 

mitos e danças rituais do culto afro-brasileiro4. Alem de descrever as possibilidades 

de pesquisa e criação artística em torno da temática afro-brasileira, seus elementos 

míticos e simbólicos, seus afazeres cotidianos e por fim suas danças a partir da 

escritura cênica das composições coreográficas. Almejamos que estas reflexões 

contribuam para o acervo de identidade e memória histórica e cultural do povo 

brasileiro. 

Consideramos que as reflexões aqui apresentadas podem contribuir para a 

divulgação e conhecimento da Dança Negra Contemporânea cuja proposição etno–

ética–estética–coreográfica e dramatúrgica5 têm como referência as danças tradicionais 

populares da cultura afro-brasileira. Deste modo, aspiramos que a cultura afro-brasileira 

na dança seja reconhecida como parte integrante da história da Dança Negra 

Contemporânea Brasileira. O entendimento de Dança Contemporânea proposto nesta 

pesquisa refere-se tanto ao sentido da dança concebida na atualidade, como também 

quanto às características estéticas próprias deste estilo de dança. 

Todavia, arriscamos dizer que talvez não exista um único entendimento para o termo 

Dança Contemporânea. Vale citar o entendimento de Maria Paula Rêgo (2007; 

58/61), pois para ela é “[...] uma visão de mundo levada aos palcos. É uma relação de 

respeito e criação com a história da formação de cada lugar e do seu povo, na 

intenção de projetar uma linguagem de dança onde o movimento corporal não seja 

estranho a esse povo”. Tal idéia ratifica o pensamento de Louppe apud Rêgo (2007; 

61) ao afirmar que “[...] na dança contemporânea não há senão uma única e 

verdadeira dança, a de cada um [...], a mesma dança não pode pertencer a duas 

pessoas”.  

                                                        
4 Popularmente conhecido como Candomblé. 
5 O uso do termo etno-ética-estética-coreográfica e dramatúrgica é um neologismo empregado nesta 
pesquisa para designar a concepção coreográfica que deriva dos aspectos da matriz cultural africana 
respeitando os sete princípios básicos. (Nota da autora). 



Neste sentido, compreendemos que não existe uma única possibilidade de pensar a 

Dança Contemporânea, ou seja, há lugar para a pluralidade de culturas que se 

manifestam e se expressam através da dança cênica. 

A dança africana remete à ancestralidade. A presença de elementos simbólicos, 

do mito, do rito é muito forte nestas comunidades e estão sempre presentes nas 

manifestações culturais dos povos africanos. De acordo com Asante apud Martins 

(1998) existem sete princípios básicos presentes na dança africana, são eles: polirritmia, 

forma cíclica e circular, policentrismo, dimensionalidade, imitação e harmonia, sentido 

holístico, repetição6. Neste artigo, estes princípios são denominados princípios etno-

ético-estético-coreográfico e dramatúrgico.  

No contexto das análises realizadas, o termo etno coaduna com as palavras de 

Santos I. (2006; 41) ao fazer referência à cultura afro-brasileira na dança: “[...] 

Chegamos ao que denominamos de abordagem etno-crono-ética na dança arte-

educação, cuja práxis deriva de aspectos étnicos de uma visão de mundo vivenciada 

com a tradição afro-brasileira. [...]”.  

Os termos ético e estético fazem referência a uma filosofia de vida cuja conduta 

é regida de acordo com as diretrizes e valores da cultura afro-brasileira e refere-se à 

forma como a dança é apresentada, assim observa os movimentos característicos, a 

musicalidade, o figurino, os adereços, seus elementos sígnicos, simbólicos e míticos. 

Estes elementos analisados em sua totalidade integram a estética das danças de origem 

afro-brasileira.  

O termo coreográfico diz respeito à concepção da dança, as opções criativas dos 

coreógrafos com base nos aspectos éticos e estéticos da cultura africana, seus métodos, 

técnicas e formas de composição. A sua utilização deve estar em conformidade com os 

sete princípios básicos e compreende a observância e aplicação do aspecto etno, ético, 

estético; é a concepção coreográfica constituída com os elementos que lhe são próprios 

carregados da dramaturgia das danças africanas.  

