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CORPO E MITO: 

POR UM DRAMATURGIA CORPORAL A PARTIR DA MITOLOGIA DOS 

ORIXÁS. 
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Orientação: Profa. Dra. Renata de Lima Silva 

 

RESUMO 

O presente artigo, sistematização dos estudos realizados na iniciação científica (bolsa 

PIBIC), de julho de 2017 a julho de 2018, refere-se a uma reflexão sobre as relações entre 

Antropologia Teatral e Mitologia dos Orixás no processo de criação em Artes Cênicas. 

Tal estudo teve como laboratório prático o experimento cênico Manjericão, apresentado 

como resultado deste processo de investigação no dia 26 de junho de 2018, no Lacena – 

EMAC (UFG). 

 

Introdução 

A disciplina de Fundamentos em Danças Populares Brasileiras é o pontapé inicial 

para alguns estudantes (do curso de Dança ou não) iniciarem o contato com o universo da 

cultura afrobrasileira, despertando aí o interesse por investigações mais verticalizadas.  

Eu, Iago Araújo, estudante de Artes Cênicas, procuro essa disciplina justamente pelo meu 

interesse em linguagens corporais, que o meu ver, são pouco exploradas no curso de Artes 

Cênicas, tanto no que diz respeito a centralidade do corpo na criação quanto as referências 

das culturas populares e afrodiaspóricas.  

Nessa busca, a mitologia dos orixás me chamaram especial atenção. Os orixás são 

ancestrais africanos divinizados que correspondem a pontos de força da natureza, 

constituindo determinados arquétipos. Cada orixá tem o seu sistema simbólico particular, 

composto de cores, comidas, cantigas, rezas, ambientes, oferendas, espaços físicos, ritmo 

e gestualidade. 

A preocupação com o corpo e movimento como centralidade para criação cênica 

nos levou à Antropologia Teatral.  Proposta por Eugenio Barba, diz respeito a prática do 

atuante, sendo considerada uma ciência pragmática que estuda as bases técnicas do 

trabalho dx atuante a partir de um processo comparativo com os vários estilos de 

interpretação do teatro oriental e ocidental. 

Nessa perspectiva da Antropologia Teatral, acreditamos que a dança dos orixás e 

a dança que se pode criar a partir da mitologia dos orixás pode ser um potente dispositivo 

para o trabalho de investigação cênica. Na perspectiva de Barba (1995) a vida dx atuante 
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cênico, seja ator ou bailarino, é construída e intensificada na ampliação e ativação de 

forças, que agem no equilíbrio e nas oposições determinantes das dinâmicas dos 

movimentos, o que dilata a presença do atuante e consequentemente a percepção do 

espectador. 

Consideramos pertinente pensar essa ativação de forças a partir de elementos 

presentes na cultura das religiões afrobrasileiras, no que diz respeito aos estados 

corporais, a relação com o ritmo e, fundamentalmente, a relação corpo e mito expressa na 

dança dos orixás.  

Deste modo, a presente artigo é resultado de uma investigação cênica em que que 

se objetivou estudar a mitologia dos orixás como fio condutor do processo de criação para 

cena contemporânea.   

O impulso para esse estudo, bem como a parceria com a orientadora deste 

trabalho, é o processo de criação de Manjericão, um experimento cênico semificcional, 

em que me arrisco a criar uma “mitologia pessoal”, envolvendo fatos, desejos, anseios de 

minha própria vida, que são misturado com o arquétipos mitológicos do Orixá Omolú, da 

Lenda Amazônica da Bouina e com histórias de outras pessoas. 

 

1. Considerações sobre a Antropologia Teatral 

 

1.1 – Principais ideias e conceitos que permeiam a Antropologia Teatral 

De modo geral, a partir das reflexões de Barba podemos entender Antropologia 

teatral como “estudo do comportamento cênico pré-expressivo que se encontra na base 

dos diferentes gêneros, estilos e papéis das tradições pessoais e coletivas. (Barba, 1994, 

p.23). 

Barba entende o atuante como ator e bailarino, percebe que este desenvolve 

técnicas que podem sem ser conscientes e codificadas ou inconscientes, sendo que em 

diversas culturas há princípios que se conectam, entre eles o peso, o uso da coluna 

vertebral e dos olhos para produzir tensões físicas.  

A Antropologia Teatral busca dar espaço para um conhecimento empírico que 

respeite características biológicas e subjetivas da vida do ator no seu processo de 

aprendizado, estimulando um ser apto a aprender a aprender. Para essa compreensão se 

faz necessário dois principais conceitos utilizados por Barba: 
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1- Pré-Expressividade: Tem um foco no caráter fisiológico do corpo, entendendo 

as características universais mais profundas nos seres humanos. Um nível de 

organização do corpo-mente que mantem o corpo do ator vivo e presente. 

Características que estariam presente em todos os corpos, em suas diversas 

culturais, mas com princípios de organização física semelhantes. 

 

2- Extracotidiano: Uma qualidade energética do corpo está vivo e decidido para 

o contexto teatral, capaz de transmitir mensagens e chamar atenção do 

espectador, reorganizado com características diferentes de um corpo 

cotidiano. 

