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ARTIGO

ATRAVESSAMENTOS CORPORAIS: A DANÇA E A 
REPRESENTATIVIDADE NEGRA NO EMPODERAMENTO DE 
MULHERES NEGRAS E DE PERIFERIA
Andreza Jorge

O presente artigo discorre acerca dos resultados gerados a partir do ensino da dança que valoriza a 
cultura de matriz africana e gera representatividade entre suas alunas e no quanto tal metodologia 
pode ser uma ferramenta de transformação social através do empoderamento de mulheres negras 
em uma periferia do Rio de Janeiro. Através de uma pesquisa em projetos de intervenções podemos 
observar os impactos desse tipo de ensino nas alunas.

Palavras-chave: Dança; feminismo; mulher negra.

Introdução

Este trabalho tem o objetivo de apresentar uma 
pesquisa a partir de uma análise empírica sobre 
a potencialidade das aulas de dança, consideran-
do para esse projeto o ensino da dança como a 
criação de um espaço de troca e disponibilidade 
corporal, sem a definição de um estilo prévio, 
mas com o foco na corporeidade e no desenvol-
vimento de potencialidades subjetivas traçadas 
na relação professor-aluno e aluno-espaço para a 
construção das aulas. Segundo, Earp:

O corpo é fluxo e refluxo. É uma individu-
ação do ser que está em constante proces-
so de transformação das energias que se 
condensam em diferentes campos (físico, 
mental e emocional), interagindo continu-
amente entre si, formando o todo. O corpo 
vela e revela o ser. Deve ser compreendido e 
tratado em compatibilidade com o que é – a 
vitalização e revitalização da criação. (EARP 
apud GUALTER et PEREIRA, 2000, p. 11). 

Com isto, abre-se uma vasta rede de possibilida-
des a serem aprofundadas, pois se tem corpos 

disponíveis para vivenciar atravessamentos pro-
piciados pelo professor a partir de sua meta de 
atuação nesse cenário exposto. A possibilidade 
a ser aprofundada dentro do espaço de aulas de 
dança foi o ensino da dança com foco principal 
na cultura Africana e Afrobrasileira, com o obje-
tivo apresentar para os alunos modelos alterna-
tivo ao hegemônico, de força, beleza, inteligência 
e criatividade, para então produzir movimentos e 
estímulos corporais.

Em um complexo de Favelas do Rio de Janeiro, o 
Complexo da Maré, inicia-se o desejo de investi-
gar a atuação de projetos de intervenção artística 
que tenham como característica o ensino da dan-
ça Africana e Afrobrasileira, e o impacto produzi-
do nas mulheres participantes das aulas através 
de resultados obtidos na autoestima, na autocon-
fiança e no Empoderamento dessas mulheres. 
Nesse sentido, traçamos ao longo deste trabalho 
possibilidades de compreensão da realidade a 
ser investigada, tendo muitas questões a serem 
exploradas, tais como: Qual impacto de realizar 
aulas de dança em um espaço de periferia no Rio 
de Janeiro? Qual o impacto de inserir a temática 
sobre relações étnico-raciais dentro de aulas de 
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dança em uma periferia? E seguir aprofundando 
com o recorte: Qual o impacto de aulas danças 
com referenciais positivos de mulheres e divin-
dades negras, para o Empoderamento de mulhe-
res negras do Complexo da Maré? Quais os re-
sultados gerados a partir de vivências corporais 
com foco na cultura Africana e Afro-brasileira em 
mulheres negras do Complexo da Maré para seu 
Empoderamento e criação de identidade?

A partir desses questionamentos, a pesquisa bus-
ca os impactos produzidos através de um projeto 
de intervenção de dança que une as relações de 
corpo e subjetividade de uma aula de dança com 
o tema da valorização cultural Africana e Afro
-brasileira em Mulheres Negras do Complexo da 
Maré para seu processo de Empoderamento e 
criação de identidade.

Objetivos

No presente trabalho serão analisados proje-
tos de dança no Complexo da Maré que tenham 
como eixo temático principal a cultura africana 
e afro-brasileira, assim como também será feito 
um mapeamento das mulheres negras que par-
ticipam das aulas. A partir desses dados, serão 
realizadas entrevistas para investigar o impacto 
gerado a partir das intervenções dos projetos no 
que cerne a autoestima, autoconfiança, represen-
tatividade, produção e criação de identidade nas 
participantes negras. A análise terá um foco nos 
temas sexualidade, maternidade, ancestralidade, 
gênero, identidade, memória, autoestima e re-
presentatividade. Desse modo, busca-se investi-
gar os resultados gerados a partir da atuação dos 
projetos de intervenção de dança que utilizam 
referências culturais africanas e afro-brasileiras, 
com o intuito de Empoderar e produzir represen-
tatividade em mulheres negras do Complexo da 
Maré.

