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                                                          RESUMO 

Este texto busca situar a importância do processo de criação do espetáculo Porque 
Oxalá usa Ekodidé, do coreógrafo, bailarino negro americano,  Clyde Wesley Morgan, 
durante a sua direção do Grupo de Dança Contemporânea da UFBA na década de 70, na 
sua luta pelo ensino da dança. Assim como também se destina a uma reflexão acerca do 
corpo negro que dança e a História da Dança baiana. Neste trabalho, destaca-se, como 
viés de abordagem, o fato de que na montagem e realização do espetáculo em questão, o 
corpo negro e a religião de matriz africana não são apropriados pelas funções 
espetaculares, como objeto de folclorização, mas, pelo contrário, como sujeitos políticos 
de marcantes presenças nas afirmações identitárias de etnicidade, cultura ancestral e arte 
contemporânea. 
Palavras - chave: Dança. História. Educação.  

 

ABSTRACT 

This paper seeks to situate the importance of the process of creating the show “ Porque 
Oxalá usa Ekodidé, of the choreographer, dancer black American, Clyde Wesley 
Morgan, during his leadership of the Contemporary Dance Group of the University in 
the 70s, in their struggle for dance education. As well as intended to a reflection on the 
black body and the Dance History from Bahia. This work stands out approach, the fact 
that the assembly and holding the show in question, the body of black African origin 
and religion are not appropriate for the functions spectacular as folkloritazion object, 
but rather, as political subjects  in the presence of remarkable statement of identity, 
ethnicity, ancient culture and contemporary art 
Key-words: Dance. History. Education.  
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Um dos aspectos norteadores evidenciado no processo de criação do espetáculo 

Porque Oxalá usa Ekodidé é o poder da palavra sobre o movimento. Caracteristicamente 

influente na construção de coreografias, a palavra e sobretudo, o conto, possui o dom de 

instigar o pesquisador do movimento que se permite criar, de maneira abstrata, um 

formato visual à ela, não através da escrita convencional, mas da escrita produzida pelos 

corpos. 

O conto mítico que deu origem ao espetáculo é da autoria do Sr. Deóscoredes M. dos 

Santos, baiano, artisticamente conhecido como Mestre Didi, Sacerdote Alapini, do culto 

Egungun de tradição iorubana. Este texto mostra-nos que o conto absorve, de modo 

extraordinário, a pedagogia iniciática africana, em todas as etapas da vida. 

Para Luz, “os contos míticos reúnem sabedorias milenares cujos princípios éticos 

conduzem, influenciam e atualizam o viver cotidiano das comunalidades de base 

africana” (2002: 85). No conto Porque Oxalá usa Ekodide, Deóscoredes M. dos Santos 

conta que: 

Oxalá, o grande orixá, rendeu homenagem a Oxum, Iya-mi 
Akoko,venerável mãe suprema, cumprimentando-a com grande 
respeito e passando a usar a pena do papagaio Ekodide, em sinal ao 
reconhecimento de seus poderes, dando dodobaleiv  
Oxum protegera e defendera sua filha Omo-Oxum, que cuidava dos 
paramentos de Oxalá, da maldade das invejosas. Essas tinham 
preparado uma substância que prendia Omo-Oxum a sua cadeira. À 
frente de todos, ela não conseguia se despregar para levantar-se e 
saudar a Oxalá. 
Tanto foi o seu esforço em conseguir levantar-se que se feriu, ficando 
manchada pelo sangue resultante dos ferimentos. 
Não haveria maior ofensa ao grande Orixá-funfun, da cor branca, que 
alguém se colocasse as suas vistas manchado de vermelho. Mas, nessa 
hora, Oxum transformou o sangue em penas do papagaio. Diante 
disso, Oxalá, admirado, não se zangou, e ao contrário, rendeu-lhe 
grande homenagem. 
 

Neste conto são sete orixás inseridos no contexto: 

1 – Oxalá, o orixá que representa o ar e é o responsável pela criação dos homens. Está 

relacionado à cor branca. 

[...] o axé, sangue branco [...] caracterizado por substâncias minerais como o giz, metais 

brancos, como a prata e o chumbo, pela seiva da palmeira igi-ope, pelo algodão, pelo 
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sêmen, pelos ossos e pela chuva (LUZ, 1995:89). Sua saudação no candomblé é Epa 

Babáe! e Exe Hê! 