O modo como usamos nossos corpos na vida cotidiana é 

substancialmente diferente de como os usamos em situações de 

representação. Na vida cotidiana usamos uma técnica corporal que foi 

condicionada pela nossa cultura, nossa po- sição social e profissão. Mas 

numa situação de representação o uso do corpo é completamente 

diferente. Portanto, é possível diferenciar entre a técnica cotidiana e a 

técnica extracotidiana.” (BARBA; SAVARESE, 1995, p. 227) 

 

 

1.2- Aspectos e Princípios para o trabalho do atuante 

Para organizar o estudo e pensamento do trabalho e treinamento do atuante, Barba 

(1995) sugere ser importante reconhecer alguns aspectos e princípios:  

Aspectos do Trabalho do ator: 

 Personalidade do ator, sua sensibilidade, sua inteligência artística, sua 

individualidade que torna cada ator único e irrepetíivel; 

 Particularidade da Tradição Cênica e do contexto histórico-cultural através dos 

quais a irrepetível pesonalidade do ator se manifesta; 

 A utilização do corpo-mente segundo técnicas extra cotidianas baseadas em 

princípios transculturais. 

Princípios para o treinamento do ator: 

 Dilatação Corpórea.   

 Alteração de Equilíbrio.  

 Oposição. Base.  

 Olhos e Olhar.  

 Equivalência.  
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 Variação de Fisicidade e  

 Energia. 

1.3  - Em busca da compreensão da arte do ator. 

O teatro é a arte do ator: Poiéô do grego é o verbo que significa fazer, criar e dá 

origem para as palavras em português, poesia, poética e poeta. O objeto dentro da arte é 

conhecido através do processo de criação, diferente da ciência que o objeto é a prioridade 

e o conhecimento se estabelece fazendo jus a ele. A arte teatral só pode existir com a 

presença do atuante, todos os outros colaboradores então poderiam deixar de existir? A 

arte está no como e não no “o que” fazer, que pode ser antecedida por “com o que”, onde 

as ferramentas podem ser as linguagens (mimica, dança, circo...) que perpassam pelo 

instrumento principal que é “o corpo” do ator, que na cena acaba por ter como principal 

função estar “presente”. (Burnier, 1994) 

O trabalho do ator deve chegar, na perspectiva de Eugênio Barba, em dois aspectos 

que, que podem ser trabalhados separadamente mas funcionam como uma única unidade:  

1- Sensações, sentimentos, emoções (subjetividade do ator) = Dimensão Interior; 

2- Ações, movimentos, técnicas físicas, corporeidades = Dimensão física e 

mecânica 

 

Essas dimensões apontadas por Eugenio Barba, também são identificadas por 

Stanislasvski – ator, diretor e escritor russo famoso por seus livros sobre atuação - como 

Plano interior e Plano exterior. É importante perceber que são duas facetas de uma moeda, 

já que as emoções só podem ser sentidas quando são transformadas em corpo: 

SOMAtizadas. (Burnier, 1994) 

A Vida (o natural, nos dado pela natureza) e Arte (o artificial, nos dado pelo 

homem) não se confudem, mas há algo intrínseco na relação do trabalho do ator? A arte 

é uma representação estética da vida, não a vida!? Ela encontra mecanismos de fluidez 

equivalente a vida para nos atingir. Artificial Naturalidade como fala Gordon Graig. (pág 

19) Na verdade o ator usufruir de uma organicidade interna e externa que é ao mesmo 

tempo natural e artificial que nos leva ao Material de Trabalho do ator: Corpo-em-vida 

(Eugenio Barba). 
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Representar seria o caminho mais interessante do que interpretar, no sentido de 

que a primeira mostraria um lugar de equivalência , no lugar de algo, dá um mesmo valor, 

mesmo sendo diferentes, já a segunda denotaria traduzir, dar uma leitura de algo para o 

público. Deste modo seria possível compreender o que, Barba e Savarese (2017) 

concluem em Arte Secreta do Ator: “A arte é o equivalente à natureza”. Podemos entender 

que o ator que representa busca construir uma equivalência não interpretar um 

personagem já existente, resinificando o lugar do interprete (intermediário, que está 

entre), que deixa de ser o ator, para ser o próprio espectador que interpreta o personagem, 

que é a entidade que está entre o ator e público. 

O ator-em-vida, precisa então configurar uma técnica-em-vida, que busca 

dinamizar elementos potenciais do ser humano e de toda a sua vida. Entendemos técnica 

enquanto capacidade operacionalizar, que será efetivado num lugar de “criação” através 

do impulso criador combinado com modelagem da matéria, sem que seja apenas físico 

mecânica. Em outras palavras seria caminhos que permitam o contato entre dimensão 

interior e dimensão física, estabelecendo uma conexão íntima entre o fluxo de vida e a 

criação artística do ator, possibilitando caminho para a amplidão de um universo humano 

e vivo na relação com o espectador. 