                                                        
6 Várias batidas rítmicas dentro de uma única batida; a dança é realizada em círculo e os corpos se 
movimentam no sentido anti-horário; complexidade de utilização de frases musicais e movimentos 
superpostos em uma única estrutura coreográfica; o movimento corporal é realizado nas três dimensões 
do espaço; movimentos de dança inspirados no trabalho cotidiano, lazer e religiosidade; busca integrar o 
físico, o emocional e o espiritual; a repetição é uma característica da dança ritual afro-brasileira que 
permite ao individuo alterar o seu estado de ser incorporando a força cósmica do orixá. 
 



Quanto ao termo dramatúrgico compreende-se que comporta uma proposição, o que 
significa dizer que a coreografia é composta por diversos elementos, a exemplo do 
movimento, da música, dos sons produzidos pelos instrumentos, dos materiais cênicos 
que podem estar presente no todo ou em partes da obra.  

A observação destes princípios nas coreografias propicia o entendimento e a 

reflexão sobre a maneira como os coreógrafos do BFBA e do Grial lidam com o mito, a 

tradição e a memória cultural afro-brasileira na dramaturgia coreográfica 

contemporânea. 

O conceito de dramaturgia utilizado para as análises coreográficas coaduna com o 

entendimento de Lamers apud Kerkove (1997; 01). Para ele, “A dramaturgia, como a 

chamamos há pouco tempo, é entendida na base de toda criação artística, quer se 

trate de montar uma peça ou de representá-la. Nós nos ocupamos todo o tempo da 

dramaturgia, mesmo quando não nos ocupamos dela”. Traz também o entendimento 

de Bernard Dort apud Kerkhove (1997), para ele a dramaturgia é uma consciência e 

uma prática.  

Kerkhove (1997) aponta diferenças e semelhanças entre a dramaturgia da dança 

e do teatro esclarecendo como compreender este aspecto nas composições 

coreográficas.    

Há uma diferença entre dramaturgia de teatro e de dança? [...]. A primeira 
trabalha com palavras que significam; a segunda, com movimentos e sons dos 
quais não se pode mais “suspeitar a significação”. Os materiais são diferentes, a 
história das duas disciplinas é diferente e, entretanto, há semelhanças entre o 
trabalho do dramaturgo no teatro e seu trabalho na dança. A dramaturgia tem 
sempre algo a ver com estruturas: trata-se de “controlar” o todo, de “pesar” a 
importância das partes, de trabalhar com a tensão entre a parte e o todo, de 
desenvolver a relação entre os atores/bailarinos, entre os volumes, as disposições 
no espaço, os ritmos, as escolhas dos momentos, os métodos, etc. 
Resumidamente, trata-se de composição. A dramaturgia é o que faz respirar o 
todo. (KERKHOVE, 1997; 02) 

Como Kerkhove, compreendemos que o ponto de partida da dramaturgia na 

dança difere da dramaturgia do teatro, pois no teatro parte-se de um texto; enquanto na 

dança, em princípio, a música e o movimento são elementos próprios da dramaturgia. 

Ainda assim, apesar dos questionamentos, há proximidade entre estas formas 

dramatúrgicas. Em ambas, o corpo se faz presente.   



Para Adolphe apud Kerkhove (1997; 07) “a coreografia é, intrinsecamente, a 

dramaturgia da dança”. Nesta perspectiva, entendemos a criação coreográfica como 

idéias, sentimentos e emoções em versos descritos em movimentos de dança. Isto 

remete às tramas do bordado Redendê, onde as mãos percorrem caminhos formando 

desenhos no tecido que aos poucos revelam o pensamento da bordadeira.  

Assim, fios de linha se assemelham a versos em forma de bordado. Fios de 

gestos são versos tecidos em forma de movimentos. Movimentos que bordam danças 

percorrendo o espaço cênico como agulhas que perpassam o tecido preso no bastidor 

costurando cenas bordadas de histórias e de memórias do passado entrelaçadas ao 

presente num permanente ir e vir – construindo o devir. Devir que resulta da interação 

entre a imaginação, a forma e a matéria coreográfica renovando os sentidos entre 

tradição e contemporaneidade. 

Este espírito de devir presente na dramaturgia coreográfica corresponde ao 
pensamento de Hegel: o devir constitui a síntese dialética do ser e do não-ser, 
pois tudo que existe é contraditório, estando por isso mesmo sujeito a 
desaparecer (o que constitui um elemento constante de renovação). (JAPIASSU, 
1998; 69). 