2 – Oxum é o orixá da fecundidade, do dengo, da vaidade e da riqueza. 

Charmosa como ela só. Está relacionada à cor amarela. Divindade do rio Oxum, na 

Nigéria. Dança com o Abebé (espelho ornamentado por cobre amarelo) na mão, fazendo 

mímicas de quem se banha no rio, penteia os cabelos, alisa as faces, põe colares e 

pulseiras, olha-se no espelho e sacode os braceletes. Sua saudação no candomblé é Ora 

Yêyêo. 

3 – Oxóssi é o rei da nação Kêtu. Deus da caça, das úmidas florestas, com o seu Ofá é 

invencível caçador. É simbolizado por arco e flecha (Ofá). Sua contas são: verde e azul 

– claros. Dança com o Ofá numa mão e na outra o Erukerê (espécie de espanador feito 

de rabo de boi). Sua saudação no candomblé é Okê Aro! 

4 – Ogum é irmão de Exu, que tão poderoso quanto ele, também é capaz de abrir os 

caminhos. Dono dos espaços das ruas. Seus elementos símbolos são o ferro e o metal 

branco. Com a sua espada de ferro é capaz de defender a sua comunidade. Sua saudação 

no candomblé é Ogunhê! 

5 – Iansã, divindade dos ventos, rainha das tempestades e do rio Níger, localizado na 

África. Com a sua espada é o único orixá feminino que faz parte da cerimônia dos 

Eguns ou espíritos dos mortos (ancestrais africanos e afro-brasileiros). De 

temperamento forte, sensual e autoritário. Dança agitando os braços como que 

enxotando os maus espíritos com uma espada numa das mãos e na outra um Eruexim 

(rabo de cavalo). Sua saudação no candomblé é Epa He! 

6 – Obaluaê ou Omolu, cujo arquétipo é o desejo de expiação. Divindade da bexiga e 

das doenças. Dança ao ritmo Kopanijé tem o corpo todo coberto de palha da costa, com 

um Xaxará (objeto feito com palhas de coqueiro e búzios) na mão. Sua dança é mímica 

dos sofrimentos provocados pelas doenças, convulsões e tremores de febres. Sua 

saudação no candomblé é Atôtô! 

7 – Xangô, orixá com uma virilidade devastadora e vigorosa. Divindade do trovão e do 

raio, dança com dignidade viril e guerreira, pois é o rei dos Iorubás. Simbolizado pelo 

raio e o Oxê (machado duplo). Sua saudação no candomblé é Kawô Kabiesile! 

Os principais toques ou ritmos de cada orixá articulam-se com suas danças, sendo quase 

uma mesma ação, por exemplo, tocar e dançar o alujá, toque e dança de Xangô, o 

Kopanijé, toque de Obaluaê, o ijexá, toque de Oxum, o igbin, toque de Oxalá, e outros. 
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Esse espetáculo traduz o reconhecimento do orixá Oxalá ao poder feminino 

representado em Oxum, reverenciando o sangue menstrual simbolicamente, 

representado pelas penas do Ekodidê, que caracteriza a fertilidade da mulher, o seu 

poder de fecundação e gestação. A pena é o único elemento colorido que Oxalá pode 

usar, representando a transformação do sangue em pena. 

Os orixás são divindades africanas que filhas (os) de santo incorporam nos seus corpos 

e dançam. No espetáculo os movimentos dos dançarinos adquirem beleza rítmica, os 

corpos se inter-relacionam com a música dos tambores, com a flauta e piano, criando 

harmonias sonoras com os movimentos líricos e sensuais. 

Não pretendo fazer uma análise estética dos contos míticos afro-brasileiros de origem 

yorubá, porém, a partir do entendimento propiciado pela breve discussão, lembro que no 

espetáculo Porque Oxalá usa Ekodidé também há uma espécie de junção do movimento 

tradicional com o moderno, privilegiando o aspecto estético. A junção da estética com a 

religiosidade é uma das concepções da arte na cultura africana. 

O aspecto estético procura: 

(...) ver que o modo de conceber a continuidade dos fenômenos 
artísticos não é sempre tal que comprometa a originalidade das obras, 
e que afirmar a originalidade da obra de arte não significa, 
necessariamente, negar a continuidade dos fenômenos artísticos”. 
(PAREYSON, 1987:137) 
 

Em 1977 Morgan também utilizou um outro conto afro-brasileiro do Mestre Didi. Desta 

vez foi para o espetáculo Oxóssi N’Aruanda, indicado e convidado pelo Governo 

Federal Brasileiro para representar o Brasil no 2nd World Black and African-Festival of 

Arts and Culture, em Lagos, Nigéria. Neste espetáculo interpretei a Ajudante de Oxóssi. 

