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Séo Delegado eu já vesti meu fato 

E voltei aqui ligeiro pra lhe dar satisfação 

Eu só lhe peço que o senhor devolva  

Antecipadamente, aquele velho violão 

Assim cantando eu vou lhe revelando 

Tudo agora neste samba, tintim por tintim 

Depois de tudo e ao fim deste relato 

Eu sei que acabará dando razão a mim 

Samba Tintim por Tintim 
Beto Batinga e Tícia Britto (2013) 

Canção composta em Lisboa, em 2013, e finalista do 

XIII Festival de Música da Rádio Educadora da 

Bahia, 2014. Link:https://youtu.be/QXUYjyd2Snw 
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para aqui hoje! Não há quem dance o fado? 

A Família Agulha 
Luís Guimarães Júnior (2003, p.123) 
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RESUMO 

 

O presente trabalho é uma dissertação e descreve o que se intitula: “Microdança das 
mãos no fado: corporalidade no processo criativo do espetáculo “Emergências: 
corpos negros! Qual beleza?””. Aqui apresento e discuto a microdança das mãos no 
fado, conceito nascido a partir das minhas percepções e práticas como artista e que 
trata da corporalidade numa perspectiva da construção do meu espetáculo. O 
espetáculo, que faz uma costura entre dança, música e poesia, tem como arcabouço 
da pesquisa de movimento a corporalidade na observação e análise de vídeos da 
cantora de fado Amália Rodrigues. Por vezes traz, com o intuito apenas de cotejar, a 
corporalidade das cantoras do samba-canção entre outras poéticas. 
“Emergências…”, inspirado no poema Emergência, de Mário Quintana, dialoga com 
a urgência poética e fala da importância da presença do corpo negro feminino em 
cena. Fala ainda de como a imposição de limitações à sua corporalidade, no âmbito 
social, reverbera nas suas mais variadas representações e maneiras de estar no 
mundo, inclusive no fazer artístico. Há muitos outros estudos, mas para fins desse 
trabalho defendo – sustentada em parte pela revisão da literatura dedicada ao tema, 
em parte pela minha própria experiência artística como cantora e dançarina –, que o 
fado tem matrizes em músicas e danças afro-brasileiras. Suas manifestações 
sofreram variadas influências de ordem histórica, social, cultural e política, alterando 
assim, no passar dos anos, a movimentação corporal de suas cantoras. O 
pressuposto básico para esta investigação foi, portanto: o papel que se atribui aos 
contextos socio-históricos das cantoras do fado na limitação de seus movimentos 
interpretativos: da sua corporalidade. Para tanto, e apenas na perspectiva do meu 
trabalho, farei uma breve revisão histórica das matrizes comuns entre o fado e o 
samba, trazendo para esta discussão autores brasileiros e portugueses. No que diz 
respeito à dança e à corporalidade, serão aqui apresentados os conceitos 
pertinentes que ajudam a enriquecer o tema desta pesquisa. Este trabalho, em 
contínuo processo, requisito para a obtenção do grau de Mestra no programa de 
pós-graduação em Dança, traz em sua composição informações acerca da 
elaboração e do desenvolvimento da pesquisa, a explicação dos processos criativos 
e seus produtos. Ainda cabe dizer que presta-se à socialização das atividades 
desenvolvidas e como sistematização da pesquisa apresentando, em detalhes, suas 
etapas, os passos dados e os não dados na sua realização, buscando consonância 
às razões exigidas à sua natureza. 

 

 

Palavras-chave: Fado, dança, corporalidade.  

 

  



ABSTRACT 

 

This work is a dissertation and describes what is entitled: “Microdance of hands in 
fado: corporeality in the creative process of the show “Emergencies: black bodies! 
What beauty?”” Here I present and discuss the microdance of hands in fado, a 
concept born from my perceptions and practices as an artist that deals with 
corporeality from the perspective of the construction of my show. The show, wich 
makes a seam of dance, music and poetry, has as its framework of movement 
research the corporality in the observation and video analysis of fado singer Amália 
Rodrigues. Sometimes it brings, just for the sake of collation, the corporeality of the 
samba-song singers among other poetics. “Emergencias…”, inspired by Mário 
Quintana’s poem Emergência, dialogues with the poetic urgency and talks about the 
importance of the presence of the female black body in the scene. It also talk about 
how the imposition  of limitations on its corporeality, in the social sphere reverberates 
in its most varied representations and ways of being in the world, including the artist 
making. There are many other studies, but for the purposes of this work I argue – 
supported in part by a review of the literature devoted to the theme, in part by my 
own artistic experience as a singer and dancer – that fado has matrixes in Afro-
Brazilian music and dance. Their manifestations suffered varied influences of 
historical, social, cultural and political order, thus changing, over the years, the 
corporal movement of their singers. The basic assumption for this investigation was 
therefore: the role attributed to the socio-historical contexts of fado singers in limiting 
their interpretative movements: their corporeality. Therefort, and only from the 
perspective of my work, I will make a brief historical review of the common matrices 
between fado and samba, bringing to this discussion Brazilian and Portugueses 
authors. With regard to dance and corporeality, the relevants concepts that help 
enrich the theme of this research will be presented here. This work, in continuous 
process, is a prerequisite for obtaining the degree of Master in the postgraduate 
program in Dance, and brings in its composition information about the elaboration 
and development of the project, the explanation of the creative process and their 
products. It is also worth mentioning that it lends itself to the socialization of the 
developed activities and as systematization of the research presenting, in detail, its 
steps, the steps taken and the non-given ones in its accomplishment, seeking 
consonance with the reasons required to the nature of this research.  

 

 

 

Keywords: Fado, dance, corporeality.  
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1. INTRODUÇÃO  

A pesquisa intitulada “Microdança das mãos no fado: corporalidade no 

processo criativo do espetáculo ‘Emergências: corpos negros! Qual beleza?’” vem 

sendo desenvolvida no Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Dança no nível 

de mestrado, e é vinculada à linha 3 - Mediações educacionais e culturais em dança, 

orientada pela professora Dra. Amélia Conrado da Escola de Dança da Universidade 

Federal da Bahia – UFBA.  

Esta dissertação está dividida em algumas seções e subseções. Para 

constituí-la lancei mão de um conjunto de recursos como texto, fotos, links diversos 

para acesso aos arquivos no formato áudio-visual. Esses recursos foram aportados 

com o intuito de criar maior liberdade para o leitor, ou a leitora, mas também como 

reforço para as minhas limitações visuais. Sendo portadora de deficiência visual 

tenho algumas limitações em relação à leitura e à escrita, fato que requer grande 

esforço no que diz respeito a atender às exigências desse formato acadêmico. 

Portanto, o leitor e a leitora, poderão fazer o percurso que indico adiante para uma 

complementação satisfatória da leitura textual: 

1. Algumas seções disporão de links para acesso direto aos conteúdos dos 

meus processos criativos na rede social Youtube. Serão visualizados no 

corpo do texto. Por exemplo, abaixo da letra de música que se encontra 

antes do resumo deste trabalho, está postado o link para acesso da 

mesma canção no Youtube; 

2. Fotos e imagens dos processos em andamento, feitas em apresentações 

de congressos e seminários, e ainda dos laboratórios criativos, 

acompanharão a leitura do texto; 

3. Alguns links do meu percurso artístico como dançarina, atriz e cantora 

estarão disponíveis também no corpo do texto; 

4. Há ainda um link que contém a descrição do processo criativo (Seção 3). 

Foi quando morava em Lisboa, a partir dos meus primeiros olhares mais 

atentos sobre as cantoras do Fado, suas canções e modos de interpretá-las, que 

percebi e vislumbrei analisar o problema de uma situação para a qual gostaria de 

envidar esforços no sentido de encontrar soluções. Emergiu, assim, a reflexão de 

que isso poderia ser feito por meio de uma pesquisa em dança. Esse problema de 

que falo era o problema da corporalidade. Intrigava-me, a princípio, como aquelas 
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cantoras conseguiam imprimir às suas interpretações tanta poderosa força poética 

por meio de uma corporalidade tão represada, contida. O que significava essa 

contenção quase absoluta do corpo num gênero musical que tinha suas matrizes no 

corpo que dançava animado pelos ainda, equivocadamente, generalizados e 

chamados “batuques”?  

Intrigava-me – depois de começar a aprofundar as questões e a investigação 

– como a dança do fado havia sofrido tantas reduções e ressignificações no decorrer 

do tempo, mas ainda mais: com a cantora portuguesa Amália Rodrigues, conseguiu 

exprimir com tanta alma a alma portuguesa envolta no fado com tão pouca dança, 

com tanta limitada corporalidade. Mas se havia limitações à corporalidade, não havia 

ausência de dança, e assim o compreendi logo depois. Havia dança, sim, e quanta: 

nas mãos. E percebi então que elas, as cantoras e suas mãos, tinham tomado para 

si o encargo de ser a última dança do fado. Parecia estar naquilo a que eu viria mais 

tarde denominar de Microdança das Mãos. São as mãos no fado que ousam abrigar 

imensas e refreadas danças pretéritas. Os pequenos e tímidos, contidos 

movimentos, me deram pistas para passar a crer que ali, no crispar dos dedos, no 

apontar sutil para os olhos fascinados da plateia, nas lentas idas e nos recuos das 

mãos levemente espalmadas, a dança longínqua de outrora fez o seu reduto e 

modesta morada.  

Agora, sim. A partir desse ponto, estava decidida a usar o tema da 

corporalidade das intérpretes do fado como uma chave para identificar e decodificar 

os elementos e o conhecimento relevante disponível sobre ele.  

 Nessa direção realizo uma descrição e uma explicação sobre a construção, 

desenvolvimento e análise dos processos relativos a esta pesquisa. Destacando as 

bases conceituais que alimentam as minhas convicções, proposições e, por muitas 

vezes, dúvidas, apresento as discussões e as interações possíveis – no âmbito da 

pesquisa – entre mim e os autores, e as múltiplas perspectivas que a partir daí se 

ampliam para criar e dar sentidos ao tema, ao objeto do estudo, e à problematização 

por mim levantada. Insiro, também, a minha vivência enquanto artista, cantora e 

intérprete criadora, e a minha práxis como professora no exercício constante da 

divulgação e da manutenção da arte como modo de vida, fruição, contemplação e 

criticidade que hão de ser subjacentes às dinâmicas do viver cidadão e artístico. 
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 Para responder ao problema central da pesquisa, aos pressupostos básicos e 

levantar os conceitos fundamentais ao entendimento do tema, elejo como referencial 

teórico-metodológico autores oriundos de diferentes áreas de conhecimento. Para 

auxiliar nos estudos da corporalidade trago Suzana Martins (2008). Para as 

abordagens históricas do Fado, os estudos de Tinhorão (1994; 2006), Nery (2010; 

2012); Sobre a pesquisa performativa, Gatti (2018), Hasemam (2015), e outros.  

