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Resumo 

Este trabalho se propõe a refletir sobre as potências do grupo de dança afro 

Diálogos em Movimento com Ludmilla Almeida. Enfatizando a analise sobre o 

aprendizado coletivo, averiguando as potencialidades políticas de descolonização 

através do corpo na sua legitimação enquanto espaço de produção de saber. Dessa 

forma nos aproximamos de concepções de existência não eurocêntricas, 

concebendo o corpo holístico, sem separação hierárquica de “corpo” e “mente”. 

Compreendendo que o aprendizado pode ser muito potente quando se evidencia o 

corpo e o coletivo como agentes primordiais, buscamos na sincronia da dança, 

produzir um comum na diferença, e trazer legitimidade aos saberes 

afrodescendentes.  

PALAVRAS CHAVE: Dança afro, Educação, Corpo-arquivo 
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Abstract 

This work aims to reflect on the potencies of the Afro dance group Dialogues in 

Motion with Ludmilla Almeida. Emphasizing the analysis on collective learning, 

ascertaining the political potentialities of decolonization through the body in its 

legitimation as a space of knowledge production. In this way we approach non-

Eurocentric conceptions of existence, conceiving the holistic body, without 

hierarchical separation of "body" and "mind". Understanding that learning can be very 

potent when the body and the collective are shown as primordial agents, we seek to 

synchronize dance, produce a common in difference, and bring legitimacy to 

Afrodescendant knowledge. 

KEYWORDS: Afro Dance, Education, Body-archive 
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Introdução 

 

Em meio a tantos ventos, eu sabia onde meu pouso seria tranquilo, e me 

ajudaria a lembrar. A ‘lembrar’ que é outro modo de dizer ‘aprender’, e reconhecer a 

verdade com que me identifico, no sentido não do que me diferencia, mas do que 

me faz encontrar com o todo. Esse lugar do pouso tranquilo eu sempre vivenciei 

buscando ‘reconexão’, buscando o tempo da pausa, o tempo do tempo.  De muitas 

formas diferentes, mas sempre passando pelo mesmo emaranhado complexo e 

cheio de memórias distintas e atribulações, que com os ‘pousos’ e com as pausas, ia 

se desemaranhando, e encontrando os caminhos de como se percorrer, e se (re) 

encontrar, se cuidar. Onde mais elementarmente se pode existir, é que me encontro 

e reconheço os segredos sagrados da existência, onde me recolho e aconchego. No 

mesmo lugar é onde mais me sinto parte de tudo, e tudo parte de mim. A partir de 

meu corpo vivo escrevo este trabalho. 

Nesse mesmo território “sagrado e profano” é aonde os que vieram antes de 

mim puderam guardar todos os segredos, as armas, os ensinamentos, os mais 

valiosos tesouros. Pois há coisas que carregamos, que às vezes ficam guardadas lá, 

quietinhas quando fora os ventos fortes são mortais. Dentro, há sempre o lugar do 

pouso e do aconchego. Aí tudo se guarda, e quando a brisa pede lá fora, é que 

brotam as sementes precisadas, dando fruto e flor, para alimentar a alma e a corpo. 

Este trabalho me permitiu reunir reflexões que fiz durante toda a graduação 

em antropologia, durante minha estadia no Rio de Janeiro que me permitiu vários re-

encontros em muitas dimensões. Meu primeiro trabalho na faculdade foi sobre 

dança afro, meu desafio é trazer às palavras, coerentes e lógicas da universidade, a 

incoerência e o paradoxo das sensações, das intuições, dos sentimentos, pois tudo 

que emerge do corpo para mim, não necessariamente passa pelo crivo da lógica, e 

não por isso é “menos”. Ao contrario, é “mais”, “é” e pronto. Sem julgamentos. 

E eu louvo que meu corpo converse comigo. Me curvo à grandiosidade do 

mundo que nele habita e se expressa; Ensinando a mim, que também o coabito, a 

relembrar. Tudo é uma questão de reencontrar, acessar novamente. 

 

 

*** 
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Este trabalho tem como objetivo apresentar reflexões acerca das 

potencialidades políticas e educativas no processo de ensino e aprendizagem do 

projeto Diálogos em Movimento: Dança afro com Ludmilla Almeida. Averiguando 

como ocorre o processo de educação política com foco em gênero e raça, e como o 

corpo tem papel primordial nesse processo, sendo lócus de produção de 

conhecimento. Pretendo entender a importância do corpo coletivo nesse 

entendimento da arte como política, potência educacional, e curativa de 

psicopatologias sociais e individuais. 

O projeto de dança afro Diálogos em Movimento entra como campo de 

possibilidade para uma educação política anti-racista imprescindível, ao se propor a 

discutir variados temas, protagonizando a experiência da mulher negra, mas 

concebendo a importância de cada lugar de fala e atuação na luta conjunta para a 

construção de uma sociedade mais igualitária 

O Ritual que compõe as aulas, se expressa com fundamentos afrocentrados 

que por sua maneira de proceder, constituem em si um processo educativo político 

de uma educação não hegemônica, mas que se afirma em favor de mais da metade 

da população brasileira, que teve seus saberes violentamente negados. Mas que 

sobreviveram aos genocídios e epistemicídios das várias colonizações, e se 

manifestam onde mais elementarmente se pode existir, no corpo. 

 

 

 “Dança complexa, que o corporal não e só corporal, vem carregado de 
muita historia, e é essa historia que a gente precisa entender para colocar 
esse corpo em movimento. Movimentar essa história. Trazer energias de 
cura a ela.” (Diálogos 18/04/2018) 

 

 

Dessa forma, no processo de dançar a Dança Afro com a consciência dos 

movimentos, experimentando nas nossas juntas, ossos e músculos, movimentos 

dançados há muito tempo, sempre em reverência às divindades Yorubanas, os 

Orixás; Trazemos ao nosso corpo presente, à nossas células uma reconexão com 

uma ancestralidade. 

 

 

Repetir os atributos divinos no seu próprio corpo é fazer com que se tornem 
presentes às forças que se produziam na origem, em tempos imemoriais.[...] 
O corpo representa um texto que, simultaneamente, inscreve, interpreta, 
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significa e é significado, sendo projetado como continente e conteúdo, lugar 
e veículo da memória.(DAMASCENO, 2003, p.37) 

 

 

Essa dança imbuída de consciência e propósito, contratuado no Diálogo 

coletivo- que é o que inicia as aulas-, e manifestada no corpo múltiplo harmonizado 

sincronicamente pelo som do tambor, traz novas significações às memórias 

impressas nas células. Quanticamente falando, traz às impressões de dor e trauma, 

somatizadas pelos ascendentes, novos entendimentos, inspirações. Potencialmente, 

traz sanação ao trauma da escravidão impresso em corpos individuais, e nesse 

corpo coletivo preto que em específico na história do Brasil, foi menosprezado, 

deslegitimado e mutilado da sua complexidade do ser. 

Marcel Mauss (2003) classificou dança como “técnica do movimento” 

 

 

Deste modo, sendo também uma “técnica do corpo”, a dança tem sua 
eficácia e está em todas as sociedades, em cada uma ao seu modo. Ou 
seja, cada cultura vai andar, comer, nadar, dançar, de acordo com seus 
valores e educação. Mauss (2003, p.407) ainda nos diz que as formas como 
o corpo é usado estão intrinsecamente relacionadas aos “procedimentos 
mágicos”, por exemplo, e por isso os atos técnicos, os físicos, os 
psicológicos, os sociais, os culturais, e os mágico-religiosos se confundem 
com seu agente. (MAUSS, 2003 apud SALGUEIRO, 2013, p.112) 1 

 

 

Como nos conta Laís Salgueiro, a análise das danças aparece como 

possibilidade de compreender em quais processos de objetivação cultural está 

mergulhada a corporeidade de um grupo.  

A dança afro, como arte resistência fortalece laços de pertencimento, 

positivando uma história que foi contada nas escolas, como sendo de apenas dor, 

opressão, sem nenhuma resistência ou agência por parte dos africanos. Dessa 

maneira, se vê também seu papel político de afirmar e contar histórias positivas 

desses ancestrais, favorecendo o “empoderamento” dos afrodescendentes, no 

sentido de contribuir para descolonização epistemológica, e das subjetividades que 

foram e são a todo tempo violentadas e inculcadas de dogmas que inferiorizam de 

diversas maneiras, mulheres e homens negros especificamente. 

                                                           
1 MAUSS, Marcel. Sociologia e antropologia. Tradução: Paulo Neves. São Paulo: Cosac Naify, 2003. 
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Vemos o corpo como “produtor de políticas, ou seja, de significados e 

estéticas oriundos de experiências específicas que confrontam e também negociam 

com semânticas sociais e culturais dominantes.” (SALGUEIRO, 2013, p.26) 

No processo educativo, tornamo-nos conscientes do impacto político de 

nosso corpo no mundo, relembrando da história que ele carrega, que ele ensina, e 

das potências presentes e futuras. 

Dessa maneira, o foco de gênero e raça nas discussões dos Diálogos permite 

grandes reverberações. Na experiência de mulheres negras, conseguimos ouvir-nos 

umas às outras, e ver o que em nossas experiências é comum, fortalecendo laços 

ao ver que muitas vezes compartilhamos intimidades e subjetividades que 

pensávamos serem questões individuais. Mas percebemos, no diálogo, como são 

construídas socialmente muitas dessas nossas “características pessoais”, ao serem 

fruto de inculcamentos violentos do racismo que estrutura o sistema capitalista, e a 

realidade brasileira.  

Na experiência das mulheres brancas, os Diálogos trazem reflexões e 

apontamentos dos privilégios estruturais, demarcações do “lugar de fala” 

comumente não racializado. Desnaturalizando, e proporcionando o entendimento do 

processo de construção social de suas subjetividades. Quando se ouve e entende, o 

que na vida da mulher negra, é fruto da falta de direitos básicos, é possível refletir 

mais sobre o que é tido como “normal” na vida dessas mulheres brancas, mas na 

verdade é fruto de privilégios racistas. 

 

 

 “O que eu aprendi esses tempos, é que não existe você não ser racista 
passivamente numa sociedade racista... porque a gente tem varias 
camadas. Não adianta você só se conscientizar sem lutar constantemente 
contra, porque você faz parte desse mecanismo. [...] As pessoas brancas 
têm esse privilegio sem querer, mas elas se beneficiam desse privilegio a 
todo tempo. Você pode não estar ativamente sendo racista, mas vai estar 
passivamente sendo racista. Até você não se dar conta que tem que ser 
ativamente antirracista vai fazer parte desse esquemão que mata mesmo..” 
(Diálogos, 04/05/2018) 

 

 

Nossos corpos vivos, são a prova, são a força, são as armas, somos a vida se 

afirmando. Carregamos em nossas células, a memória de todos os antepassados 

que voltaram a terra para que nosso corpo, dela, pudesse ser criado. Somos 

sementes, potência e já a concretização. Saibamos reverenciar o compromisso com 

a Vida que tiveram - para que nós aqui estivéssemos - Amando-a e Amando-nos. 
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Oferecendo afetos potencializadores da força de movimentação contínua, a nós 

mesmos. Que somos nós, e os Outros. Com responsabilidade, nesse fluxo contínuo, 

a terra voltaremos, para que nossos próximos a ela venham. 

 

Levando o corpo a investigar: considerações sobre o método  

 

 

 

“No momento em que usamos a palavra, muitas coisas ficam por serem 
ditas, e outras são impossíveis de se dizer, pois residem no silêncio da 
memória corporal. O ato é instantâneo. A palavra vem depois. 
(DAMASCENO, 2003, p.22) 

 

 

O corpo é a senha pela qual eu acesso o mundo, pela qual eu experiencio 

com todos os meus sentidos o agora. Deste modo, Trago fortemente impresso na 

etnografia a minha vivência enquanto ser dançante, enquanto mulher negra que vê a 

primazia do movimento constante, como princípio de existência. “Movimentar o 

corpo é movimentar a serpente da vida” conforme disse uma colega de dança em 

um de nossos encontros.  Ao nos movimentarmos conjuntamente, por um propósito 

semelhante, somos mais potentes. Que a gente possa sempre dançar à Vida. 

Assim sendo, as seguintes reflexões partiram das percepções evocadas pelas 

minhas experiências individuais enquanto participante desse grupo. E, também, na 

tentativa de processar as reverberações multidimensionais, emocionais, sensoriais 

que ecoaram e ecoam em ondas que se propagam na minha subjetividade mais 

íntima e ao meu arredor, proporcionando (re) entendimentos de mim e do(s) 

mundo(s). 

É aqui que recorro a Conceição Evaristo com o conceito de escre (vivência). 

Este pode ter muito influenciar o conceito de Etnografia de tal modo que a 

antropologia moderna adquirirá, inclusive, a cor da pele de quem ousar pensar a 

descrição de campo por este caminho. Entendido que a escrevivência é falar por si, 

da própria experiência, seria ela uma autoetnografia? 

 Em tempos de crítica a separação sujeito-objeto no decorrer da pesquisa, e a 

necessidade de “se afetar” 2 no trabalho de campo, Conceição Evaristo traz a Escre 

                                                           
2 FAVRET-SAADA, Jeanne. “Ser Afetado”. Tradução: Paula Siqueira. Cadernos de Campo, n. 13, p. 

155-161, 2005. 
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(vivência) das mulheres negras como explicitação das aventuras e as desventuras 

de quem conhece uma dupla condição, que a sociedade teima em querer 

inferiorizar, mulher e negra (EVARISTO, 2005 p.6). Vejo a Escrevivência como 

chance de levar a conhecer a experiência desde seus atores diretamente, com a 

propriedade de uma fala “desde dentro”, uma fala “nativa”, tão cara a antropologia; e 

não com alguém que fala sobre “o outro”. 

A respeito da questão de ‘ser afetada’ pelo campo, Mahmood traz outra leitura 

ao conceito de Crítique defendendo-a como sendo mais poderosa, quando deixa em 

aberto a possibilidade de nós próprias sermos mudadas pelo envolvimento com a 

visão do mundo dos outros e de podermos aprender coisas que desconhecíamos 

antes desse envolvimento. Isto implica que ocasionalmente, direcionemos o olhar 

crítico em nossa direção para deixar em aberto a possibilidade de sermos mudados 

através do encontro. (MAHMOOD, 2006, p.153) 

Inspirada nesses conceitos, o texto que elaboro vem imbuído das 

individualidades da minha experiência, da minha existência. Consciente da ilusão de 

uma etnografia inteiramente “distante” de seu campo, eu aqui afirmo a importância 

de “ser afetada” pelo “meu campo”, que mesmo antes de receber esse nome, já era 

“nosso plano de saúde”- conceito nativo para nos referirmos ao nosso grupo de 

dança Diálogos em Movimento-.  

Inclusive, quero destacar que toda pesquisa que se pretende “neutra”, 

“separada” de seu campo, como forma de assegurar uma cientificidade, afirma em 

seu discurso a posição da “branquitude” que em tudo se pretende universal, e que 

na sua imaginária superioridade se auto legítima o lugar de falar sobre os outros. 

Nunca se delimitando e obtendo um olhar crítico e político sobre suas ações, sobre o 

lugar que ocupa no mundo.  

A autora Lia Shuckman enumerou alguns pontos que podem ser nomeados 

para caracterizar a branquitude globalmente: 

 
 
“1. A branquitude é um lugar de vantagem estrutural nas sociedades 
estruturadas na dominação racial. 
2. A branquitude é um “ponto de vista”, um lugar a partir do qual nos vemos 
e vemos os outros e as ordens nacionais e globais. 
3. A branquitude é um locus de elaboração de uma gama de práticas e 
identidades culturais, muitas vezes não marcadas e não denominadas, ou 
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denominadas como nacionais ou “normativas” em vez de especificamente 
raciais. [...] “(SCHUCMAN, 2012, p. 30) 
 
 

Os privilégios não são notados pelos sujeitos que os obtêm, pois as 

sociedades ocidentais ainda são em sua maioria sociedades eurocentradas e, por 

isso, tendem a ser “monoculturais”, ou seja, a constituição de uma determinada 

perspectiva sobre o mundo que se baseia centralmente nos padrões culturais dos 

grupos dominantes, mantendo uma visão única sobre as formas de viver e ser no 

mundo, que não permite que os sujeitos consigam perceber sua singularidade e seu 

próprio fechamento. (SCHUCMAN, 2012) 

 “O monoculturalismo, como toda forma de ‘sistema-único de visão’, é cego à 

sua própria especificidade cultural. Ele não consegue perceber a si mesmo.” Ele 

confunde seus particularismos com neutralidade (MCINTOSH, 1990).  

Assim visto, vejo a importância de direcionar um olhar crítico sobre os 

padrões eurocêntricos de conhecimento; sabendo que a academia continua lócus da 

colonização epistemológica ao perpetuar obsessivamente produções no padrão da 

“branquitude”, sempre reificando os mesmos pilares de conhecimento ocidental. 

 Dessa forma afirmo a posição “libertária” do meu texto no que tange a 

continuidade dos mesmos padrões eurocêntricos por “pura legitimação”. Faço no 

meu texto o exercício de não citar e conversar com autores por pura compulsão, 

convenção do campo antropológico. Que este trabalho seja lido e legitimado com 

abertura do leitor para outras possibilidades cognitivas, deseurocentralizando a 

produção textual. 

Entendida essa premissa, começo por esclarecer que, além da minha 

experiência enquanto dançarina, aluna do grupo, a etnografia que trago aqui é 

proveniente dos três Diálogos coletivos que constituíram as aulas. O primeiro 

Diálogo que inaugura o encontro do grupo, introduz o tema que será dialogado, 

dançado, processado de forma multidimensional. O segundo é o movimento da 

dança em grupo ritmada pela percussão. E o terceiro diálogo, é a conversa afetada 

pelas movimentações da dança, imbuída de um sentido específico proposto 

inicialmente. Este último tende a ser mais demorado e provido das trocas intensas 

das emoções da aula, do dia a dia, e de reflexões das dançantes. As citações 

provêm desses diálogos, elas aparecem no texto em itálico. 
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Essa escolha de trazer para o texto os Diálogos do campo foi por 

compreender a abertura sincera que nossas conversas têm. Compreendendo como 

o espaço é produzido para que as individualidades possam emergir ali, no coletivo. 

Portanto deixo aqui registrado que considero este trabalho uma elaboração coletiva, 

desse grupo, que construiu em cada uma de nós que o constituímos, tantas 

poderosas transformações, curas, e mudanças. 

Dessa forma, paradoxalmente à proposta de trazer o micro, as intimidades 

individuais de sentir a dança, na minha experiência. Tomo como campo o que vêm 

ao coletivo, o que a voz insiste em expressar em público. Assim feito, me baseio nos 

Diálogos em grupo, e nas publicações na página do facebook do grupo “Dança afro 

– Diálogos em Movimento com Ludmilla Almeida”, e entrevista da professora 

Ludmilla Almeida ao “Cultne”. 

Os Diálogos realmente se movimentam. O tema proposto sempre vai 

dançando em nossas vozes, e a cada tom, recebe um novo nuance. Fluindo pela 

experiência de cada uma de nós, perpassamos por assuntos diversos, que 

conversam uns com outros.  

Dada a amplitude de temas que Dialogamos, realizar um “recorte etnográfico” 

a esse universo foi tarefa difícil. Mas optei pelo objetivo a que se anuncia no projeto: 

A experiência de Mulheres negras, na dança afro. Dentro desse contorno, tomo meu 

corpo ali presente como parâmetro. E a partir das minhas vivências, e do que 

emerge aos Diálogos da experiência das outras mulheres pretas, a etnografia a 

seguir se esforçará em elaborar uma análise sobre o processo educativo político, e 

sobre o processo curativo individual e coletivo que a dança proporciona. 