Nessa perspectiva, o ator e pesquisador brasileiro, Luís Otávio Burnier, 

desenvolve uma concepção de “Arte de Ator”, que pode ser compreendida como uma 

busca para edificar uma estrutura codificada de treinamento para o ator que poderemos 

entender posteriormente como “técnica pessoal”. Para tal se fundamentou-se inicialmente 

dois tipos de treinamento:  

1- Treinamento Energético – Treinamento físico intenso, dinâmico, visando 

trabalhar potencias do ator. “Quando o ator ator atinge o estado de esgotamento , 

ele conseguiu, por assim dizer , ‘limpar’ seu corpo de uma série de energias 

parasitas, e se vê no ponto de encontrar um novo fluxo energético mais ‘fresco’ e 

mais ‘orgânico’ que o precedente” (BURNIER,1985, p.31). 

2- Treinamento Técnico – Trabalhar elementos extraídos de técnicas diversas ou 

desenvolvimento de uma técnica pessoal. “trata-se ao contrário, de modelar 

primeiro o corpo, para em seguida permitir que esta modelagem encontre um eco 

em nós, acordando então nossos impulsos interiores” (BURNIER, 1985, p. 53) 
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1.4 Ação Física 

As Ações Físicas para Stanislasvski são o meio pelo qual o ator pode edificar sua 

arte, entendendo que as emoções são muito subjetivas e não possuem um lugar de 

controle. Grotowski – ator e pesquisador sobre teatro, com foco no trabalho psicofísico 

do ator - deu continuidade aos estudos de Stanislasvski, propondo que a ação física 

começa na coluna vertebral, nasce do interior, no eixo central do ator e não pode ser 

entendida como um simples gesto que para ele seriam ações periféricas. Já segundo o 

dicionário Aurélio a palavra ação quer dizer, “processo que decorre da natureza ou da 

vontade de um ser, o agente, e de que resulta criação ou transformação da realidade”, 

podemos utilizar esse conceito pra entender a ação teatral com capacidade de transformar 

tanto o atuante, quanto o expectador, mas nem sempre uma ação poderá ter essa 

representação para ambos, pois para o segundo há necessidade de uma decodificação que 

depende de aspectos culturais e indenitários.  

Juntando as ideias de Stani e Groto1, podemos entender ação física como a menor 

partícula viva do texto do ator, como texto entendemos um conjunto de mensagens ou 

informações, que são ‘poetizadas’ pelo ator, entendendo sua relação com signos e códigos 

culturais. Este texto pode se apresentar dividido num conjunto de textos (verbais) ou no 

conjunto de ações físicas. 

“Uma ação fisica é uma ação muito menor do que uma ação global, 

embora também  possa se subdividir em diversas ações físicas. Por 

exemplo: esperar um telefonema importante. A expectativa, a reção ou 

a linha de tensão criada entre a pessoa e o telefone podem ser uma ação 

física. Mas ela pode conter outras ações fisícas: pensar ter ouvido o 

telefone tocar, aproximar-se do telefone, ficar atenta [...]” (Burnier, 

1994) 

Sendo assim, a construção de uma obra se basearia a sucessão de ações físicas ligadas 

umas às outras, ou ainda uma linha de signos interpretados pelos espectadores. Para 

melhor estruturar as ideias de Stani e Groto se faz necessário entender três conceitos: 

1- A Intensão: Para que haja qualquer ação é necessário que exista uma intensão 

– um objetivo – esta palavra vem do latim intentione que significa “ação de 

tencionar, tensão, vontade” (É.Littré, 1923). Deste modo só possível tensionar 

                                                           
1  Abreviação criada poeticamente por mim, Iago Araújo, para se referir aos autores Stanislavski e 

Grotowski.  
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se tivermos duas forças opostas, como extremos de uma corda, que aqui para 

nosso entendimento analogicamente temos a ação muscular, física ou cóporea 

do ator de um lado e seus objetivos do outro. “Algo de sim com algo fora de 

si.” (BURNIER, pág 40) 

2- O Elán: Podemos entender elán como algo que nos dá um impulso vital, sopro 

de vida, ou ainda um movimento criador. No dicionário Le Grand Robert 

significa um “movimento pelo qual nós nos lançamos ou nos preparamos para 

lançar alguma coisa”. Seria então um movimento interno do ator, passando 

aqui por questões subjetivas e enigmáticas, que como o autor propõe, é capaz 

de lançar o impulso pra fora, lançar a flecha, nos impulsiona para as ações, 

para a vida. 

3- O Impulso: Depois que intenção, foi criada ela precisa sair em forma de 

energia que seria o impulso. Do latim a palavra toma sentido de uma ação de 

empurrar para fora, sem que haja necessariamente “com força”, mas sim sendo 

uma ação muscular que pode ser sútil ou de várias formas. Se faz necessário 

entender que a proposta de Stan e Groto, reconheci o impulso num lugar 

diferente de um movimento, no interior do corpo do ator, assemelhando-se 

poeticamente como o coração de uma ação, sendo algo fundamental para que 

as ações físicas possa existir. Podemos ainda diferenciar, impulso como algo 

muscular e Elán como uma respiração, um sopro. Para concluir o pensamento 

sobre impulso coloco em dialogo as citações Thomas Richards, fiel seguidor 

de Groto, e Laban, grande autor do movimento que em suas pesquisas há 

imensas conexões com Stan e Groto: 

 

É como se a ação física, ainda invisível do externo, tivesse já nascido 

no corpo. É isso o impulso. [...] Na realidade, a ação física se não se 

incia de um impulso, vira algo de convencional, quase como um gesto. 