 Amália Rodrigues é trazida para a boca de cena no palco desse trabalho para 

aprofundar as discussões sobre o fado, gênero musical expressivo que tem na 

cantora uma de suas mais fortes e renovadoras vertentes. Amália é tida como a 

cantora que levou o gênero e o povo português para os palcos do mundo. Há nela 

uma forma muito própria de cantar o fado, uma renovação e uma completa noção do 

espetáculo, que inclui aí a dança, ou melhor, a microdança das mãos.  

 Nesse trabalho há a intenção de ser intensa na delimitação, não exaustiva, 

mas expressiva, enquanto se examina e se busca entender as razões pelas quais as 

intérpretes do fado foram alterando, de diferentes maneiras e em diferentes 

momentos – pelas mais variadas influências de ordem histórica, social, cultural e 

política –, as suas performances.  

 Importante notar que conquanto sejam estilos musicais pertencentes a uma 

matriz comum afro-brasileira – o “batuque”, célula rítmica sincopada – e tidas suas 

práticas como ligadas à mesma dança, a performatividade implicada na 

corporalidade das cantoras de fado seguiu caminhos notadamente diversos das 

cantoras do samba, por exemplo, como podemos atestar assistindo às suas 

apresentações, em diferentes períodos. Enquanto as primeiras passaram a conectar 

a voz aos gestos, as formas de dança ao mínimo das mãos, as segundas 

exploraram de variadas e intensas maneiras as possibilidades da presença dançável 

na música cantada. Maria Bethânia e Clara Nunes são exemplos evidentes dessa 

noção de espetáculo no samba.  

 Todos podemos, ao menos a grosso modo, entender que a performance, 

enquanto corporalidade não atingiu e nem sofreu modificações de mesma 

intensidade entre as intérpretes do fado e do samba, limitando esta ou aquela 

expressividade posta no corpo, visto que não há nenhuma aparente imposição para 

que isso aconteça a não ser, a princípio, as mais evidentes diferenças culturais entre 

Portugal e o Brasil. Entretanto, se aprofundarmos o exame da questão, veremos que 
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tradições reelaboradas e mesmo regimes políticos, em épocas diferentes, 

estabeleceram regras e comportamentos tidos como mais ou menos apropriados 

que concorreram para o estímulo ou para as limitações da corporalidade expressiva, 

dos gestos em movimento das cantoras.   

 Vale ressaltar que José Ramos Tinhorão (1994, p. 49) em seu livro Fado: 

dança do Brasil, cantar de Lisboa, assim se refere àquela já matriz comum do samba 

e do fado que trazemos aqui: “A dança, […] chamada fado, apareceu no Rio de 

Janeiro de fins do século XVIII como uma espécie de apropriação definitiva, por 

parte dos brancos da colónia (sic), do que genericamente se considerava “danças de 

negros”. 

 Mas, vamos comigo. Interessa-me, no âmbito desta pesquisa compreender, 

sobremaneira, onde foi parar a dança das cantoras do fado nesse contexto.  

 A opção por um tema de pesquisa que estivesse atrelado à área de 

conhecimento e fosse vinculado a um problema prático no campo da dança foi-me 

chegando na forma de vivências simultâneas no Brasil e em Portugal – quando lá 

vivi por três anos. Foi-me chegando no cotidiano como cantora aqui e lá, intérprete 

de samba e – particularmente, samba-canção – no cotidiano como estudante de 

graduação em dança, e de um mestrado inconcluso em Teatro e Artes 

Performativas, em Lisboa.  

 Vale ressaltar ainda que a etapa de revisão da literatura sobre performance 

enquanto corporalidade complementa os estudos em realização pelo grupo de 

pesquisa ao qual minha pesquisa encontra-se vinculada. Trata-se do Grupo de 

Pesquisa em Culturas Indígenas, Repertórios Afro-brasileiros e Populares – GIRA, 

sob a coordenação da minha orientadora professora Dra. Amélia Conrado. O espaço 

é de dinâmicas de discussão e reflexões, na pós-graduação, sobre performances e 

corporalidades negras e produções da cultura afro-brasileira e indígena. O Grupo 

intenta o aprofundamento de estudos voltados aos saberes e fazeres das artes e 

culturas indígenas, da diáspora africana, populares; seus desdobramentos no campo 

artístico e suas mediações, performances e traduções na contemporaneidade.  

 As ações do grupo visam o reconhecimento e intercâmbio de práticas que 

auxiliem na difusão, registro e produção de materiais didáticos que possam ser 

devolvidos para as comunidades tradicionais, produtores culturais e artistas 
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independentes, por meio da construção de estratégias voltadas à autonomia e 

empoderamento dos setores sociais e políticos que compõem esta rede. 

 Compreendo que esta pesquisa vai de encontro aos princípios do Programa 

da Pós-Graduação e a ele tem aderência, visto que abriga, no panorama já 

apontado pelos seus procedimentos, alguns caminhos pertinentes aos saberes do 

grupo e escolhidos dentre a multiplicidade de caminhos possíveis. Nesse caso 

específico, a saber: a opção pela dança no fado como tema me levou à questão da 

história do fado ter sua matriz afro-brasileira. Por haver outras vertentes teóricas a 

considerar, como aquelas que fazem referência à origem do fado como surgido de 

matrizes árabes, ou como mera degeneração dos modelos culturais eruditos, aqui, 

faz-se importante dizer que vejo esse fato da matriz afro-brasileira no fado sob a 

ótica da interculturalidade, tratando-se então de uma escolha pessoal para atender 

às exigências dessa pesquisa. Nery (2012, p. 74), autor português, nos mostra a 

respeito dessa interculturalidade que “o fado dançado do Brasil, que já no seu 

contexto de origem resultara, como vimos, de cruzamentos e sínteses de influências 

múltiplas, encontra aqui um terreno fértil para prosseguir esse processo de 

hibridização”.  

 Nascem daí, portanto, tanto o desejo de descrever como o de explicar as 

interrelações que subdisiam a pesquisa, como ainda o desejo de fomentar e 

subsidiar outras pesquisas e trabalhos com o tema da dança, da performatividade e 

da corporalidade, desenvolvidos junto ao GIRA. 

 Nesse contexto, as referências bibliográficas foram estudadas e utilizadas 

para contribuir na construção de um olhar sobre a performance como corporalidade 

que me permitisse diagnosticar não só o que faltava às intérpretes, mas o que 

poderia ensejar novos espaços para a discussão do tema e uma justificativa para a 

importância acadêmica desse trabalho. 

 Por isto, vejo a importância da minha pesquisa sob duas perspectivas 

integradas: uma pessoal, e outra acadêmica. A primeira, porque revela aspectos da 

minha própria história, do meu percurso artístico como cantora e intérprete criadora, 

trazendo-me para o meio da discussão de muitas maneiras. A segunda, porque 

propõe alargar as reflexões sobre a corporalidade trazendo-as para o âmbito da 

universidade e pondo-as em diálogo contributivo com a construção do 

conhecimento.   
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 No que tange à minha trajetória artística, aos meus desejos, a algumas das 

minhas histórias, às sensações relacionadas aos processos criativos, sugiro ao leitor 

ou leitora uma visita ao meu memorial que encontra-se disponível no link 

https://www.youtube.com/watch?v=BCzDyoWje3E, também ao meu canal na mesma 

rede social, onde estão depositados alguns vídeos de shows, apresentações em 

congressos, e participações em peças teatrais. E ainda ao apêndice do texto, ou em 

formato CD, anexo a este trabalho. 

  Quando falamos de processo criativo e corporalidade na pesquisa em dança 

e para o encadeamento metodológico deste trabalho, insere-se falarmos de 

mudanças paradigmáticas que se fazem presentes em pautas ainda sem o devido 

destaque e consenso na academia. Aquilo a que podemos aqui nos referir – no caso 

do processo criativo como metodologia – é uma perspectiva ainda de uso restrito e 

aceitação de apenas uma parte dos interessados e pesquisadores.  

 Embora existam normativas, o espaço da academia não é um espaço 

homogêneo no que diz respeito aos métodos empregados para se chegar ao 

detalhamento do objeto pesquisado. Tais circunstâncias permitem que diferentes 

estudos, com diferentes intenções e finalidades, possam ser realizados também por 

meio de diferentes abordagens. Mas há paradigmas e, muitas vezes, ortodoxos. O 

panorama mais conhecido no âmbito da academia é o que trata das pesquisas 

quantitativas e das pesquisas qualitativas. Uma outra via de crescente utilização é a 

da pesquisa quali-quantitativa.  

 Para Brad Haseman (2015, p. 41) “Pesquisadores em artes, mídia e design 

muitas vezes lutam para encontrar metodologias utilizáveis dentro dos paradigmas 

de pesquisa ortodoxos das pesquisas quantitativa e qualitativa”. Por não serem os 

indicadores quantitativos uma determinante na maneira de abordar o nosso 

problema, e embora considerando a possibilidade de interpretação dos fenômenos 

tratados e a atribuição de significados aos mesmos, poderia ter sido feita a opção 

pela pesquisa qualitativa. Entretanto, gostaria de entender o real alcance de uma 

proposta de pesquisa, baseada numa concepção de estratégia de investigação, 

representante de uma alternativa aos paradigmas vigentes: a Pesquisa Performativa.  

 Ainda segundo Haseman (2015, p. 41) “a pesquisa performativa permanece 

como uma alternativa aos paradigmas qualitativos e quantitativos, insistindo em 

diferentes abordagens para projetar, conduzir e relatar a investigação”. Já para 

https://www.youtube.com/watch?v=BCzDyoWje3E
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Fábio Gatti (2018, p. 2) “não se trata de uma solução paradigmática, mas sim de 

compreender a existência de uma gama infinita de modos de pensar e reflexionar 

sobre uma pesquisa”.  