Compreendendo o movimento como um texto gestual em contínuo estado de 

renovação de sentidos e intenções, concebemos a dramaturgia na dança como uma 

literatura do gesto que se consolida na medida em que o movimento traz no seu fazer 

uma intenção que lhe confere significação, sendo capaz de suscitar no espectador uma 

variedade de sentimentos e emoções.  

Falamos de uma poética gestual silenciosa preenchida de metáforas que se 

mostram nas imagens de corpos que dançam preenchendo o espaço cênico de sentido e 

significação. A dramaturgia emerge de um texto poético, não necessariamente escrito, 

que subsidia a criação e orienta a construção da idéia presente na composição 

coreográfica.  

Nesta perspectiva, a dramaturgia pode encantar, impulsionar e fazer surgir o 

inesperado, o escondido nos recônditos do ser, como pode também provocar e 

estabelecer rupturas com os cânones e padrões sociais e culturais vigentes. 

Jean Jacques Noverre7 pode ser considerado o fundador da dramaturgia em 

dança. Para ele, o virtuosismo técnico deveria dar lugar ao significado dos gestos. 

                                                        
7 Mestre de ballet francês. 



Acreditava que o Mestre de Balé8 devia conceber uma dança para além da execução de 

passos e preocupações com a estrutura, as seqüências e a organização espaço–temporal 

da coreografia. Assim, no seu balé de ação, ele propunha uma dança dramática e poética 

na qual, os bailarinos transcendessem os aspectos técnicos e formais, extraindo desta a 

expressividade e emoção que lhe são próprias. 

As idéias de Noverre era o prenúncio da atuação do coreógrafo enquanto 

dramaturgo, bem como uma proposição dramatúrgica para a dança tendo como 

referência sua natureza poética. Ele entendia que: 

[...] O mestre de balé deve atuar como uma espécie de poeta, deve procurar ligar 
as danças à ação dramática, criando cenas integradas ao drama, perfeitamente 
ligadas ao tema global da obra. É preciso que trabalhem para além da simples 
atividade de arranjo dos passos em percursos com figuras de círculo, quadrados, 
linhas retas, correntes. A unidade que existe no espetáculo de dança é de 
natureza poética, exige que o mestre de balé seja poeta [...]. (NOVERRE apud 
MONTEIRO, 1998; 109). 

Acreditamos que Noverre já percebia a dramaturgia contida na dança, 

identificava à poética e a poesia das obras coreográficas. Por estarem à frente do seu 

tempo, as suas idéias não estão datadas, transpõe tempos históricos mantendo-se 

contemporâneas.  

Trazer do século XVIII para os dias atuais, as idéias de Noverre sobre 

dramaturgia implica em perceber, na dança contemporânea, uma preocupação com o 

processo dramatúrgico construído passo a passo com os dançarinos. Trata-se de uma 

dramaturgia em processo que não se apóia em conceitos clássicos do âmbito da 

dramaturgia teatral, pois como explica Kerkhove (ibid.), a dramaturgia na dança:  

[...] não tem nada a ver com a “dramaturgia de conceito” que, desde Brecht, está 
muito em voga no teatro alemão. Nessa filosofia de trabalho, um conceito é 
elaborado por um dramaturgo em colaboração com um diretor, conceito esse de 
uma interpretação do texto: este trabalho se faz antes que as repetições comecem 
[...]. O tipo de dramaturgia com o qual me sinto ligada, e que tentei aplicar tanto 
no teatro como na dança, tem um caráter de “processo”, escolhe-se trabalhar 
com materiais de origens diversas (textos, movimentos, imagens de filme, 
objetos, idéias, etc.); o “material humano” (atores, bailarinos) é decididamente o 
mais importante; a personalidade dos “performers” é considerada como 
fundamento da criação, quase tanto como suas capacidades técnicas. [...]. 
(KERKHOVE, 1997; 02). 

Assim, ao ser percebida a natureza poética da dança, a dramaturgia tem seu lugar 

reconhecido, reiterando as idéias de estudiosos como Noverre acerca da dramaturgia 

                                                        
8 Atualmente corresponde a figura do coreógrafo.  



que já existia na dança, embora não fosse reconhecida no mesmo grau que a 

dramaturgia do teatro. 