A minha experiência na dança afro, a partir do meu lugar de existência no 

mundo, provocou transformações profundas. Os diálogos possibilitaram que eu 

intuísse, percebesse que as transformações íntimas que racionalmente eu não 

entendia muito bem, aconteciam em outras pessoas. Isso me motivou a estudar e 

averiguar como é que se realiza o processo dessas transformações. Por isso, 

necessito saber como são impulsionadas, catalizadas, e catartizadas. Tomar como 

material de analise os diálogos coletivos é uma forma de ver a grande força dessas 

mudanças internas, que emergem e se compartilham no coletivo, onde se consolida 

e materializa a cura, a reeducação quando verbalizada e compartilhada no coletivo. 
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Trazer o diálogo desse coletivo é trazer sua imanência, exteriorização das 

reverberações comuns provocadas em cada corpo singular. 

A turma Diálogos em Movimento é composta majoritariamente por mulheres. 

Mulheres das mais diversas idades e profissões. De estados brasileiros diferentes. 

Mães, estudantes, irmãs, professoras, pesquisadoras, dançarinas. Quando entrei no 

grupo, em maio de 2017 eram majoritariamente mulheres pretas. Mas meu “campo 

oficial”, meu caderno de campo, começou em 26 de março de 2018 e terminou 11 de 

julho de 2018, quando a turma estava bastante “equilibrada” entre a quantidade de 

mulheres brancas e pretas. Alguns homens vinham fazer alguma aula avulsa vez em 

quando. Mas os poucos que chegavam, ficavam pouco tempo, um par de meses no 

máximo, dançando. Os homens que freqüentam o grupo são os três percussionistas 

que se revezam, um deles é musico profissional, outros dois são Ogans. 

 

Construindo a abordagem do tema 

 

Pretendo pensar a Dança de forma político pedagógica. A dança afro 

possibilita que o sujeito elabore um (re)encontro afirmativo com seu o corpo, sua 

identidade étnica e cultural, que foi historicamente oprimido em nossa sociedade. 

Recorrer a essa dança como processo libertador permite que ela se constitua como 

forma de expressividade de uma cultura, de uma memória que deve ser recontada.  

 

 

 “Dançamos buscando a união que nos torna ainda mais fortes para nossas 
lutas. Buscando o que nos fortalece e nos cura! Pedindo por justiça, por 
direitos, pela vida e pelo bem viver!!! E celebramos a história de luta e 
resistência das mulheres negras, dançando e tocando para as Iyabás - 
Orixás femininas, fortalezas de força e amor, que representam também as 
várias possibilidades de ser mulher, de lutar, de amar; de criar, de gerar no 
mundo. Dançamos na Celebração de nossa existência, e dessa maneira 
afirmativa a arte política se concretiza, a educação pelo coletivo e pelo 
corpo se vivencia de maneira prazerosa. Sabendo que o prazer e a alegria 
são revolucionários numa sociedade que impõe a escravidão moderna, e a 
subserviência principialmente dos corpos negros.” (Discurso da Ludmilla na 
aula manifesto pelo assassinato da vereadora Marielle Franco, 29/03) 

 

 

Vivemos numa sociedade onde a morte figura com tanta frequência nas vidas 

daqueles que historicamente a integração social não foi permitida, onde há a 

inculcação do medo como controle das vidas que procuram se afirmar nas frestas do 

genocídio do povo negro. Como explicitado acima, ançar e afirmar a alegria e nossa 
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cultura, nossa estética, nos afirmando protagonistas de nossa história é uma forma 

de resistência, afirmação da vida e de que todas as vidas importam.  

 

 

 “Somos mulheres! Somos a força geradora; A potência da existência, 
manutenção e transformação; Somos o ventre do mundo! 

Saudamos, louvamos e nos espelhamos umas nas outras, pois juntas 
somos ainda mais fortes! 

Que possamos celebrar mais e lutar menos todos os dias, para que todos 
eles sejam de fato felizes! Para que sejamos mulheres felizes!” 3 

  

 

Para este trabalho, busco entender as relações que se criam dentro desse 

grupo, o que elas suscitam, e de que forma podemos entender isso como algo 

político. Vejo a importância de pensar as minuciosas e potentes reverberações que a 

dança afro pode trazer na construção da identidade, subjetividade das Mulheres 

Negras. 

Quando falamos de danças negras já estamos falando de arte, já estamos 

falando de política, de resistência obrigatoriamente. Pela sua existência, sua historia, 

a permanência, de expressões culturais afro-descendentes, já constituem um 

símbolo importante de resistência, do que conseguiu mesmo entre virações e 

transformações, permanecer em meio à violência e o genocídio dos saberes e da 

população africana escravizada. 

 

 

 “[...]Séculos de escravização, isso cria um contexto que da um lugar 
diferenciado a nossas práticas. De menor importância, de menos valia.” 
(Diálogos, 18/04/2018)   

 

 

Essa resistência precisou muitas vezes criar negociações para poder existir. E 

dentro desse contexto a cultura negra foi muito embranquecida. “Hoje estamos 

nesse trabalho complexo de “empretecer” a nossa cultura. Como depois de 130 

anos a gente ainda tem tanto que lutar?” 

 

*** 

 

                                                           
3 (Post na página do facebook do grupo sobre o dia das mulheres) 
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[...] A principal arma dos negros para ativar uma resistência e empreender o 
registro de sua história de rebeldia: o seu CORPO. Apesar de dinamitado 
pelo processo de escravidão e dominação, o corpo negro preservou e 
condensou uma sabedoria pelos movimentos, pelos ritmos e pela energia, 
bem como pela oralidade, que vem sendo transmitida como que um plano 
conspirativo, invisivelmente instalado no interior da própria sociedade. 
(TAVARES, 1984, p.25) 
 
 

No trecho acima, Tavares nos traz a reflexão do corpo como sujeito primordial 

no processo das resistências e resiliências da cultura afro diaspórica. O corpo fala e 

comunica, funcionando como recurso que produz outra forma de interação com o 

entorno. A dança é vista assim como instrumento forte de libertação dos corpos e 

das mentes, das comunicações. Ela pode fortalecer sentimentos de pertencimento 

coletivamente construídos, através do encontro e reconhecimento de uma cultura e 

ancestralidade de determinado grupo de pertença, funcionando, então, como 

processo educador. 

Vejo dessa forma, a importância desse trabalho, ao constatar na minha vida, 

e na de minhas colegas, os grandes ensinamentos, afirmação de todas nossas 

potencias por meio desses encontros, Diálogos em Movimento, que promovem 

situações que nos fazem olhar a nós mesmas de maneira a enxergarmos com amor 

próprio nosso caminho trilhado ate agora, e com mais confiança qualquer caminho 

que resolvamos escolher para seguir. 

Mesmo sabendo dos processos sociais de construção da cor como fator de 

desigualdades e diferenças que se consolidaram através da história, ainda assim, os 

efeitos do racismo são devastadores, bem como a colonialidade epistemológica que 

perdura em nossa vida e subjetividades. Dessa maneira, o projeto de dança afro 

Diálogos em Movimento entra como um campo de possibilidade para uma educação 

anti racista, politicamente crítica. Lucidamente coerente com as necessidades de 

libertação de nossos seres, das nossas couraças, dos inculcamentos e patologias 

originadas desse trauma histórico que foi o holocausto transatlântico, e suas 

reverberações e renovações que continuam a dizimar de formas múltiplas o povo 

negro no Brasil. 

Através do corpo aprendemos e apreendemos o mundo, e ignorá-lo, 

imobilizá-lo, castrá-lo dentro dos espaços formais de ensino é um grande desfalque 

para um processo de aprendizagem pleno e de maior alcance. Buscar aproximar o 

corpo no processo de aprendizagem é um movimento que quebra uma lógica 
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capitalista, mecânica de ensino e traz à tona a prática de repensar a educação e seu 

objetivo primeiro. 

Dentro desse entendimento, a dança afro possibilita a compreensão do corpo 

fora da concepção cartesiana, católica, dicotômica - corpo x mente, corpo profano x 

espírito sagrado- ampliando a consciência holística. Concebe-se o corpo como local 

de aprendizado, canal de produção de conhecimento, de reencontro, 

redescobrimento de potencialidades orgásticas de vida, de força vital individual 

fortalecida pelo coletivo. Modificando assim o discurso engessador racista de um 

corpo preto hipersexualizado, estigmatizado, desumanizado, objetificado. Mas sim, 

inteligente, produtor de saberes ocidentalmente valorizados, e também, detentor da 

memória ancestral que traz outros pilares de conhecimento, conferindo importância 

central ao corpo saudável, em paz, e alegre para experimentação de suas infinitas 

potencias. 

 Esses princípios só são possíveis tendo em vista que as diferentes 

linguagens se manifestam diferentemente a depender do contexto, compreende-se a 

importância do território nesse processo. Enquanto determinante das formas, 

hierarquias, de relações e não relações que se estabelecerão. Território como um 

conceito não puramente geográfico, físico, mas um espaço-tempo que também pode 

ser considerado agente.  

Ao compreender que a linguagem é expressão entre a racionalidade objetiva 

e a subjetiva, um dos princípios da etnoeducação, que trago aqui como inspiração 

metodológica é também a compreensão dos diferentes processos de aprendizagens 

- frutos de tantas variáveis das experiências subjetivas de cada indivíduo-. Sendo 

importante então, a construção conjunta do conhecimento, Enfatiza-se o coletivo 

como primazia para a construção da etnoeducação, esta que não concebe 

separação entre sujeito e objeto de pesquisa, mas a inclusão dos diferentes sujeitos 

na pesquisa. Nesse envolvimento a etnoeducação vê a importância do cuidado no 

processo do encontro. Esse cuidado está atrelado à produção e elaboração do 

comum na diferença, para assim construir um corpo forte. 

Sabendo dos engessamentos que carregam muitas instituições escolares, 

acredita-se na dimensão micropolítica dessas proposições. No sentido 

revolucionário que pode se dar ao aprendizado pelo prazer, pela alegria, pelo 



21 
 

coletivo. Sendo o corpo, importantíssimo e central no processo de desconstrução e 

construção de identidades, e entendendo a política da estética individual e coletiva.  

É possível estabelecer pontes entre os fundamentos da Etnoeducação para 

ensino e aprendizagem com a Dança afro, enquanto uma das inúmeras ferramentas 

para uma educação que se proponha coletiva, incorporadora  das múltiplas formas 

de saber e ensinar. 

Tendo em vista que, ao desenvolver atividades pedagógicas que valorizem 

aspectos culturais relacionados à cultura africana e afro-brasileira, contribui-se para 

educação de cidadãos conscientes de seu pertencimento étnico, social, histórico e 

da pluralidade cultural que constitui nosso país; Entendo que o projeto Diálogos em 

Movimento pode contribuir em muito para a educação étnico-racial brasileira e para 

conseqüente contribuição a uma sociedade mais justa e igualitária. 

 

O que seria a dança afro? 

 

Uma mistura de vários elementos; rituais religiosos de matriz africana, 

maculelê, samba de roda, puxada de rede, capoeira, a característica principal da 

dança afro é certamente a influência corporal e cultural dos povos da diáspora 

africana no Brasil. “É bom lembrar que esta dança está ligada a uma tradição, com 

seus códigos e símbolos”4 (OLIVEIRA apud, ERAMO, 2006, p. 91). Isso quer dizer 

que o sentido dos movimentos da dança “traduzem a forma do africano e do seu 

descendente de ver e estar no mundo”5 (CONRADO apud, ERAMO 2006, p. 27), 

recriando uma sabedoria ancestral e expressando ela através do corpo numa 

linguagem própria.  

Expressando uma sabedoria ancestral através do corpo, a dança afro por 

meio de suas expressões, ritmos e movimentos, recontam historias, estas histórias 

                                                           
4 OLIVEIRA, Nadir Nóbrega. (1992). Dança Afro: Sincretismo de Movimentos. Salvador, 

Bahia. 

_________________________(2006). Agô Alafiju, Odara! A presença de Clyde Wesley 

Morgan na escola de dança da UFBA, 1971-1978. Tese de Doutorado, Salvador, 

Escola de Dança\Teatro, UFBA. 

 
5 CONRADO, Amélia Vitória de Souza (2006). “Dança Ètnica Afro-Baiana”. In Siqueira, 

Maria de Lourdes (org.) Imagens Negras: Ancestralidade, Diversidade e 

Educação. Belo Horizonte: Mazza Edições, p. 17-46. 
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são inscritas e recriadas pelos corpos dançantes e através da dança revivem-se 

mitos, costumes, simbologias e narrativas, caracterizando ela como uma 

“manifestação viva de identidade étnica” (OLIVEIRA apud, ERAMO, 2006, p. 17) 

 

 

"É uma cultura milenar, uma dança milenar. Então quando a gente vem aqui 
na Febarj para dançar, é porque teve muita gente que veio antes, e 
continuou, e resistiu. Porque hoje é muito fácil vir aqui e poder dançar, mas 
não foi sempre assim. Então teve muita resistência para eu poder estar aqui 
hoje dançando." (Conversa com aluno do Bloco Afro Orunmilá, 2015) 

 

 

Portanto, a dança é um fenômeno social e é um veículo através do qual a 

cultura é transmitida (HANNA, 1987). No Caso da dança afro, esta afirma o corpo 

como arma de resistência à colonização e aculturação, suporte de signos 

culturais. A proeminência da cultura oral dos povos escravizados trazidos às 

Américas originou diversas expressões artísticas, musicais, e culturais. Estas 

possibilitaram a sobrevivência de histórias, mitos e costumes. Muitas expressões 

culturais de origem africana mostram características comuns como a presença da 

roda, tambores, pés descalços, movimentos de quadris. 

A dança afro, dentro desse contexto de diáspora esta estreitamente vinculada 

ao candomblé. Ambas apresentam danças de orixás, mas em contextos rituais 

diferentes. Caracteriza-se de sempre estar associada a elementos da natureza, 

estes presentes também no próprio corpo. Cada Orixá está vinculado a um 

elemento, têm características, indumentária, gestos específicos. "Aqui não tem como 

separar o samba reagge do candomblé, não tem como achar que são coisas 

diferentes. A dança é a mesma!" (Conversa com aluna do grupo afro Orunmilá, 

2015) 

Os Orixás são deuses africanos estritamente ligados às forças sagradas da 

natureza, portadores da energia vital presente no universo e dentro de cada um de 

nós. Cada Orixá, portanto é considerado o rei ou rainha de um elemento da 

natureza, e possui uma personalidade própria relacionada às manifestações dessas 

forças da natureza que afetam sua maneira de se movimentar e de dançar. Estes 

traços da personalidade são chamados de arquétipos dos Orixás, repletos de 

símbolos. 

A característica de cada Orixá os aproxima dos seres humanos, pois eles se 

manifestam através de emoções como nós. Através de seus gestos, sua 
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indumentária e seus adereços, os Orixás contam suas características e 

personalidades e suas histórias, seus mitos nagôs. (ERAMO, 2010) 

Os maiores grupos que chegaram ao Brasil foram os Bantus, da região de 

Congo e Angola, os Yorubás, da moderna Nigéria e República do Benin, e os Jejes, 

do antigo reino de Daomé. Como a religião se tornou semi-independente em regiões 

diferentes do país, entre grupos étnicos diferentes, evoluíram diversas "divisões" ou 

nações, que se distinguem entre si principalmente pelo conjunto de divindades 

veneradas, os atabaques e a língua sagrada usada nos rituais. (ERAMO, 2010) 

Nas aulas de Dança Afro, os atabaques ditam os movimentos que serão 

realizados. Os poderosos sons emitidos pelos tambores são capazes de "facilitar" 

transes nas danças, Facilitam o acesso a outros níveis de entendimento, de 

pensamento, de consciência. 

Mercedes Batista foi uma dançarina importantíssima para o Brasil, ela 

codificou a dança afro brasileira no rio de janeiro. A primeira bailarina negra a dançar 

no teatro municipal do Rio de Janeiro, “enfrentou todo o racismo daquela época. 

Teve que peitar muita gente para estar la dentro, dançar” ( L., Diálogos)  Teve 

reconhecimento por volta da década de 1950, depois de ter saído do Brasil, e ao 

voltar ela codifica essa dança através dos movimentos da dança moderna que 

trazia, das “danças folclóricas”, e da pesquisa que ela vai fazer das danças dos 

orixás no candomblé.  
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1.  Entrando no campo do Diálogos em movimento 

 

Na Rua Alice 298 às Segundas e Quartas-feiras, nos reunimos. Tecendo nossa 

teia de relações, cujos fios que a constituem vêm de diferentes lugares do Rio de 

Janeiro, e redondezas. São Gonçalo, Niteroi, Bangu. Percorrem-se grandes 

distâncias para as 19h estarmos juntas ali, criando um tempo-espaço único, próprio. 

Nosso plano de saúde. 

 Em meio ao barulho da cidade, hora do rush, luzes, semáforos, buzinas. 

Pessoas andam rápido sem se olhar por calçadas estreitas. O último trecho do 

caminho percorrido por cada fio desse rizoma em direção ao seu centro, é uma rua 

mais silenciosa, com menos luz, mais árvores, e mais “boa noite” aos passantes. 

Casas e vilas de arquitetura colonial não se deixam esquecer entre os prédios mais 

modernos, não deixam esquecer um passado para alguns, bastante 

convenientemente presente. 

O “Se essa rua fosse minha” é um espaço de atividades sociais para crianças e 

adolescentes. As segundas e quartas à noite, a turma Diálogos em Movimento 

ocupa esse espaço. Ali a gente tem todos os elementos da natureza presentes, o 

fundo da casa é um grande rochedo do qual escorre uma fonte de água, que permite 

que haja uma espécie de poço/aquário no fundo do espaço. O barulho da água 

escorrendo é constante, sutilmente está sempre a embalar nossos processos. Uma 

grande Mangueira habita a entrada e quando o toldo não esta fechado temos uma 

aula a céu aberto, mas também temos alguns sustos com as mangas que caem no 

salão. 

Começamos a aula com um dialogo que traz o tema do encontro. Sentadas em 

círculo, ouvimos itãns, poemas, reflexões que sempre tem a ver com alguma data 

significativa, com o orixá do dia. “Eu gosto de trabalhar com as datas comemorativas 

porque elas trazem reflexões importantes”. O tema selecionado, depois de 

introduzido, sempre é aproximado da experiência afrobrasileira, e associado à algum 

orixá. 

Por exemplo, no “dia do índio” 19 de abril, Ludmilla iniciou a conversa trazendo 

dados estatísticos da situação do genocídio indígena, informações históricas, 

atualidades, etc. Mas em certo momento traz o foco para a proposição do projeto 
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“Eu quero aproximar esses assuntos a uma realidade mais próxima que é a 

realidade de matriz africana, as associações feitas com os povos indígenas. Uma 

grande associação feita são os caboclos, é uma referência forte, pensando os 

caboclos da umbanda, como os donos da terra.” A partir de então ela continua a 

exposição trazendo informações dos cultos a essas entidades, das nuances a 

depender dos territórios culturais, depois ainda correlaciona com os orixás do 

candomblé. 

Os Itans contados no inicio da aula situam os arquétipos dos Orixás, com as 

histórias de suas vidas nos tempos imemoriais. Como veremos com os trechos 

abaixo, essas histórias atribuem os significados da nossa dança, essa que conta 

histórias atualizando-as, trazendo as histórias pro presente. Nossos corpos 

encarnam as energias, e encenam suas histórias. A função essencial do simbolismo 

religioso manifesta-se por revelar algo de mais profundo e fundamental. 