 Em consonância com as escolhas metodológicas, podemos pensar o objetivo 

dessa pesquisa que é investigar, a partir da bibliografia sobre o fado, por meio de 

laboratórios criativos pessoais, e vídeos das intérpretes do estilo disponíveis nas 

redes sociais, como a dança do fado sofreu modificações que influenciaram as 

perfomances de suas cantoras. Objetivou-se especificamente, procedermos uma 

revisão da literatura e propomos produzir uma performance a partir do material 

investigado e de laboratórios de criação, que podemos entender ainda como produto 

da pesquisa. Ressalto que esta opção de caminho investigativo, valoriza a 

experiência do performer/ dançarino, suas imersões artístico-criativas, para então 

dialogar com as teorias pertinentes ao objeto de pesquisa e a partir destas, produzir 

novas perspectivas teóricas.  

 Portanto, a organização deste estudo divide-se em cinco seções, incluída esta 

introdução. A segunda seção divide-se em quatro subseções onde relato e discuto 

sob a luz dos estudos históricos de autores brasileiros e portugueses acerca do 

samba e o fado, e é onde tratarei de fazer uma breve análise das matrizes comuns 

entre os gêneros e seus desdobramentos. Na terceira seção dedicamo-nos a uma 

exposição geral dos processos criativos em dança – e ao uso da performance como 

corporalidade e procedimento metodológico – aplicadas no decorrer da realização 

do projeto. Uma subseção aprofundará a questão do entendimento acerca dos 

conceitos da performance como corporalidade na  investigação cênica. Falaremos a 

respeito da experimentação feita e das inferências parciais da pesquisa no que 

tange à percepção e uso da performance. Por fim, na quarta seção, dividida em 

duas subseções, traremos um esboço inicial da nossa proposta conceitual acerca da 

microdança das mãos. Na quinta e última seção traremos as conclusões referentes à 

pergunta geratriz da pesquisa na forma de texto e de vídeo, feito na própria defesa. 

Por último, o apêndice trará registros materiais que se referem à minha trajetória 

artística, e que têm o escopo de complementar o que foi relatado nessa pesquisa. 
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2. O FADO E O SAMBA: UMA BREVE RETROSPECTIVA HISTÓRICA 

 Nesta seção iremos colocar o nosso olhar sobre esses dois gêneros musicais: 

o fado e o samba. Mas, predominantemente, sobre o fado, foco dessa pesquisa. 

Nascidos desde muito cedo das trocas coloniais e interculturais entre Portugal, Brasil 

e África, o fado e o samba, possuem, na sua origem, conforme alguns 

investigadores, algumas das danças e cantos afro-brasileiras. A fofa da Bahia 

(dança considerada lasciva, indecorosa, pelos viajantes europeus que por aqui 

passaram e que durante muito tempo chegou a ser considerada a dança nacional 

portuguesa), o lundu, (cujo aparecimento no século XVIII marcaria a aceitação da 

contribuição negra – agora também na música – por parte dos brancos. Mais tarde o 

lundu, ao misturar-se com a polca, se tornará o maxixe – gênero tipicamente 

brasileiro e pai do samba) e, por fim, o fado.  

 Esses gêneros têm como uma das características principais o “batuque” – 

termo usado genericamente pelos portugueses no período colonial para identificar 

as reuniões “barulhentas” dos africanos. Na realidade, como nos explica Tinhorão, 

(2012, p. 55) essas reuniões estavam associadas a uma “diversidade de práticas 

religiosas, danças rituais e forma de lazer”.  

 Como esclarecimento vale lembrar que essas manifestações culturais 

praticadas pelos africanos escravizados no Brasil, durante os poucos momentos de 

lazer que possuíam, expandiram-se nas diversas regiões. Quando no século XIX as 

autoridades coloniais passam a distinguir, dentre essas práticas, o que era diversão 

do que era religião, passam também a proibir as de origem religiosa. Nem por isso 

deixaram de ser praticadas: eram feitas às escondidas na mata.  

 No entanto, os “batuques” (forma genérica que o colonizador utilizou para 

caracterizar toda a música e ritmo oriundas de etnias negras) que eram 

considerados como diversão “puderam ganhar, afinal, o caracter (sic) oficialmente 

conhecido de local de diversão” Tinhorão (2012, p. 55). Poderiam então ser 

praticados em espaços abertos.  

 

A dança chamada de fado, de coreografia semelhante à do lundu, 
mas com seus movimentos subordinados à alternância dos cantos do 
tocador de viola, surgira no Brasil pela segunda metade do século 
XVIII como “dança de negros” para logo ser apropriadas por brancos 
das camadas médias do Rio de Janeiro. (TINHORÃO, 2006, p.26)  



19 

Segue Tinhorão, 

 

E foi assim que, com o paralelo crescimento da participação de 
brancos e mulatos das camadas baixas das cidades e vilas nesses 
“batuques de negros”, começaram a surgir adaptação provocadas 
pelo casamento da percussão, da coreografia e do canto 
responsorial africano-crioulo com estilos de danças, formas 
melódicas e novo instrumental (principalmente a viola), introduzidas 
pelos herdeiros nativos da cultura europeia. (TINHORÃO, 2012, p. 55 
e 56) 

 

 Mas vamos ao fado. O fado herdou, segundo alguns pesquisadores como o 

musicólogo e historiador português Ruy Vieira Nery, o investigador português 

Eduardo Sucena e o brasileiro José Ramos Tinhorão (estudiosos da Música Popular 

Brasileira), as influências sincopadas das danças afro-brasileiras. A síncopa, célula 

rítmica bastante presente no samba, é um elemento musical típico de certos povos 

africanos. É da síncopa, que tanto o samba como o fado herdaram suas 

características rítmicas, e dançáveis. 

 Sobre a síncopa, o batuque, lundu e maxixe, Muniz Sodré na obra Samba, o 

dono do corpo (1988, p.25-32), explica que uma das táticas dos povos negros nas 

Américas para preservação de suas bases culturais foi ceder, em parte, à 

supremacia melódica europeia, todavia, “preservando a sua matriz rítmica através da 

deslocação dos acentos presentes na sincopação”. Este autor diz que os europeus 

já a conheciam e, portanto, não é um conhecimento apenas africano. Porém, a 

diferenciação se dava na medida em que os europeus frequentemente utilizavam a 

síncopa nas melodias, e os africanos, em suas bases rítmicas.  

 Diante do processo de reinvenção do qual os povos africanos no Brasil se 

valeram para permanecer resistindo com a prática de seus rituais, danças, e 

costumes; práticas que foram criminalizadas através de artigos e normas no código 

penal brasileiro de 1890, é importante destacar que,  

 

A síncopa brasileira é rítmico-melódica. Através dela o escravo – não 
podendo manter integralmente a música africana – infiltrou a sua 
concepção temporal-cósmico-rítmica nas formas musicais brancas. 
Era uma tática de falsa submissão: o negro acatava o sistema tonal 
europeu, mas ao mesmo tempo o desestabilizava, ritmicamente, 
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através da síncopa – uma solução de compromisso (SODRÉ, 1998, 
p. 25). 

 

 As explicações trazidas por este autor, consubstanciam a base de nossos 

argumentos que caminham para o entendimento do que conceituarei de “microdança 

das mãos no fado” pois, dentre o significativo conjunto de danças negras que os 

musicólogos no Brasil como Mário de Andrade, Oneyda Alvarenga, Câmara 

Cascudo e outros buscaram descrever, houve nomes genéricos para designar as 

ricas variedades.  

 A citação que trago em seguida pode fazer relação com o que estamos 

construindo enquanto argumento e relações entre os saberes africano-brasileiros, e 

assim Sodré se refere,  

 

A verdade é que o samba, ainda hoje dançado em festas populares 
ou em rodas (não-religiosas) realizadas em terreiros da Bahia, 
conserva traços do que poderia ser um mimodrama: gestos de mãos, 
paradas, aceleradas, caídas bruscas, sugestivos requebrados dos 
quadris, constituem uma espécie de significantes miméticos para um 
significado (já recalcado) que tanto pode ser a história de uma 
aproximação ou um contato quanto qualquer outro fato em que o 
corpo seja dominante (SODRÉ, 1998, p.29) 

 

 Os gestos dançados, como no caso da umbigada, ainda são possíveis de se 

ver em algumas danças que foram preservadas em Portugal. Podemos citar o 

exemplo de uma dança chamada Fado de Taberna; dança realizada apenas por 

homens. O canto não está aqui presente, mas sim a música instrumental.  

 Nessa dança todos os homens estão dispostos numa roda e realizam os 

mesmos passos que se repetem até o final. A dança é feita com passos bem 

marcados com os pés a baterem no chão, os braços e as mãos estão sempre para 

cima, com os dedos a “castanholar”. Interessante é ver o gesto da umbigada, ou 

seja, o encontro do ventre da pessoa que está dentro da roda com a que está no 

círculo. Às vezes, entra um par e faz o gesto da umbigada. De vez em quando, 

ouve-se um grito de algazarra que parece simbolizar alegria. Fado da Taberna é 

uma das danças mais representativas do folclore português, cujas origens são muito 

remotas. Essa dança situa-se no tempo em que as danças não eram comunitárias, 
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isto é: só dançavam homens com homens, mulheres com mulheres. “É raro no 

nosso país (Portugal) aparecerem ainda estas manifestações, mas Pedreira (aqui 

um narrador se refere à região do Tomar que fica a uma distância de 140km de 

Lisboa) teve a felicidade de preservar até aos nossos dias”. O Fado da Taberna era 

geralmente dançado quando os homens já estavam bastante alegres. 