Neste contexto, utilizamos à análise coreográfica e dramatúrgica das 

composições coreográficas do BFBA e do Grial, objetivando compreender a poética do 

processo de criação. Esta análise pressupõe o entendimento da estrutura final da 

concepção coreográfica; assim sendo, constitui a síntese da composição, observando as 

relações das partes com o todo da obra.  

Desta forma, estas análises visam apreender os detalhes presentes nas criações 

artísticas do BFBA e do Grupo Grial, conhecer os elementos que compõem as 

coreografias, os referenciais culturais simbólicos, étnicos, éticos e estéticos que 

apontam as diferenças e similitudes nas re-elaborações estéticas das criações de matriz 

africana nessas companhias de dança. Vale lembrar que:  

Não se trata, portanto de encenar (imitar) uma situação qualquer. Não cabe à arte 
completar as lacunas da realidade, mas, sim, propor outras realidades possíveis, 
onde as possibilidades de significação se mantenham em aberto. Mas, 
principalmente, insistimos na idéia de que o corpo não é um veículo de 
expressão de algo que não se constrói nele mesmo, um lugar ilustrativo de idéias 
e conceitos. [...]. (HÉRCOLES, 2004; 108). 

Neste sentido, a análise das criações coreográficas das companhias de dança em 

estudo se dá a partir da temporalidade das ações possibilitando a renovação destes 

valores, entendendo que:  

Nessa volta às fontes originárias da arte africana, não tenciono cometer o 
suicídio de um regresso histórico. Não advogo a reprodução de uma forma 
existencial pretérita. Meus orixás estão longe de configurarem deuses arcaicos, 
petrificados no tempo e no espaço do folclore ou perdidos nas estratosferas da 
especulação teórica de cunho acadêmico. São presenças vivas e viventes. 
Habitam tanto a África como o Brasil e todas as Américas, no presente, e não 
nos séculos dos mortos. Surgem na vida cotidiana e nos assuntos seculares, 
legados pela história e pelos ancestrais. [...]. (SEMOG e NASCIMENTO; 
2006:40).  

Em primeira análise, podemos afirmar que o BFBA possui os princípios basilares do 

conhecimento sobre a natureza do método proposto por Juana Elbein dos Santos 

(1996); tais princípios metodológicos orientam que se deve analisar um fenômeno na 

perspectiva “Desde Dentro” e “Desde Fora”.  

O Balé Folclórico da Bahia direciona o trabalho no intuito de re-afirmar o 

compromisso com a forma estética das danças do culto afro-brasileiro. Acreditamos 



que o BFBA deseja mostrar para o público, principalmente o público estrangeiro, 

uma visão do coreógrafo sobre a cultura afro-brasileira em seus aspectos religiosos, 

técnico-formais, virtuosos e performáticos.   

Também isto se reflete no aspecto comercial do espetáculo, esta forma de concepção 

atrai um maior número de público, talvez porque este público se identifica com 

criações que refletem a cotidianidade da cultura local. Para o público estrangeiro, 

vende-se o exótico, o diferente, e o diverso daquilo que se convencionou denominar 

Companhias de Dança Contemporânea. Estas companhias, em princípio, propõem 

espetáculos para um público considerado elitizado e culturalmente intelectualizado. 

Em “Bahia de Todas as Cores”, primeiro espetáculo do BFBA criado no ano de 

1988, observamos que as coreografias do “Pantheon dos Orixás” são constituídas de 

elementos simbólicos da religiosidade do culto afro-brasileiro. O BFBA trabalha a 

matriz cultural afro-brasileira na dança cênica em sua forma tradicional e nos seus 

aspectos sagrados e míticos. Esta criação tem como base a matriz cultural religiosa 

afro-brasileira dentro do contexto sócio-histórico-cultural da cidade do Salvador/BA. 

O vestuário, os paramentos, músicas e cantos remetem à dramaturgia dos rituais 

religiosos das comunidades “terreiros9”. Nessa direção essa coreografia reproduz, em 

princípio, a gestualidade e o conteúdo estético e dramatúrgico das práticas religiosas.  

Todavia nas coreografias do “Pantheon dos Orixás”, não percebemos uma integração 

provocando um intercâmbio entre as suas experiências empíricas a qual 

denominamos “do umbigo para dentro” com as experiências vivenciadas pelo 

coreógrafo’ “do umbigo para fora” em analogia ao método proposto por Santos, J. 