 

 

O mito mostra-se uma narrativa de significado simbólico transmitido 
de geração a geração dentro de um grupo. Esse relata a origem de um 
fenômeno, em busca de explicações de ordem natural e social, além dos 
aspectos da condição humana. Nesse sentido, o mito está relacionado com 
um acontecimento dentro de um contexto, e será lembrado, por um grupo 
social, como um modelo exemplar que pode ajudar o indivíduo a conduzir 
suas ações. O mito não cerceia o pensamento, as ações e as relações 
intergrupais. Muito pelo contrário, ele dilata a inteligência simbólica, aquela 
que ensina o indivíduo a ler não só os fatos, como a si mesmo, em razão da 
mobilização e da integração de todos os seus sentidos, para além do 
significado evidente e imediato. (DAMASCENO, 2003, p.33) 

 

 

 “Nesse momento você pode ser tudo, você tem possibilidade de ser todos 
eles e elas (os Orixás). E isso é incrível. É você se entregar mesmo para 
esse movimento. Quando se trabalha com essas referencias e muito bom.. 
Por isso que a gente tenta sempre trazer as historias, os itãns, as 
referencias, de cores de dias, de significado de saudação, postura, para que 
a gente tenha esse imaginário o mais completo  possível” 
(Diálogos,18/04/2018) 

 

 

Dessa forma, o primeiro diálogo compõe um cenário, cria uma situação. 

Compondo com vários elementos nosso imaginário, preparando-o para que depois 

possamos expressar esses elementos na dança. Fornece-nos artigos para imbuir a 

dança de propósito, de significado. 

Por exemplo, Ao dançar para Oba, fazemos referência à sua orelha perdida em 

guerra, dançando com uma mão na orelha. A respectiva dança de cada orixá 



26 
 

também tem movimentos que representam o modo de utilização de seus objetos “de 

poder”. Para Xangô, dançamos “cavalgando”, ou “segurando um machado de duas 

lâminas” e a professora faz questão de ressaltar que “agora não tem muito rebolado 

não, o ombro é firme”. Para Omolu, fazemos menção as chagas que carrega, ao 

apontar com o dedo indicador, a palma da mão. 

Todos os gestos e movimentos6 têm histórias, porque possuem significados e 

com eles a gente dança com mais propriedade as energias. Por exemplo, no curso 

de Técnica Silvestre ministrado pela mestra Vera Passos, ela trazia uma história 

com os movimentos. “Agora você esta na mata, ta procurando algo. Encontrou. O 

que é isso?...”. Sobre esses movimentos, anotei no caderno de campo: “Não 

consegui dançar muito bem para Ogum hoje. Na hora de ir para guerra ‘me perdia’, ‘ 

o que é que eu estou procurando?” percebia ao longo da dança, que a motivação do 

movimento não estava clara para mim, e isso dificultou no momento, que eu 

realizasse o movimento pedido com a integridade e força exigida.  

Essa experiência traz um exemplo da multidimensionalidade dançada. O 

movimento que conta uma história, mas que muitas vezes ele só flui se articulamos 

seus significados ao nosso propósito interior. No caso, me perdi na busca, “o que 

estou realmente buscando?” E nesse momento ainda inicial da busca de Ogum, me 

atropelei, e então também não consegui “encontrar”, e lidar com o que encontrava- 

enredo que constituía a continuação da dança, por exemplo-. 

A riqueza de informações trazidas nos Diálogos ampliam o limiar cognitivo, 

trazendo o conhecimento “desde dentro”, também possibilitam desconstrução de 

estereótipos inferiorizantes a respeito da cultura de matriz africana. Por exemplo: 

 

 

 “Okê arô é a saudação, o grande caçador. Ele tem como dia da semana, 
quinta feira. Azul claro é a cor que é dada para oxossi no candomblé, no 
candomblé Ketu pelo menos -acrescenta Ludmila demonstrando respeito e 
deixando espaço na explicação de que em outras nações as cores de 

                                                           
6 Trago o conceito de movimento inspirada em Laís Salgueiro, que o conceitua como 

uma linguagem em trânsito. 

 “Parto da compreensão da linguagem como uma combinação de 
unidades significativas e não significativas finitas, que articuladas formulam 
um número infinito de sentidos (semânticas). Numa cultura ou numa dança 
são infinitos os movimentos possíveis para busca desses sentidos. Desse 
modo, qualquer linguagem definida a priori pode se transformar mediante 
algum movimento da vida.” (SALGUEIRO, 2013, p.21) 
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referencia sejam outras-. Na umbanda já tem mais essa relação com 
caboclo, com a mata, e então com verde. Seu símbolo é o arco e flecha, o 
Ofá, que a gente simboliza assim “ ” quando agente dança. E tem também o 
iruke, irukerê, que é o espanta mosca, que é com ele que oxossi caminha 
na mata.” (Diálogos, 18/04/2018) 

 

 

Geralmente buscamos dançar as qualidades de cada Orixá, realmente 

“incorporando” esse “papel”. Quando dançamos para Oxossi, ele sabe o que quer, 

tem destreza e agilidade para caçar na mata sem ser percebido por suas presas, 

sempre com o arco e flecha na mão. Então na dança, incorporamos essa energia. 

“Gente, esse movimento é assim..( demonstra a professora indo de um canto da 

sala pro outro, com a flecha simbolizada nas mãos), eu posso ir para qualquer lugar 

(referindo-se a destreza no deslocamento), e com uma flecha só eu consigo o que 

eu quero”. (demonstrando que o olhar também faz parte da dança, e neste momento 

o olhar é fixo na direção da flecha – mãos em L unidas pelo indicador direito com o 

polegar esquerdo). 

Tratamos de buscar em nós as qualidades dos Orixás que dançamos. Quando 

dançamos para Oxum, por exemplo, há movimentos de se olhar no espelho, de se 

banhar, admirar as próprias jóias. “Agora eu to sorrindo, to me admirando”, A 

professora deixa claro que a expressão facial é crucial para que passemos a 

“mensagem” a que se propõe a dança. 

 

 

No trabalho de Dunham (1983) ela diz que a externalização da 
“energia” é uma função psicológica da prática cotidiana da dança. Na 
análise da autora a “energia” pode ser voluntária ou involuntária e servem 
de estímulos de alegria, tristeza ou raiva para a performance coletiva” 
(SALGUEIRO, 2013, p.77) 

 

 

Quando em algumas aulas cantamos músicas dos orixás, ou referente aos 

fundamentos dos movimentos que dançaremos, o canto traz a reverberação 

quântica, que vibra em lugares específicos no corpo. Cantar essas canções é trazer 

reverberações ancestrais ao tempo presente. Quem canta, sente no corpo onde 

vibra cada canto, e esse vibrar ativa a memória, no agora, acessada pela 

reverberação física das sequências de notas musicais, que foram cantadas a muito 

tempo, pelos que vieram antes. 

Ao serem tradicionais de um povo, de uma cultura, as músicas apresentam 

padrões de vibração característicos, que vão constituindo os corpos culturalmente 
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segundo seus moldes. Diante do processo de diáspora, a manutenção dessas 

práticas culturais na contemporaneidade permite a constante atualização em nossos 

corpos da memória ancestral, pela via sensorial e emocional produzida na dança, na 

música. 

Esses são alguns exemplos que demonstram, como a dança traz e atualiza os 

significados referentes ao contexto cultural afrobrasileiro. Como essa dança traz 

história, ela traz também uma “energia”, seja de guerra, de amorosidade, de caça. 

Essa “energia” se torna evidente no coletivo depois de um tempo na aula. Portanto, 

cada aula é diferente, e provoca relações diferentes entre os dançantes.  

 

 

“O bacana é ver essas energias em nós. Eu me vi sanguinária um pouco... 
Ficamos sérias durante a dança, sem muita risadinha, brincadeira, ou 
sorrisos entre as alunas naquele dia” (Caderno de campo do dia 25 junho. 
Dançando para xangô) 

 

 

 “Eu acho que mesmo quando o movimento tem uma força e um rigor, você 
encontra um lugar que é um lugar de relaxamento. Quando você interioriza 
aquele arquétipo, aquilo que você esta fazendo então esse movimento se 
liberta. Porque você tem aquilo dentro de você! Então aquilo se torna tão 
real, você o faz com tanta propriedade que isso se torna livre também. Essa 
força esta em você, o que você expressa no movimento nada mais é do que 
a força que está em você.” (Diálogos, 18/04/2018) 

 

 

E assim procede a discussão inicial, onde se trazem vários elementos que 

afrocentricamente situam historicamente, culturalmente, ontologicamente, 

cosmologicamente o tema da aula. O espaço de legitimidade de uma fala desde 

dentro é sempre priorizado em todos os assuntos. Como dois dos percussionistas do 

grupo são Ogãns, eles têm sua fala priorizada na legitimação dos assuntos 

referentes ao candomblé principalmente. Esse lugar do lugar de fala é sempre 

respeitado e priorizado. A convivência que se constrói naquele espaço em torno do 

respeito, sempre prioriza esse lugar de fala enquanto “fonte de água boa para se 

beber” com relação a qualquer assunto.  

 

 

 “[...] V. falou para gente na segunda feira que Ogum na verdade era... o 
que foi que o V. falou? G. ajuda, explicando que Ogum é agricultor, ele faz 
as ferramentas que são usadas para arar o solo, tem poder sobre o ferro.. 
Mas Oxossi tem uma importância grande para ele? Indaga Ludmilla 
tentando construir o pensamento junto. Eu acrescentei que lembrava da 
aula passada que um planta e outro colhe. E juntos relembramos que um 
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cultiva e outro colhe, que foi o que o V. tinha falado. Que Oxossi colhe. 
Ogum abre o caminho e Oxossi é a finalização.” (Diálogos, 18/04/2018) 

 

 

Dessa forma projeto alcança seu objetivo de suscitar um dialogo autocrítico, 

consciente do espaço que ocupamos no mundo, e da necessidade de que, para que 

uma voz seja legitimada, uma escuta atenta e aberta precisa ser exercitada. 

 

 

 “E essa aula, por exemplo, esses diálogos têm uma verdadeira coisa que 
eu acho muito potente poder escutar, muito potente entender... Esse 
também é um estudo, tem que chegar junto, tem que escutar primeiro antes 
de falar. Entender o que eu preciso falar ali, naquele lugar, como eu preciso 
falar naquele lugar, ou se não preciso falar porra nenhuma naquele lugar 
(risos)... Para mim essa aula esta sendo isso, e eu to imensamente grata 
por estar num lugar assim porque, mesmo procurando, é difícil!” (Diálogos, 
04/05/2018) 

 

 

O depoimento de uma dançarina branca acima evidencia a potencia dos 

Dialogos que se movimentam, de suscitar a percepção e reflexão da necessidade e 

do papel de cada um na luta por uma sociedade mais igual. Sabendo que nem todos 

freqüentam os mesmos espaços, da missão de cada uma levar a fala crítica aonde 

for, se empoderando conscientemente do seu lugar de fala. E Também entendendo 

que em outros lugares, seu melhor empoderamento será ouvir. 

A professora ressalta “acho muito importante a fala, e eu prezo pela fala de 

todas que aqui estão independente de qualquer coisa... Eu acho que mulheres 

negras daqui tem pontos em comum muito fortes, mas também tem pontos 

diferentes. Temos historias diferentes cada uma aqui. As diferenças estão presentes 

para todas, e possibilidades de encontro também estão presentes para todas. Mas o 

que eu preso desde o inicio quando eu construí esse espaço, é que este é um 

espaço de protagonismo negro, e assim é, e assim será. Quem entrar nesse espaço 

tem que entender isso. Tem que entender que vai ter o seu lugar, que vai ser super 

acolhida, e que bom que vocês TODAS se sentem acolhidas independente de 

qualquer coisa.” 

É evidenciado a todo o momento o protagonismo negro proposto àquele 

espaço que, tratará de questões cujo eixo é a experiência dessas mulheres pretas, e 

que dessa maneira, as pessoas brancas ali presentes, contratuaram sua disposição 

a nesses diálogos, se atentar ao outro olhar sobre o mesmo tema, e entender e 
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mudar suas atitudes, de maneira a não simplesmente, “não serem racistas”, mas a 

serem “anti- racistas” 

 

 

 “Então e importante esse lugar de não se calar, de ver uma coisa racista 
acontecendo e você se posicionar. Mesmo que seja um marido, um filho, 
um pai, quem quer que seja. A gente tem que se posicionar, a gente não 
pode se calar mais” (Diálogos, 04/05/2018) 

 

 

O reconhecimento do lugar de fala evidenciado no grupo, não é uma interdição, 

mas uma territorialização. Propondo uma fala consciente de si, de sua experiência 

de vida, que tem uma origem de um contexto específico. O objetivo que se busca é 

que possa sim haver a pronunciação de todos, desde que as falas não se pretendam 

fora do seu território. Reconhecer seu lugar de fala é anunciar seus limites, 

reconhecendo o que cerceia ou não as suas experiências em coletivo. 

O problema da branquitude é que históricamente sempre discursou 

pretendendo-se “universal”, mesmo falando a partir de um lugar, se projetava como 

porta-voz de toda a “sabedoria”, de todas as experiências múltiplas de vida. E esse 

universalismo desterritorializado, aniquilou e aniquila a legitimidade de contestação 

de quem fala por si, às margens desse imperialismo colonizador. 

Na musica “O que se cala”, Elza Soares traz a reflexão do quanto o “lugar de 

fala” é determinante e molda nossas opiniões. Para a branquitude, admitir-los e 

enunciar-se é retirar seu discurso da universalidade imposta subjetivamente pelos 

processos de construção social. Para o povo preto, no contexto brasileiro, demarcar 

seu lugar de fala, é exigir respeito, e legitimidade à sua voz. Já que historicamente, 

sempre falaram por nós. 

 

“Mil nações moldaram minha cara 

Minha voz uso para dizer o que se cala 

Ser feliz no vão, no triz é força que me embala 

O meu país é meu lugar de fala! [...]” 

 

“Mil nações moldaram minha cara” mostra exatamente o quanto somos 

constituídas por nossas experiências. Enquanto mulher negra, constituída dessa 



31 
 

difícil e violenta historia na diáspora, mas também herdeira das grandes nações e 

civilizações africanas. 

“Minha voz, uso para dizer o que se cala”, Tanto se cala nas nossas vidas. A 

memória arquivada de um tempo que não podíamos nos expressar ainda se aloja 

em nossos corpos, e contamina. Muitas vezes cerceando nossos impulsos vitais de 

expressão da nossa subjetividade, nossas vontades. É como se os arquivos do 

trauma da diáspora e escravidão ainda estivessem latentemente incrustados em 

nossos corpos, nossas células. E tivéssemos que nos lembrar umas as outras e a 

nós mesmos, que “Os tempos são outros” Que podemos ser tudo que quisermos, já 

o somos. 

Além dessa luta interna de relembrar, de nos auto afirmar a nós mesmas, 

temos que nos auto afirmar à sociedade. Porque a sociedade também ainda vive 

sob os pilares do inconsciente coletivo que permaneceram desde a colônia. No 

macro e no micro, há essa dupla jornada intensa, de afirmar a humanidade com toda 

sua potência que o racismo nega e reprime. 

“Ser feliz no vão, no triz, é força que me embala” e foi a grande sabedoria dos 

nossos ancestrais. De manter o sorriso no rosto, apesar de todas as bestialidades 

do sistema econômico baseado na exploração da força vital de homens e mulheres. 

A gratidão pela vida, alegria genuína, e a intimidade íntegra com outros campos 

dimensionais, se torna combustível para seguir apesar das dificuldades, se torna 

honra, por buscar viver plenamente o bem precioso que herdamos dos que lutaram 

muito antes de nós à Vida. 

 
 
 “Não perder essa dimensão que é uma DANÇA, a gente ta dançando! Uma 
dança feliz. A gente ta honrando assim a nossa felicidade, a gente ta se 
libertando. Por isso que eu sempre falo ‘Relaxa, relaxa”. Isso é o mais 
importante de tudo! Porque é isso, deixar esse corpo dançar, ser feliz. É 
muito bom você ficar feliz né? (risos). Porque se não você não dança! Você 
mecaniza o movimento.” (Diálogos, 18/04/2018)  

 
 

Dessa maneira, “O meu país é meu lugar de fala”. As radicais diferenças que a 

vivência da exclusão social pelos estigmas raciais, de gênero, de classe 

proporciona, nos distanciam bruscamente daqueles que viveram as situações de 

privilegio. As mazelas introjetadas violentamente causam um rombo enorme que 

dificulta até a comunicação, explicitação do nível da agressão. As marcas profundas 

da vivência do racismo nos distanciam numa medida dos que não a viveram, que 
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não há meio termo. Não há meio que consiga compartilhar no nível do sensível, 

emocional as vivências do trauma da diáspora. Esse lugar de fala deve ser apenas 

respeitado, não há empatia que o consiga acessar. 

 

O que pode cada corpo expressar 

 

 

Figura 1 Foto da aula-manifesto no Largo do Machado 29/03/2018 

  

Os Diálogos se propõem a romper com todo o processo histórico que foi 

produzido para a população negra. Pensando a arte de forma política, Ludmilla 
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Almeida cria esse projeto, com a oportunidade de, através da arte, trazer a própria 

história da população negra. 

 

 

 “Para mim só poderia fazer sentido se fosse desse jeito eu venho de um 
lugar que é esse corpo história, CORPO QUE CARREGA TUDO. Não é um 
corpo pelo corpo, tem muita gente que pensa a arte pela arte, a dança pela 
dança, A minha arte só pode ser política, porque não posso falar de corpo 
preto sem falar em política, sem falar de HISTÓRIA, sem falar de cultura e 
sem FALAR, SEM FALAR.” (Diálogos, 04/05/2018) 

 

 

E é em torno da importância da expressão, da fala e da escuta, que ocorrem os 

encontros. Construindo diariamente redes de afeto, o grupo se consolida a cada 

troca. No seu objetivo se afirma e concretiza a missão dos desentraves. E com a 

gradual conquista de intimidade e afeto, o grupo se torna também receptáculo das 

catarses necessárias para reestabelecer equilíbrio e força, a nós mulheres, negras, 

que em meio a uma sociedade estruturada no machismo e no racismo, habitamos a 

estética do corpo perseguido e violentado simbolicamente e fisicamente à todo 

momento. 

 

 

 “Outras danças sem diálogo já não fazem sentido, o movimento pelo 
movimento” (Diálogos, 09/05/2018)   

 

 

Vozes-Mulheres - Conceição Evaristo 

 

A voz de minha bisavó 

ecoou criança 

nos porões do navio. 

ecoou lamentos 

de uma infância perdida. 

 

A voz de minha avó 

ecoou obediência 

aos brancos-donos de tudo. 
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A voz de minha mãe 

ecoou baixinho revolta 

no fundo das cozinhas alheias 

debaixo das trouxas 

roupagens sujas dos brancos 

pelo caminho empoeirado 

rumo à favela 

 

A minha voz ainda 

ecoa versos perplexos 

com rimas de sangue e fome. 

 

A voz de minha filha 

recolhe todas as nossas vozes 

recolhe em si 

as vozes mudas caladas 

engasgadas nas gargantas. 

 

A voz de minha filha 

recolhe em si 

a fala e o ato. 

O ontem – o hoje – o agora. 

 

Na voz de minha filha 

se fará ouvir a ressonância 

O eco da vida-liberdade. 

    (Poemas de recordação e outros movimentos, p. 10-11). 