Morgan diz que: 

(...) trabalhar esses contos era uma forma de ampliar e valorizar as 
lendas afro-brasileiras, ameríndias e a sua interação com a cultura 
européia, visando dar uma continuidade à pesquisa de estudos sobre 
danças tradicionais como fonte inspiradora da dança contemporânea 
brasileira. 
(Entrevista em 26/06/2005). 
 
 

 

Ainda no tocante à literatura mítica afro-brasileira de origem yorubá, julgo relevante 

ressaltar a sua importância não apenas como indutora, mas também como elemento 

presente na narrativa coreográfica. Ela apresenta-se como valores, linguagens, modos e 

formas de sociabilidade. 
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No espetáculo Porque Oxalá usa Ekodidé não havia falas, mas havia a poética religiosa 

do candomblé transformada em música tocada e cantada pelo pianista Paulo Gondim, o 

que criava uma interpretação com os movimentos corporais. Dessa maneira, tudo o que 

parece africano ou que se imagina que seja usado na África acaba servindo para 

legitimamente conferir africanidade no Brasil, através deste espetáculo. 

. A concepção do espetáculo, portanto, é assumida primeiramente a partir 

das possibilidades oferecidas pelos princípios da modernidade coreográfica. Não era o 

primeiro espetáculo coreografado por Morgan, mas foi o primeiro em que ele trabalhou 

intensamente com aspectos fundantes do arkhév religioso nagô, sem negar a dança 

moderna, o balé clássico e as danças dos orixás. 

Sua intenção, ao representar o Orixá, não era a de imitação, como o ele é apresentado no 

Xirêvi, e sim fazer com que seus intérpretes recriassem a qualidade de movimentos e a 

energia interior provocadas pelo arquétipo desses orixás, acompanhadas pelos ogãs 

alabêsvii  do Terreiro do Gantois, Vadinho, Dudu e Edinho. 

Particularmente, para as dançarinas, havia certa dificuldade nessa interpretação, pois 

elas não faziam parte do universo religioso do candomblé. Esse fato foi respeitado pelo 

coreógrafo, aceitando os limites de cada intérprete. 

As vivências experimentais no Ilê Axé Opô Afonjá, com as histórias dos mitos contadas 

por Mestre Didi e as orientações sobre o que podia ou não ser colocado no espetáculo, 

ou seja, a permissividade por aspectos do fundamento do sagrado feita pelo Mestre Didi 

e sua esposa Juana Elbein dos Santos, foram conteúdos aproveitados por Morgan para 

as criações dos mitos no referido espetáculo. 

Segundo Mircea Eliade (1972: 32) a função do mito é: 

Compreender a estrutura e a função dos mitos nas sociedades 
tradicionais não significa apenas elucidar uma etapa da história do 
pensamento humano, mas também compreender melhor uma categoria 
dos nossos contemporâneos. Nesse sentido, posso afirmar que a 
montagem e a estreia caracterizam-se predominantes por envolver, na 
trajetória de sua experiência cênica, momentos de paixão, entrega, 
talento e reciprocidade. 

O espetáculo baseado neste conto mítico afro-brasileiro inicia-se mostrando a 

arrumação espacial de um barracão para uma cerimônia religiosa pública, chamada 

“Xirê dos Orixás – a festa e a distração dos Orixás – cujo espaço onde se realiza, é 

decorado com bandeirolas de papel, nas cores do orixá festejado”.(CACCIATORE, 

1988:35). 
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Ainda neste espaço, o chão é cuidadosamente varrido, salpicado com folhas perfumadas 

especialmente de pitanga, e grandes palmas da planta também conhecida como Peregun 

são amarradas com fitas e presas nas paredes. Para os terreiros de candomblé a 

celebração pode se apresentar ambiguamente e aí não vai nenhuma contradição na 

medida em que se denuncia a estrutura social vigente em que os elementos negros-

mestiços pobres estão inseridos sem a eqüidade por eles reinvidincada. Por outro lado, a 

celebração pode se tornar um fim, em si mesma, ou seja, nos terreiros é festejado e 

efêmero momento proxêmico; é como resume Maffesoli: 