Justificativa

Com o passar do tempo e do progresso social, 
juntamente com o desenvolvimento do sistema 
político vigente no Brasil, o capitalismo e a ideia 
de sucesso e ascensão pautada na aparência em 
um modelo criado e padronizado que segrega 
culturalmente homens e mulheres, fazendo com 
que percam suas origens ancestrais e identidade 
cultural. À vista disso, torna-se necessário pensar 
em uma alternativa para resgatar os valores de 
um povo, empoderando e potencializando esses 
valores, seus costumes, suas características e fe-
nótipos, uma vez que tais padronizações pré-es-
tabelecidas de aparências e de atitudes a serem 
aceitas socialmente excluem a maior parte da po-
pulação brasileira, com cor de pele mista, transi-
tando em etnias como negra e indígena e todas 
suas combinações. 

Descendentes de negros e índios tiveram/têm 
sua cultura, seus costumes, perdidos pelo desca-
so e pela desvalorização, transformando os des-
cendentes em pessoas que não se reconhecem na 
sociedade como detentores de uma enorme baga-
gem de ancestralidade e cultura, desvalorizando 
seus costumes, modos de agir, religiosidade, sua 
relação com a natureza e o mundo, sua aparência 
física, transformando e criando pessoas que não 
aceitam e se envergonham de sua cor de pele, 
seu cabelo e seus corpos pelo fato de não estarem 
de acordo com os padrões sociais estabelecidos. 
“Não foi por acaso, ou pela vontade divina que o 
negro foi escravizado, comercializado e “natural-
mente” conceitualizado como raça inferior” (RE-
GUEIRA, 2004, p. 24). 

Ao pensar em um campo de pesquisa na cidade 
do Rio de Janeiro, especificadamente em um ter-
ritório popular, uma favela, todo o trabalho de 
pesquisa se insere em um contexto peculiar. É 
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preciso levar em consideração as características 
daquele lugar, das pessoas que moram naquele 
lugar, o processo de formação desse espaço e, 
por conseguinte, o que diferencia essas pessoas 
de outras em outros espaços na cidade. Com isso, 
temos a necessidade de contextualizar, nesse 
projeto de pesquisa, algumas das peculiaridades 
do Complexo da Maré, utilizando principalmente 
dados empíricos de observação e atravessamen-
tos afetivos de uma moradora e cria* da Nova 
Holanda, uma das 17 favelas do Complexo. Se-
gundo Valdean (2014):

A Maré é formada por 17 comunidades 
com um total de 140 mil habitantes distri-
buídos em quase 5 quilômetros quadrados. 
O bairro Maré é emoldurado pela Avenida 
Brasil, Linha Vermelha e Linha Amarela, 
principais vias da cidade do Rio de Janeiro. 
É um oficialmente um bairro desde 1993. 
(VALDEAN, 2014)

Os espaços populares têm como características 
principais o fato de serem historicamente um 
lugar marcado por ausências do poder público, 
ausências de serviços de necessidades básicas e 
população majoritariamente das classes baixas 
do Rio de Janeiro, tendo sido formados em sua 
maioria por famílias removidas, ocupações sem 
fiscalizações governamentais e migração entre 
estados do Brasil. Com esse histórico de ausên-
cias e uma criação de identidade que parte da luta 
e da resistência dos moradores para ter o mínimo 
de dignidade para sobreviver, tem-se um cená-
rio com pessoas que tiveram desde sempre seus 
direitos básicos negados, sua autoestima afetada 
e sua força física explorada, sendo majoritaria-
mente negros e pardos, como fruto do processo 
de escravidão que marca construção histórica de 
racismo e desigualdade da sociedade brasileira. 