 

 A uma população que foi negada a fala e expressão de suas vontades, que 

esteve designada a escravidão durante séculos, O elemento do discurso se vê 

extremamente necessário.  Exteriorizar sentimentos, pensamentos, com uma escuta 

aberta e afetiva é um processo curativo. A legitimação desse corpo que profere, 

também enquanto produtor de conhecimento se vê necessária de pelejar. 
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 “Então, ao mesmo tempo em que eu acho que a gente tem que valorizar 
esse corpo, valorizar essa nossa historia corporal, e mostrar sim, o nosso 
corpo tem valor, o nosso corpo é importante, nosso corpo produz, é lugar de 
conhecimento. Ao mesmo tempo a gente tem que trazer os outros 
elementos que eles falam que a gente não tem, que é esse lugar do 
intelecto, esse lugar da fala. FALAR É EXISTIR PARA O OUTRO ” 
(Diálogos, 04/05/2018) 

 

.  

De muitas maneiras, o afeto e a afirmação da estima das mulheres negras, por 

meio da valorização de sua estética, de seus corpos, da nossa herança africana 

realiza a proposta do projeto de mostrar que o nosso corpo pode falar, pode 

escrever, pode dançar, tocar, ele pode fazer o que quiser que ele vai ta trabalhando 

essa expressividade que foi fortemente reprimida, mas que está presente. 

E é na valorização da expressividade individual que os encontros ocorrem. O 

diálogo inicial produz uma situação, trazendo o tema da aula. À que dançaremos 

que energias canalizaremos para nossos corpos – entendendo corpo como ser 

integral, corpo-mente-espírito, sem dicotomia ou hierarquia-.  A situação criada ali se 

articula numa proposta alinhada com datas significativas da do povo negro no Brasil 

e na Diáspora. Sempre num diálogo que se movimenta. 

 

 

 “Então eu queria aproveitar que estamos na primeira quarta feira do mês, e 
que a gente gosta de saudar aos orixás, do dia, sobretudo. Então hoje e dia 
de Iansã, Eparrey Oyá, Kaô Kabessile Xango [...] E eu queria ler um itã de 
oya, que fala sobre a dança também [...] ‘E Oya dançou!’ e a gente também, 
eu faço um convite, para que a gente dance a nossa dança. Isso é um 
convite especial, que a gente busque mais do que nunca, a nossa dança 
hoje. Mesmo nos movimentos que eu trago que vocês encontrem a dança 
de vocês nesses movimentos. Livres, livres, livres!E depois a gente fala 
mais sobre isso!”  (Diálogos, 02/05/2018) 

 

 

A valorização da individualidade de cada uma é a valorização de cada história, 

da importância do axé que cada aluna traz, para conjuntamente constituir essa 

potencia multidimensional de cura, educação, rede de afeto e cuidado. Por isso 

também sempre se fala da importância de nos fazermos presentes nas aulas, 

falarmos, trazermos nossas visões e entendimentos que são únicos. 

Sobre os diálogos, houve uma aula em que foi reivindicada a participação mais 

frequente dos percussionistas nas conversas. Eles não costumavam ficar até o final, 
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por razões pessoais muitas vezes saiam quando “seu trabalho acabava” – quando 

parávamos de dançar e sentávamos para dialogar-. 

 

 

 “É como se fosse uma relação terceirizada.. se a gente não consegue fazer 
essa união aqui, a gente não consegue em nenhum outro lugar. É quase 
como se fosse contraditório, a gente fala disso e não consegue pôr em 
prática neste espaço” (Diálogos, 26/03/2018)   

 

 

A fala acima mostra a reivindicação de uma aluna da participação deles 

enquanto homens, percussionistas, chamando a importância para o valor das suas 

falas nos diálogos - que são tão importantes quanto o momento da dança-. Essa não 

participação “por inteiro” era incongruente com a proposta do Dialogo aberto, com 

todos, a que nos propomos exercitar, ouvindo todos os lugares de fala, cada um com 

sua importância. 

 Foi apontado que conseguir essa união e conversa aberta e franca no nosso 

próprio espaço seria a concretização no nosso “micro”, dessa união de nossas as 

posições sociais, raciais e de gênero para dialogar a respeito dos temas que nos 

propomos a discutir. 

A defesa do percussionista, que no dia estava tocando sozinho, foi de estar 

inseguro com respeito do seu lugar de fala ali, “para mim, meu lugar aqui é de 

escutar, aprender”. Foi uma longa discussão, mas chegamos ao consenso da 

importância de sua participação, da sua presença ativa compartilhando seu lugar de 

fala e de vivência, sabendo do protagonismo e do foco das discussões.  

Acima de tudo, conceber a importância de todas as falas para compor uma 

convivência menos violenta, menos racista e preconceituosa, é entender que o 

racismo não é “um problema dos negros” é um problema social e estrutural, que 

depende de todos dentro da sociedade para mudar. Exige que brancos e pessoas 

em posição de privilégio social  percebam o quão estão implicadas na questão, e 

mudem suas atitudes no dia a dia, colaborando para que não recaia só aos negros e 

negras a missão de “educar” seus amigos, familiares e colegas além de termos que 

nos manter sãos espiritualmente e fisicamente em meio à estrutura de hierarquia 

racial vigente. 

 

 

 “O que eu aprendi esses tempos, é que não existe você não ser racista 
passivamente numa sociedade racista... porque a gente tem varias 
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camadas, tem muitos brancos que falam que não são racistas e quando 
você conversa com ele percebe que é claramente racista. Não adianta você 
só se conscientizar sem lutar constantemente contra, porque você faz parte 
desse mecanismo.” (Diálogos, 04/05/2018) 

 

 

 

2. Dançando 

 

“Vamos canalizar essa energia” orienta Ludmila esfregando as duas mãos em 

cima da cabeça. Assim começamos a segunda parte do diálogo, acompanhando os 

movimentos que a professora “puxa”. Alongamos nossos corpos em roda, 

começando pela cabeça, e explorando as potências de cada membro, destravando 

os endurecimentos e tensões do dia a dia, trazendo movimento, atenção e 

respiração pro corpo, para as partes do corpo que esquecemos no dia a dia, quando 

nos movimentamos no automático. É proposto um momento de atenção com si 

mesma, de auto cuidado. Com a condução da professora conseguimos explorar 

limites e pseudolimites que nos impomos a nós mesmas. 

 

 

 “Estar aqui tem sido muito uma experiência de descoberta. e aqui a 
consciência corporal é outra. É uma coisa que eu percebo cada vez mais o 
quanto eu to desconectada com meu corpo. Eu acho que estar aqui para 
mim é um pouco isso, desbloquear, descobrir esses bloqueios.” (Diálogos, 
04/05/2018) 

 

 

Depois a professora pede que caminhemos pela sala, sem seguir uma 

direção única, caminhamos nos olhando, preenchendo todo o espaço e já 

mentalizando algo que ela tenha pedido referente ao assunto que dançaremos. 

“observa como você se sente, olha para as outras mulheres e veja (no caso da aula 

para Obá) a guerreira em cada uma”.  

Visualizamo-nos como guerreiras, ou como deusas belas. Propomos-nos a 

pensar nas nossas guerras diárias, ou nas questões de maternidade em nossas 

vidas, nas nossas “caçadas”. O que quer que seja proposto constitui um momento 

de se consolidar e atualizar no presente, incorporar a proposta de nossa dança. 

Tirando a aula de um contexto de “movimento pelo movimento”, agora o movimento, 

movimenta algum campo na vida pessoal de cada mulher. 
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O exercício proposto nesse momento inicial expande o gestual de nossa 

corporeidade. Nossos corpos são convidados a transitar pelo limiar de um “corpo 

ingênuo”, “corpo cotidiano”, para um “corpo provocado”, “corpo Extracotidiano”. 

 

 

Para Mauss (1974) as técnicas cotidianas são apreendidas em 
situações não formais a partir de um núcleo social mínimo. Por outro lado, 
as técnicas extracotidianas ocorrem de maneira mais ou menos formal, por 
um tempo determinado, relacionando-se com as funções específicas no 
campo da religião, do teatro, da dança entre outros. 

A utilização das técnicas extracotidianas produz um deslocamento 
do uso “normal” do corpo, uma alteração dos ritmos, posições, das 
energias, do equilíbrio, do espaço e das expressões. (DAMASCENO, 2003, 
p13) 

 

 

Esse momento de concentração solicita uma pausa, de atenção e percepção 

do corpo, como ele esta se sentindo e já reverberando com o Dialogo inicial. 

Precitua sensibilidade com os sentidos, as emoções, como se fosse o momento de 

“abertura” multidimensional para o exercício. Fisicamente, nos abrimos às potencias, 

descobertas do que pode cada corpo. E sensitivamente, emocionalmente, nos 

abrimos para nos reeducar, e nos permitir “pensar com o corpo”, “entender através 

dos sentidos”, legitimando-os, legitimando as intuições que emergirão como frutos 

desse encontro com o que as couraças bloqueiam de aflorar. 

 

 

 “E eu to aqui porque eu to buscando as potencialidades do meu corpo... E 
aqui eu encontrei muito mais que isso, muito mais que uma própria dança, 
um espaço de reflexão sobre o ato de dançar, e sobre a própria dança na 
vida, e como isso afeta varias coisas... to explorando o que há de 
possibilidades. Por isso que eu to aqui” (Diálogos, 04/05/2018) 

 

 

 “No inicio que eu peço para vocês se movimentarem e moverem o que 
quiserem, Os corpos todos têm as suas danças, todo mundo aqui tem a sua 
dança. Essa dança vem, e a gente vai lapidando uma coisa ou outra dentro 
da proposta da aula.” (Diálogos, 18/04/2018) 

 

 

Essa atitude demonstra como há valorização das individualidades de cada 

aluna. Valorização da dança, da beleza, que pode ser manifesta de formas 

diferentes, limitadas pela história-corpo que cada uma traz, e de todas essas formas 

é legítima. Nesse sentido, os encontros permitem uma reafirmação da auto-estima, 

que passa pela afirmação positiva da historia individual de cada uma de nós. 
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Corpo Arquivo 

 

 

“Coube ao corpo, único lugar seguro, a herança do que ficou perdido. 
Ganha assim a função de arquivo e, junto da tradição oral, constitui-se em 
manancial da população afro-brasileira.” (TAVARES, 1997, P.217) 

 

 

O projeto Dialogos em Movimento permite explicitação de coisas que são 

entendidas como dolorosas, mas também traz uma sabedoria de outros tempos para 

curar essas memórias. É doloroso porque o corpo densifica, materializa com o 

passar do tempo algumas memórias de trauma. Mas esse corpo também e capaz de 

conseguir nas suas múltiplas consciências identificar o que dói e trazer para essas 

células o que transmuta, A cura. Nesse espaço a gente traz as energias da 

natureza, as divindades Yorubanas; com grandes ensinamentos que a qualquer 

mazela densificada no corpo, oferecem alento, oferecem força, leveza. Dão alegria e 

dão beleza.  Curam. 

A dança vem como proposição afirmativa de existência, dança na vida, a 

dança da vida. A cada dia movimentando o corpo de acordo com algum compasso, 

do tambor ou do coração, mas que faz esse arquivo existencial da terra ir se 

reformulando através de gerações, mantendo em si tudo o que veio antes, fazendo 

essa memória se reativar, se curar no movimento com a ajuda da consciência dos 

elementos maiores da natureza, do universo, trazendo sua sabedoria para 

incorporar. 

 

 

 “Tem uma técnica, uma origem, uma história, e se a gente não entende 
isso dentro desse contexto, essa dança, além de se esvaziar de significado, 
ela não vai ALCANÇAR todos esses nuances, esses lugares que ela pode 
alcançar quando você tem essa CONSCIÊNCIA corporal, compreensão.” 
(Diálogos, 18/04/2018) 

 

 

Essa leitura evidencia como nosso corpo – entendido como integral, holístico- 

precisa ser cuidado. É nele onde tudo acontece, emoções são armazenadas e 

somatizadas, quanto mais se repetem mais densas ficam. E é nele também o lugar 

da revolução, pois também armazena a memória de toda a ancestralidade, e cabe a 

nós, reconectarmo-nos com ela e trazer a cura, do amor próprio no sentido 
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incondicional pelo próprio grupo, resistindo ao genocídio do corpo preto não só 

fisicamente, mas subjetivamente e epistemologicamente, podendo compreender 

essa ciência do corpo como chave da existência. Existência enquanto modo 

equilibrado, saudável de viver.  

 

 

“Diferentemente da herança filosófica ocidental, a organização do 
mundo afro diaspórico constitui saberes corporificados (embodied) que 
arquivam e transmitem informações a partir de uma perspectiva de vida 
incorporada, fenomenológica em que se relaciona com outros corpos e com 
a natureza de modo contínuo e participativo. Não se trata de saberes 
passados por uma história linearmente contada ou escrita em documentos, 
são saberes corporificados que se transformam e se retroalimentam no 
cotidiano de cada cultura. (SALGUEIRO, 2013, p.110) 

 

 

Dessa maneira, as artes, musica, dança, etc, só fazem sentido se 

contribuírem na potencia de acessar o âmago, suspender o tempo e dialogar 

diretamente com a emoção sem passar pela racionalização necessariamente. Só 

fazem sentido quando se proporem a curar e contribuírem para transmutação das 

densidades energéticas acumuladas, que também estão em meio aos tijolos 

alicerçados por braços escravizados. Numa cidade construída em cima de dor e 

violência, trazer à nossos corpos que nela transitam, leveza e cura, é compartilhar 

com os espaços que vamos a potente presença da mudança, da cura 

multidimensional.  

Dessa forma, dançamos uma Dança complexa, que o corporal não e só 

corporal, vem carregado de muita historia, e é essa historia que procuramos 

entender para colocar o corpo em movimento. Conscientizando-nos, e relembrando 

das nossas raízes, das nossas histórias individuais. 

 

 
 “Que a gente possa fazer essa dança do jeito que ela é, uma dança 
contextualizada, complexa, histórica. Este espaço é pensado como um 
espaço político cultural, de protagonismo negro, da cultura negra. 
Trabalhando, sobretudo essas questões, Os atravessamentos são diversos, 
mas o foco é esse. Temos o momento inicial de diálogo, Depois a gente traz 
os diálogos pro nosso corpo com a dança, depois a gente finaliza quando a 
gente faz um dialogo do que foi essa experiência do dia.” 
(Diálogos,18/04/2018) 

 

 

Sobre trazer nossa individualidade na dança, a mestra Vera Passos em um 

workshop de Técnica silvestre evidenciou essa importância. “O corpo ta toda hora 
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comunicando algo” exigia das alunas que quando fizéssemos o movimento, 

impuséssemos nossa presença. Que não adianta fazer o movimento, “toda tensa”, 

com o corpo fechado. “Não, o corpo tem que falar, ‘cheguei!’” Estar presente com 

toda sua força vital, e comunicar essa força com a expressão corporal integralmente. 

Essa expressão íntegra de si foi demonstrada pela mestra como mais importante 

que o próprio movimento “feito com técnica”. “Se você quiser fazer de outro jeito do 

que eu mostrei, faz! Mas eu quero ver essa postura!” 

 

O que pode cada corpo com as suas vivências, com seu peso, 

o que tem vontade cada corpo? 

 

Nossa dança no projeto Diálogos em Movimento antes de ter objetivo de “ser 

bonita” ao externo, ela vem para trazer alegria e cura à nós dancantes. O projeto 

propõe uma dança “para dentro”, uma dança endereçada à nós mesmas, em nossa 

homenagem, prioritariamente, para que a gente se divirta. Cada uma traz sua dança 

de longe, da sua história pessoal com seu corpo, e é isso que enriquece o coletivo. 

Quando a professora demanda um movimento que exige mais da 

coordenação motora e algumas pessoas deixam de tentar executá-lo, por conta da 

dificuldade ela sempre nos chama a atenção. “Vai como quiser, cada uma do seu 

jeito, não tem certo ou errado, a gente ta aqui para se divertir!” (Diálogos. 

26/03/2018) 

Para esclarecer os movimentos, Ludmila geralmente marca só os pés 

primeiro, o balanço do corpo, depois acrescenta os braços. Atrás dela geralmente 

vêm alunas mais antigas, que já sabem fazer os movimentos, nessas se inspiram as 

que vêm atrás. Às vezes ao longo do movimento a professora entra no meio do 

grupo para dançar do lado de quem esta com dificuldade, mostrando mais uma vez 

o movimento.  

Normalmente o movimento coletivo é de ir e voltar pelas laterais, e quando 

retornamos ao “inicio da sala” de novo, a professora mostra o próximo movimento. 

Às vezes a professora vai dançando até o “final da pista”, de frente para a percussão 

e continua dançando parada, no mesmo lugar. Como o comum é ela sair da pista e 

a gente a seguir, nesses momentos ela faz sinal para que venhamos dançando e 

preenchamos a sala todas ao mesmo tempo, sem esperar que as da frente 
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terminem o trajeto e saiam pelas laterais para que as próximas possam entrar para 

dançar no salão. Nessa hora, é exigida outra consciência corporal das dançantes, 

para se distribuírem igualmente pelo espaço, deixando entre si a separação 

necessária para fazer os movimentos sem se machucar. 

 

 

 “Por isso a importância dessa consciência, desse espaço que você ocupa, 
do espaço que a outra ocupa, o espaço que a gente ocupa junto” (Diálogos, 
18/04/2018) 

 

 

Quando montamos alguma coreografia no final da aula, a professora sempre 

pede que relembremos algum movimento feito durante a aula para produzirmos em 

conjunto uma sequência de movimentos.  Diante de algumas duvidas em como 

encaixar um movimento em outro, é possível perceber como o corpo ensina.  

Optamos por “como é mais confortável fazer o movimento”. “Mas meu corpo 

vai pro outro lado!” comentou uma das alunas, tentando mostrar como o corpo dela 

entendia o movimento, e na experiência dela, em que direção deveria dançar. “É 

verdade, por quê?” em seguida a professora, aberta à construção coletiva da 

coreografia, tratou e repetir o movimento, nas opções que havia, para verificar como 

“fluía melhor” o movimento.  

 

 

 “Eu acho que mesmo quando o movimento tem uma força e um rigor, você 
encontra um lugar que é um lugar de relaxamento. Quando você interioriza 
aquele arquétipo, aquilo que você esta fazendo- então esse movimento se 
liberta. Porque você tem aquilo dentro de você! 

Essa força esta em você, o que você expressa no movimento nada mais é 
do que a força que está em você, o que você esta sentindo ao fazer o seu 
guerreiro, ao ser a guerreira. Por isso que é importante, interiorizar esses 
movimentos, quando se é Omolu, quando se é a terra, o velho. Então você 
esta numa relação direta com a terra, o seu corpo todo pesa para terra 
porque é isso que você É naquele momento. E isso se torna FLUIDO, fácil, 
se você se entrega àquilo que esta sendo pedido no movimento.” (Diálogos, 
18/04/2018) 

 

 

Esse é o processo de construção, admitindo o corpo como primazia no 

caminho de aprendizagem. Exercitando a escuta à si, ao que se sente como 

“confortável”, “fluido” ou “não confortável”. Essa escuta tem a ver também com a 

consciência de que o “o corpo se lembra” por si só. É a memória ancestral 

armazenada que buscamos acessar. 
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O Saber corporal constitui o núcleo de um conjunto de atitudes configuradas 
enquanto estratégia, cuja finalidade é a edificação de espaços por onde a 
identidade sociocultural seja preservada. (TAVARES, 1984, P.25) 
 
 

A confiança que o corpo lembra, e de que ao entender o conteúdo, a forma da 

dança sai mais fluida, ajuda muito as alunas que têm dificuldade em realizar a dança 

de um Orixá ou outro. É curioso, que cada aluna tem alguma dificuldade com a 

dança de algum orixá específico, com algum modo de incorporar a dança. Esse fato 

demonstra que não é a dificuldade do movimento em si, mas exatamente a história 

de cada uma, que está viva em nossos corpos, e se afina mais ou menos com 

determinada energia que trazemos para dançar. É esse o exercício muitas vezes, o 

de se abrir para energias que por algum motivo em nossa história de vida, se tornam 

mais difíceis de realizar, de incorporar. 