Quando trabalhamos com os impulos, ela fica enraizada no corpo.” 

(RICHARDS, 1993, p.105) 

 

Na intenção, que pode variar de forte ou leve, os tipos de tensões 

musculares produzidas em pequenas áreas corporais oferecerão a 

informação referente à determinação da pessoa agir”. (LABAN, 1978, 

p.168) 

 

 

1- O movimento: Um deslocamento no espaço e no tempo de partes do corpo, 

devendo nascer da coluna vertebral, tendo o impulso como mola propulsora para 
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o movimento.  O movimento pode existir sem se manifestar plenamente no 

espaço, podendo ser contidos ou amplos no espaço.   

 

2- O ritmo: Segundo  Burnier (1994, p. 45 ): “É sobretudo a pulsação do tempo da 

ação e de seu movimento.” O ritmo estaria presente em tudo, inclusive a 

imobilidade, como propõe Stan, ser possível ficar em pé no ritmo, que soa para 

mim como um estado de prontidão e de conexão com os fluxos internos e externos 

ao ator. Para ele, cada ação física é caracterizada por um ritmo, uma dinâmica de 

respiração, com quantidade, duração e intensidade. 

 

Em suma através desses conceitos, podemos entender que todas essas “energias” 

podem ter formas e intensidades diferentes, podem gerar movimentos internos e externos, 

mas que conscientização desses fatores, podem nos levar a ações físicas que nunca sejam 

vazias de força e de conteúdo. A ação física, a menor partícula da arte do ator, seria então 

constituída desses 5 elementos como uma estrutura atômica. 

2.  Conectando com Manjericão, um experimento cênico 

Usando uma citação, que expressa o pensamento de Eugênio Barba, a partir da 

ótica da Antropologia Teatral, começo a traçar um caminho de palavras chaves 

(fluxograma) que fizeram parte do processo de criação do experimento Manjericão e que, 

ao meu ver, fazem relação com elementos identificados no estudo sobre Antropologia 

Teatral.  

“Ao mesmo tempo, não existe nada mais monótono, sem ação ou 

desenvolvimento que os compridos diálogos de dezenas de minutos du- rante 

os quais os atores falam em sua incompre- ensível língua, com uma melodia 

que se repete implacavelmente. Nessas monótonas situações, minha atenção 

criava uma tática para não aban- donar o espetáculo. Tentava concentrar-me e 

se- guir, sem trégua, somente um detalhe de um ator: os dedos de uma mão, 

um pé, um ombro, um olho. Por meio dessa tática contra a monotonia notei 

uma coincidência singular: os atores e baila- rinos asiáticos atuavam com os 

joelhos dobrados exatamente como os meus atores do Odin Theatret [...] Assim 

foi-me revelado um dos princípios da Antropologia Teatral: a alteração do 

equilíbrio.” (Barba, 1994, p. 19-20) 
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3. Mitologia dos Orixás 

África, continente larga proporções geográficas e culturais, onde sempre houve a 

presença de diferentes povos, não pode ser descrita como uma realidade homogênea.  

Negros vindos de várias nações ou povos que hoje conhecemos como países da 

África aportaram no Brasil, os primeiros africanos, costa ocidental africana ao norte do 

equador, conhecido como ciclos da Guiné, depois vieram os bantos, palavra que significa 

os homens, vindos de Angola e Congo, África central atlântica. Por último, no século 

XVIII foram traficados negros do Benin, Costa de Mina, trazendo assim Povos JeJes, 

Nagôs e em pequena quantidade Hauçás (RIBEIRO, 1995). 

A maioria dos povos negros cultuavam divindades ancestrais com forças 

relacionadas à natureza. O povo Nagô de língua Ioruba, iorubanos, que foram chamados 

no brasil de nagôs Trouxeram seus Orixás (deuses) e Orikis (rezas). Em terras africanas 

existiam e ainda existem diversos grupos Nagôs, que variam seus Deuses, no Reino de 

Oyo, eram regido por Xango, Keto era terra de Oxóssi e Reino de Irê, terra de Ogun. Há 

relatos de que em territórios africanos até hoje existem estruturas assim onde cada região 

cultua apenas uma divindade. No Brasil devido a esse processo de escravidão e resistência 

de diversar etnias que foram misturadas pelo processo de escravidão, se configurou o 

Candomblé unificado culto a diversas divindades, que possui três nações principais – 

Joelhos 
Dobrados

Princípio de 
Alteração de 

Equilíbrio

Presentificação

Corpo ativo Centro ativado

Cultura 
Asiática -
Africana

Capoeira
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Orixás

Instalação 
Corporal 

(Renata Lima)

Enraizamento

Origem

Vida Arte-vida

Mitologia 
Pessoal

Manjeriçao
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Ketu, Jeje e Angola – porém aqui daremos ênfase ao Candomblé Ketu originário do povo 

Nagô, que constitui a estrutura religiosa ligada aos Orixás que hoje tornou-se a mais 

popularizada no Brasil.  