(1996). Este neologismo10 corresponde à compreensão dos significados simbólicos 

da cultura afro-brasileira, sua ressignificação estético-coreográfica e dramatúrgica na 

Dança Negra Contemporânea.  

Na análise da re-elaboração estética coreográfica e dramatúrgica das concepções 

coreográficas do Grupo Grial no espetáculo “A parte que nos cabe”, composta de três 

coreografias: “Brincadeira de Mulato” (2005); “Ilha Brasil-Vertigem” (2005) e 

“Onça Castanha” (2006/2007), percebemos a presença da matriz afro-brasileira na 

                                                        
9 Comunidades ‘Terreiros’: local onde se pratica o culto Afro-Brasileiro popularmente denominado 
Candomblé. (PAIXÃO, 2002; 09). 

10 ‘Do umbigo para fora’ corresponde à compreensão dos significados simbólicos da cultura afro-
brasileira e sua re–interpretação e ressignificação estética na dança negra contemporânea.  



gestualidade dos dançarinos, embora o tratamento estético-coreográfico e 

dramatúrgico tenha em sua matriz, além das danças de origem africana, as danças 

indígenas. Destas danças de matrizes culturais, étnicas e estéticas de origem africana 

e indígena destacamos as danças do Frevo, do Guerreiro, do Maracatu, do Cavalo–

Marinho e da Capoeira11.  

Na coreografia “Onça Castanha”, notamos uma gestualidade que remete de forma 

sutil às qualidades de movimentos das danças realizadas pelos orixás masculinos – 

Ogum e Xangô e femininos – Iansã e Oxum, do culto afro-brasileiro.  

Em princípio, podemos afirmar que as experiências iniciáticas “do umbigo para 

dentro” refletem as experiências empíricas da coreógrafa como intérprete-criadora 

promovendo uma integração deste aprendizado com outros saberes elaborados “do 

umbigo para fora”. Isto se dá na medida em que o intercâmbio dessas experiências 

possibilita a ressignificação do sentido dos elementos presentes nas danças, 

transcendendo os seus aspectos formais, redimensionando-os.  

A forma como o Grupo Grial de Dança lida com as matrizes culturais afro-brasileiras 

e indígenas hibridizando-as, agrega a proposta do Movimento Armorial que 

preconiza a junção do saber popular com a cultura denominada erudita. Desta forma, 

o processo criativo do Grupo Grial de Dança, suas criações e re-elaborações estéticas 

da cultura afro-brasileira orienta-se no sentido de não perder de vista a função 

estética da arte e sua dimensão erudita. 

As análises sobre as criações coreográficas realizadas revelam que o Grupo Grial de 

Dança está mais próximo que o Balé Folclórico da Bahia da denominação estética e 

conceitual de Dança Contemporânea. Contudo, percebemos que em algumas 

coreografias como “Dança de Origem”, “Afixirê”, “Ginga”, “Maracatu”, “Xaxado” e 

“Boi-Bumbá”, o BFBA realiza um trabalho de re-elaboração estética da Dança 

Negra. Nessas coreografias ocorre a troca de experiências e de saberes elaborados 

dos intérpretes e criadores do “umbigo para dentro” e do “umbigo para fora”. 

A partir da análise das composições coreográficas do BFBA e do Grupo Grial, 

acreditamos que as re-elaborações estéticas da matriz afro-brasileira precedem à criação 

coreográfica destas companhias tendo em vista que ao re-elaborar uma dança afro-

brasileira, estas companhias estão criando um novo produto artístico, pois como afirma 
                                                        
11 Frevo, Guerreiro, Maracatu, Cavalo–Marinho, Capoeira: manifestações de danças populares presentes 
na região nordeste. 



Katz (2005; 07): “[...] Quando se descreve um velho fato com um novo vocabulário, 

cria-se um fato outro”. 

Assim, percebemos que ambas as companhias de dança realizam um trabalho etno-

ético-estético-coreográfico e dramatúrgico da Dança Negra Brasileira na 

Contemporaneidade de forma singular e diferenciada.  

Analisando e comparando as histórias e experiências iniciáticas dos coreógrafos do 

Balé Folclórico da Bahia e do Grial podemos afirmar que ambas as companhias 

trabalham com as matrizes africanas em suas composições coreográficas, contudo, o 

tratamento estético dado por cada uma delas é diferenciado. 