 

 

 “Às vezes a gente se preocupa tanto com a forma e esquece que esse 
conteúdo que é o que da a forma. A gente precisa entender esse conteúdo 
do caçador para entender a FORMA desse movimento que a gente ta 
fazendo” (Diálogos, 18/05/2018) 

 

 

A exemplo dessas “dificuldades” houve um dia, já no final da aula que 

começamos a dançar para Ogum. A dinâmica proposta na aula foi diferente. Em vez 

de seguirmos pelo centro do salão e voltarmos pelas laterais como de costume, foi 

revezando quem puxava o movimento, fazendo com que todas as alunas 

propusessem algum movimento de Ogum, e fomos seguindo em fileira, percorrendo 

toda a sala aleatoriamente, seguindo quem “puxava”, uma atrás da outra. 

Quando a professora do dia (uma aluna já antiga que substituiu a Ludmilla) 

anunciou a dança para a guerra, eu já pensei “ah não, não agüento mais isso”. 

Estava num momento da minha vida, tendo que lidar com vários enfrentamentos, 

que exigiam muito de mim, estava “cansada de ter que incorporar essa energia”, que 

na minha história, eu nunca tinha me apropriado muito.  

“Mas ok”, pensei, “vamos lá...”. E fomos indo, como o exercício tinha uma 

dinâmica diferente, a gente ia se inspirando cada hora na energia que uma colega 

colocava na frente, experienciando também esse lugar de “intimidade não dita” que 

é ver como cada uma encara essa energia de Ogum, e como a propõe para o 

coletivo. 
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Quando chegou na minha vez de puxar, a professora me pegou do braço 

quando estava me recuperando da tontura de ter girado muitas vezes no movimento 

anterior. E ainda nessa instabilidade racional, me posicionei, apoiando as mãos nos 

joelhos. “Então vamos né..” pensava eu. “Bom, já que é para ir... que eu corte tudo 

que tira minha energia vital, que me trava de fluir pela vida”. Plasmei, e fui.  

Para minha própria surpresa, sai pulando e girando na sala inteira. Com meu 

propósito firmado, saí cortando na minha frente absolutamente tudo que me tirava 

energia. Num momento catártico, gritamos todas, nossos Ilás. Rindo, e chorando, 

cortava tudo, não havia o que nos parasse naquele momento.  

 Quando terminou minha vez, todas começamos a rir juntas. “Nossa Ainoa, 

comeu muito feijão hoje eim!” brincaram comigo, mostrando como os movimentos 

que propus pro grupo, exigiram dos corpos de minhas colegas. Naquele momento 

eu não conseguia falar nada, só rir, de emoção, de alegria, de gratidão. Por sentir 

fortemente aquela energia em mim. E saber que ela não precisa me cansar (como 

eu achava antes, sempre tentando evitar conflito), eu a tenho aqui, e a utilizarei 

sempre que for preciso, tendo a justiça e meu bem estar acima de tudo, como 

combustível. 

 

 

 “É essa guerra, esse sangue derramado no chão que nos garante a vida. 
Muitas vezes a gente perde um pouco dessa dimensão. Muitas guerras 
precisaram ser feitas, muita gente morreu para que eu pudesse estar aqui 
hoje para dar essa aula. Muitos dos meus morreram, para que isso aqui 
pudesse acontecer. É louvar essa guerra e entender que ela pode ser 
positiva, que por mais triste que seja tem sua potencialidade positiva.” 
(Diálogos, 25/04/2018) 

 

 

Essa fala da professora numa aula que dançamos para Xangô exemplifica 

bem o processo de legitimar e entender as energias em nós. Para podermos nos 

apropriar delas em nosso dia a dia. E a partir de outros processos de entendimento, 

com outras bases epistemológicas, sair da lógica de pensamento cartesiana cristã, e 

legitimar a sabedoria ancestral que nos traz a dança para os Orixás. 

A seguinte colega que puxou o último movimento depois de mim, também 

empoderada e imbuída da forte energia que circulava por nós naquele momento, 

“saiu cortando tudo”, “direto na jugular” como ela disse. E fomos todas juntas, 

gritando nossa força, individual e coletiva, cortando com assertividade, com a 
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espada de Ogum, tudo que nos tirava energia, nos magoava. Cada uma, cortando 

no seu jardim pessoal, suas ervas daninhas. 

No diálogo final, ao compartilhar com minhas colegas meu processo de 

dançar para ogum, de (re) entender essa energia em mim, e na minha vida, me 

sentindo fortalecida, me sentindo a própria força, que achava que me custava antes 

“trazer”, e vi que não precisava “trazer” de nenhum lugar “exterior”, mas de “dentro”, 

em mim mesma; rimos juntas, de alegria por compartilhar coisas tão profundas. E 

elas não acreditaram quando eu contei que me cansei só de ver, no inicio, que 

iríamos dançar para Ogum. “Como assim? Você saiu pulando a sala toda de um 

canto a outro?” 

Essa é a potência, de se fortalecer no coletivo, de ver que todas as energias 

estão em nós, de trazer cura às auto-sabotagens. Essa dança potente faz com que a 

energia circule por todo o corpo, destravando couraças. E como disse uma vez uma 

colega da turma, “você vai tirando as cascas da cebola, e chega um ponto que você 

só chora.” Assim ela descreveu a dança. 

 

 

*** 

 

As danças conversam com os tambores, eles que ditam os tempos, as 

“chamadas”, que indicam inícios e fins de sequências. O exercício de dançar com a 

percussão ao vivo exige apuração à sincronicidade com os tambores, às suas 

“frases”. 

 

 

 “Eu acho muito incrível porque, a dança é muito relativo, o que é dança. 
Tudo é dança, e nada é dança. E aqui temos um lugar onde estamos junto 
com o tambor, o instrumento que dá ritmo. E todo mundo ta pulsando no 
mesmo ritmo, mas cada um reage de uma maneira diferente. Temos outro 
tipo de osso, outro tipo de musculatura, outro tipo de reverberações.” 
(Diálogos, 04/05/2018) 

 

 

Ao trazermos cada uma, nosso “axé”, nossa história, e nossa dança 

“particular” e “interna” para compor essa dança coletiva, formamos um campo 

energético alimentado por cada dançarina. Juntas no mesmo objetivo consciente do 

que dançamos, (re) criamos um ambiente. 
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Para pedir uma mudança de toque aos percussionistas, Ludmilla sobe a mão 

aberta, e a cerra em punho.  Geralmente ela que pede qual toque vai querer, que 

este relacionado ao Orixá que vai ser dançado 

Ao dançarmos, o deslocamento que os corpos juntos fazem, é um fluxo que 

se retroalimenta energeticamente. Por isso a importância de não parar no meio do 

caminho, de seguir a dança livre, imprimindo cada uma sua individualidade no 

coletivo, o movimento contínuo de cada uma, ajuda e impulsiona o movimento das 

outras. Nas aulas a professora parte do meio do salão e dança em direção a 

percussão, todas a seguimos, compondo uma espécie de tronco que avança em 

conjunto. Ao chegar ao final da sala, cada uma volta por um lado, pelos galhos- 

braços dessa grande arvore- (esquerdo ou direito) e espera nas laterais, esperando 

nas raízes do tronco, fortalecendo quem ainda esta dançando no meio, com palmas, 

com “gritos”, os Ilás. O desenho do movimento coletivo de nossos corpos, se 

observado desde cima, realiza a imagem da fonte de energia Toroidal. 

 

 

“O tórus é o nome dado a este fluxo de retroalimentação presente 
em toda a natureza. A influência e a forma deste fluxo podem ser notadas 
diretamente quando se observa, por exemplo, a forma de uma maçã, de 
uma abóbora, a forma dos campos magnéticos naturais dos imãs, dos 
planetas, da Terra, das estrelas, das galáxias, dos buracos negros, etc. 
Podemos notar também a forma deste fluxo quando observamos a forma do 
campo eletromagnético dos seres vivos, como por exemplo, do corpo 
humano, no qual o centro gerador desse campo é o Nó Sinusal no coração, 
que marca o pulso e gera impulso elétrico fazendo o coração bater. Como 
consequência desse campo elétrico, há um campo magnético na forma do 
Torus que envolve todo nosso corpo. O tamanho deste campo é 
diretamente proporcional ao potencial elétrico gerado no coração. Outros 
corpos vivos como animais, plantas, organismos unicelulares, e até mesmo 
elementos químicos e o spin dos elétrons, também apresentam um fluxo 
energético na forma do Torus. Fenômenos naturais como furacões, 
tornados, ciclones, redemoinhos de vento e água apresentam seus vórtices 
nos moldes do fluxo Torus.” (MELCHIZEDEK, 2008) 

 

 

 “E eu tenho tocado nessa tecla de fazermos juntas até o final o movimento, 
porque isso da uma força muito maior. Quando eu faço o movimento e 
chego La, e a galera ta la atraz, pô..você ta ali colocando toda a sua 
energia.. vêm! Vem também! Se você não ta com toda a energia forte 
naquele dia para vir daquele jeito, vem com a energia que você ta, que é a 
energia que você pode. E é isso que da força para que a aula possa 
acontecer, isso é fundamental nesse coletivo.” (Diálogos,04/05) 
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Figura 2 Desenho da aula visto de cima. Ainoa Nuñez Caetano 

 

Os corpos que permitem que a energia se canalize e multiplique no espaço. E 

graças à dança individual de cada uma é que sentimos a energia tão forte.  

 

 

 “Mesmo que você não tenha entendido, até porque, ‘não entender’, é 
relativo [...] Se acha que não entendeu o movimento, faz só a perna, faz só 
o braço, só a cabeça, mas faz! Segue! Pensa no que ta difícil e reflete, foca 
no que você consegue fazer.” (Diálogos, 18/04/2018) 

 

 

“É o grupo que dá essa força”, a professora explica que não é só a questão 

do “saber fazer” o movimento “imitando como a professora faz”, mas de não desistir 

de fazer porque você acha que não sabe, e legitimar a sua forma de saber fazer, de 

absorver, internalizar e expressar no seu corpo aquela informação. 
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3. Heranças 

 

Trabalhando com as questões que dizem respeito ao processo histórico do 

racismo, vemos que as práticas da população negra foram apagadas e muitas vezes 

“embranquecidas”, fazendo com que percam seu protagonismo dentro de seus 

próprios espaços. 

Entretanto, entender esse processo de luta e resiliência como apenas de 

embranquecimento, é de certa forma olhar desde um ponto de vista ‘branco’, no 

sentido de conceber um ‘vencedor’ no olhar dicotômico. A cultura é viva, e graças às 

negociações muito bem pensadas e articuladas por parte dos africanos trazidos ao 

Brasil, é que as manifestações culturais, sociais, religiosas se mantiveram e até hoje 

são proeminência na cultura dita brasileira. 

 

 

“Abandonar de vez as relações dos orixás com os santos católicos é 
abandonar de vez o que o nosso povo fez para sobreviver, e o que criou a 
partir dai” (Diálogos, discussão sobre sincretismo religioso, 25/04/2018) 

 

 

Os termos “sobrevivência, “resgate”, “embranquecimento”, 
“aculturação”, propõem uma relação entre dominantes e dominados. Senhor 
e escravo, nesse primeiro processo de formação da cultura afridescendente 
no Brasil, que seria sincrética. Entretanto o contexto de diáspora africana 
deve ser vista através dos agenciamentos, entre elementos das 
culturalidades entre o branco e o negro. Aquelas ‘sobrevivências’ já eram 
um processo de emancipação do africano às formas culturais da 
colonialidade. (MORA, 2011, p.18)  

 

 

Para esse entendimento vê-se necessário conceber a potencia das múltiplas 

linguagens enquanto comunicações diversas possíveis que se desenvolveram nesse 

contexto de escravidão, quando o discurso direto era reprimido assim como outras 

formas de enunciação de si, por parte da população Negra.  As concepções não 

cartesianas, oriundas de formas de entendimento de mundo de contextos africanos, 

contribuíram para que persistisse em outros campos comunicativos a manutenção 

dos saberes, e sua difusão. Perpassando pelo entendimento do corpo como 

holístico, sagrado e arquivo existêncial. 

 

 

A identidade dos descendentes dos negros que se encontram na 
diáspora – fora da África- tem-se dado por intermédio do discurso que pode 
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ser proferido pelo uso do corpo, isto é, pela capacidade de se dizer, de se 
sentir, e de se enunciar mensagens pela via do corpo, tradutor das 
racionalizações cósmico-cotidianas que se derivam em uma ação trans-
histórica. (TAVARES, 1984, p.44) 

 

 

Essa concepção é possível e facilitada se levamos em conta a cultura “griôt” 

onde a história é transmitida via oral. Esta concepção mostra a centralidade do 

corpo como arquivo histórico, que deve ser cuidado e produzido para realizar seu 

dever de compartilhar o saber através das faculdades corporais. 

 

 

Os Iorubá trouxeram para o Brasil seus costumes, seus conceitos 
filosóficos e estéticos, sua língua, suas estruturas hierárquicas, sua música, 
sua dança, além de sua literatura Oral e mitológica. E sobretudo, sua 
religião. Esses grupos trouxeram as suas representações coletivas e 
individuais, introduzindo na sociedade brasileira seus valores, que foram 
disseminados no cotidiano pela interpenetração do sagrado e do profano. 
(DAMASCENO, 2003, p.27) 

 

 

Infelizmente, o processo colonial fez com que na história social-racial do 

Brasil, esse lugar da fala fosse negado a nós negros e negras, esse lugar do 

intelecto fosse negado, o lugar da inteligência fosse negado. E fosse “dado”, 

permitido, ressaltado o lugar do CORPO, mas apenas permitido o corpo vazio, o 

corpo objeto. 

O corpo negro foi explorado, sua energia vital sugada para suprimir e servir 

na posição de “bobos da corte” servindo ao prazer do branco, para o entretenimento 

e sob múltiplas formas até hoje a cultura negra ocupa na identidade nacional do 

Brasil o lugar da “alegria Brasileira”, essa brasilidade forçada instituída 

maquiavelicamente no corpo que não podia “dizer não”. O “sim” era compulsivo e 

obrigatório, já não um “sim afirmativo, mas apenas de obediência. A “cultura 

brasileira” é uma invenção forjada através do ato de sugar da africanidade toda a 

energia criativa que se pôde, para em seguida realizar o genocídio de seus 

representantes viventes.  

 

 

 “Esse lugar da cultura virou também volátil, sem muita importância. E esse 
lugar do corpo não é visto como lugar de produção de conhecimento. E isso 
é muito complexo porque não nos dá a legitimidade que tem a nossa 
cultura, a nossa história e o nosso corpo. Nosso corpo é sim lugar de 
produção de conhecimento, é um lugar de intelecto, é um lugar de muitas 
coisas, descobertas que vêm a partir do corpo negro, e isso não é 
valorizado na nossa sociedade.” (Diálogos, 04/05/2018) 



50 
 

 

 

Ainda assim sobrevivemos bravamente; E nosso corpo-repositório traz nas 

células todas as memórias de nossa história. Estão guardados em nós, e emergem 

na intuição. 

 

 

Os afro-chilenos se utilizam do viés político cultural, nos espaços das ruas e 
da instituição legislativa em busca do seu reconhecimento. Legitimam o 
corpo, nos gestos e, sobretudo, na coreografia da dança a etnicidade de 
Azapa, a sua tradição e o pertencimento à nação. Esse tipo de produção 
política é um jogo de poder discursivo através da corporalidade enquanto 
negociação futura. (MORA, 2011, p.151) 

 

 

Em contrapartida, se os espaços de manifestações culturais afrobrasileiras 

estão predominantemente ocupados por cidadãos que não atuam nessa “militância”- 

não se importam com a história de luta que permitiu que hoje essas manifestações 

culturais ainda existissem- há ai um problema que impossibilita a continuação 

dessas tradições. Isso acontece pois entende-se um esvaziamento do sentido 

quando estas práticas deixam de ser protagonizadas  por seus agentes “originais”. 

 

 

 “Espaços de cultura negra eles são predominantemente brancos, e isso é 
um problema sério. Não é um problema sério porque pessoas brancas não 
possam participar, mas é um problema sério porque as pessoas negras não 
estão ali. E a gente se pergunta, porque que a gente não ta ali? Porque a 
gente aprendeu que é ruim ser preto, porque a gente aprendeu que nossa 
cultura não vale nada. E as pessoas brancas não, tiveram outros privilégios 
na sociedade para olhar para aquilo de uma outra forma e poder inclusive 
ver a beleza,” (Diálogos, 04/05/2018) 

 

 

Sendo o projeto Diálogos em movimento um espaço político, de dialogo, de 

educação na luta anti-racista, as pessoas que entram nesse espaço, já vêm 

sabendo disso quando entram. Sobretudo as pessoas brancas, que não basta 

usufruir da cultura negra, é preciso se implicar na luta anti-racista. 

 

 

 “De fato é isso, estamos aqui para trazer essas questões, que não são 
questões fáceis. E tem gente que vai embora, que não ta a fim de discutir 
essas questões. E eu não tenho problema nenhum com isso.” (Diálogos, 
04/05/2018) 
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No dia que fizemos uma aula aberta na praça do largo do machado em 

homenagem e protesto ao assassinato da Vereadora Marielle Franco, A professora 

em seu discurso inicial deixou bastante evidente essa questão:  

 

 

 “Estamos aqui para dançar à vida, para mostrar a força da nossa cultura 
negra, a força das mulheres negras...Estão todos e todas convidados para 
dançar com a gente, desde que estejam nessa sintonia de protesto! 
Protestando contra o racismo,  contra a intolerância religiosa, contra a 
homofobia a LGBTfobia... quem quiser somar nessa luta de protesto, chegar 
junto para dançar à vida, ao bem viver. Essa dança que nos liberta, que nos 
fortalece, que nos cura, que nos dá amor, nos dá paz, felicidade para seguir 
essa vida tão difícil, estão convidados, estão convidadas.” (Discurso da 
Ludmilla na aula manifesto pelo assassinato da vereadora Marielle Franco, 
29/03/2018) 

 

 

Os temas listados no relato acima são verdadeiramente complexos, e 

discuti-los em diálogo com a dança, se torna uma cura para esse corpo que é palco, 

local onde a gente sente e sofre todas as violências. Uma estética, uma cor, que há 

muito foi enquadrada em estereótipos subalternos, e que custa sair desse local, 

quando toda a mídia social trata de reafirmar a subumanidade moral, espiritual no 

consciente e inconsciente social, escancaradamente ou subliminarmente. 

Há de se observar que a percepção da cor da pele, como dimensão trazida a 

primeiro plano para compor a singularizarão do individuo humano, é uma percepção 

socialmente construída, uma peculiar forma de apreensão da realidade humana que 

possui origens e atualizações históricas bastante específicas. 

A construção do imaginário no Brasil reafirma a todo o momento os lugares 

que “devem ser naturais” a cada grupo, atualizando constantemente a desigualdade 

racial enquanto diferença “natural” entre as pessoas. 