(...) se é inegável que existe uma sociedade “política” e uma sociedade 
¨econômica”, existe também uma realidade que dispensa 
qualificativos, é que é a coexistência social como tal que proponho 
chamar ‘sociabilidade’, e que poderia ser a “forma lúdica da 
socialização”. No quadro do paradigma estético, que me é caro, o 
lúdico é aquilo que nada tem a ver com a finalidade, utilidade, 
“praticidade”, ou com o que se costuma chamar “realidade”. É, ao 
invés, aquilo que estiliza a existência, que faz ressaltar as 
características essenciais desta. Assim, a meu ver, o estar- junto é um 
dado fundamental [...] ele consiste nessa espontaneidade vital que 
assegura a uma cultura sua força e solidez específica (MAFFESOLI: 
114/115). 
 

Faço aqui uma ponte entre as colocações de Maffesoli e as noções de “comunitas” e 

“estruturas” defendidas por Turner e tão largamente utilizadas pelos antropólogos 

brasileiros que entendem a festa do candomblé como rituais (que simbolicamente e 

denunciam aspectos estruturais da nossa sociedade). 

Para Turner, nas sociedades humanas encontram-se dois modelos sociais contrastantes: 

a) estrutura e b) “comunitas”. No primeiro, a sociedade existe “como uma estrutura de 

posições, cargos, status e funções jurídicas, políticas e econômicas, na qual o indivíduo 

só pode ser ambiguamente aprendido atrás da personalidade social” (TURNER, 

1974:214). 

Nele, a sociedade conhece “um sistema de posições institucionais diferenciado, 

culturalmente estruturado, segmentado e freqüentemente hierárquico” (Op. Cit: 214). 

Posso dizer que a vida social tem aí um objetivo essencialmente pragmático. No 

segundo modelo – o “comunitas – a sociedade é formada de indivíduos concretos e 

idiossincráticos que, apesar de diferirem quanto aos dotes físicos e mentais, são, 

contudo considerados iguais do ponto de vista da humanidade comum a todos” (Op. Cit: 

214). 

Neste modelo, a sociedade se apresenta “como um todo indiferenciado e homogêneo, no 

qual os indivíduos se defrontam uns com os outros integralmente, e não como ‘status’ e 
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funções segmentarizados”. Portanto, “socialidade” (Maffesoli) e “comunitas” (Turner) 

se caracterizam, como vimos, por se expressarem primordialmente no contexto do 

coletivo. Se na “comunitas” é exercitado o rigor das estruturas pragmáticas da 

sociedade, a “socialidade” se constitui no próprio sentido da vida comunitária. 

Os ritos são a própria história dos homens, traduzidos de uma forma simbólica e, como 

diz Cazaneuve, “são testemunhas que definitivamente se podem reconduzir às estruturas 

simples” (CAZANEUVE 1978: 8). Eles (os ritos) têm a finalidade que refletem a sua 

própria natureza social e aqui identificada por Da Matta (1980: 24): 

(...) é o ritual que permite tomar consciências de certas cristalizações 
sociais mais profundas que a própria sociedade deseja situar como 
parte dos seus ideais eternos. (...) ele surge como uma idéia crítica 
para se penetrar na ideologia e valores de uma dada formação social. 
 

Assim posso compreender o Ilê Axé Opô Afonjá como constituído por microssistemas 

que, além de manifestar-se ritualmente em sua particularidade apontou o dilema 

estrutural em que se encontram os seus religiosos. 

Relevo para os esses estudos, o componente comunicativo presente nos rituais. O 

componente de comunicação social presente nas festas do terreiro revela o lado 

espiritual, dos seus filhos e adeptos, ao mesmo tempo, em que os relaciona às 

expectativas de todo o corpo social em que estão inseridos seus atores, isto é, os filhos 

de santo. 

Em Porque Oxalá usa Ekodidé, enquanto projeto individual, a festa é passível de trazer 

para o palco o conjunto de éticas comuns à sociedade como um todo. As observações e 

a participação do autor deste trabalho no contexto do espetáculo, particular, dão conta 

de que neles coexistem a um só tempo a informalidade “comunitas” ou “socialidade” e a 

obediência a um conjunto de valores comuns aos membros da sociedade: respeita-se 

uma hierarquia do orixá Oxalá, exerce-se uma micro-política, enfim, segue-se uma ética 

comum a toda sociedade. Na prática, os terreiros de candomblé criam e desenvolvem 

modos de defesa e autovalorização. 