Um forte base para toda a estrutura candomblé são os mitos que contam sobre a 

criação do mundo, a vida dos orixás na terra e suas relações com a natureza. Estes mitos 

contam histórias muito antigas, que foram preservados de forma oral e são refletidos na 

vida humana até hoje. Segundo Prandi (2001) para os Iorubás antigos nada é novidade, 

tudo o que acontece, já teria acontecido antes. É importante percebermos que os mitos 

são reflete diretamente nossa realidade contemporânea, mas deve ser reconhecido como 

uma verdade e reconhecidos com legitimidade. O mito está presente nos arquétipos dos 

orixás, nas danças, nos objetos, nas músicas, nos colares, na arquitetura dos templos, nos 

ritos secretos e abertos, no comportamento dos seguidores da religião, ou seja, eles guiam 

a organização da religião. 

  A estrutura oral dessa religião que faz parte do que entendemos por culturas 

tradicionais brasileiras, se perpetuou muito tempo sem registros escritos ou de qualquer 

tipo documental. A expansão do candomblé nas últimas décadas do século passado, fez 

com que surgirem diversos tipos pesquisadores e escritores sobre essa religião, com 

interesses, religiosos, culturais e sociais. Uma das pessoas que se tornou mais conhecida 

no Brasil foi o fotógrafo e antropólogo francês Pierre Fatumbi Verger, o qual utilizo 

referências e fotografias nesse texto.  

 

3.2 – Dança dos Orixás: Sua estrutura sagrada dentro da religião 

A dança é fragmento que faz parte de uma estrutura complexa e diversa dentro 

dos Candomblés Brasileiros. A dança acontece em diversas ocasiões, mas, sobretudo em 

momentos festivos, que costumam ser abertos para comunidade externa. Para que um 

participante da religião possa fazer integralmente as danças sagradas dentro do rito, é 

necessário passar por um processo de iniciação que envolve vários rituais, preceitos e 

uma entrega física para um processo de conexão com o Orixá, habitualmente chamando 

de transe ou virar no Santo. Dentro da estrutura ritualística sagrada do Candomblé, há 

dois momentos de danças que que podem ser entendidos assim: 
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1- Xirê: Com ordem de Orixás começando por Exú, se canta geralmente para os 16 

orixás cultuados na tradição Ketu. Os membros da casa se estrutura em rodas, que 

seguem uma ordem hierárquica. 

2- Rum: As divindades manifestadas em seus filhos, chamados de filhos de santo, 

dançam pelo salão contando histórias através de movimentos, que podem ser 

chamadas de atos, utilizando vestimenta próprias, cantigas especificas que narram 

feitos mitológicos, ao som de ritmos também específicos daquela Orixá.  

 
 

 
Xangô dançando em Ritual Tradicional  

Candomblé Opo Aganju  

Lauro de Freitas, Bahia (1972-1973) 

 

 

No meu entendimento os atos contados/dançados durante o rum do Orixá, são 

como fragmentos de seus mitos, capítulos de uma histórias ou histórias de cada orixá. 

Visualizando dessa forma podemos identificar o aspecto performático e dramático dessas 

danças, que intensificam a relação com essa pesquisa, gerando a semelhança com a 

estrutura de um espetáculo.  

Nesta perspectiva, embora fazendo uso também de outros referencias, o 

experimento cênico Manjericão, é nesse processo de reflexão compreendido numa 

sequência de atos, que não seguem uma linha cronológica, retratando a mitologia pessoal 

que me arrisco a criar. 

 

3.3 Dança dos Orixás: Matriz ou Motriz africana ancestral resinificada no  



12 
 

Na perspectiva negro-africana o corpo é centro de tudo, onde a dança além de ser 

um elemento sagrado é um ato realizado em diversas ocasiões, para celebrar, agradecer, 

trabalhar, lamentar. Podemos perceber essa cultura afetando o cotidiano do povo 

brasileiro, em folguedos, as próprias manifestações religiosas e entre muitas 

manifestações artísticas.  Em um relato de um botânico sueco chamado George Hilhlm 

Freyress (1815), ele observava negros recém-chegados no mercado para serem vendidos 

no Brasil dançando e festejando, provavelmente comemorando a vida por terem 

atravessado o oceano, que chamavam de Calunga, e, língua congo, que também 

representa a interseção entre o plano material e o imaterial. (LIGIÉRO, 2011) 

Geralmente observamos várias características africanas presentes em 

manifestações brasileiras, onde habitualmente cunhamos o termo “matrizes africanas”. 

Etimologicamente a palavra matriz remete a algo de origem, fonte primordial... numa 

ligação de sucessão direta. O autor Zeca Ligiéro (2011, pág 111) propõe de maneira muita 

interessante repensar o temor matrizes, por acabar se resumindo numa ideia de origem 

única, propondo a ideia de “motrizes” que etimologicamente pressupõe algo que dá 

impulso ou inicia, instaurando um lugar que entende estas forças que foram banhadas, 

alteradas e então sendo formuladas durante o tempo, num processo sem limite territorial 

ou linguístico. Desta forma podemos observar que não podemos encarar a herança vinda 

de África como algo estático e advindo de um único lugar, além ter várias influências da 

diversidade étnica africana as motrizes são afetados pelo encontro com outras povos e a 

possibilidades históricas de estruturação dentro do território brasileiro, podemos então 

entender como Motrizes afrobrasileiras. 