 Independentemente desta dança ter-se mantido ou não preservada, tal como 

era originalmente, interessa-nos aqui observar a presença de algumas 

características das danças afro-brasileiras presentes, tais como a disposição dos 

dançarinos em roda e principalmente o gesto da umbigada. Não somente isso, mas 

também por assemelharem-se às descrições feitas por alguns viajantes no período 

da colonização que presenciaram a execução do fado dançado tanto na África, 

quanto na colônia brasileira e na Metrópole portuguesa. Mas essas descrições 

tinham, em boa parte, um caráter moralista e estereotipado, de acordo com Tinhorão 

 

Assim, talvez fosse essa tendência para a uniformização que, afinal, 
levasse os observadores a englobar todas as danças anteriores ao 
lundu e ao fado numa impressão só: apesar da estilização promovida 
em nome da boa moral por brancos e mulatos, era a imagem, 
considerada lasciva, da aproximação dos ventres que continuava a 
chamar a atenção na sua coreografia (TINHORÃO, 1994, p. 24) 

 

 É interessante frisar, para cotejar, que no samba as componentes rítmicas 

africanas foram potencializadas e preservadas. Boa parte da música brasileira de 

origem popular possui, na sua base composicional, o balanço originário dos 

“batuques” africanos, principalmente o samba. Entretanto, a música brasileira, em 

seu conjunto, não se resume apenas ao samba; há ainda na sua diversidade, a 

influência de outros gêneros musicais como o jazz e o rock (também, de toda a 

sorte, oriundos dos ritmos africanos). Não se pode negar, portanto, a herança dos 

ritmos africanos que se desdobraram e multiplicaram a diversidade musical existente 

no Brasil. 

 Também não se pode negar a grande influência da música europeia, 

principalmente no que diz respeito à estrutura, e aos aspectos melódico e 

harmônico. 
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 Entretanto, se por um lado houve a rica contribuição melódica e harmônica 

aos ritmos africanos presentes no território brasileiro pela época da colonização, 

houve também a imposição de um sistema musical hierarquizado, fruto de uma 

concepção eurocêntrica de mundo, por parte do colonizador, e que buscava 

submeter a população negro-africana depreciando os seus elementos musicais e 

infligindo limitações ao corpo negro. Tais limitações, assim entendemos, vão desde 

os castigos diretamente perpetrados como açoites, espancamentos, torturas etc, até 

os limites impostos à dança, e à plenitude de suas manifestações musicais legítimas. 

Sobre isto Marcos dos Santos Santos, em seu texto Diáspora Sonora na América 

Latina: a ancestralidade como elo, de 2017, nos diz:  

 

A substituição, de forma imposta, dos sistemas musicais nativos 
pelas teorias euro-universalizantes, a hierarquização das estruturas 
musicais – destituindo o corpo e o elemento rítmico de valor estético 
e sensível – foram algumas das estratégias de depreciação usadas 
pelo poder colonial no processo de epistemicídio e submissão da 
população negro-africana escravizada no Novo Mundo (SANTOS, 
2017, p. 5) 

 

 Ainda assim, os ritmos saíram da África e foram se enraizando, ao ponto de 

germinar e florescer como “produtos” totalmente novos no Brasil e em Portugal. 

Terras muito férteis e ricas, que souberam receber, através do seu povo mais 

humilde, o plantio de elementos tão importantes, para que pudessem dar vida a 

novos gêneros músico-culturais que, depois de alguns anos, seriam os responsáveis 

por representar as identidades nacionais de seu povo. 

 São mais que símbolos-presenças que, através das suas peculiaridades, 

conseguem dialogar tanto internamente quanto com o resto do mundo que o escuta. 

Um jeito de ser “próprio” do português e do brasileiro; uma marca identitária que 

consolida aspectos característicos de suas culturas. Nenhuns outros gêneros de 

expressão musical representaram tão bem Portugal e Brasil, respectivamente, num 

nível de circulação em grande escala, como o fado e o samba. Músicas que 

conseguem retratar, através das suas melodias e da sua poesia, o cotidiano e os 

sentimentos de suas gentes. 

 Os ventos sopravam as velas, os mares balançavam os navios, homens ao 

mar! 
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 Uma aventura! Essas sementes rítmico-musicais, todas elas em ebulição, 

cantavam, dançavam, gritavam ao som do vento, sincopavam ao som dos batuques. 

Ventos que as levariam, ventos e mares que as levariam… Na medida em que essas 

“sementes” foram tomando contato com os novos solos, brasileiros e portugueses, 

foram ganhando diferentes formas e formatos. Esses solos não eram vazios, neles 

existiam outras propriedades genuínas que imprimiram também seu “DNA”. Com o 

contato entre os povos, estabeleceram-se as trocas e as fusões culturais. 

 Sementes essas, que, ao brotarem nesses solos, nasceram e cresceram com 

novas características, algo de cariz próprio, porém, preservando na sua estrutura 

muitos dos elementos advindos dessa mistura étnico-cultural. Para Nery 

 

O fado dançado que se praticava no Brasil nas últimas décadas da 
presença colonial portuguesa, apesar de ser apontado nas suas 
primeiras descrições impressas que atrás reproduzimos como sendo 
começado por estar sobretudo associado à população negra e 
mulata brasileira, não era um gênero trazido diretamente de África, 
mas apenas um dos múltiplos tipos de canção dançada que foram 
evoluindo já em território brasileiro a partir do encontro e da síntese 
local entre as matrizes africanas e europeias. (NERY, 2012, p.66) 

 

 Na verdade, essas trocas não se deram de forma linear. Desde que os 

portugueses começaram sua “peregrinação” pelo mundo (marco das colonizações 

europeias), muitas transformações ocorreram em muitos lugares, de forma múltipla e 

desordenada. Porém, desde o movimento do que foi chamado de descobertas o 

mundo passou por uma grande mudança de paradigma. Novas ordens foram 

estabelecidas e com isso, um novo modo de pensar e conceber e conhecer o 

mundo.  

 Do ponto de vista hegemônico o Oriente, as Índias, a África, as Américas 

encantaram o velho mundo, oferecendo magias, mistérios, cantos, dança, 

exotismos, novos paraísos que enfeitiçariam e que ao mesmo tempo atiçariam a 

cobiça e o desejo. Portanto, as novas descobertas trouxeram, para aqueles que 

descobriam, o conhecimento de um outro mundo cheio de mistérios e ao mesmo 

tempo um mundo como um espelho que refletia – através dos outros – sua própria 

imagem. 
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 Ainda de acordo com um paradigma dominante – para os que foram 

descobertos –, um outro mundo se revelava, onde a magia teve que se encontrar na 

reinvenção de si mesmos, dos seus mundos, em que o sofrimento e a dor se fizeram 

presentes durante todo o processo, e que ainda hoje os perseguem, principalmente 

no se refere a sua reconstrução enquanto nação socialmente organizada e 

respeitada. 

 Foi em busca de novos campos de atuação, riqueza e conhecimento que os 

portugueses desbravaram o mundo através das navegações. Nessas viagens, 

nesses encontros e desencontros, foram construindo um imaginário dos outros e de 

si mesmos. 

 

2.1 ALGUMAS DIFERENÇAS RELATIVAS AO ENTENDIMENTO DA ORIGEM 
DO FADO 
 

 Sobre se adotar uma linha de pensamento acerca do fado ter tido em sua 

origem uma matriz nas danças afro-brasileiras considero oportuno enfatizar que 

existem outras correntes teóricas e especulações a respeito do gênero. Tais 

especulações, levantadas por estudiosos, ainda carecem de mais apuro científico, 

mas julgamos importante o seu apontamento, ainda que não exaustivo.  

 Dessas teorias há suposições, segundo folcloristas, de que o fado tenha 

surgido de matrizes árabes, ou mera degeneração dos modelos culturais eruditos.  

 Há ainda outra teoria que fundamenta a matriz do gênero a uma produção 

lírica dos trovadores provençais da Idade Média, ou ainda de uma origem marítima. 

Seja como for, Rui Vieira Nery apresenta uma compreensão da situação, com 

reservas, mas apontando para aquela importância do quadro cronológico como 

indicador de uma maior credibilidade no apoio aos dados disponíveis 

 

Falta-nos ainda muita informação histórica detalhada sobre as 
origens históricas concretas do Fado, em particular a que nos pode 
dar leitura atenta a toda imprensa periódica e a consulta sistemática 
dos processos judiciais e dos arquivos de polícia da época, o que 
nos permitiria porventura detectar de forma mais precisa algumas 
primeiras manifestações eventuais ainda na década de 1830, ou 
quem sabe mesmo se - esporadicamente – de 1820. Mas face aos 
dados de que apesar de tudo já dispomos essa informação alargada 
difilcilmente poderá alterar de forma radical o quadro cronológico que 
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os investigadores mais credíveis têm traçado a este respeito, ou 
questionar os laços estreitos que manifestamente unem o Fado 
português primitivo à chegada ao continente europeu do conjunto 
das danças cantadas de origem Afro-brasileira. (NERY, 2012, p.72) 

 

 Essa dificuldade de entendimento dos processos que se deram, e ainda 

continuam nos tempos atuais, servem para explicar diferentes contextos e 

estratégias pelas quais este segmento étnico vem mantendo vínculos comunitários e 

formas de organização social, capazes de transmitir nas sucessivas gerações,  às 

formas de fazer, de ser e de se aprender no mundo. 

 

2.2 UM REI E SEU SÉQUITO LEVAM O FADO PARA SER NÃO MAIS O 
MESMO NA METRÓPOLE 
 

 A Família Real portuguesa, especificamente em novembro de 1807, fugida de 

Portugal, transferiu seu reinado para o Brasil, e juntamente com a corte, com os 

empregados de servir e outros trabalhadores, transferiu também muito dos seus 

costumes, mas também recebeu, neste processo uma grande influência das práticas 

culturais coloniais.  

 Tempos depois, a Família Real portuguesa sai do Brasil e retorna a Portugal. 

Já, nesse momento, não voltam para a Metrópole exatamente como chegaram, pois 

houve, nesse processo, uma intensa interação cultural e social. É por volta desse 

período que se nota o Fado dançado nas ruas e nas tabernas de Lisboa. Períodos 

que revelam muita riqueza no que diz respeito às trocas culturais.  