Externa e internamente, o terreiro de candomblé revela um componente de “etnicidade”, 

cujos “fenômenos relativos a comportamento ou crenças determina das ou 

condicionadas pela situação de membros de povos - etnias ou nações - inseridos em 

sociedades anfitriãs” (BACELAR, 1989: 88). 

No entanto, ocorre uma idealização de papéis sociais proporcionada pelo momento 

extraordinário do espetáculo no qual vemos mestiços, negros e brancos no espaço 
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proporcionado (Solar do Unhão); um lugar de realização de uma vida ideal: todos são 

iguais e são membros de uma orgulhosa tribo africana. 

O espetáculo possui, em suas ‘raízes’, uma ligação entre o moderno e o tradicional, 

também afirmando a sua contemporaneidade, através de uma identidade mítica 

fundamentada em aspectos simbólicos da cultura afro-brasileira. Assim, os símbolos 

espetaculares do candomblé e da Dança Moderna funcionam como um elo entre esses 

dois tempos históricos. No estudo de objetos mestiços, vê-se que ocorre a mestiçagem 

na coreografia Porque Oxalá usa Ekodidé. Quando se observa as movimentações, 

encontro não só os movimentos ijexá e giká do candomblé, como também encontro as 

piruetas, os passos do balé clássico, as quedas e sustentações e as carregas da Dança 

Moderna. 

O espetáculo traz uma base da memória cultural que se articula, não como se articulava 

no passado de Morgan, mas sim, buscando uma nova intenção de dança. Com sinais de 

intenção de contemporaneidade que estão no presente, Morgan traz para nós um modo 

de dançar bastante peculiar nesse espetáculo, que é get down e a vitalidade do orixá 

Oxalá e os movimentos de braços arredondados do balé clássico. 

Quanto ao desenvolvimento técnico coreográfico vemos que a prática deste coreógrafo 

negro norte americano neste espetáculo e em outros trabalhos artísticos era bastante 

diferenciado dos outros professores que o antecederam. 

Morgan apresentava na Escola de Dança, estratégias metodológicas aprendidas 

nas suas experiências e convivências em outros locais vividos como vou citar a seguir: 

• O aquecimento corporal na maioria das vezes era iniciado em círculo, no qual todos 

podiam se ver enquanto desenvolviam os exercícios, enquanto os outros professores 

ficavam de pé na frente e os alunos em posições de fileiras. O círculo pode ser 

considerado como um continuum energético vital nas tradições africanas e afro-

brasileiras. É circular as formas de habitações tradicionais africanas e indígenas, assim 

como é na forma circular que se inicia o xirê do candomblé; 

• Ele desenvolveu exercícios de improvisação, utilizando os instrumentos percussivos já 

citados como também músicas de compositores africanos e brasileiros; 

• Estimulou a pesquisa de campo em espaços religiosos e populares como o Parque São 

Bartolomeu, o Ilê Axé Opô Afonjá, Parque da Cidade e feiras livres na capital e interior 

da Bahia; 

• Estimulou as composições solísticas com temas e compositores nacionais a exemplo 

de Gonzaguinha, Baden Powel, Lindemberg Cardoso, Quinteto Armorial entre  outros; 
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• Respeitou as particularidades técnicas corporais do seu elenco/ alunado; 

• As trocas com outros profissionais e entidades despertaram no seu elenco ampliação 

dos horizontes práticos e teóricos, ou seja, despertou em nós a curiosidade e o gosto 

pelas pesquisas artísticas e sociais; 

Mesmo sendo coreógrafo e diretor dos espetáculos, fazia questão de dançar solos, como 

ocorreu no Porque Oxalá usa Ekodidé, e, neste espetáculo ele representou o orixá Oxalá, 

a personagem central, com as pernas semi flexionadas e giká
viii.  O espetáculo foi 

acompanhado pela flauta de Elena Rodrigues e os atabaques e agogô tocados pelos ogãs 

alabês da comunidade – terreiro do Gantois: Florisvaldo (Vadinho), Edson (Edinho) e 

Luís (Lula), no qual todos iniciam cantando uma canção tradicional na qual é a epígrafe 

deste artigo.  