Essas forças motrizes se estabeleceram (e se estabelecem) através de um 

conjunto de fatores que envolvem a utilização dos elementos básicos da 

performance africana – o cantar-dançar-batucar – como um processo de 

instauração não somente de um tempo extracotidiano através do qual são 

invocadas as forças ancestrais, como também de restaurações de 

comportamentos atribuídos a determinados ancestrais no continente africano. 

(Ligiéro, 2011, pág 113) 

 

Estas forças motrizes também são propulsoras de um movimento de resgate e 

manutenção da memória e da cultura negra. As letras contam histórias. As danças contam 

histórias. O corpo se destaca como o acervo da memória. Um corpo-memória. Um corpo 

que é capaz reviver e reativar tradições. As motrizes são vivenciadas dentro das 

manifestações populares – candomblé, capoeira, tambor de crioula, samba, batuque, entre 

outras – como características similares presentes nos corpos que forma estes coletivos. 
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Uma atualização do passado, que se torna memória coletiva, resgate e espaço de fluidez 

para a ancestralidade, o corpo na encruzilhada, entendida aqui como espaço de encontro, 

convergência, entre sagrado e terreno, entre presente e passado. O corpo deixa seu estado 

cotidiano para entrar numa zona limiar. 

O corpo limiar é o próprio corpo da encruzilhada, entre o passado e o presente, 

o sagrado e o profano, o eu e o outro. É o corpo que se move, brinca, dança, 

canta e recria, a história de tantos Firminos. Isto é, a partir da assimilação da 

memória coletiva, dá corpo a herança cultural negro africana no Brasil. (Silva, 

2016, pág 69) 

Vale relembrar que inúmeras vezes este corpo, foi e é obrigado a silenciar, 

camuflar ou lutar para manter viva suas vontades e identidades. Durante muitos anos 

diversas práticas foram proibidas no Brasil, com decretos judiciais que foram derrubados 

posteriormente, várias manifestações passaram por estes enfrentamentos políticos, a 

capoeira e o candomblé, se destacam, por serem organizações que geraram muito 

incomodo pelo seu impacto político. 

O corpo é o lugar da sabedoria, que é adquirida com vivência diferente da ideia 

de estudo que temos ocidentalmente, que transmite para os próximos através da pratica e 

do contato direto geralmente com figura de um mestre, responsável por transmitir e 

manter viva a cultura. Transmitir e dá continuidade as motrizes. Sobretudo percebe-se a 

importância da individualidade e experiência de cada pessoa que atravessa por essas 

motrizes, que vai ser reverberada no performer que sentirá como deve reativar essas 

motrizes em seu corpo, como eixo estrutural para criação contemporânea, dialogando 

com a afirmativa de Ligiéro a seguir: 

 

O conceito de motrizes culturais visa facilitar a percepção de que não são 

apenas os elementos em si, como a dança, o canto, o batuque, os materiais 

visuais, o enredo etc., que são a essência da tradição, mas o próprio 

relacionamento criado entre eles pelo performer, por meios da sua forma de 

vivenciá-las em cena; a dinâmica interativa é que é a base da performance. É 

o conhecimento corporal que o performer tem da interatividade entre o cantar-

dançar-batucar com a filosofia e a visão cósmica da tradição que garante a sua 

verdadeira continuidade. (Ligiéro, 2011, pág 130) 

 

  

Durante o processo dessa pesquisa, experienciais diversos espaços onde as 

motrizes afro-brasileiras estavam presentes, passando por aulas de dança afro, capoeira, 

rodas de jogo, samba de roda, tambor de crioula, terreiros candomblé e eventos festivos 

onde essas matrizes se apresentam como shows. Estive na Bahia, passando por Salvador, 

onde pude presenciar a presença dessas motrizes manifestadas no corpo cotidiano do 

baiano, sobretudo me chamou atenção como em vários estilos músicas as motrizes das 
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danças dos orixás, ou até mesmo os movimentos específicos do rum do orixá, aparecem 

de forma resignificadas. Pude ver semelhanças entra a dança de ogum com passos de 

funk, ou da dança de Oxum e Iansã em passos de Axé, chegando a conclusão de como 

essas motrizes vindas de áfricas, que permanecem em continua e orgânicas 

ressignificações em território brasileiro, estão presente em diversos movimentos de 

cultura negra. 

As danças e ritmos de terreiro ganham espaço dentro no cenário cultural brasileiro, 

estando muito presente dentro da cultura brasileira, onde diversos músicos cantam e 

dançam para os orixás, criando um lugar uma linha tênue entre sagrado e profano. 

Podemos observar isso no próprio Carnaval de Salvador e em muitas festividades 

religiosas na Bahia, que acontecem na ruas com participação de diversas pessoas sem 

necessariamente terem intuitos religiosos como a Festa de Iemanjá e a Lavagem do 

Bonfim. 