 D. João VI saiu fugido, de volta do Brasil em direção a Portugal, levando nos 

navios a família real, a corte e uma quantidade de gente de servir: Entre estes 

negros homens e mulheres, rudes, de “classes baixas”. Quando toda essa gente de 

classe mais baixa chega à Metrópole traz consigo alguns dos costumes e das 

práticas culturais populares que foram vivenciadas na colônia. Tinhorão nos fala que 

 

Embora se possa dar quase como certo que em Portugal já se 
conhecesse a dança do fado desde final de Setecentos – 
considerada a dinâmica normal das relações culturais entre as baixas 
camadas da metrópole e da colónia (sic) –, ia ser o regresso do rei D. 
João VI e sua corte para Lisboa, em 1821, o responsável pelo 
impulso maior na sua difusão. (TINHORÃO, 1994, p. 59) 
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 É aí que se nota a prática do Fado dançado, tais como a fofa e o lundu, como 

uma dança vinda do Brasil. Ao se misturar mais uma vez, com os costumes da 

Metrópole, em Lisboa, começa a ganhar características próprias. Segundo Nery 

 

Um aspecto que importa sublinhar é o facto (sic) de as primeiras 
manifestações detectadas em Lisboa da presença do Fado dançado 
de além-Atlântico se localizarem num meio assumidamente popular – 
e em boa parte mesmo marginal – de que não participam nem a 
classe média nem, por maioria de razão, a corte e a aristocracia. 
(NERY, 2012 p. 73) 

 

  É importante, nesse ponto, observar que uma das características marcantes 

dos gêneros fado e samba, enquanto danças, é a umbigada – ainda muito 

preservada nos atuais sambas-de-roda da Bahia. No que se refere ao fado, aos 

poucos, o gesto da umbigada foi sendo transformado em palmas e pela troca de 

lenço em lugar do contato corpo-a-corpo. E o que é a umbigada? Qual sua 

funcionalidade na dança? Vamos ater-nos um pouco sobre isso para mostrar como o 

fado vai começando a ser limitado no seu aspecto dançável em Portugal, pela época 

em que retornam D. João VI e seu séquito a Lisboa.   

 Durante a coreografia, geralmente composta por uma roda, os dançarinos que 

inicialmente dançam sozinhos ao meio dela, ao terminarem seus passos, convocam 

um outro dançarino que está em volta através do gesto da umbigada, ou seja: a 

aproximação do ventre de quem está dançando com o ventre de quem está no 

círculo; isto indica que é a vez deste(a) outro(a) entrar na roda e dançar. Este gesto 

se repete inúmeras vezes até que todos os participantes tenham a sua vez na 

dança. De onde vem este gesto e por quê?  

 Vem do fato de que tanto o samba quanto o fado são originários de danças 

consideradas marcadamente sensuais (sendo “sensual” postulado com um sentido 

negativo). Suas performances, acompanhadas por instrumentos percussivos, pelos 

versos cantados e pela dança, eram praticados, em sua grande maioria, por 

africanos escravizados – mais tarde, por seus descendentes – e pela população que 

vivia à margem da sociedade.   

 Essas danças faziam parte das comemorações dos festejos profanos e 

religiosos nas ruas, dos batizados, dos casamentos, das festas nas casas do senhor, 
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das festas populares, e até mesmo nas encenações dos teatros de então. Vejamos 

o que acerca disso nos diz o militar, engenheiro e escritor alemão Carl Schlichthorst, 

que escreveu em 1825 a obra “Rio de Janeiro como ele é, uma vez e nunca mais”: 

 

A dança favorita dos pretos chama-se Fado. Consiste num 
movimento que faz ondular suavemente e tremer o corpo, e que 
exprime os sentimentos mais voluptuosos da pessoa de uma 
maneira tão natural como indecente. As posições desta dança são 
tão fascinantes que não é raro vê-la ser dançadas por bailarinos 
Europeus, com sonoro aplauso, do Teatro de São Pedro de 
Alcântara [do Rio de Janeiro] (SCHLICHTHORST, 1829, apud NERY, 
2012, p. 34) 

 

 Vigor, beleza, extravagância, lascividade: assim são descritas as danças 

negro-africanas e negro-brasileiras, por muitos viajantes – europeus, ou não – pelos 

jornais, revistas, livretos de cordel e documentos dessa época. 

 É certo que em Portugal as manifestações da dança do fado e da umbigada, 

pelas razões aqui expostas, passariam a ter lugar apenas num meio assumidamente 

popular – e em boa parte mesmo marginal, como já anteriormente nos afirmou Nery 

(2012, p. 73). Com o fado, como também já dissemos, é incomum ver o gênero 

dançado, principalmente na performance musical. À medida que foi se 

transformando e recriando suas raízes em Portugal, desde os tempos de D. João VI, 

foram-se perdendo as características ditas “lascivas” da dança afro-brasileira, como 

o remexer dos quadris e o gesto da umbigada.  

 Aqui abrimos um parêntese para nos referirmos a atualidade e descrever o 

que vem a ser a umbigada no olhar da pesquisadora Daniela Amoroso (2017), em 

seus estudos a partir do samba-de-roda de Cachoeira, no Recôncavo Baiano. Ela 

diz que 

 

Seja o modelo do samba de roda assim definido: o espaço é a roda, 
fechada e composta por sambadeiras e por tocadores. As 
sambadeiras se posicionam de frente para o centro da roda, 
posicionando-se uma ao lado da outra. Os tocadores se organizam 
agrupando os instrumentos de harmonia e melodia (viola, violão e 
cavaquinho), os pandeiros (três ou quatro), e os instrumentos de 
percussão (timba, timbau, surdo, triângulo, tabuinha). O ritmo tocado 
pode ser o barravento ou corrido, sendo que o que diferencia os dois 
é a levada mais lenta no barravento e a mais rápida no corrido. Com 
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relação à dinâmica desses dois estilos (o barravento e o corrido), 
pode-se dizer que o barravento se aproxima da chula santo-
amarense, pois as sambadeiras devem sambar uma de cada vez 
dentro da roda e somente quando a parte cantada termina, ou seja, 
ao som da viola. Enquanto os cantores gritam a chula ou o 
barravento, as sambadeiras não devem sambar. Quando eles 
terminam e a viola sobressai em relação aos outros instrumentos, 
uma sambadeira de cada vez deve correr a roda e sambar. Assim, 
sucessivamente, todas devem entrar na roda. O momento de troca 
de sambadeiras, ou seja, quando uma sai da roda para a outra 
entrar, é marcado por um movimento bastante tradicional no samba 
de roda – a umbigada (AMOROSO, 2017) 

 

 

 Neste caminhar histórico de lugares, heranças, recriações, muitas formas de 

danças e músicas passaram por transformações e nesse sentido, nos reportamos ao 

processo de relação entre o fado e o samba.  

 Ou seja: aqui podemos ver que à medida que o tempo foi avançando e o 

gênero foi-se enraizando como canção genuinamente portuguesa, aos poucos, a 

componente dançada foi sendo retirada, dando lugar apenas ao canto. Mas essa 

impermanência, como pudemos observar na descrição da umbigada, se deu apenas 

com o Fado, preservando o samba ainda hoje muitas das suas componentes 

dançadas. 

 Ainda em tempo: no que diz respeito à maneira de cantar o fado, segundo 

alguns historiadores afirmam, o uso da síncopa foi mantido e como prova estava 

escrita nas primeiras partituras de fado, em Portugal, uma descrição de que a 

execução deveria ser feita em andamento “lundum”, que é sincopado. Diz-nos Nery, 

acerca disto 

 

Não nos chegaram até hoje exemplos em notação musical dos 
primeiros fados, ainda na perspectiva exclusivamente brasileira, o 
que não nos permite definir o gênero em termos musicais 
inequívocos, mas os viajantes estrangeiros e os demais 
observadores da época são unânimes em lhe apontar características 
que são muito semelhantes aquelas que atribuem também ao 
lundum (o que será mais tarde confirmado, como teremos ocasião de 
verificar, pelos dois primeiros fados portugueses recolhidos no 
cancioneiro de João António Ribas, em 1852, cujo registro em 
partitura traz a indicação de <<andamento em tempo lundum (NERY, 
2012, p. 66)  

 



29 

Maria José Artiaga, pesquisadora portuguesa, no texto O fado na composição  

erudita no final de oitocentos, diz que  

 

No pequeno cancioneiro de João António Ribas o reportório 
colectado (sic) e transcrito para canto e piano é, de acordo com o 
autor, da Beira, Trás-os-Montes e Minho. Nele aparecem dois fados, 
O fado atroador, de Coimbra, para voz e piano e O fado rigorozo da 
Figueira da Foz, para piano solo. Em ambos o carácter (sic) que 
aparece escrito é o Landum (ARTIAGA, 2017, p. 386) 

 

Outro pesquisador português, Luís Pedro Ribeiro Castela, em A Guitarra 

Portuguesa e a Canção de Coimbra, de 2011, fornece-nos outros elementos 

constitutivos do fado ainda que, desta vez, o fado de Coimbra 

 

Em 1939, em “A música em Coimbra”, de Sampayo Ribeiro, 
argumenta-se o facto de o “Fado de Coimbra” poder não descender 
directamente do Fado de Lisboa. Ele aceita o facto de o Lundum 
estar nas origens do Fado, e que tendo isso em conta, salienta os 
inúmeros exemplares de Lunduns presentes no folclore coimbrão e 
na cidade costeira mais próxima, a Figueira da Foz. Assim avança 
para a possível origem de a Canção de Coimbra ter como origem os 
Lunduns cantados. De facto, esta presença do ritmo típico do 
Lundum, na música tradicional coimbrã é verificada em vários 
Lunduns desta zona (da Bahia, do Malhão ou da Figueira da Foz) 
mas ainda nas canções “Olha a Trigueirinha” e “Moreninha”, ou no 
acompanhamento rítmico do “Fado Atroador”, “Noite Serena”, “Ela 
por Ela”, “Folgadinho” ou do “Fado da Figueira da Foz” (CASTELA, 
2011, p. 37) 

 

Nota-se aqui como o autor refere-se diretamente ao ritmo típico dos Lunduns 

(sic) cantados da Bahia como origem do fado A Canção de Coimbra, e presente na 

música tradicional coimbrã.  

Castela traz em sua dissertação as partituras com referência ao Lundum, 

datadas de 1870 e de 1850, respectivamente. Mostraremos, inicialmente, a partitura 

de Variações do Lundum do Malhão: 

 

Parte da composição datada da década de 1780, composta por 
Francisco Manuel Gomes da Silveira Malhão (1757-1816) tendo este 
ficado também conhecido por Malhão Velho, enquanto estudante de 
leis na Universidade de Coimbra entre 1783 e 1789), em compasso 
binário e tom de Fá Maior, escrita em modo tonal para guitarra. 
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Recolhido e transcrito por Octávio Sérgio, no ano 2000 (CASTELA, 
2011, p. 186)  

 

Figura 1 – Variações do Lundum do Malhão, Coimbra, 2011 

 

 

                      Copista: Otávio Sérgio, 2000. 
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 A outra canção: 

 

Esta importante composição musical (autor desconhecido: N.A.), 
recolhida em Coimbra, é um dos documentos que comprovam a 
entrada e a existência da prática de guitarra inglesa, desde pelo 
menos 1850 (data do seu recolhimento), pois a sua datação correcta 
estaria entre os finais do séc. XVIII e os inícios do séc. XIX 
(CASTELA, 2011, p. 186)   

 

  Figura 2 – Variações do Lundum da Bahia, Coimbra, 2011 

 

 

                       Copista: Otávio Sérgio, 2000. 
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 Mas isto, oh pá, isto é lá uma outra história! 