Dessa forma, a luta anti-racista acontece de fato, quando há o tratamento 

das diferenças com menos desigualdades. Não se trata de eliminar as diferenças, 

mas de abolir as desigualdades, pois as diferenças fenotípicas, nesse caso, são 

naturais, já a desigualdade é uma produção histórica. 

George Andrews (2007) em seu livro “América Afro-latina” realiza uma 

síntese comparativa da historia dos afro-descendentes na américa latina. 

Semelhanças nas formas de colonização, práticas de resistência, resiliência e 

negociações também transnacionais.  
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No livro, Andrews denuncia os planos de embranquecimento comuns aos 

países latino-americanos em seus momentos de formação de identidade nacional; 

denuncia planos de estabelecimento do privilegio branco, por meio de "colorismos", 

hierarquização de tons de peles, complexificação da identificação de um individuo. 

Denuncia também as estratégias de colonização da mente, de apagamento da 

memória. 

E em meio a tanta violência direcionada anti corpo negro, enfatiza-se os 

refazeres e virações, que bravamente emergiram efervescentes em meio a esse 

contexto histórico social. E se vêem comuns a muitos países que passaram por esse 

processo histórico, sendo a economia de plantation significativa para as 

comparações. 

Mas como já foi dito, a história não foi contada por esses sob os quais os 

corpos de específicos tons de pele, recaia a ignorância do chicote e do desprezo. A 

memória foi construída erroneamente como se a liberdade fosse uma dádiva, um 

presente que acarretava uma dívida.  

 

*** 

 

 

Mesmo em busca de descolonizar-nos epistemologicamente, o processo de 

colonização das linguagens- das mais diversas comunicações que nos atravessam- 

é enganador. Faz necessária constante observação e autocrítica, percepção do 

"outro" em si mesmo. A concepção da alteridade, do diferente, como constitutiva e 

essencial da relação, reconhecimento que a oposição só se da na relação. 

Por isso a necessidade dos Diálogos que movimentam O CORPO, o 

exercício em coletivo, a descoberta de si no grupo, na musica. Essa metodologia 

possibilita que as mudanças de paradigma sejam incorporadas. 

Sheila Walker (2000) em seu texto “Conocimiento desde adentro”, trata da 

importância de um conhecimento afro centrado como ação libertária para que os 

afrodescendentes passem de objetos a sujeitos na epistemologia. 

Começar a pensar “desde dentro” nos levaria, segundo ela, a edificar um 

saber próprio superando os paradigmas essencialistas e desconstruindo as 

estruturas opressivas que se internalizaram em nossas mentes e nos impedem de 



53 
 

deixar aflorar nossas subjetividades, tornando a nós colonizados, papagaios, 

(re)produtores e não produtores. 

Walker infere que, sobre nossa ignorância sobre nós, nos resignamos às 

respostas dadas pelos outros. Conformamo-nos com a lente do colonizador e (neo) 

colonizador- pensando a globalização e novos processos de 

escravização/libertação-, instalados nas instituições e aut-legitimamos suas 

construções discursivas da dominação estruturada sobre o racismo e a 

discriminação racial. 

Um primeiro passo para reconhecer que nos desconhecemos seria 

confrontar-nos com ausências, esquecimentos, mutilações e vergonhas de assumir 

a própria história, esse sentimento de castração que se traduz em práticas 

endoracistas. Tirar o "outro" que levamos dentro, que divide nosso "eu" em dois. 

Expulsar esse que não "é", mas que "é estranho" e fala através da nossa 

corporeidade. Expressando idéias e conceitos do colonialismo. 

É preciso repensar esse "conhecimento" sobre nós, feito por outros. Fazer 

uma ruptura com essa epistemologia que ocultou o potencial de nossas 

contribuições, definindo etnocentricamente o que é conhecimento, ciência. Então a 

Reconexão diaspórica como parte da afroepistemetódica permite que nos 

legitimemos por nossos próprios discursos, sabendo que nossos passos vem de 

longe e vão para longe, e que nosso corpo arquivo transporta os segredos de 

(rE)xistencia. 

 

4. Terceiro diálogo 

 

Um caso muito significativo foi um dia que estávamos falando sobre “mãe 

preta”, perto da comemoração do dia das mães. Foi um dia que vieram algumas 

mulheres de um grupo de Maracatu fazer um “intercambio”. Trouxeram músicas da 

sua nação, e dançaram conosco durante a aula. Havia uma pluralidade grande de 

mulheres naquele dia. Algumas de nós já tínhamos uma rede de afeto consolidada 

por participarmos do grupo de dança, e as visitantes compunham outras redes, no 

caso, desse outro grupo de maracatu. Apesar de não nos conhecermos, naquele dia 

esse fator não modificou o sentimento de empatia, de alguma motivação comum que 

nos fez estar naquele espaço. 
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Ao dançar juntas, formamos um corpo só e sincrônico mediado pelos 

tambores. Cria-se um universo de intimidade, de relaxamento, pois compartilhamos 

o “êxtase” individual- por que sentimos em nossos corpos as emoções quando 

dançamos- e coletivo - porque a “energia” e o axé presente- que torna possível as 

emoções que sentimos na pele só se realiza pela coletividade, por estarmos em 

grupo, e esse grupo estar entregue à dança, a ao mesmo propósito consciente do 

tema da aula.- Os corpos se movimentam sob as mesmas bases, flutuantes, que 

são os toques dos atabaques que se materializam em nossas células, quando 

batemos juntas os pés no chão, quando trazemos o mesmo propósito a nossa dança 

conforme o orixá a que dançamos. 

Este ambiente permite que no final, depois de termos dançado, houvesse a 

sensação de compartilhamento de uma intimidade não dita. Compartilhamos o que 

para cada uma é muito caro e importante, que não necessariamente é o mesmo 

para todas, mas tem em comum um propósito de trazer movimento, dança, e 

portanto, alegria, vida positivamente afirmada, ao corpo. 

O Processo da aula transforma energeticamente o ambiente, e 

simbolicamente as relações, tornando aquele local, propicio para falas sinceras e 

abertas, à todos os sentimentos e emoções que podem vir átona nessa terceira 

parte de diálogo da aula, que costuma ser mais intensa, e imbuída das 

individualidades e emoções de cada uma, enquanto o primeiro diálogo traz 

conversas mais pragmáticas sobre o tema proposto. Depois dos temas serem 

processados, pensados com o corpo, eles vêm para a comunicação verbal com 

outras informações. 

Esse tempo-espaço que se materializa na presença de nossos corpos 

suados e dilatados após a dança, se fundamenta numa imaterialidade expressa na 

liberação energética das marcas celulares, que carregam os corpos, de qualquer 

emoção fortemente vivida pelos ancestrais, E que por algum motivo permanece na 

memória celular.  

 

 

 “E eu adorei! Agora no final então, eu tava me sentindo assim num rio 
mesmo, tomando banho... ainda mais com essa aguinha correndo. Foi bom 
demais, to toda abençoada aqui!” (Diálogos, 04/05/2018) 
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A menção aos elementos da natureza vivos e atuantes no espaço da aula, 

conforme destaca o relato acima, traz a Multidimensão da cura. Conexão com os 

sons, elementos, sensações, imaginário, concentração na intenção, são elementos 

que contribuem com esse processo. 

Nesse complexo processo de diálogos agora imbuídos das emoções e 

pensamentos ativados e revividos na dança, destaca-se uma das participantes do 

grupo de maracatu, que trouxe sua experiência como filha de empregada doméstica, 

que na infância só via sua mãe nos finais de semana pois esta dormia no trabalho 

durante a semana. Compartilhando uma experiência de dor, e orgulho ao mesmo 

tempo, por ter sido criada por uma “mulher forte, guerreira” que criou duas filhas 

sozinha. E viveu uma vida, fruto do sistema racista “pós-abolição” (mas que ainda 

naturaliza relações de grande desigualdade que são perpetuação com pequenas 

mudanças, do anterior sistema escravista).  

Essa mulher que se abriu para falar da sua experiência com sua mãe 

chorou. Deixou expressar naquela roda uma intimidade, com outras 27 pessoas que 

em sua maioria não conhecia. Mas o que naquele local foi compartilhado durante os 

diálogos dançados cria um ambiente simbólico específico, a lembrança de um 

pertencimento comum, e um sentimento de união, de real compartilhamento de 

muitas intimidades.  

Duas mulheres brancas de fora da turma Dialogos em Movimento trouxeram 

suas vivências sobre o mesmo tema, mas experimentadas desde outro ponto, onde 

suas mães e avós teriam “pego uma menina para criar”, uma mulher negra, ainda 

criança que servia a casa, à família, realizava os afazeres domésticos, e que então, 

diria-se que “era da família”, pois morava nesta casa que lhe dava de comer, onde 

dormir, e onde “trabalhava”. 

A primeira das mulheres que trouxe essa sua experiência, relatou que hoje 

em dia trabalhava com Serviço social, e há um tempo já havia se dado conta desse 

absurdo, que constituía na verdade uma escravização em pleno século XXI, que já 

havia argumentado sua visão atual sobre esse assunto com seus pais, afinal eles 

que haviam tido aquela atitude. 

Em resumo, fez um discurso demonstrando que hoje tem um “senso crítico” 

e desaprova esse acontecimento, que já “fez o que podia” que foi criticar e discutir a 

questão com seus pais, e que “hoje as coisas já estão diferentes”. Entretanto, ao ser 
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interpelada sobre a suposta “irmã de criação”, como ela vivia hoje e etc, contou que 

a “irmã” nunca se casou, nunca teve sua família, mesmo sendo hoje uma mulher de 

uns 30 anos de idade, nunca teve sua vida particular. Em compensação, a mulher 

que estava na aula, sim teve sua vida particular, saiu de casa, estudou etc. 

Durante sua fala, houve vários olhares silenciosos, mas comunicativos de 

desaprovação, entre nós do grupo Diálogos em movimento, que compartilhávamos o 

senso de preocupação pela mulher que foi citada como “irmã de criação”, mas que 

claramente, foi uma mulher que aquela família escravizou com tranquilidade, sem 

desaprovação evidente da sociedade. Preocupação com aquela que não teve sua 

voz legitimada para dizer se até mesmo queria “ser daquela família”. 

Uma segunda mulher estava com o rosto avermelhado de ter chorado e 

compartilhou que a entrada em um grupo de Maracatu a havia feito repensar e 

entender muitas coisas, mas que só ali, naquele momento, que ela tinha se dado 

conta que sua avó também tinha “pegado uma menina para criar”.  

 

 

“E eu nunca pensei muito sobre a história dela, mas agora que vocês estão 
falando, eu percebo que foi isso... eu chamo ela de avó, a gente tem esse 
afeto, mas os filhos que a minha vó (verdadeira) criou, agora que ela 
faleceu, fica todo mundo sem entender muito bem o lugar dela na nossa 
vida...porque ela se afastou completamente da família, e ela tem uma 
sobrinha, mas nunca casou, nunca teve filhos. E eu não sei, eu to me dando 
conta agora. Queria agradecer a oportunidade de poder pensar muito e 
trazer isso” (Diálogos, 21/05/2018) 

 

 

A fala dessas duas mulheres naquele espaço, expressa muito dessa que 

seria a patologia social do branco brasileiro. Ele não reflete sobre o trauma coletivo 

que foi o processo de colonização, e a colonialidade do pensamento se expressa 

exatamente nesse pensamento repleto de fragmentos, rupturas, numa memória 

permanentemente interrompida e um imaginário fragmentado. Uma memória sem 

memória, que nem concebe sua importância, enquanto fortalecimento do tronco de 

sustentação da vida. 

 O branco brasileiro tem a ilusão de não ter sido afetado por esse trauma 

que se tornou estrutural no Brasil, atravessando todas as manifestações e práticas 

identitárias no país. Segundo Guerreiro Ramos (1982), a branquitude brasileira 

aspira uma ascendência européia imaginariamente superior, e não reflete como o 

processo de colonialismo, também afetou suas subjetividades. Muito menos, pensa 
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seu impacto nas relações sociais. Seu peso nas costas de muitos. Como parte da 

branquitude enquanto forma de pensamento, não se “territorializa”, não vê as 

próprias margens, e, portanto, não vê quando ultrapassa a linha de respeito ao 

outro.  

A educação brasileira já é a própria inculcação dogmática, que cria e invade 

diretamente a área do imaginário da cognição. No processo colonial, invadir o 

universo da fala possibilitou apoiar as novas “autoridades” coloniais em sólidos 

pilares por eles mesmos instituídos. Forjando uma norma, um ethos, “ideal” ao 

Stabilshment7. Mas produzida de fora para dentro, não traduz a imanência do povo. 

A esquizofrenia das colônias,segundo Ramos é o não principio de valorização do 

próprio povo, por isso estão num estado crônico de crise, sociedades doentes. 

Depois das declarações impactantes, a professora Ludmilla, em seu lugar de 

autoridade e exemplo do grupo, se apropriou desse local de fala ali convencionado e 

construído, e não deixou de “botar os pontos nos Is”: 

 

 

 “Na verdade a questão racial do Brasil só é percebida do ponto de vista 
negro. Então a questão racial virou um problema negro, então é um 
problema dos outros né. A cor da pele branca não é questionada, esse lugar 
de branco na sociedade não é pensado. Então quando você se da conta é 
como se você desse de cara no vidro, e se desse conta e que ‘caramba! Eu 
sou Branca!’. E o que isso significa? Esse lugar que nunca foi pensado na 
sociedade. Um lugar que, como nunca foi pensado, ele é muito confortável, 
porque você não precisava passar por isso, você não precisava entender 
quem era essa avó, essa mulher preta na sua família. Ela tava ali e isso era 
normal. E de repente você vai perceber o que isso significa, o que isso 
reflete no teu ser enquanto branca, no seu lugar de branca, porque é um 
lugar de privilégio.” (Diálogos, 21/05/2018) 

 

 

Mesmo explicitando esse lugar da branquitude comumente não anunciado 

no contexto de sociedades estruturalmente racistas, Antes disso a professora 

agradeceu pelo compartilhamento dessas intimidades, para que pudessem gerar 

reflexão. 

 

 

 “Mas por isso que é importante a gente discutir essas questões e pensar 
para além delas, pensar de fato nelas, refletir. Sair desse lugar de 

                                                           
7 Conceito de ELIAS, Norbert; SCOTSON, Johan L. Os estabelecidos e os outsiders: sociologia das 

relações de poder a partir de uma pequena comunidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000. 
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comodismo, de privilégio. Porque querendo ou não, você pode dizer ‘Eu não 
sou racista’, mas ta ali gozando e usufruindo dos benefícios do racismo. O 
racismo é direcionado, ele tem cor. É uma relação de poder que acontece 
dos brancos para o negro você querendo ou não.” (Diálogos, 21/05/2018)   

 

 

Sua fala mostra a forma de acolhimento que o grupo propõe em seus 

diálogos. Um acolhimento que agradece as individualidades que formam o corpo 

coletivo, para que delas emirjam gatilhos de discussões políticas necessárias à 

educação que é proposta ali, fruto da própria imanência do grupo no seu processo 

corporal de entendimento e reencontro consigo, e com o coletivo. Gatilhos que 

atendem à proposta pré-estabelecida desse grupo como local de desconstrução e 

problematização de desigualdades normatizadas, na busca de criar um comum na 

diferença- que só é possível, quando cada individuo sabe o local que ocupa, e o 

impacto político do seu corpo no mundo-. 

Um aspecto pertinente à análise é perceber que esses discursos de 

mulheres brancas falando sobre suas famílias escravocratas da contemporaneidade, 

emergiram, sem muito recalcamento aparente. Compartilhar o seu “lado” dessa 

experiência naquele ambiente, só foi possível, porque de fato, havia um ambiente de 

acolhimento que foi construído conjuntamente durante a aula, durante a dança, e 

que despertou nessas mulheres, a percepção da importância de entender a grande 

problemática dessa questão. Verbalizá-las ao grupo, seria também um ato de pedir 

ajuda, e de pedir desculpas? 

Esse “ambiente”, construído simbólicamente, energéticamente, e 

emocionalmente em conjunto, reformulam os sentidos de um território, criando 

sentimentos de grupo que determinarão as relações que se travam no local físico, 

fazem com que o lugar, seja “mutável”. As energias para as quais dançamos, trazem 

emoções diferentes para nossos corpos, individualmente, e de uma para com outras. 

E essas emoções transformam o ambiente como um todo.  

Graças ao espectro simbólico energético que se formou ali, é que essas 

pessoas trazem intimidades, que passam a ser “temas” que O coletivo 

experimentará ouvir, sentir, e retornar ao grupo, com seus pensamentos e emoções 

gerados a partir desses movimentos. 

Ao estarmos então numa espécie de abertura - porque é esse o movimento, 

quando se expõe uma intimidade a um coletivo, se abre para opiniões e relações.- 

Pois de alguma forma foi estabelecida anteriormente a importância da 
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individualidade de cada uma ali, expondo suas diferentes vivências, para que algo 

seja construído coletivamente. 

Ainda nos diálogos, houve uma fala muito enérgica. A colocação veio do 

corpo de uma mulher, branca. Quando esta desatou a expor suas emoções e 

pensamentos, os olhares silenciosos comunicavam um certo  alivio, por quê alguém 

com “legitimidade de fala” necessária aos ouvidos que se direcionava, tinha 

colocado com agressividade precisa, a problemática dessa questão. Esse “alivio” se 

expressou também em risos escondidos, que se tornaram gargalhadas no final.  

 

 

 “Porque não adianta o branco ir atrás de buscar os seus privilégios, e não ir 
atrás do buraco. Eu acho que tem que ir atrás dos seus racismos mesmo! 
Você ter uma pessoa na “sua família”, por que exatamente, ser branco é ser 
protagonista de tudo, a gente sabe tudo, tem que falar tudo, inclusive isso: 
“é quase da minha família”. Quem fala isso não pode ser uma pessoa 
branca! Não pode ser o branco da família! Vocês não podem dizer “ah mas 
ela é para mim, minha família.” Foda-se o que você ta dizendo!! Isso é ser 
racista!! Isso não é ser desavisado, ou “nunca pensei sobre isso”! Isso 
necessariamente é ser racista, e ser um racista além de cínico, perverso! 
Porque ta se escondendo no seu “afeto”, para dizer “eu não sou agente 
disso”. É agente sim! Ah, foi sua mãe? Foi sua avó que contou essa 
história? Mas você e agente sim! Você ta perpetuando todos os dias. Você 
é sim racista, é sim protagonista desse racismo. Tem que assumir isso! Não 
é só ir atrás dos seus privilégios, tem que ir atrás do seu racismo!” 
(Diálogos, 21/05/2018) 

 

 

Em sua fala essa mulher trouxe com a legitimidade do seu lugar de fala 

branco, a desconstrução dos argumentos que são sempre ativados para um “mea 

culpa” pelas pessoas brancas; O reconhecimento de que “elas já sabem que existem 

privilégios”- como se esse simples reconhecimento já resolvesse a responsabilidade 

delas na luta anti-racista -; e o afeto, do tipo, “mas ela era praticamente da família, 

nós a adorávamos”.  

Entretanto, a participante da turma de dança desconstruiu também esse 

argumento, ativando em sua fala, o ponto de vista “desde dentro” – por ser uma 

mulher branca, desconstruindo os discursos comuns ativados pelos brancos em 

momentos de discussão sobre esses temas. “Essa coisa do afeto é a perversidade 

do racismo brasileiro, esse é o nível de perversidade. Porque é mentira! Do ponto de 

vista branco, é mentira o afeto. E mesmo que faça de conta que não sabe, sabe sim 

que é mentira!”  
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Spinoza fala dos afetos que dão ou tiram potencia vital: “Um afeto de alegria 

acontece quando uma afecção nos leva para uma potência maior de ser e agir no 

mundo; Isso porque encontramos um corpo que combina com o nosso, que possui 

propriedades que se compõem com as nossas [...] Por outro lado, um afeto de 

tristeza acontece quando uma afecção nos leva para uma condição menor de 

potência, ou seja, nossa força para existir e agir, afetar e ser afetado, diminui, 

passamos para uma perfeição menor. Todos os encontros que nos afastam da 

realidade e de nós mesmos, nos limitando, constrangendo, fechando o mundo.” 