 

Ah, imagina só 

Que loucura essa mistura 

Alegria, alegria o estado que chamamos Bahia 

De todos os santos, encantos e axé 

Sagrado e profano, o baiano é carnaval 

(Trecho da Música Chame Gente de Dodo e Osmar) 

As danças sagradas dos orixás, possui um marco de sua passagem para espetáculos 

de Dança e Artes Cênicas, nos anos 50 com bailarina Mercedes Batista, com uma longa 

trajetória de formações no Brasil e exterior, se tornou a primeira negra a fazer parte do 

corpo de baile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Em 1953 fundou seu próprio grupo, 

Ballet Folclórico Mercedes Batista, com intenções de configurar uma dança voltada para 

a cultura afro-brasileira. Teve ajuda importante do Folclorista Edson Carneiro e pode 

investigar as danças de candomblé dentro do terreiro do pai de santo Joãozinho da 

Goméia, no Rio de Janeiro. (Fonte: Museu AfroBrasil) 

Vejo a importância de mencionar também o Balé Folclórico da Bahia, que surge 

em 1988 com intuito de preservar e divulgar, no mais puro estado, as principais 

manifestações folclóricas da Bahia. A companhia possui uma carreira internacional com 

apresentações diárias em sua sede em Salvador. (Fonte: Site da Companhia) 

Nota-se no estilo artístico destes dois grupos, a presença da dança dos orixás e das 

motrizes afro-brasileiras, combinadas com uma base bem expressiva da dança moderna 
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norte-americana. Há uma virtuosidade e expansão dos movimentos dos orixás para uma 

estrutura de dança que se aproxima do jazz, movimentos amplos, alongados, corpos 

virtuosos e tonificados. 

Apenas menciono estes parâmetros, para reconhecer esse processo histórico 

dessas motrizes dentro da criação em artes cênicas, sinalizando que minhas intenções 

caminham para um processo diferenciado. Uma experimentação, menos resumida em 

técnicas e precisão coreográficas, num campo de convergência com várias linguagens 

cênicas contemporâneas. 

 

3.4 Omolu: Entre a Vida e a Morte ou Entre a Arte e a Vida 

Omolu, ou Obaluaye ou Xampanã, é entendido como o deus das doenças 

contagiosas e da peste, detentor dos poderes da cura e possuindo uma forte relação entre 

a vida e a morte. Acredita-se que sua origem está cultura Daomenina, incorporado a 

cultura Iorubana, num lento processo de aculturação.  

De maneira simplificada e partir das histórias que me chegaram entendo o mito 

central de Omolu da seguinte maneira: Omolu foi abandonado no mar, quando nasceu, 

por sua mãe Nanã, caranguejos vieram e deixaram seu corpo cheio de feridas, Iemanjá 

encontrou e criou o menino, deu-lhe uma roupa de palhas para esconder suas feridas. Este 

menino, superou a morte, cresceu e tornou-se um grande guerreiro e feiticeiro, que possui 

poder sobre a vida e a morte, sobre cura e a doença. 

Em outras versões do mito, conta-se o menino Omolu possui varíola, com várias 

chagas pelo corpo, por isso foi abandonado por Nanã. Outras que seu corpo é muito 

brilhante, por isso se esconde de baixo das palhas. No livro intitulado Mitologia dos 

Orixás, Reginaldo Prandi (2001) compilou centenas de mitos que conseguiu reunir de 

diversas fontes e referências sobretudo na Bahia, durante seu processo de pesquisa. 

Somente de Omolu a cerca de 10 mitos diferentes, que podem se contrapor em alguns 

pontos – interessante notar essa peculiaridade da estrutura oral, onde não há uma precisão 

dos fatos, a diversidade de fontes e formas de contar não desmerece as demais, porém 

nenhum dos mito deste livro condiz diretamente a estrutura da história que mais me 

deparei em processo de pesquisa, tanto em terreiros, espaços de dança e sites de internet. 
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Omolú numa Cerimônia Tradicional de 

Candomblé  

Registro: Pierre Verger - Candomblé Joãozinho 

da Gomea, Salvador, Brasil, 1946 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos ainda, destacar algumas características ligadas à Omolu: Cor: branco 

(paz e cura), preto (absorção de conhecimento) e/ou vermelho (atividade). Saudação: 

Atotô (oto, “silêncio!”). Instrumento: xarará.. Elemento: terra. Domínio: cemitérios. 

Atividade humana: medicina. Oferenda alimentar: abadô (milho torrado) pipoca. 

Sincretismo: São Lázaro e São Roque. A partir deste mito, que se interliga com meu 

processo pessoal e criativo em Manjericão, surgiram importante fluições de arte-vida que 

serão explanada posteriormente. 

5. Manjericão: Almejando um espetáculo, vivendo um experimento. 

Manjericão pode ser entendido como um experimento cênico, uma pesquisa 

corporal e cênica que nasce da intenção de resignificar na cena os sentidos do olfato e do 

tato. Passando pelo universo da dança, teatro e do circo, o espetáculo propõe um enredo 

onde o personagem se lança num universo mitológico em busca de seu próprio 

entendimento e crescimento. Uma trajetória de vida que perpassa por vários 

enfretamentos e descobertas. 