Acreditamos que as diferenças na forma de re-elaborar a estética das danças 

africanas tanto no BFBA quanto no Grial são conseqüências das experiências dos 

coreógrafos de ambas as companhias como intérprete e criadores em suas trajetórias 

como artistas em companhias de dança profissional. 

Nessa perspectiva, Walson Botelho, fundador e diretor artístico do BFBA, traz como 

referência para o seu trabalho suas vivências como intérprete e dançarino no grupo 

“Viva Bahia” dirigido por Emilia Biancardi12. 

Já, Maria Paula Costa Rêgo, coreógrafa e diretora do Grial se se orienta pelos 

princípios da Arte Armorial e pela dramaturgia das obras literárias de Ariano 

Suassuna13, um dos seus principais idealizadores. 

Deste modo, as opções estéticas e criativas tanto do BFBA quanto do Grial no 

presente refletem a história e as experiências artísticas do passado de seus 

coreógrafos. Isto se traduz na proposição coreográfica e dramatúrgica de ambas as 

companhias. 

O presente não é um resultado, uma decorrência do passado, do mesmo modo 
que o futuro não pode ser uma decorrência do presente, mesmo se este é uma 
‘eterna novidade’ [...]. O passado comparece como uma das condições para a 
realização do evento, mas o dado dinâmico na produção da nova história é o 
próprio presente, isto é, a conjunção seletiva de forças existentes em um dado 
momento. Na realidade, se o Homem é Projeto, como diz Sartre, é o futuro que 
comanda as ações do presente. (SANTOS, M. 2006, 330).  

                                                        
12 Emilia Biancardi professora de música e fundadora do Grupo Viva Bahia em 1962, pesquisadora de 
instrumentos musicais africanos e indígenas e de danças populares tradicionais. (nota da autora) 
13 Ariano Suassuna é escritor, dramaturgo, professor universitário e um dos idealizadores do Movimento 
Armorial e do Grupo Grial. (nota da autora com bases em informações fornecidas por Maria Paula Costa 
Rego –  coreógrafa do Grial). 



As semelhanças encontradas entre o BFBA e o Grupo Grial no trabalho de re-

elaboração estética da Dança Negra na contemporaneidade demonstram que as duas 

companhias realizam uma recriação desta dança e que ambas enfatizam em suas 

criações artísticas as matrizes culturais, gestuais, míticas e simbólicas da cultura 

ancestral africana em contextos geográficos sócio-culturais distintos. 

Parafraseando Pinheiro e Silva (2004; 17), com sua dança, estes corpos “fazem 

viver a geografia, penetrando no mundo encantado e mágico das artes. Artes que 

revelam o espaço material e social, pleno de emoções e que fazem dos homens, 

humanos”.  

Assim, entendemos que a dramaturgia-coreográfica do BFBA e do Grial delineia 

caminhos ligando o Brasil à África, misturando olhares, cheiros, temperos, aromas, 

sabores e saberes que emergem de histórias reais e imaginárias contadas através do 

tempo e da memória cultural de um povo que vive a intercambiar experiências do 

passado e do presente com um olhar e um dançar contemporâneo.  

Um povo plural que tece metáforas bordadas ricas em experiências culturais, 

artísticas, históricas, sociais e políticas no bastidor da criação em uma relação dialógica 

traduzida pelos corpos que dançam e encantam com poemas traduzidos em movimentos, 

compondo uma literatura do gesto criada por uma gente simples, estranha à cultura 

oficial como aponta Suassuna (1977).  Entretanto, é nessa estranheza que todos os dias 

se constrói as histórias contadas por estes corpos que criam e recriam os movimentos 

das danças tradicionais populares em um sentir/fazer/dizer contemporâneo que 

independe do lugar onde se constroem estas historias de preservação da cultura africana 

presente na dramaturgia destas duas companhias de dança.  

Entendemos que no bastidor da criação acontece o processo de criar e recriar, 

fazer e refazer..., fios de renda que bordam histórias, fios de dança que preservam 

memórias. Memórias de corpo, memórias de pele, memórias de cheiros, memórias de ... 

Memórias ancestrais que tecem o bordado da criação etno-ética-estética-coreográfica e 

dramatúrgica baseada na dança tradicional popular de origem afro-brasileira – uma 

proposta para a Dança Negra Contemporânea.   
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