(TRINDADE, 2012). 

No caso da fala da aluna, o que ela critica é esse “afeto” ativado em 

situações específicas para perpetuar o privilegio branco, como chantagem 

emocional, que afeta negativamente a potencia vital das empregadas dessas 

famílias brancas, no caso discutido nos Diálogos. 

A potência desse ambiente que se transforma na aula de dança, é que ao 

ser criado para que debates importantes possam emergir das intimidades individuais 

para o coletivo, nos Diálogos dentro das redes de cuidado e compartilhamento que 

são reatualizadas em cada aula; esse ambiente faz com que as críticas educativas e 

políticas, propositoras de relações menos desiguais, mesmo que tenham emitido 

sentimentos de agressividade e raiva (legitimas por emergirem das individualidades 

que experiênciam na pele a opressão que denunciam) são interiorizadas mais 

eficazmente naqueles ouvidos e corpos que estão sendo diretamente criticados, 

porque também partiu desses corpos a abertura de se reconstruir sob novos 

entendimentos. 

 

 

 “A sociedade não é só de negros, ela e de brancas também, e se as essas 
pessoas brancas não entenderem que o racismo não e um problema do 
negro, mas é um problema que o branco criou as coisas não vão mudar” 
(Diálogos, 04/05/2018) 

 

 

 “Apesar de ser dolorido principalmente para nós, negras e negros que 
vivemos essa situação, mas e importante que seja dito, sobretudo nesses 
espaços, espaços com pessoas brancas, esse é o movimento antirracista. É 
o movimento que de fato pessoas brancas se impliquem com a causa, 
então é muito importante que tenham pessoas brancas que se impliquem e 
reconheçam de fato esse lugar, que contribuam contundentemente com 
essa questão.” (Diálogos, 21/05/2018) 
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Quando eu venho de Luanda, não venho só 

 

 

"Como heroínas do cotidiano desenvolvem suas batalhas longe de 
qualquer clamor de glórias. Mães reais e/ou simbólicas, como as das Casas 
de Axé, foram e são elas, muitas vezes sozinhas, as grandes responsáveis 
não só pela subsistência do grupo, assim como pela manutenção da 
memória cultural no interior do mesmo." (EVARISTO, 2005, P.4) 

 

 

O romance Ponciá Vicêncio traz, em sua estrutura e em sua força simbólica, 

os elementos que propiciam a afirmação de um sujeito feminino negro a partir de um 

discurso próprio, desafiando os estereótipos Normalmente atribuídos à mulher 

negra. (ARAUJO, 2007, P.100) 

É por vivermos em um sistema estruturado sobre um racismo e sexismo 

profundos, que cidadãos com aparência comum frente a classificações 

generalizadas, tendem a ter vivências parecidas. A Mulher Negra no Brasil é a 

cidadã sob a qual recaem as mais negativas estigmatizações, ao ser Mulher e Negra 

em um país machista e racista, que tem 500 anos de sua economia baseada na 

escravização legalizada de africanos. Em um país que apresenta sua estrutura 

social supostamente democrática, mas mantém intactas as relações de gênero, 

segundo a cor ou a raça instituídas no período da escravidão. 

A literatura, assim como a história, produz um apagamento ou destacamento 

de determinados aspectos em detrimentos de outros, ocultando os sentidos de uma 

matriz africana na sociedade brasileira. Sônia de Fátima em seu poema Passado 

Histórico traz essa questão. 

 
 

"Do açoite 

da mulata erótica 

da negra boa de eito 

e de cama 

(nenhum registro)" 
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Essa invisibilidade histórica é condição que permite a continuação da violação 

dos nossos direitos, que acaba inviabilizando uma visão crítica do que aconteceu e 

ainda hoje acontece. No sentido de que, sem conhecer não é possível questionar, e 

sem questionamentos não há mudança. 

É preciso atualizar os conceitos, perceber a atualidade do “passado”. No 

sentido de enxergar os tipos de ditaduras que vivemos hoje, os "apartheids 

abrasileirados", Compreender a colonização para além dessa historinha de 

"encontro de culturas", mas atualizá-la para sua perversidade na dominação mental, 

física, cognitiva. Sobre como essa colonização não acabou quando os europeus 

retiraram suas bandeiras. Essas bandeiras continuam no imaginário, no inconsciente 

coletivo das populações que restaram da dizimação. 

Não levar em conta a gravidade da atualidade de tudo isso é adocicar, 

neutralizar, colonizar mais uma vez, fazendo com que o processo de colonização se 

perpetue em si, quando alcança as subjetividades, o colonizado inconsciente 

atualiza em si a todo o momento as modernas formas de dominação e reafirma os 

limiares cognitivos impostos 

As lentes colonizadoras a nós impostas perpetuam a produção cotidiana de 

subalternidade. A produção da desigualdade racial é estrutural e estruturante, ou 

seja, é estrutural, pois demarcam as relações, as políticas, a produção e o acesso a 

riqueza desde o período colonial até a contemporaneidade. É estruturante, pois 

estabelece reiteradamente a inferioridade, o estigma dos negros, expressos nos 

desiguais acessos a educação, a trabalho, habitação, saúde, cargos políticos, enfim 

a todos os espaços que “convencionou-se” “naturalmente” definir como espaços dos 

brancos. 

Recontar-se-há a história a partir do grupo dos “coadjuvantes”. Minar essa 

noção coadjuvante de nós mesmos é reconhecer nosso protagonismo na história e 

passá-lo adiante. É preciso empurrar para o limite, para o desfiladeiro toda essa 

produção alheia de nós mesmos. Enxergar a antropofagia dialógica e digestiva, a 

antropoemia genocida e tolerante sustentada e mascarada pela grande mídia, 

perpetuadoras de um etnocentrismo externo que nos “exclui” de nós mesmos. Ao 

não ser um etnocentrismo imanente, natural de todas as culturas, produz 

continuamente uma sociedade paralisada. 
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Guerreiro Ramos escrevendo sobre a “patologia social do branco brasileiro” 

considera a cultura como um superorganismo que vive sobre os indivíduos, por cima 

da cadeia das gerações, mostra a existência em toda cultura de uma norma que 

preside à sua estrutura de funcionamento. A enfermidade é algo, portanto, contra a 

norma, contra a idéia normativa que lhe é imanente. 

Nas sociedades coloniais, o ethos, a norma, são inculcados de fora para 

dentro, isto é, não chegam a formar-se como produto dos fatores endógenos de tais 

sociedades. As sociedades coloniais, em sua estrutura total, são regidas por critérios 

heteronímicos, principalmente a sua economia como a sua psicologia coletiva. A 

norma e o ethos lhes são impostos e não traduzem ordinariamente a sua imanência. 

Como adverte Georges Balandier, estas sociedades estão afetadas por um estado 

crônico de crise. (RAMOS, 1982) 

As dificuldades que envolvem o tema da patologia social parecem 

superáveis quando se procede em termos concretos. Quando se renuncia a uma 

definição genérica da patologia social e se passa a mostrar a patologia das 

situações singularmente condicionadas. 

 

 

“Quando uma população é obrigada a reconhecer a superioridade de outra 
mais desenvolvida, seu amor proprio de raça desapareçe e passa a imitar 
os gostos estrangeiros considerados até então ridículos, mesmo 
vergonhosos e infames. (RAMOS,1982, P.219”) 

 

 

Nesse movimento de mostrar a patologia social nas situações cotidianas 

Lélia aborda o racismo - como reflexo da neurose cultural brasileira- articulando-o 

com o sexismo, como produtores de efeitos especificamente violentos na mulher 

negra. Ela se propõe ir além das investigações das ciências sociais- que só falavam 

até então, da mulher negra numa perspectiva socioeconômica- mas aborda essa 

questão a partir da noção de mulata, doméstica e mãe preta. 

Sua denúncia aponta a mulher negra como instrumento inconsciente que 

minava a ordem estabelecida, quer na dimensão econômica ou familiar. Fazendo o 

senhor assumir posições antieconômicas determinadas por sua postura sexual -por 

sua tara por dominar-. No sentido de, ao disputar com outros negros no terreno do 

amor, torturava e vendia seus “concorrentes”, seus próprios escravos. 

Sabendo que o neurótico constrói modos de ocultamento do sintoma, porque 
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isso lhe traz certos benefícios. Essa construção o liberta da angústia de se defrontar 

com o recalcamento, a realidade. Que no caso do Brasil, segundo Lélia, é a 

Africanização do Brasil e a não inferioridade da população negra que são a 

“realidade indesejada” que produz recalcamento. 

O argumento se articula na idéia da eficácia simbólica do racismo, como 

compartilhamentos de símbolos, significantes que fazem inteligíveis relações dentro 

de um sistema. E a neurose cultural brasileira se expressa quando o branco, ao se 

dar conta da realidade dessas relações incongruentes com a normatividade que o 

sistema escravista exigia, de como mulher negra realmente minava a ordem 

estabelecida. Nesse momento se rompe com o sistema simbólico em que se 

pautava o mundo do individuo em situação de privilégio na cultura brasileira. 

Nesse momento, o recalcamento faz com que a branquitude rearranje seus 

discursos para manter sobre “controle” a população que se imagina “dominar”. Entre 

outros sintomas, estes seriam expressão dessa neurose cultural brasileira, fruto do 

recalcamento com a realidade da incongruência desse sistema estratificante, que é 

o que Guerreiro Ramos chama da patologia social do branco brasileiro. A 

branquitude. 

 

*** 

A questão, portanto, da descolonização subjetiva de cada um deve ser 

considerada e construída desde a alfabetização. Construir uma educação brasileira 

descolonizadora levando em conta as especificidades históricas, produzidas pelo 

povo preto, indígena, reconhecendo novos saberes, afrobetizando, enegrecendo a 

produção intelectual, cultural, artística, estética, arquitetônica. Construindo uma 

educação que não homogeneíze e normatize, mas admita as especificidades das 

pluralidades culturais, religiosas, cosmológicas, estéticas. É preciso uma educação 

que compreenda todas essas visões e interações com o mundo, de maneira à 

empoderar cada um com suas especificidades, não na sua "especialidade" 

diferenciando de maneira desigual, mas construindo um comum na diferença. Uma 

unidade que dialoga. 

Os espaços educacionais normativos capitalistas devem ser entendidos e 

reconhecidos como mais um espaço a ser descolonizado, repensado, enegrecido. O 

racismo cognitivo não valida processos de produtividade intelectual produzidos fora 
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dos pilares Greco romanos, cartesianos de conhecimento. Precisamos da libertação 

de linguagem, legitimação dos nossos saberes e dos criares. 

O processo colonial assola e ceifa os pilares de qualquer sociedade, destitui-

a de sua cultura e impondo-lhe uma exterior, calcada em outras epistemes. Esse 

sistema produz por gerações, indivíduos carentes de si, esquartejados 

psiquicamente. O mais grave é a colonialidade cognitiva que impõe um limiar que 

anestesia o ser de qualquer atitude de libertação de si, de re-criação. 

Tanto a literatura oral quanto a escrita são aspectos importantes para 

compreender qualquer sociedade. Refletem modelos de vida, filosofias e ideais das 

pessoas. Muitas vezes, o desenvolvimento de uma nação depende da sua 

habilidade de criar pessoas firmemente enraizadas nas "melhores" de suas 

tradições. Pessoas orgulhosas delas mesmas enquanto indivíduos e enquanto 

grupo. 

 Uma sociedade oral reconhece a fala não apenas como um meio de 

comunicação diária, mas também como um meio de preservação da sabedoria dos 

ancestrais. Sendo a literatura oral, meio pelo qual os valores e filosofias de 

determinados grupos são transmitidos, estando diretamente relacionadas a 

construção e consolidação enquanto sociedade. 

É importante lembrar que a literatura oral só pode ser inteiramente apreciada 

dentro de seu contexto cultural e performances, pois a performance permite 

entendimentos extralinguísticos. 

E foi graças à essa tradição que foi possível manter com muita resistência e 

resiliência os costumes dos africanos que vieram para cá. Nas faculdades do corpo 

armazenaram os saberes orais, corporais multidimensionais, valores. E nessas 

plataformas é que ainda conseguimos acessar hoje nossa memória ancestral. 

 A relevância e o valor da cultura oral é muito questionado, principalmente 

onde a intelectualidade que tem valor é a escrita. A educação das sociedades 

modernas capitalistas valoriza prioritariamente a literatura escrita. Portanto muitas 

das instituições de ensino que hoje se espalham por todo o mundo, constituem 

outras formas de colonização epistemológica, principalmente quando não se 

reformulam de acordo com seu território, desvalorizando os saberes e 

epistemologias nativas. 
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No caso do Brasil, a oralidade como transmissão de saberes é 

tradicionalmente utilizada tanto pelas sociedades ameríndias, quanto pelos 

descendentes de africanos que foram trazidos. As academias brasileiras admitem os 

corpos desses grupos e não admitem ou legitimam seus saberes, sendo capaz de 

produzir uma esquizofrenia racial, que separa um ser de seus princípios holísticos, 

epistemologias culturais. 

Em contra partida a presença desses grupos também provocam, 

modificações, nas estruturas de ensino e aprendizagem. Por isso a necessidade de 

uma ecologia de saberes, de expressões. E antes de tudo, uma universidade que se 

ancore nos saberes nativos de seu território. 

Assim, evidencia-se a importância do ensino de história afrocentrado nas 

escolas, para desconstrução dos estigmas, imaginários, e preconceitos frutos de 

uma educação etnocêntrica, individualista, que perpetua saberes europeus, e pontos 

de vista europeus, mesmo quando “falam da África”. No caso específico do Brasil, o 

compartilhamento de tais conhecimentos é de suma importância para o 

fortalecimento, dos descendentes de africanos que ainda hoje vivenciam um sistema 

estatal dito democrático, mas estruturado nas mesmas relações sociais, econômicas 

e políticas originárias do período escravocrata. O Conhecimento real dessa 

ancestralidade possibilita aos descendentes estruturação da estima positivamente 

afirmada, valorização da própria cultura, do sujeito cidadão enquanto indivíduo e 

enquanto grupo, protagonistas de sua história. 

 

5. Construção social da cor 

 

Identidades de grupos são criadas a partir de suas agências. Os grupos se 

formam a partir das fronteiras que constroem, da cultura, da luta política, de um 

processo histórico comum. E essas fronteiras, justamente por ser parte de uma 

relação dialética são constantemente recriadas, abandonadas, assumidas. 

Fronteiras identitárias sempre vão existir, independente dos fluxos por elas, pois 

essas fronteiras organizam a vida das pessoas. O processo de tornar-se mulher 

negra, por exemplo, é reconhecer certas fronteiras e regras que 

moldam/constrangem sua ação dentro de uma sociedade. 
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Neste sentido, é possível perceber que ‘Raça’, como construção social, 

apenas faz sentido dentro de certo contexto social, pois os corpos são lidos de 

maneiras diferentes a depender dos contextos nacionais. Os efeitos de 

determinados discursos, adquirem sentido, Eficácia simbólica entre os indivíduos 

que compartilham das mesmas lentes culturais, que aprenderam, por exemplo, a 

associar uma marca física à uma essência. 

A Identidade é uma noção sociocultural, seu uso social e político se fortalece 

no mundo moderno. Um grupo se identifica, encontra e cultiva elementos de coesão 

e identidade, e trabalha essa identidade com a própria historia, vivida e contada por 

aqueles que participam ou integram o grupo. Assim se formam as identidades. 

Falar da diferença é falar de relações de poder, quem anuncia as diferenças, 

as controla. Nos dias de hoje, convivemos com um ‘direito à diferença’ entendido 

enquanto valor dentro da igualdade. Daí se vê tanta efervescência dos movimentos 

ditos “minoritários” na direção de uma afirmação da sua diferença e do seu direito à 

essa diferença. A diferença assim tem diversos sentidos ao longo da história, como 

também, a idéia de raça.  

O conceito “raça” subsiste em função de sua poderosa força sociológica, 

pois cumpriu e tem cumprido em certo momento da história o papel de agregar, em 

torno de ideais de coesão e de luta, grupos sociais que são ou um dia foram 

oprimidos socialmente, submetidos a desigualdades econômicas, educacionais e 

políticas, impedidos de se afirmarem como diferenças com plena liberdade e 

determinação. 

Mesmo a idéia de “raça” tendo sido contestada como conceito biológico e 

antropológico, ela tem se afirmado como conceito político, afirmando-se, sobretudo 

no nível sociológico, no sentido de uma sociologia que considera o ponto de vista 

dos próprios agentes sociais que se confrontam, A raça referir-se-á aqui ao emprego 

das diferenças fenotípicas como símbolos de distinções sociais, e significados e 

categorias raciais assim obtidos não serão mais construídos em termos biológicos, e 

sim sociais.  

Dessa forma, o racismo sim é uma realidade efetiva. Corresponde a uma 

atribuição generalizada de valor a diferenças reais ou imaginarias para benefício do 

acusador sobre a vítima, com finalidade de justificar privilégios ou agressão do 

primeiro. E foi isso que fizeram os comerciantes europeus, atribuíram valor a 
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diferenças – reais ou imaginadas- que julgavam ver ou queriam ver nas sociedades 

que pretendiam tomar como fornecedoras de grandes quantidades de escravos para 

suas empresas. Justificando assim sua “agressão” e os “privilégios” que desejavam 

instituir nas sociedades escravistas por construir. O “racismo” se constrói junto com 

a noção de raça, mas ele pode sobreviver à dissolução científica biológica da noção 

de raça. (BARROS, 2009) 

A consciência negra tem seus primórdios nos movimentos de resistência e 

insurreição escrava, ela é a autoconsciência de que se é negro enquanto unidade 

sociológica. Consciência de que se é construído como negro pelos poderes 

institucionais, pelas formas de sociabilidade, pelos modos de perceber o mundo 

humano, pelas práticas culturais. Construir a identidade negra como diferença é 

também exigir que esta diferença seja percebida sem desigualdade. Dotar essa 

identidade de força política, de valor social, de punjança cultural. (BARROS, 2008) 

Segundo José D’Assunção Barros, Ativar a consciência negra é dotar a 

história de um sentido, mas essa capacidade não é incompatível com o sonho de 

que um dia a identidade negra não precisará mais ser socialmente afirmada. A 

identidades integram-se em uma dimensão planetária, as raças instituem um mundo 

dividido.  

Fortalecer a formação e reatualização de uma consciência negra é uma 

estratégia importante num mundo onde o racismo, os preconceitos e discriminações 

existem efetivamente. Mas dar a perceber que também são construções sociais 

todas essas coisas é uma tarefa igualmente importante. As duas coisas caminham 

juntas. O fortalecimento de uma consciência negra para lutar contra os problemas 

sociais que existem efetivamente; e a compreensão de que mesmo essa 

consciência negra é uma construção sociocultural. 

Muitas comunidades africanas foram igualadas no imaginário ocidental em 

função do único aspecto que algumas delas pareciam ter em comum: a cor da pele, 

quando postas em contraste com o padrão europeu. Mas havia outras 

diferenciações que podiam ser tão ou mais importantes para compor a distinção de 

etnias do que o tom da pele. 