 Vejamos o que diz Tinhorão acerca das lentas transformações do gênero 

 

Na verdade é que, levadas para Portugal, como acontecera em 
meados do século XVIII, com a fofa e o lundu, as danças do fado - 
acrescidas da contribuição melódica-sentimental das cantigas de 
“pensamento verdadeiramente poético” citadas por Manuel Antônio 
de Almeida - iam percorrer caminho próprio entre as camadas baixas 
de Lisboa, onde os brancos as tomariam dos pretos e mestiços para 
transformar-lhes a parte cantada em canção urbana a partir da 
segunda metade do século XIX. (TINHORÃO, 2012, p. 82 e 83) 

 

 No que diz respeito aos lugares de atuação do fado deram-se inicialmente 

nos bordéis, chamados de casas de fado, no sentido da prostituição, ou casas de 

porta aberta. 

 A vida noturna e a boemia lisboeta proporcionam ao fado um lugar de 

grandes mudanças e desenvolvimento, pois nesses espaços urbanos era comum a 

convivência de pessoas de vários estratos sociais, facilitando as trocas culturais e a 

criatividade. Entretanto, nesse período entre o final do século XVIII e os primórdios 

do século XIX, o gênero passa por uma fase de grande marginalização.  

 

“É em fontes da década de 1830 que começamos a encontrar 
testemunhos escritos da referência a estes espaços de boemia e 
prostituição lisboeta pelo nome de casas de <<fado>>, utilizando 
metaforicamente o termo <<fado>> ainda na sua velha acepção de 
<<sina>> ou destino. Há neste uso da palavra <<fado>> uma 
intenção simultâneamente moralista e pragmática, com algum toque 
de sentimentalidade romântica: pretendese assim, antes de mais, 
identificar e circunscrever um universo que está a margem da <<boa 
sociedade>>, e fazê-lo em termo de reprovação moral e social como 
uma espécie de <<mal necessário>> cujas as protagonistas nele 
teriam sido precipitadas menos por um qualquer intuito 
intrinsecamente perverso do que pela má sorte, de lamentar do que 
condenar no plano individual. É afinal um sentido idêntico ao de outro 
eufemismo usado desde meados do século XIX para designar a 
mesma realidade, o da <<vida>>, também ela entendia aqui como 
um percurso predestinado de perdição – mulher <<do fado>> e 
mulher <<da vida>> são neste contexto sinônimos.” (NERY, 2012, p. 
56) 
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 E assim ele vai adentrar também o século XX. Associado ainda a práticas 

indecentes, era sabido como filho direto das mulheres de “vida fácil” e dos 

vagabundos e marinheiros que frequentavam a noite nas tabernas do Bairro Alto, da 

Alfama, e da Mouraria, entre outros sítios de Lisboa antiga. Acerca disto, nos fala 

José Machado Pais em “A prostituição e a Lisboa boêmia: do século XIX a inícios do 

século XX” 

 

Segundo estudos publicados em 1901, por Alberto Bessa, sobre a 
gíria portuguesa, fadinho* era <<canção e dança especial e predileta 
de meretrizes, vadios, estroinas e boémios>> e, enquando o fado* 
tanto podia significar<<prostituição na mulher>> como <<vadiagem 
no homem>>, fadista era a <<mulher que se [entregava] à 
prostituição>> [ou o] <<homem brigão, vadio, desordeiro>>. Poetas 
boémios, assíduos frequentadores das tascas de fado, davam conta 
do reboliço social em que se envolviam putas e fadistas.” (PAIS, 
2008, p. 69 e 70) 

 

 Conforme nos coloca Pais (2008), os estudos do início do século XX, a 

expressão “fadinho” significava uma categoria diminutiva, depreciativa diante da 

dança e música do fado e as relações que estavam diante dela. 

 

2.3 SÉCULO XIX: QUASE JÁ NÃO SE ESTÁ A DANÇAR O FADO  

 É comum ouvir dos portugueses, mesmo ainda hoje, que “o fado não se 

dança”. Embora haja registros do teatro de revista – datados de finais do século XIX 

– de montagem de cenas com danças a partir de músicas de fado, e, ainda agora, 

haja dançarinos contemporâneos que utilizam sua música para comporem suas 

coreografias, essa afirmativa não pode ser desprezada. É que, para a chamada 

tradição fadista, não se pode dançar o fado, ou “- O fado não se dança!” 

 Debrucemo-nos então, apenas um pouco, sobre esta afirmação 

peremptoriamente restritiva e de ares pretensamente tradicionalistas do gênero, e a 

sua relação com o florescimento do fado cantado e o apagamento do fado dançado, 

em meados do século XIX.  
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 Para isso, é importante ressaltar que em meados do século XIX, com o 

impulso da urbanização na Europa em acelerado andamento, tem-se o período de 

maior efervescência do gênero musical fado em Lisboa. 

 Dentre outros elementos já elencados, um outro importante elemento a 

considerarmos é o desenvolvimento da industrialização. Embora tardia em Portugal, 

a sua mesmo que precária industrialização levará a um significativo aumento do 

número de fábricas em sua capital, ocorrendo um deslocamento expressivo de uma 

massa de pessoas do campo para a cidade em busca de trabalho.  

 Tal fenômeno fará crescer o número de habitantes urbanos, nomeadamente 

de uma parcela da população muito pobre que, com limitadas opções, irá conviver 

intensamente nos círculos boêmios. Os locais de diversão que terão uma gama de 

adeptos são os ambientes das tascas (tabernas) e dos bordéis. Esses espaços vão 

criar uma atmosfera propícia para o desenvolvimento, a popularidade, e a 

permanência do gênero fado, especialmente o cantado, conforme nos conta 

Tinhorão 

 

A forma de canto solo, que a partir de meados do século XIX 
receberia o nome de fado, representou uma criação espontânea das 
camadas mais baixas de Lisboa, e que à época incluíam não apenas 
os trabalhadores da pequena indústria manufactureira (sic) (fábrica 
de fósforos, cigarros e charutos, tipógrafos, cordoeiros, serralheiros, 
etc.), artesãos (carpinteiros, marceneiros, pedreiros, sapateiros, 
cuteleiros, caldeireiros, polidores, etc.), empregados em serviços 
(cocheiros, boleeiros, criados de servir, etc.), mas ainda toda uma 
massa heterogénea (sic) de desempregados, subempregados, 
alcaguetes de polícia, ex-militares, vendedores de rua, prostitutas e 
sua coorte (sic) de chulos e rufiões (TINHORÃO, 1994, p. 75)  

 

 E agora, quem sabe, se não mais por meramente uma questão de pudores 

estratificados entre as classes sociais – mas pela atmosfera urbana em si mesma, 

impregnada de uma mescla de gente de toda a parte com suas lembranças e 

esperanças a reboque – quem sabe a melancolia e os lamentos, os novos ritos e 

risos nascidos, mas também os velhos receios esquecidos venham a expressar-se 

por meio, muito mais do canto?!  

 Seja como for, o fado vai fixar uma predominância em sua lírica de temas 

mais nostálgicos que alegres, mais soturnos que claros, pois assim é um tanto a 



35 

alma feliz portuguesa: triste. Portugueses dizem, acerca de si mesmos, que evitar a 

tristeza “diminui-nos” e que “há na verdade muita beleza na tristeza”. Por isso os 

portugueses sabem que têm muito a ensinar sobre a beleza escondida na 

melancolia. Essa tristeza que é também alegre, assim, por vezes, a expressam: 

  A nostalgia é própria dos portugueses ou não tivéssemos nós a palavra 

“saudade” e o fado que canta as mágoas da nação. A “tristeza alegre” de Portugal 

está contida numa só palavra: Saudade! Leitor: para ler a matéria na íntegra acesse 

https://observador.pt/2016/11/29/portugal-e-um-pais-que-gosta-de-estar-triste-e-que-

aproveita-a-tristeza/. 

 A palavra guarda em si um canto e uma natureza que só a essa língua 

(portuguesa) se revelam. E o fado cantado vai, a partir do século XIX, expressar 

melhor a alma portuguesa do que a dança a essa altura poderia.  

 

2.4 SÉCULOS XX E XXI: A CANÇÃO DE AMOR EM DOR E O FADO EM 
FEMININO E PLURAL  
 

 O fado que hoje se ouve abandonou quase que inteiramente as componentes 

coreográficas e tem fortes características dos novos intercâmbios internos culturais 

portugueses. Foi-se adotando, no seu processo de renovação cultural, através da 

sua expansão e relação com outras franjas sociais, características variadas, dentre 

elas, o fado sem dança.  

 O fado chega ao status de canção nacional portuguesa passando por maus 

bocados, pelos caminhos um tanto quanto tortuosos dos interesses políticos 

fascistas. Contraditoriamente, ora vai servir ao regime salazarista (o regime de 

Salazar, ditador do Estado Novo português entre 1933 e 1974) que tira proveito da 

popularidade e aceitação da canção nas mais diversas camadas, para que o fado 

seja mais um veículo de comunicação dos seus ideais, principalmente na Rádio 

Nacional ; ora é acusado de ser um gênero representativo de uma cultura de menor 

escalão, que divulgava uma imagem negativa do povo português, associada à 

“canção dos vencidos”. 