A Maré, diferente de outras favelas do Rio de Ja-
neiro, possui uma localização privilegiada, próxi-
ma às principais vias expressas, com uma vasta 
oferta de transporte público, próxima ao aero-
porto e a Universidade Federal do Rio de Janeiro 
e com uma gama de projetos sociais e organiza-
ções não governamentais atuando em diversos 
segmentos, como esportes, cultura, educação 
e lazer. Tais fatores tornam a Maré um espaço 
comumente frequentado por pesquisadores, por 
intervenções acadêmicas e iniciativas filantrópi-
cas e não governamentais com o objetivo de pre-
encher lacunas governamentais. Ainda assim, é 
um universo de 140 mil habitantes que vivem e 
sentem diariamente o peso de ser morador de fa-
vela, com as frequentes incursões policiais e toda 
a questão referente a guerra às drogas que vigora 
dentro dos espaços populares.

Ao pensar nas questões levantadas pelo projeto, 
as mulheres tornam-se o objeto de investigação 
principal, levando em consideração os contextos 
supracitados acumula-se a importância de pon-
tuar as relações de poder, a inequidade de gêne-
ro estabelecida na sociedade de maneira geral e 
fortemente mantida e marcada nos espaços po-
pulares. Ao pensar nas favelas como espaço de 
ausências de direitos, as demandas específicas 
referentes às mulheres se tornam maiores, fa-
zendo com que as mesmas tenham seus direitos 
violados e quase nenhuma chance de recorrer. 
Pensar no lugar em que a mulher ocupa nesse 
espaço, nas suas angústias, nas principais situa-
ções em que são encontradas e no resultado dos 
padrões sociais rígidos de gênero sobre suas vi-
das abre caminhos para entender os altos índices 
de violência contra mulher no Brasil, a urgência 
em falar sobre os padrões físicos impostos pela 
sociedade para essa mulher se sentir adequada, 
para entender as especificidades da mulher que 
é mãe, suas necessidades e demandas, criar al-
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ternativas para o desenvolvimento intelectual e 
profissional da mulher que sejam livres de pre-
conceitos e discriminação, garantir a liberdade e 
o conhecimento do corpo feminino, estimulando 
o direito ao prazer e ao respeito, dentre outros 
caminhos. E assim, espera-se que a mulher en-
tenda esse lugar de Empoderamento, buscando 
se fortalecer, criar vínculos e principalmente ob-
ter acessos a modelos positivos de mulheres em-
poderadas. 

Empoderamento” é um neologismo que 
vem da palavra inglesa empowerment 
e significa uma ampliação da liberdade 
de escolher e agir, ou seja, o aumento da 
autoridade e do poder dos indivíduos so-
bre os recursos e decisões que afetam sua 
vida. Fala-se, então, do empoderamento 
das pessoas em situação de pobreza, das 
mulheres, dos negros, dos indígenas e de 
todo aqueles que vivem em relação de su-
bordinação ou são excluídos socialmente 
(OIT, 2005, p. 81)

O projeto propõe ainda um recorte para a popu-
lação de mulheres negras moradoras do Com-
plexo da Maré, ao entender que ao pensar nas 
relações sociais de poder estabelecida, as mulhe-
res negras acabam por ocupar uma posição mais 
vulnerável, devido ao preconceito racial e de gê-
nero. Mulheres negras são criadas em uma socie-
dade sexista e racista não tendo acesso a modelos 
positivos e representatividade desde a infância. 
Ainda que as mulheres africanas e afro-brasilei-
ras tenham deixado um legado muito importante 
para a preservação dos patrimônios cultural e re-
ligioso africano e afro-brasileiro, até hoje sofrem 
com uma tamanha invisibilização ou uma forma 
estereotipada de representá-las impostas pela 
sociedade brasileira racista e sexista (OLIVEIRA, 
2008, p. 28). Segundo Oliveira (2008):

No caso da mulher negra, sua identidade 
pode se fragmentar por conta da angustia 
sentida através da não aceitação de seu 
próprio corpo, voltando-se contra ele, po-
dendo buscar formas para uma transfor-
mação radical, com finalidade de deixar de 
ser, São procedimentos perigosos, uma vez 
que a única referencia que a mulher negra 
tem de “ser”, foi construída a partir do re-
ferencial estético que está desejando alte-
rar completamente. Em última instância, 
esta mulher está desejando sua auto-des-
truição. (OLIVEIRA, 2008)

O corpo é o foco do almejado Empoderamento, 
essa produção dos significados produzidos a par-
tir da corporeidade feminina e negra que precisa 
ser esmiuçada e investigada por ter sido histo-
ricamente alvo de exclusão e humilhação, seja 
através da mídia e das atitudes socioculturais 
(hábitos) adquiridas no período de escravidão. É 
preciso uma atuação direcionada para essa pro-
blemática e ampliar as discussões levando em 
conta, como Milton Santos (2002, p. 159) pontua, 
“três dados de base: a corporeidade, a individu-
alidade e a cidadania, a corporeidade tem valor 
central porque o corpo é capaz de trazer dados 
objetivos, ainda que a sua interpretação possa 
ser subjetiva”. Por isso, a pesquisa visa analisar os 
projetos que atuam com as linguagens artísticas 
da dança e tenham um olhar atento e profundo 
aos atravessamentos gerados nos corpos dessas 
mulheres. 