Em todas as cenas, segue-se a narrativa do conto literário do mesmo título, a própria 

história escrita pelo mestre Didi, no espaço do andar superior do Solar do Unhão, no 

Museu de Arte Moderna da Bahia, está decorado, todo enfeitado. As preparações são 

limitadas ao espaço, atuando no imaginário do espectador como sendo o fundo do 

quintal – um local de trabalho. 

A dramaticidade também é um componente importante da criação de base em matriz 

africana, desenvolvida pelas outras personagens, com movimentações de extensão e 

contração de braços s, tendo uma personagem em determinado momento, começa a 

girar até cair no chão ainda contraindo o corpo e levando o espectador a imaginar que 

ela está tendo ataques convulsivos. 

As coreografias aconteceram também sob os efeitos de luzes esverdeadas dando um 

aspecto de luminosidade na madrugada, enriquecendo as movimentações estilizadas 

abstraídas do tema.  

O espaço desenvolvido neste espetáculo é desenvolvido em círculos, reta frente e  reta 

atrás e também em diagonais. Por ser um grupo profissional de dança, todos os 

elementos desta linguagem artística: esforço, níveis  e tempo.  E todos e todas do elenco 

estão vestidos de malhas, pintadas com impressões de mãos, para dar efeito de mãos 

sujas, e também trazendo a impressão de elementos modernos. Eles e elas engatinham 

como cobras, lagartixas, animais rasteiros, em nível baixo do espaço.  

No seu processo criativo elementos do sagrado são trabalhados artisticamente como 

uma gamela cheia de fogo e flocos de isopor espalhados pelo chão dando um aspecto de 

pipocas e nuvens, já que se deslocam no espaço com facilidade conforme as 
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movimentações coreográficas; voam melhor e criam formas como se fossem espumas e 

nuvens num chão tão polido, tão especial. 

Nos momentos de improvisações, Morgan sempre pedia ao elenco que olhasse e 

sentisse a energia vibratória positiva do mar, que inalassem aquele cheiro peculiar e 

especial, assim como olhassem em volta e vissem e refletissem sobre aquelas plantas, 

aquelas pedras, aquele salão. 

As colunas de cimento estavam todas enfeitadas de fitas brancas e, para dar o efeito de 

céu, o teto está todo coberto de bandeirolas brancas. Estas bandeirolas são inspirações 

oriundas do ambiente do Ilê Axé Opô Afonjá, pura imitação do que lá foi visto por 

Morgan; o vento que passava no espaço durante o espetáculo, movimentava as 

bandeirolas dando um efeito de nuvens. A idéia de utilizar a cor branca nos enfeites, 

além de ser a cor do orixá Oxalá, proporciona também melhor iluminação, assim como 

dá para esconder certas áreas rústicas e criar um espaço definido e parecido com as 

casas de candomblé que existem na Bahia. 

Outros detalhes de importância para o Solar do Unhão- MAM, são as próprias madeiras, 

as tábuas largas e bem polidas naquela arquitetura antiga refletindo o próprio brilho 

depois de enceradas, contrastando com o branco das roupas. Foram utilizadas ainda, 

esteiras de palha para enquadrar determinadas áreas do espaço e fazer separações entre 

o palco e a plateia. 

A estrutura das encenações era construída como se fosse uma arena, como se fosse um 

próprio terreiro, uma vila tradicional ou um vilarejo africano. Essa característica é um 

elemento das concepções espaciais da estética da Dança Moderna. 

Constatei que as roupas para a festa de Oxalá são bem coloridas para dar um sentido de 

festividade e de proporcionar expressão de alegria, cuja felicidade e descoberta também 

têm origem nas águas sagradas de Iemanjá. Durante esta homenagem fazem as suas 

respectivas danças. Um por um. Morgan faz questão de apresentar neste espetáculo a 

movimentação dos orixás que são cultivados  na Bahia em ritos sagrados: Obaluaê ou 

Omolu, Iansã, Xangô, Oxum, Oxóssi, Ogum e Oxalá.  

Nesta criação tudo isto é apresentado através das cores, ritmos, dos sentidos do olfato e 

da visão. Este conto é afro-brasileiro e não autenticamente africano, e na afirmativa de 

Morgan a coreografia é autenticamente afro-brasileira. Neste conto, Mestre Didi fala 

desde a coroa até os sapatos. Durante a montagem do espetáculo, Morgan ficou em 

dúvida se sapatos faziam parte da indumentária de Oxalá na África em época que nos 

remete à escravidão. A história brasileira nos mostra que sapatos são objetos oriundos 
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do continente europeu; Morgan pensava se podiam usar chinelos, mas a história do 

Mestre Didi dizia sapatos. 