 Vale citar que O Fado, Canção de Vencidos, foi o conjunto de oito palestras 

feitas por Luiz Moita (europeista ligado a Salazar), em 1936, na Emissora Nacional, 

para dizer aos ouvintes que o fado não deve merecer ser o representante da 

https://observador.pt/2016/11/29/portugal-e-um-pais-que-gosta-de-estar-triste-e-que-aproveita-a-tristeza/
https://observador.pt/2016/11/29/portugal-e-um-pais-que-gosta-de-estar-triste-e-que-aproveita-a-tristeza/
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identidade nacional por ser uma canção de portugueses incultos, de inferioridade 

sentimental. Senão, vejamos o que diz o próprio Luiz Moita no seu livro homônimo O 

Fado, Canção de Vencidos a citar um correligionário de sua ideologia: 

 

“O Fado para mim, (diz António Arroio), exprime o estado de inércia e 
de inferioridade sentimental em que o nosso país está mergulhado 
há muitos anos e do qual urge que saia. Portugal é positivamente um 
doente moral e o Fado basta para se formar o diagnóstico da 
doença” (MOITA, 1936, p. 218) 

 

 E continua, mais adiante 

 

“Do que nós precisamos é que nos infiltrem tôdas (sic) as energias 
morais e que nos disciplinem o espírito, levando-nos a respeitar as 
coisas sérias do Mundo e a necessitar de elas; carecemos de esfôrço 
(sic) idealizante na nossa vida, de banir por completo o imprevisto 
que lhe faz a actual (sic) trama, e de aproveitar o belo país que nos 
coube em sorte, de forma a merecê-lo. Enquanto cantarmos o Fado, 
de cigarro ao canto da boca, olhos em alvo e paixão a rebentar o 
peito, não passamos de um povo inferior, incapaz de compreender a 
vida moderna das nações civilizadas. Por isso repito aos rapazes: 
“não cantem o Fado!” (MOITA, 1936, p. 228, 229) 

 

 Contudo, o fado sobreviveu apresentando-se nos cafés, nos teatros, nas 

grandes salas e hoje é motivo de grande orgulho português assim como a 

Revolução dos Cravos que depôs o regime Salazarista em 1974. O fado detém 

agora, como se sabe, o título de Patrimônio Imaterial da Humanidade. Sem querer 

tecer trocadilhos: foi-se o Moita a esconder-se no devido e homônimo sítio.  

 Ao tempo que o fado sai de seu local de origem (nomeadamente popular) e 

vai para os salões da aristocracia passando pelo processo de profissionalização – 

ainda em tempos do salazarismo – torna-se um gênero exclusivamente cantado 

ganhando um grande respeito e sendo aclamado como a canção de identidade 

nacional portuguesa.  

 O cantar português vai estabelecer assim uma maneira “mais típica, e 

tradicional” de cantar o fado; maneira advinda não apenas das trocas anteriormente 

citadas, mas também da influência musical trazida por intérpretes carismáticos do 

meio fadista. Destes, e destas, a representante mais emblemática é Amália 
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Rodrigues, cantora que, no século XX (ela inicia sua carreira no final da década de 

1930), adotou, elaborou, e recriou as mais variadas influências. E é na década de 

1950 que Amália vai instituir, em suas marcantes interpretações, um selo que vai 

influenciar todas as futuras gerações de intérpretes do gênero. Atentemo-nos ao que 

diz sobre isto, Nery: 

 

[…] E tampouco se pode ignorar, por outro lado, que o testemunho 
da discografia do Fado mostra bem como o uso dos padrões 
ornamentais mais acentuadamente <<arabizantes>> por parte dos 
fadistas do século XX se pode datar sobretudo a partir do impacto 
dos primeiros discos de Amália Rodrigues, no início da década de 
1950, constituindo uma incorporação alheia à tradição anterior do 
gênero a partir da tradição familiar de repertório da Beira Baixa que 
Amália ouvia cantar em sua casa na infância. (NERY, 2012, p. 72)  

 

 Em Portugal, as músicas que tratam dos temas do amor traído, do ciúme, da 

inveja, tem um grande espaço representativo no cenário feminino do fado. É uma 

música que exprime sentimentos que vão de encontro aos discursos amorosos do 

amor em dor. Sentimento de raiva por ter sido preterida por uma outra mulher, 

orgulho ferido, etc. Sofrimentos que narram desde a perda trágica pela morte às 

tramas engendradas pelo ciúme, pela inveja de ter sido preterida por outra, 

lembrança de um passado amoroso, pela impossibilidade de viver aquele amor já 

agora nostálgico e enevoado pelo fumo do tempo pretérito. 

  Essas músicas, à maneira interpretativa de Amália Rodrigues, foram muitas 

vezes cantadas e recantadas por fadistas como Ercília Costa, Argentina Santos, 

Beatriz da Conceição, Fernanda Maria, e ainda o são atualmente pelas cantoras Ana 

Moura, Mariza, Carminho, entre outras.  

 É possível “ver” e ouvir essa música em uma belíssima cena do filme “Les 

Amants du Tage” (Amantes do Tejo) de Henri Verneuil, que foi gravado em 1955, em 

Lisboa. Aqui Amália desce uma escadaria, vestida com um lindo vestido negro, 

acompanhada pela viola (viola é para os portugueses o que chamamos de violão no 

Brasil) e pela guitarra portuguesa. Ouve-se uma percussão marcada em ritmo de 

batuque, percutida pelo tocador de viola, em seu instrumento. Ela entra em cena 

com sua voz marcante e expressiva, exatamente como manda a tradição fadista que 
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ajudou a enraizar, a voz é projetada sem o uso do microfone, e o mesmo acontece 

com os outros instrumentos musicais.  

 O clima soturno, a súbita melancolia, a letra que narra o fim trágico de uma 

amor tão necessário e, especialmente, a soberana interpretação de Amália 

Rodrigues, formam o perfeito lugar do fado: o corolário de um gênero que um dia foi 

dança animada pelos batuques e agora é palavra, verbo e luz da alma de um povo 

que aprendeu a tirar da tristeza, o seu melhor modo de ver a vida. A entrada de 

Amália nos mantém em silêncio, tal a presença grandiosa do seu canto. 

 Esse clima que o filme nos oferece é, na verdade, um belo ritual mantido até 

hoje nas casas de fado de Portugal. Lá todos se calam quando a fadista entra em 

cena, para escutá-la. Onde canta a fadista (ou o fadista) “não se dá um pio”. E a 

fadista faz adejar a emoção na voz e nos gestos. Entretanto, é nas mãos que parece 

abrigar imensas e refreadas danças pretéritas. Os pequenos e tímidos, contidos 

movimentos, nos deram pistas para passar a crer que ali, no crispar dos dedos, no 

apontar sutil para os olhos fascinados da plateia, nas lentas idas e nos recuos das 

mãos levemente espalmadas, a dança longínqua de outrora fez o seu reduto e 

modesta morada.         

 A partir daqui, apresentaremos os nossos pressupostos para elaborar um 

conceito mais definitivo sobre aquilo que buscamos, com esse trabalho, denominar 

de microdança das mãos, tributário das performances das intérpretes do fado no 

atual estágio de seu desenvolvimento como gênero. 
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Figura 3 – Barco Negro, Amália Rodrigues, 2017 

 

Fonte: https://www.google.com/url 

AMÁLIA, em Barco Negro (David Mourão Ferreira) 

De manhã, que medo, que me achasses feia 

Acordei, tremendo, deitada n’areia 

Mas logo os teus olhos disseram que não 

E o Sol penetrou no meu coração 

Vi depois uma rocha uma cruz 

E o teu barco negro dançava na luz 

Vi teu braço acenando, entre as velas já soltas 

Dizem as velhas da praia que não voltas 

São loucas! Sao loucas! 

Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir 

Pois tudo, em meu redor me diz que o’estás sempre comigo 

No vento que lança areia nos vidros; na água que canta, 

No fogo mortiço; no calor do leito, nos bancos vazios;  

Dentro do meu peito, estás sempre comigo 
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3 PROCESSOS CRIATIVOS EM DANÇA: MÉTODOS, MATERIAIS E 
PROCEDIMENTOS 
 

 No contexto da pesquisa em dança, as restrições concernentes à pesquisa 

quantitativa ou qualitativa representam, por muitas das vezes, limitações a serem 

superadas para que se consiga atingir uma relação de aceitabilidade e viabilidade 

daquilo que realmente se deseja como contribuição à estrutura conceitual de uma 

disciplina. No entender de Haseman  

 

Ao invés de contribuir para a arquitetura intelectual ou conceitual de 
uma disciplina, esses empreendimentos de pesquisa estão 
preocupados com a melhoria da prática e com novas epistemologias 
da prática destiladas a partir dos entendimentos de iniciados da ação 
no contexto (HASEMAN, 2015, p. 46)  

 

 Isto soa como uma forte crítica aos modelos canônicos adotados para dar 

conta da construção do conhecimento para todas as disciplinas, mas com o intuito 

de apresentar alternativas, prossegue Haseman 

 

No entanto, nos últimos anos, alguns pesquisadores tornaram-se 
impacientes com as restrições metodológicas da pesquisa qualitativa 
e sua ênfase em resultados escritos. Eles acreditam que aquela 
abordagem necessariamente distorce a comunicação da prática. 
Tem ocorrido um impulso radical para não somente colocar a prática 
no âmbito do processo de pesquisa, mas para guiar a pesquisa 
através da prática. (HASEMAN, 2015, p. 46) 

 

 As particularidades que devem ser abordadas na pesquisa que ora se 

apresenta não se enquadram de muitas maneiras nos paradigmas estabelecidos 

para o desenvolvimento das pesquisas acadêmicas. Há tantos aspectos que fogem 

ao domínio de um só procedimento metodológico que não abranja as multifacetadas 

naturezas da arte, quanto há uma variedade de possibilidades de escrita 

(Fernandes, 2013, p. 23): a autobiografia, o conto, a justaposição da obra de arte, 

diários, poesias etc., tornando a pesquisa compatível com a dança.  

 Desnecessário dizer que não há a necessidade de criar nenhum novo 

paradigma que, via-de-regra, seria mais um limitador dos inúmeros modos possíveis 
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de abordagem contribuindo com uma visão restritiva e contrária ao nosso interesse 

como pesquisadora.  