Os primeiros portugueses estavam cientes da diversidade africana, e das 

possibilidades de afirmação das diferenças a partir desta diversidade. Mas seus 

interesses eram de motivar as rivalidades étnicas no próprio continente africano, já 
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que era da massa de vencidos nas guerras que os traficantes negreiros obteriam os 

indivíduos que seriam transformados em escravos.  Perdidos os antigos padrões de 

identidade que existiam na África, o negro afro-brasileiro sentiu-se compelido a 

iniciar a aventura de construir para si uma nova identidade cultural adaptando-se à 

própria cultura colonial. (BARROS, 2009) 

Sob o deslizamento das diferenças africanas de origem para a grande 

unificadora diferença negra abrangente e diluidora em relação às diversas etnias 

originais, é preciso compreender o processo de formação dessa diferença negra, o 

qual não é isento de ambiguidades e tensionamentos. As novas diferenças nada 

teriam a ver com as diferenças africanas originais. 

Nesse processo histórico ocorreu o entrelaçamento de uma noção que 

deveria habitar o plano das desigualdades sociais (noção de escravo), com estas 

duas diferenças culturais que foram a negritude e o pertencimento africano 

evidenciando como as desigualdades ou diferenças estão sujeitas a deslocamentos 

que correspondem a transformações sociais mais profundas que se processam na 

sociedade. 

As políticas de afirmação- a exemplo o sistema de cotas- são uma forma de 

resistência contra a indiscriminação, resistência contra a desconsideração das 

diferenças e desigualdades efetivas com vistas ao estabelecimento de uma 

“desigualdade com aparência de igualdade”. Essas políticas visam oferecer aos 

grupos discriminados e excluídos um tratamento diferenciado para compensar as 

desvantagens devidas à sua situação de vitimas do racismo e de outras formas de 

discriminação. Um tratamento aparentemente indiferenciado pode favorecer certos 

grupos sociais em detrimento de outros.  

 

*** 

 

Saber desse plano de fundo do projeto de Brasil possibilita identificar hoje 

reminiscências dessas ideologias que já estão naturalizadas e incrustadas na cultura 

brasileira. 

 

 

Para garantir a espoliação, a minoria dominante de origem européia recorria 
não somente á força, á violência, mas a um sistema de pseudo-
justificações, de estereótipos, ou a processos de domesticação psicológica. 
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A afirmação dogmática da excelência da brancura ou a degradação estética 
da cor negra era um dos suportes psicológicos para a espoliação. (RAMOS, 
1982, p.220) 

 

 

A excelência da brancura acima citada entra no plano da estética, no plano 

ideológico, de uma supremacia inventada, e auto afirmada invencível, e 

inalcançável. Os planos de embranquecimento, e aniquilação processual dos 

marcadores estéticos raciais, pouco a pouco, sutilmente vão aniquilando a auto-

estima, não só pela estética, mas pela construção social de uma “substancialidade 

racialmente determinada”, e inalcançável para aqueles não-brancos. 

 
 
A hipervalorização silenciosa do branco consegue fazer sentido não apenas porque 
a população de elite brasileira é branca, mas também porque nos permite 
reconfirmar que estamos diante de valores de beleza e poder construídos 
historicamente, que começaram com o processo de colonização europeia e que 
perduram e se reproduzem nos tempos atuais. Assim, a mídia tem papel 
importante na construção de significados que representam o branco como ideal 
estético a se alcançar. (SCHUCMAN, 2012, P29) 

 

O medo da africanização do Brasil vem gerando a neurose cultural brasileira. 

Como explica Lelia Gonzalez, esse medo da ascensão do negro, acarreta na sua 

castração violenta, negação de seu sujeito e potencialidades. A divisão racial do 

espaço, respaldada na sistemática policial com seu caráter racista, objetiva a 

instauração da submissão psicológica através do medo. O que se visa é o 

impedimento de qualquer forma de unidade do grupo “dominado”, mediante 

utilização de todos os meios que perpetuem sua divisão interna. O discurso 

dominante justifica a atuação desse aparelho repressivo falando de ordem e 

segurança social. 

Sabendo de todos esses processos que moldam a convivência em 

sociedade, o grupo Diálogos em Movimento ao propor-se à um encontro político-

educativo, no percurso das aulas nos relacionamos a todo momento afirmando 

nossas diferenças, no exercício de com afeto e cuidado produzir o comum na 

diferença. A proposta da aula já se afirma na diferença quando tem bem demarcado 

que todos os diálogos darão especial ênfase à experiência da Mulher Negra. Seja 

qual for o tema discutido, há sempre o cuidado de demarcar bem as experiências e 

os lugares de fala de todas que ali estão. 
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Todo esse processo de construção de identidades a partir da conveniência 

econômica, branca, européia reflete hoje na desarticulação que assola a maioria dita 

“minoria” negra no brasil. Como mecanismo de alienação mental, a colonialidade 

cognitiva trata de cercar o pensamento, para que ele não reflita sobre sua real força. 

O pensamento individualista eurocêntrico desmembra e desmantela o ethos 

africano, que se constitui e afirma na coletividade 

O complexo sistema da diferença e da desigualdade escrava produz um 

modo de pensar, uma dimensão imaginária que apresenta uma sobrevida capaz de 

seguir mesmo para além da destruição das bases materiais mais imediatas deste 

sistema escravista. Mesmo extintos o trabalho escravo e a noção da propriedade 

escrava, não se extinguem imediatamente os padrões de sociabilidade e o 

imaginário escravista que um dia lhe corresponderam, agora tendendo a se refugiar 

na discriminação social e no preconceito. (BARROS, 2009) 

A abolição, deste modo, só permitiu a desintegração jurídica da 

desigualdade, e terminou por assinalar a passagem de um tipo de desigualdade a 

outro. A posição social da maior parte dos afrodescendentes pouco se transformou 

em termos de desigualdades econômicas na república que se formava.   

A história da afirmação da “diferença negra” a partir de então estaria 

indissociavelmente ligada a uma dimensão de resistência contra opressões sociais e 

desigualdades impostas aos antigos escravos e seus descendentes.  

Propor a aula de dança como espaço de educação e como espaço político, é 

um ato micro político. Fortalecer, trazer informações sobre essa história do Brasil 

mal contada, demonstrar como foram socialmente construídos os estereótipos, e a 

partir de outras epistemologias, exibir outra forma de ver, que valoriza a história, a 

cor, a sabedoria, o corpo com todas as suas potencialidades do povo negro.  

Mostrar isso para o branco é mostrar-lhe seus limites, mostrar também como 

seu lugar de suposta superioridade é frágil e socialmente construído. Trazendo para 

as relações, a partir de um entendimento outro da história, uma proposta de 

igualdade. 

Afirmar um espaço de cultura negra com tal importância política tira do local 

da objetificação a cultura negra. Conferindo à dança, na sua complexidade, a 

possibilidade de um local de descolonização do ser, descolonizando o corpo, a 
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mente, propondo outras formas de entendimento e de relações, de produção de 

conhecimento 

Todos os corpos presentes nas aulas são lidos e demarcados nas suas 

especificidades de vivências. Apontam-se privilégios e carência de direitos, vivências 

das mais diversas. Os diálogos se propõem a, ao evidenciar a diferença nas 

experiências que seriam a princípio, “comuns”, e generalizadas do ponto de vista 

branco; Racializamos os discursos, terriotorializamos. Algumas pessoas não estão a 

vontade com essa evidenciação, e não voltam mais. Outras, mesmo no incômodo, 

encontram algo que as faz ficar. Outras encontram apoio na experiência comum. 

Está claro para todas ali que aquele espaço se coloca como espaço político 

e educativo. Afirmando que as artes também são políticas e educativas, 

especialmente as manifestações de matriz africana no contexto de um país 

estruturalmente racista e machista. Afirmar a política na dança é apontar e legitimar 

uma produção de saber e educação que esta vinculada ao corpo, à movimentação, 

ao prazer da dança ritmada pelos tambores. Cada parte na aula é um elemento 

educativo de outra experiência de coletivo que ali se propõe. 

O grupo propicia o compartilhamento de vivências extremamente “opostas” 

em algumas situações. E com um ambiente de carinho e afeto construído no 

coletivo, as verdades e denúncias são ditas, e ouvidas.  Afirmando nossas 

diferenças, evidenciamos as desigualdades que ocorrem na vida diária, 

proporcionando reflexões para quem as naturaliza por estar numa posição de 

privilégio nesse campo de disputa que se forma na luta pela sobrevivência em 

sociedades capitalistas modernas estruturadas num passado de economia 

escravocrata. 

*** 

 

Percebendo o processo histórico de violência à subjetividade de negros e 

negras no Brasil, provocando uma negação de si e de seu grupo. Percebe-se a 

importância hoje, da valorização dessa cultura, desses sujeitos com sua estética 

própria. Construindo afetos positivos que potencializam a força vital e estima destes 

que estiveram à margem dos padrões éticos e estéticos. 

A beleza, sabedoria, e atributos comumente conferido a “mulheres”, em 

realidade só são atributos de mulheres dentro de um padrão de ética e estética, 
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branco eurocentricamente instituído. Afirmar que mulheres pretas e periféricas, com 

fenótipos outros aos padrões de beleza racistas reificados pelo capitalismo, tem 

atributos de feminilidade, fragilidade, beleza, inteligência, e os demais adjetivos que 

bem entenderem é um ato de empoderamento, uma revolução na micro política. 

 Porque o plano de genocídio e morte do povo preto atua nas mais 

diferentes esferas. Na morte direta À bala, e na morte processoal, da pisiqué 

abalada pelos inculcamentos inferiorizantes de uma estrutura social forjada sob um 

sangue seco. Mas o dna desse sangue  continua vivo e ativo em muitos corpos, e ao 

perceberem que são cimento dessa estrutura, com seu movimento, farão grandes 

mudanças. 

 

 

 “Como ela disse na última aula, nossa potencialidade é muito grande, 
somos ventre gerador, princípio do mundo. Se tivermos consciência 
individual e coletiva, unido-nos, podemos fazer o que a gente quiser” 
(Diálogos, 29/03/2018) 

 

 

Mahmood problematiza a noção de agência e resistência que estão sempre 

vinculadas às ideias dicotômicas acionadas pelos discursos feministas. Defende que 

agência não é simplesmente um sinônimo de resistência às relações de dominação, 

mas também uma capacidade para a ação facultada por relações de subordinação 

historicamente configuradas. Complexificando as termos “opressor/oprimido” 

presentes nas relações de gênero cujo enquadramento continua carregado com os 

termos de resistência e subordinação, a leitura feminista é insuficiente na atenção às 

motivações, desejos e objetivos que não são necessariamente captados por esses 

termos. 

“Agência” é vista hegemonicamente como capacidade individual de realizar 

seus interesses individuais, em oposição ao peso do costume, tradição. Tal discurso 

traz uma universalidade liberal e progressista ao conceito de liberdade, e, portanto 

conceitualiza hegemonicamente -a partir dessa ótica liberal capitalista, ocidental, 

moderna- as ideias de opressão, de agência, de resistência. Não levando em conta 

a constituição cultural específica que esses conceitos têm dentro de cada sociedade. 

Mahmood atentamente traz a reflexão de que as discussões feministas 

sobre a liberdade individual devem-se à distinção defendida pelo liberalismo entre 

liberdade positiva e liberdade negativa. Na tradição liberal, a Liberdade Negativa 
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refere-se à ausência de obstáculos externos à opção e ação autodirigida, impostos 

pelo estado, corporações ou indivíduos privados. À sua vez, a liberdade positiva 

consiste na capacidade de realizar uma vontade autônoma, geralmente entendida 

em termos da “razão universal” e, portanto liberta do peso do costume, da vontade 

transcendental e da tradição. Sendo então, os elementos de coerção e 

consentimento fulcrais para esta topografia da liberdade (Mahmood, 2006, p.128). 

Todas essas críticas e apontamentos não vêm no sentido de desmotivar a 

luta contra o que consideramos ser práticas injustas no contexto de nossas vidas, 

mas de deixar em aberto a possibilidade de nossas certezas políticas e analíticas 

serem transformadas por outros movimentos provenientes de contextos histórico-

político-sociais diferentes,”Outros”, que portanto, tem princípios diferentes de 

opressão, de agência, de resistência. 

 

 

“Observando que o imaginário sobre a mulher na cultura ocidental 
constrói-se na dialética do bem e do mal, do anjo e demônio, cujas figuras 
símbolos são Eva e de Maria e que corpo da mulher se salva pela 
maternidade, a ausência de tal representação para a mulher negra, acaba 
por fixar a mulher negra no lugar de um mal não redimido.” (EVARISTO, 
2005, p.2) 

 

 

Dessa maneira, é revolucionária e curativa a proposta de lidar com o próprio 

corpo, enquanto mulher negra, problematizando estes lugares historicamente 

impostos e inculcados, e entendendo a construção da subalternidade à nós 

instituída, se vê revolucionária a retomada de auto-estima estética, intelectual, 

espiritual.  

 Trazendo para nossas células a reconexão com a divindade que trazemos 

ancestralmente, legitimando-nos enquanto mulheres potentes do que quisermos. A 

proposta do Diálogos em Movimento é valorizar nossa fala, expressão, que nos foi 

sempre negada e subjugada. Afirmar que produzimos o conhecimento intelectual, e 

produzimos conhecimentos a partir de nossa corporalidade inteligente – o que 

também foi desvalorizado no processo de epistemicídio-. 

O reconhecimento de uma branquidade é, portanto, essencial na 

desconstrução do racismo. Concomitante com o reconhecimento da supremacia 

inventada que esse grupo representa, e o problema que o é tê-lo como padrão 

normativo, única e verdadeira voz para todas as histórias, na verdade, única voz 
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para a "única história". É preciso nomear, ver e escancarar esse agente. Afinal o 

racismo não é um problema de negros, é um problema social que deve ser 

trabalhado por todos, compreendendo a branquidade como toda essa instituição que 

nos acultura em todos os espaços. Entra ai a luta anti-racista como negação de uma 

branquidade com todos os seus privilégios, que devem ser escancarados 
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Considerações finais 

 

No plano da individualidade, das patologias fruto do trauma coletivo que foi o 

holocausto afro-atlântico, esse processo deixou marcas celulares de inferioridade, 

que inculcadas durante séculos se alojaram em nós, no povo negro. Uma mentira 

contada muitas vezes, foi absorvida por muitos de nós. Esta Inferioridade psíquica, 

moral, espiritual introjetada em nossos corpos para sabotar nosso poder enquanto 

povo unido, também nos desmantelou, desagregou e desenraizou. A violência é 

inenarrável e multidimensional.  

Mas nossa ancestralidade é transcendente a tudo isso, e luta ainda hoje 

para a libertação de nossos seres desse vírus que pode se retroalimentar na auto-

colonização se não nos atentarmos. Portanto, a formação de redes de afeto entre 

nós que passamos por este processo fortalece-nos individualmente e coletivamente, 

para continuar com esse processo. “nosso plano de saúde” como convencionamos 

chamar os encontros. “O outro, é o plano de doença, esse é nosso plano de saúde” 

Porque cada uma ali sabe as reverberações de cura que a dança consciente aos 

Orixás, traz ao nosso ser, à nossa vida em múltiplos planos. 

 Tudo que movimentamos ali na dança no plano “lúdico”, mas consciente, 

refletido e fundamentado, se movimenta também em outros planos dimensionais em 

nossas vidas. A nível celular, convidamos e incorporamos energias de divindades ao 

corpo presente, com alegria trazemos cura e outros entendimentos àqueles vestígios 

de inculcamentos que trazemos incrustados. 

Sempre o estrangeiro desenraizado, desde a escravidão, o processo de 

construção de uma identidade brasileira só reafirmou essa condição, de estrangeiro 

absoluto aos africanos em diáspora, tentando cortar nossas raízes.  

Sabemos dessa história, e por isso vamos atrás, voltando no tempo, no 

tempo presente, exigindo, lutando, vivendo. Nossas raízes vêm de longe. Cada uma 

traz as suas, e elas se encontram na nossa aula, teias geográficas, teias espirituais, 

que nos unem na dança, nos faz pensar a nossa dança na vida, o constante 

movimento que nos mantém vivas. 
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 “Esse lugar para mim foi um achado muito grande, porque isso aqui não é 
só uma aula de dança, não é qualquer aula de dança... é uma parada muito 
mais profunda, porque eu já fiz outras aulas de dança, mas era muito 
diferente, porque aqui a gente construiu uma rede mesmo. Eu sinto que se 
eu tiver precisando de alguma coisa eu posso contar com cada uma... é o 
sentimento que eu sinto de cada uma e dessa rede que a gente cria todos 
os dias, porque isso aqui é uma construção coletiva e a gente sabe que 
construção coletiva é muito difícil, mas aqui a gente tem uma coisa que é 
trabalhar cima do AFETO, em cima do RESPEITO, do ACOLHIMENTO.” 
(Diálogos, 04/05/2018) 

 

 

 “Porque é muito além de uma aula de dança. Conversar sobre isso é uma 
forma de se cuidar. Transformar essa energia numa potencia, transformar, 
em vez de cristalizar na dor, a gente transforma em potencia junto.” 
(Diálogos, 04/05/2018) 

 

 

 “Essa busca com a dança afro, ela tem conexão com o reencontro com meu 
feminino, num momento bem dessa busca do meu feminino. Esse espaço 
de discussão, de fomento a essa busca, eu me sinto cuidada. Então quando 
eu penso o que eu to fazendo aqui, me vem esse lado espiritual, reencontro 
com a potencia do feminino interno que ta toda incrustada. Essa discussão 
aberta ajuda muito, muito bom!”  (Diálogos, 04/05/2018) 

 

 

CORAÇÃO TIÇÃO - Ana Cruz 

“[...]Não serei refém de valores 
que não me pertencem. 

[...]Não vou deixar que o mito 
do fogo entre as pernas iluda e desvie 

homens e mulheres 
daqui por diante." 

 

Pensando a arte como política, como resistência, Conceição Evaristo conta: 

 

 

"Gosto de escrever, na maioria das vezes dói, mas depois do texto escrito é 
possível apaziguar um pouco a dor, eu digo um pouco... Escrever pode ser 
uma espécie de vingança, às vezes fico pensando sobre isso. Não sei se 
vingança, talvez desafio, um modo de ferir o silencio imposto, ou ainda, 
executar um gesto de teimosa esperança. Gosto de dizer ainda que a 
escrita é para mim o movimento de dança-canto que o meu corpo não 
executa, é a senha pela qual eu acesso o mundo." (EVARISTO,2005, P.2) 

 

 

Sabendo das profundidades das raízes, nos mantemos de pé, seguindo 

crescendo e dando frutos, sombra, oxigênio. Resistir de pé não é uma opção, é uma 

condição de existência. Mas o prazer da vida Viva, consciente da sua magnitude, é 

impagável, a Vida é combustível de si. 
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A sabedoria da abundância como sinal da sincronia com o universo, nos 

mostra, no dia a dia, a grande relevância de compartilhar com exuberância afeto, 

alimento que nutre o corpo e que nutre a alma. 

A certeza do tempo cíclico concede à existência um discernimento mais 

calmo do presente, coerente e harmônico, com todos os elementos cruciais à vida. 

Saudamos no final de cada aula, fazendo “Vamunha”. Indo juntas celebrar os quatro 

cantos da sala, os atabaques, e à nós mesmas, o centro. Honrando todas as forças 

que nos mantém de pé. Honrando À nós mesmas, de pé. 

Grande tronco com nossos corpos juntos, em movimento, sustentação de 

muitas vidas. Axé 
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