Com os temas de gênero, corpo, feminismo ne-
gro e valorização da cultura de matriz africana, 
pretende-se gerar resultados que auxiliem na 
compreensão de resultados positivos e impactos 
causados nas mulheres negras a partir de inter-
venções sociais, especificando os projetos de dan-
ça, que trabalham diretamente com as noções 
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corporeidades e ludicidade e então analisar quais 
são as possibilidades criadas a partir de um pro-
jeto de intervenção direcionado para um público 
tão especifico dentro de um território popular no 
Rio de Janeiro. 

Metodologia

O universo pesquisado para o entendimento das 
questões supracitadas foca primeiramente em 
um quantitativo de 10 mulheres participantes de 
dois projetos de intervenção de dança e africa-
nidades realizados no Complexo da Maré. Este 
número não se refere ao universo total de parti-
cipantes do projeto. Ele parte de uma escolha es-
timativa de mulheres negras, alunas assíduas no 
projeto e escolhidas aleatoriamente. Estão sendo 
também entrevistadas mulheres brancas e idea-
lizadores do projeto a fim de realizar uma com-
paração sobre o impacto do tema e entender o 
contexto pedagógico das aulas respectivamente.

A pesquisa está sendo realizada com uma me-
todologia de análise qualitativa, a qual segundo 
Chizzotti (2006), é fundamentada na compreen-
são de que a realidade é construída na interação 
com o ambiente, nas diferentes relações huma-
nas e sociais com a proposta de fazer perguntas 
abertas para ter a oportunidade de analisar como 
as entrevistadas se enxergam dentro desse con-
texto.

Um dos instrumentos utilizados é a entrevista 
semi-estruturada que, de acordo com Minayo 
(2001), é composta por perguntas fechadas e 
abertas a respeito da existência, do impacto dos 
projetos sociais na vida das entrevistadas em 
relação a sua autoestima e criação de identida-
de. Tal metodologia foi escolhida por acreditar 
que desta forma cria-se liberdade para que as 
entrevistadas possam se expressar e responder 

as questões da maneira que considerarem mais 
prudentes e verossímeis.

Para a realização do trabalho há um aprofunda-
mento em leituras que abordem os temas gêne-
ro, raça e etnia, feminismo negro, corporeidade, 
com pesquisadores e pensadores que tratem a 
questão da introdução da temática dos assun-
tos referentes à cultura afro-brasileira no âmbi-
to educacional e cultural da sociedade, além da 
criação e manutenção de um diário de campo 
com observações sobre as aulas. Pretende-se le-
vantar questões dentro de todo o contexto social 
e analisar os limites que surgem a partir de tais 
iniciativas, bem como mudança nas relações so-
ciais, as estranhezas geradas nas participantes ao 
se deparar com os temas, a resistência dos seus 
familiares, os limites religiosos, dentre outros 
desafios. Buscamos reconhecer e explicitar as 
transformações causadas, os impactos diretos e 
indiretos provocados pela inserção de mulheres, 
donas de casas, estudantes, mães, filhas e avós 
dentro dos seus espaços de convivências, das 
suas famílias e locais de trabalho ressaltando en-
fim a importância de um projeto de intervenção 
artística dentro desses espaços. É preciso deixar 
claro que qualquer resultado dessa experiência 
de pesquisa não poderá ser objeto de generaliza-
ção, mas sim indicar reflexões e questionamen-
tos que permitirá perceber um nuance do tema 
proposto, possibilitando e fomentando o debate 
político e sociológico. 