Morgan afirma que certas colocações são colocações afro-brasileiras e têm a ver com 

este espaço, o aqui e agora. Então, a dança dos orixás, cada um com a sua própria roupa 

como se fosse uma festa que acontece aqui na Bahia. Principalmente quando se realizam 

festas pra Oxum, é costume que outros orixás se manifestem. 

A festa brasileira é sempre o momento em que as famílias dos orixás africanos 

separados se reúnem. Vejo também que faz parte do cenário, o prato Opô Ifá – que é um 

prato sagrado onde é feito o jogo das adivinhações, melhor dizendo o jogo do Ifá. 

Segundo Santos “(...) nas tradicionais comunidades afro-brasileiras os mitos são apenas 

referências a um passado histórico; são meios de transmissão, de comunicação que se 

revivem aqui e agora, dramatizados através da liturgia, da prática ritual”. (1972: 54). 

Considerações Finais 

Em minha percepção, são corpos sujeitos que contam histórias dentro de um conto, no 

qual Morgan coreograficamente criou formas, ondulando, deslizando, saltando, girando, 

excitando, cortando, demonstrando capacidades corporais de tornar presente sua 

ancestralidade. Ao mesmo tempo em que são capazes de executar tantos outros 

movimentos, quantos assim sejam necessários, todos, a partir da consciência das marcas 

da cultura da dominação racial, ferradas, tatuadas nestes corpos. Como esse trabalho se 

insere na década de setenta percebi que a narrativa era uma das características da Dança 

Moderna, estilo esse que começa a surgir no final do século XIX incrementando-se 

realmente no século XX.  

Segundo Navas,“(...) a dança viveu na Europa e nos Estados Unidos, momentos de 

ruptura e negação, onde cada nova dança estruturava uma técnica acadêmica, 

instaurando uma tradição cíclica no desenvolvimento da dança” (1987: 25). 

A Dança Moderna, que nega os artifícios do balé clássico, introduz-se no Brasil na 

década de cinquenta, quando na Europa já havia se estruturado enquanto técnica 

acadêmica. Já na tradição negra africana, um dos sentidos primordiais de força está na 

existência do corpo: sua ancestralidade e a relação de tempo e lugar, onde este corpo se 

manifesta social e historicamente, bem como da subjetividade que compõe este corpo, 

suas crenças e ritos de viver. 

Neste sentido, o espetáculo mostra corpos fortes e fechados, conforme manda 
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a tradição africana. Corpos com forças, com axé, tornando possível a dinâmica africana. 

Corpos que, como a palavra, são objetos ativos, que coexistem como objetos de poder, 

de identidade, de linguagem e reflexão. 

Com isso fica nítida a variação dos movimentos corporais apresentados no espetáculo, 

que é orientada pela música percussiva sob a direção musical de Djalma Corrêa. 

Observei variedade de movimentos nos pés paralelos, deslizando na meia ponta com 

movimentos ondulados e cortados de braços, quadris com rotação, requebrados, soltos e 

independentes, especialmente, nas danças de Iansã e Oxum. 

Estes corpos realizam, ainda mudanças de níveis do espaço – alto, médio e baixo, 

alguns pulos e giros, mostrando as habilidades corporais do elenco nas formas curvas e 

retas, reportando-nos às estratégias técnicas de José Limón. Seguindo a proposta de se 

dialogar a dança com as artes visuais, o cenário deste espetáculo e figurino também são 

assinados por Morgan, enriquecidos por papéis, flores e tecidos. O lugar da cena vivida 

é, neste espetáculo, também o lugar da afirmação da cultura africana, da esperança que 

se alcança. 

Este espetáculo absorve das danças africanas a presença marcante da polirritmia, da 

repetição e da fluidez. A bunda e as coxas roliças dos personagens que são os invejosos 

em cena, esculpidas em roupas justas de malhas pintadas pelas mãos de Morgan, ao 

mesmo tempo, em que nos denuncia uma beleza erótica exorbitante, também nos aponta 

outra forma de denúncia, aquela do corpo como objeto de desejo, de uso material, 

descartável. 

Porém, a bunda expressa através dos macacões, é mais do que isso, é sonoridade, é 

dança, é movimento. Para Luz (2002: 68), a origem da palavra bunda se desdobra de um 

povo Bantu, os Mbundo. 