No começo deste processo ele surge como uma vontade de fazer um espetáculo 

solo teatral, da vontade de produzir um trabalho autentico que pudesse circular por 

diversos espaços e forma fácil. Motivado também pela dificuldade de ser aceito em 
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grupos cênicos já instaurados e observando a ausência da presença de pessoas negras na 

cena goiana de teatro, dança e circo. Várias folhas de cores diferentes foram surgindo no 

crescimento dessa planta-espetáculo, que decidi cultivar. Deixei morre-lo várias vezes, 

usei adubos e terras diferentes, até chegar na forma que chegou. A seguir irei detalhar 

como foi o processo de criação, juntamente com o mergulho em meu processo de vida e 

referências artísticas. 

5.1 – Processo de Criação: Construindo um mito do garoto manjericão 

As investigações em torno do processo de criação de Manjericão, sugiram antes 

mesmo do início dessa pesquisa em Motrizes afro-brasileiras. Surgiu diante da vontade 

de criar uma performance que pudesse falar sobre e provocar sensações olfativas, 

trazendo como centro a planta manjericão. 

Comecei então uma série de experimentos que se iniciaram dentro de um espaço 

de pesquisa intitulado Corpo Cênico, no Instituto de Artes Basileu França. Neste local as 

vivências eram guiadas ou facilitada  por dois queridos amigos/professores, Thiago 

Santana e Lina Reston, que embarcaram nas minhas ideias e sensações malucas, gerando 

importantes descobertas cênicas e corporais para mim. 

Porém num determinado momento, após uma experiência proposta por Thiago, 

que me instigou a falar sobre minhas origens, Manjericão expandiu sua poética, 

adentrando numa proposta que viria a ser autobiográfico, onde comecei a explorar 

processos dolorosos por qual passei e imagens sobre a cidade que nasci e cresci, gerando 

quase um processo de autoconhecimento e cura.  

Mergulhado nessas sensações me deparei com o mito de Omolu, o que casou com 

que eu estava propondo, falar sobre dores e cura, já que este é o Orixá, relacionado as 

doenças e que domina os conhecimentos sobre a cura. No meio disso, visitei a Bahia pela 

primeira vez, o berço desta cultura, onde me deparei com diversas aulas de danças afro-

brasileiras, que por concordância do universos os professores sempre traziam motrizes de 

Omolu. 

Ainda durante esta primeira visita, conheci Thiago Cohen, que se tornou um 

importante amigo. Thiago também é um artista cênico, que se interessa em pesquisar 

diversas linguagens e usufrir do universo das danças afro-brasileiras, que acabou se 

tornando outro instigador do meu processo. Nos encontramos para um laboratório em que 

eu pudéssemos explorar as motrizes da dança de Omolu, com foco nos movimentos onde 
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o Orixá aponta suas feridas, que mais tarde se tornou uns dos atos do experimento 

Manjericão. 

Durante o tempo de criação o processo se deu mais imersivo com Lina Reston, 

onde fizemos vários encontros, experimentos olfativos e corporais, visita à terreiro de 

Candomblé, apreciação de peças, busca de referências, pesquisa em fotografias de 

infância, conversas sobre nossas vida, nós entregamos a um processo de intensa fidelidade 

e envolvimento pessoal dentro do experimento. Esta experiência se tornou o processo 

mais intenso e revelador que já vivi, chegando durar ao todo mais de 3 anos, vindo a 

culminar, neste último período com os estudos de iniciação científica.  

Imagens: Yo Hardy 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A dramaturgia de manjericão fala sobre percursos da vida, anseios e vontade, de 

tal forma que nesse processo também coloquei muitas vontades minha  com relação à 

processos artísticos. Além das referências das danças dos orixás e das motrizes afro-

brasileiras, inseri outras referências estéticas que são o circo contemporâneo, o teatro de 

formas animadas, música, performance, que podem ser percebidas com mais ênfase em 

alguns dos atos desse experimento cênico. 



19 
 

Estes recursos aparecerem como uma vontade de explorar um processo criativo 

híbrido que não se resume nem só a teatro ou só a dança que são os cursos dentro da 

universidade pelo qual passo, mas se configura dentro de uma estrutura complexa que pra 

mim seria uma verdade criação em Artes Cênicas. Entendendo esse termo como um 

conjunto de linguagens do corpo e/ou da cena, que podem ser melhor usufruídas quando 

seus limites são desfeitos e posso então comungar de todas as possibilidades que meu 

corpo registrou durante os anos que venho buscado experimentar estas linguagens. 

Durante o processo de pesquisa para escrita desse texto, me esforcei bastante para 

usar referências negras e brasileiras, mas a realidade de nossa estrutura patriarcal branca, 

revelou uma dificuldade para que eu obtivesse essas fontes. Apesar de haver sim muitos 

escritores sobre candomblé há uma dificuldade em encontrar publicações online, à venda 

ou em bibliotecas. 

Me deparar com escrita autêntica e crítica de Zeca Ligeiro, possibilitou uma forte 

conclusão de diferenciar matrizes de motrizes afro-brasileiras, dando margem para 

diversos entendimentos e confluências de saberes explanados neste artigo. Percebendo 

corpo e nosso país como lugar de fala e compreensão, banhado por diversas fontes de 

conhecimento.  

Eu um dia pensei que Manjericão seria só uma performance que falasse sobre 

sensações minhas, mas descobri um universos de coisas que são contadas não só sobre 

mim, mas sobre meu povo, minha cidade, meu país. A ancestralidade está presente. 
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