Resultados parciais

Estão sendo analisadas duas propostas de aula 
de dança na Maré, porém somente temos resul-
tados de pesquisa em uma aula que teve como 
característica um processo artístico com começo, 
meio e fim, com aulas regulares e semanais ao 
longo seis meses. As mulheres que participaram 
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das aulas criaram coletivamente um espetáculo 
de dança chamado Obinrin-Ventos na Maré com 
o tema do feminismo a partir da inspiração de 
uma Orixá chamada Iansã. As participantes do 
projeto chamado “Mulheres Ao Vento” não ti-
nham experiências prévias em dança e as idades 
giravam em torno de 15 a 71 anos. As entrevistas 
ainda não chegaram na fase final de aplicação 
nem mesmo de análise. No entanto, já é possível 
observar alguns pontos relevantes e de interesse 
para a pesquisa a partir das falas das entrevistas. 
Usarei nomes fictícios para manter o sigilo sobre 
a identidade das participantes. 
Dentre as entrevistadas participantes temos: An-
dreia, de 37 anos, raça negra como nossa “Entre-
vistada 1” (E1); Amanda, de 15 anos, raça negra, 
como “Entrevistada 2” (E2); e, por fim,  Aline, 
de 70 anos, raça branca, como “Entrevistada 3” 
(E3). Abaixo segue a transcrição das entrevistas 
com as participantes:

Por que escolheram/resolveram fazer aulas de 
dança?
E1: Eu estava precisando me exercitar, movimen-
tar o corpo, não queria mais ficar em casa e só 
cuidar de marido e filho.
E2: Minha irmã falou que ia ter as aulas de dan-
ça, eu já fiz dança quando era pequena, fiz balé, 
mas nunca mais tinha feito nada e ai quis fazer.
E3: Eu vim com a minha filha, ela insistiu para 
eu fazer algo, um exercício, eu pensei que não ia 
conseguir dançar nada, mas agora estou apren-
dendo.

O que mais gostam nas aulas?
E1: Eu gosto de aprender as coisas, conhecer coi-
sas novas, nunca tinha feito aula de dança, agora 
aprendo um monte de coisa sobre dança e cultu-
ra. Eu gosto de saber as histórias dos orixás.
E2: Eu gosto de me movimentar, ensaiar, fazer 
apresentações, me sinto bem no palco.

E3: Eu gosto das professoras, das conversas, das 
coisas que tô aprendendo sobre cultura, que mui-
tas vezes a gente é ignorante e não sabe que as 
coisas são cultura.

Você percebeu alguma mudança na sua autoes-
tima?
E1: A gente vai ouvindo tanta coisa ruim ao longo 
da vida que até esquece quem a gente é. Sempre 
tive problema em aceitar meu corpo, meu cabelo, 
mas a gente vai aprendendo a se olhar e se valori-
zar, a gostar de si. Com a dança, com as apresen-
tações você aprende a se admirar.
E2: Eu acho que sim, pois a gente vai ficando 
mesmo tímida e tem tanta mulher negra linda, eu 
gosto de estar na frente dançando, todo mundo 
me olhando, eu me sinto bem melhor agora.
E3: Você ganha saúde, passei a dançar ate em 
casa, meu marido não entendeu nada, só ficou fa-
lando que tô diferente.

Considerações finais

É importante ressaltar que a pesquisa ainda está 
em andamento, tendo iniciado junto às mulhe-
res um processo de entrevistas e conversas so-
bre suas impressões e sensações ao participarem 
das aulas de dança. As perguntas e as respostas 
explicitadas são apenas uma pequena parte da 
pesquisa, que conta também registros em vídeo 
e fotos das aulas, das apresentações, como mate-
rial para análise. 

Através deste pequeno recorte, nota-se a rele-
vância da realização de projetos de intervenção 
social que tem o corpo como foco. Visto que te-
mas como o machismo e racismo estrutural re-
velam-se nas falas das participantes em diversos 
momentos da pesquisa. Sendo possível de obser-
var em todas as conversas com as mulheres, in-
dependentemente de sua idades, seja através dos 
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seus relacionamentos afetivos, das suas relações 
familiares e/ou de convívio comunitário.

Outra observação importante é garantir o re-
corte étnico-racial para ilustrar as diferentes de-
mandas existentes entre as mulheres negras e as 
mulheres brancas no que cerne as questões sobre 
autoestima. Com isso, afirmo que a pesquisa se-
gue a fim de atingir os objetivos e apresentar re-
sultados que indiquem possíveis caminhos para 
trabalhar essa temática em diversos contextos, 
de forma lúdica e educacional.

Andreza Jorge é graduada pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro
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