A dança com os quadris é um patrimônio da nossa ancestralidade africana. Nas danças 

africanas e afro-brasileiras o sacudir dos quadris, ou o rebolado das “cadeiras” dos 

orixás, combina com o ritmo da percussão dos atabaques rum, rum pi e lé e com a 

Dança Moderna. Para Oliveira (2005: 31), a dança com requebros sempre fez parte da 

vida dos povos negros africanos, assim como a indumentária, a música e o canto. 

E no conto de Mestre Didi, vejo que todas as personagens herdaram dos ancestrais 

africanos o expressar da alegria e do contentamento através da dança e da 

dramaticidade. Esta é uma tradição que ainda se mantém, visto que é ainda comum na 

sociedade soteropolitana, festejarmos com a dança e a música, as iniciações religiosas, 

os batismos, os aniversários e as colações de grau. 
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Como define Santos, “o diálogo entre passado e presente, realidade retextualizada, 

permite a emergência de um ethos que perpassa as fronteiras das variáveis das 

comunidades- terreiros, das instituições afro-lúdicas e culturais”. (1986: 59) Para esta 

autora as artes africanas estão profundamente associadas à religião e ambas impregnam 

todas as atividades do negro brasileiro, onde “o conceito estético é utilitário, tem 

finalidade e uma função. O belo está a serviço de um conteúdo” (1986:60).  

Este trabalho coreográfico desenvolvido por Morgan no G. D. C. na Escola de Dança da 

UFBA, merece destaque em vários sentidos, entre eles a renovação técnico- 

coreográfica e a criação artística sintonizada com valores culturais ancestrais. 

O seu trabalho de recriação estética pluricultural para a Dança  na Bahia, a partir de uma 

re-significação das danças religiosas e sociais, de origens africanas, consideradas, até 

então como danças folclóricas, também possibilitaram algumas manifestações artísticas 

brasileiras, em especial a capoeira e o teatro popular. 

A obra de Morgan propôs autonomia destes corpos-sujeitos, ou seja, corpos que 

realizam suas danças como manifestações de si, de seus desejos e de suas 

ancestralidades, expressões incorporadas como parte legítima da constituição integral 

destes sujeitos, em si e em suas comunidades, principalmente na cidade de Salvador. 

Um programa do espetáculo foi distribuído ao público gratuitamente, constando o local 

da apresentação, as datas e os horários como também os nomes dos orientadores da 

pesquisa, dos diretores, do elenco e das personagens. 
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i
 Este artigo é parte do 4º Capítulo da minha Dissertação de mestrado em Artes Cênicas no Programa de 
Pós Graduação de Artes Cênicas da UFBA. 
ii Professora do Curso de Licenciatura em Dança da Universidade Federal de Alagoas. Mestra e 
Doutoranda em Artes Cênicas da Universidade Federal da Bahia. Pesquisadora dos Grupos GIPE-CIT da 
UFBA, ERER- e Danças Brasileiras da UFAL. nadirnobrega@hotmail.com. Trabalho vinculado no eixo 
temático: 9. Arte, Educação e contemporaneidade. 
 
iii
 “Senhor que faz com que tenhamos boa sorte e com que sejamos grandes: Senhor que faz com que 

tenhamos boa sorte e com que sejamos grandes: Senhor que nos dá o encantamento da boa sorte e nos 
torna grandes, pai e Senhor, que nos dá boa sorte cumprimenta seus filhos”. “Tradução de Altair B. 
OLIVEIRA, 2002: 160”. 
 
iv
 Saudação obrigatória que os iniciados no Candomblé fazem aos mais velhos, à Yalorixá ou ao 

Babalorixá e aos orixás. 
v
 Arkhé pode ser entendido como princípios, origem. 

 
vi
 Xirê – Início da festa pública da cerimônia religiosa do candomblé, na qual os orixás são evocados 

através da dança e da música. Ogãs Alabês – São homens de prestígios sociais que cuidam da parte 
musical e dos instrumentos do terreiro de candomblé, sendo destacados nas festas dos orixás. 
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vii

 Ogãs Alabês – São homens de prestígios sociais que cuidam da parte musical e dos instrumentos do 
terreiro de candomblé, sendo destacados nas festas dos orixás. 
 
viii

 Movimento circular dos ombros de forma suave, bastante comum nas danças dos orixás do candomblé 
brasileiro. 
 