  E o nosso interesse como pesquisadora é trazer as práticas em dança, a 

performatividade, a corporalidade, a pesquisa como prática artística, como processo 

criativo para o âmbito desta pesquisa. Coadunamos, então, com esta perspectiva de 

Ciane Fernandes 

 

Já as pesquisas com prática artística não são apenas compatíveis 
com a arte: elas nascem da arte, de seus modos particulares e 
únicos de articular, relacionar diferenças e criar conhecimento. Neste 
sentido, o conhecimento com dança é inovador e relevante não 
apenas para a dança ou para as artes, mas para o contexto da 
pesquisa num âmbito bem mais amplo. A dança reconquista, assim, 
um território de produção de conhecimento que lhe é próprio e único, 
além de fundamental para a integração das várias faculdades e 
aspectos numa contemporaneidade fragmentada, separatista e 
dessensibilizante (FERNANDES, 2013, p. 23) 

 

 Nessa dimensão houve e há o desejo imanente de prosseguir com uma 

investigação que esteja imersa na prática, visando compor artefatos performativos 

em processo que possam ajudar a esclarecer a pergunta desta e de outras 

pesquisas (minhas) futuras em dança. Tal imersão traz não somente os vários 

elementos que foram estudados durante a pesquisa histórica da relação da dança 

do fado com as práticas afro-brasileiras. Ela se faz possível, também, a partir do 

estudo de movimentos, gestos, percebidos nos vídeos das intérpretes do fado e 

outras poéticas que despontaram por meio da intuição, no processo criativo.  

 Recursos como, elementos cênicos, músicas, figurinos, elementos da cultura 

afro-brasileira, poesias, danças, compõem a criação que é a nossa própria pesquisa; 

pesquisa baseada na prática. Os procedimentos metodológicos aqui são 

interdependentes – numa perspectiva desnudadora – juntamente com os próprios 

procedimentos de criação. Lau Santos (2016, p. 113) afirma que os gestos, as 

expressões corporais nos revelam aspectos sobre a vida social, um trânsito 

constante de afetações.  

Se assim o é, cabe a essa investigação examinar as afetações da vida social 

que engendraram a performatividade das intérpretes do fado, implicando num 

estreitamento de suas perfomances, mas não só isso. Também é necessário que os 
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processos de criação enovelem a pesquisa a ponto de possibilitarem revelar uma 

poética que se esconde nas coisas. Poética que auto segrega-se quando não 

ampliamos o uso do arsenal cênico como metodologia.  

 Haseman (2015, p. 44) nos fala de um “um entusiasmo da prática: Algo que é 

emocionante, algo que pode ser desregrado”, para justificar o fato de que muitos 

pesquisadores “constroem pontos de partida empíricos a partir dos quais a prática 

segue”. A prática-criação e a criação-prática vêm a ser então, nesse contexto, o 

próprio objeto de estudo.  

 Quero chegar neste ponto a uma reflexão acerca dos procedimentos e da 

metodologia. É importante distinguir que uma triangulação entre criação, prática 

como pesquisa e leitura e análise de contexto histórico se apresentam, a partir de 

agora, como arquitetura metodológica interdependente desse trabalho de pesquisa.  

 Considerando a literatura pertinente, a análise do contexto histórico estudado 

já foi apresentada no corpo do trabalho. Seguiremos então trazendo o que de mais 

nos encantou como proposta metodológica e que constitui, sua complementação, 

unidade e interdependência, para nortear essa síntese do percurso. 

 Meu encanto com essa metodologia é que existe a possibilidade de trazer 

para o contexto desse trabalho a minha própria trajetória como artista, os meus 

desejos, minhas histórias, sensações relacionadas ao processo criativo.   

 Minha trajetória artística inicia-se quando eu canto na banda Alhos e 

Bugalhos, 1999. Essa experiência despertou-me o encantamento, ou como quer 

Adélia Prado, o Mirandum que viria a nortear a minha escolha profissional. Mais 

adiante inicio um trabalho de pesquisa de música brasileira, nomeadamente o 

samba-canção, contendo músicas de dor de cotovelo, o que acabou por transmudar-

se num espetáculo chamado Eu e Ela; Ela e Eu, que permaneceu em cartaz de 

2009 a 2014, num fluxo entre Bahia, Portugal e Espanha. Esse trabalho foi um dos 

selecionados para participar do Troféu Caymmi, na categoria Show, Edição de 2014, 

com o espetáculo Uma Cartola de Canções. Também de todas essas experiências e 

de tantas outras advém aquilo que é o núcleo, de muitas maneiras, do presente 

trabalho. Pode-se acessar alguns dos cartazes e trechos em áudio de parte do 

conteúdo dos espetáculos em https://youtu.be/IaUs5bnD2FU. 

https://youtu.be/IaUs5bnD2FU
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 Em referência à dança, há muitos trabalhos como Rios de Fora, Rios de 

Dentro; Traços; Negue; Vestidos Vermelhos; Intercâmbios Mestiços entre outros, 

que também se integram à essa perspectiva metodológica como elemento de 

construção enquanto métodos, materiais e procedimentos que constituem a 

metodologia que encerra este trabalho. Há muito mais acerca dos minhas sensações 

relacionadas aos processos criativos que é descrito no meu memorial cujo link para 

acesso é https://www.youtube.com/watch?v=BCzDyoWje3E. 

 A seguir temos os links para Vestidos Vermelhos, do diretor Luís Pereira 

https://www.youtube.com/watch?v=pGnOVMZ9QbY, e Intercâmbios Mestiços 

https://www.youtube.com/watch?v=MV6sWkyFlk, dirigido por mim.  

 Desejo ressaltar que a parceria musical com Beto Batinga tem sido muito 

importante, pois me ajuda a ser mais espontânea nas criações, nas apresentações, 

no alinhamento da minha poética com os meus desejos artísticos. Há muita parceria 

ainda em outras esferas como na dança, e mesmo nos processos atinentes a este 

trabalho, como o acompanhamento por instrumentos musicais. Para além disso, 

trata-se de uma parceria também na vida, vez que somos companheiros já há 18 

anos.  

 Outro vídeo, em https://www.youtube.com/watch?v=LbpTya_BR9Q ilumina 

um tanto dos caminhos trilhados no processo de criação do espetáculo 

“Emergências: corpos negros! Qual beleza?”, que doravante trataremos neste texto 

apenas por “Emergências…”, referencia uma poética do trabalho, as tomadas de 

decisão, o trabalho vocal etc. 

 

3.1 ENTENDIMENTOS ACERCA DOS CONCEITOS DE PERFORMANCE COMO 
CORPORALIDADE A PARTIR DOS ESTUDOS CONTEMPORÂNEOS 

 

 A expressão “performance” está no campo artístico, nas formas coloquiais 

dos artistas se expressarem para definir suas obras. Há que se verificar o que é este 

movimento de intervenção conceitual que rompeu paradigmas no campo da estética, 

dos valores até então acomodados pelos cânones das artes, sobretudo, àquelas que 

têm o corpo como objeto de ação e tradução. 

 Para prosseguir a discussão em torno de performance, no decorrer da 

pesquisa em andamento, passo a apresentar alguns dos autores escolhidos para 

https://www.youtube.com/watch?v=BCzDyoWje3E
https://www.youtube.com/watch?v=pGnOVMZ9QbY
https://www.youtube.com/watch?v=MV6sWkyFlk
https://www.youtube.com/watch?v=LbpTya_BR9Q
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subsidia-la. Um desses autores é Zeca Ligiéro, com o artigo O conceito de “motrizes 

culturais” aplicado às práticas performativas afro-brasileiras, de 2011. Este artigo nos 

oferece uma rica e importante contribuição sobre algumas práticas culturais 

performáticas, tradicionais e contemporâneas, em particular as afrodescendentes, 

todas elas abordadas sob a ótica dos Estudos da Performance.  

 Nesse trabalho, Ligiéro (2011, p. 130) destaca um “conjunto de dinâmicas 

culturais utilizados na diáspora africana para recuperar comportamentos ancestrais 

africanos”, e explica 

 

A este conjunto chamamos de práticas performativas e se refere a 
combinação de elementos como a dança, o canto, a música, o 
figurino, o espaço, entre outros, agrupados em celebrações religiosas 
em distintas manifestações do mundo Afro-Brasileiro (2011, p. 130) 

 

 Como se pode observar existe uma estreita ligação, uma consonância entre 

as práticas desenvolvidas e em desenvolvimento no meu processo de criação em 

dança e as reflexões trazidas pelo autor. A ideia da combinação dos elementos 

dança, canto, música, figurino, espaço etc, configura-se na performance 

Emergências… não como mero adereço, mas como modo de penetração simbólica, 

plena de significados, referenciados nas manifestações da poética remanescente da 

minha ancestralidade, dos meus anseios, da minha poética frente ao mundo.  

 Suzana Martins, em seu “A dança de Yemanjá Ogunté sob a perspectiva 

estética do corpo” apoia-se em Leda Martins (2002) para posicionar o corpo na 

performance ritual 

 

Minha hipótese é que o corpo, na performance ritual, é local de 
inscrição de um conhecimento que se grafa no gesto, no movimento, 
na coreografia, na superfície da pele, assim como nos ritmos e 
timbres da vocalidade. O que no corpo e na voz se repete é uma 
episteme. Nas performances da oralidade, o gesto não é apenas 
uma representação mimética de um aparato simbólico, veiculado 
pela performance, mas institui e instaura a própria performance. Ou 
ainda, o gesto não é apenas narrativo ou descritivo, mas, 
fundamentalmente, performativo (MARTINS, S. (2008, p.84 apud, 
MARTINS, Leda, p. 84-85)  
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 Agora a  própria Suzana Martins é quem nos diz 

 

A espetacularidade dos movimentos e gestos está na performance 
do corpo que emerge da relação existente entre a movimentação e 
os outros componentes estéticos, de maneira íntima e cheia de 
expressividade no ritual da festa (MARTINS, 2008, p. 84) 

 

 Em um artigo de 2010, intitulado “Danças no Brasil: em busca de um corpo 

onírico”, Suzana Martins traz algo que vai de encontro a um aspecto importante, e 

que considero que sintetiza uma corporalidade associada à performance, gestos e 

movimentos presentes no meu processo criativo  

 

Quando observo as danças do Brasil, sejam as lúdicas, sejam as 
sagradas, percebo que o corpo se torna vivo, repleto de 
representações simbólicas em constante interação com o ambiente, 
se revelando como único e singular (MARTINS, 2010, p. 2) 

 

 Ora. Se assim o é, desejo aqui sentir-me um tanto à vontade para, na 

perspectiva do meu trabalho, apenas cotejar as representações simbólicas das quais 

fala Martins com aquelas ideias às quais fazíamos referência no início desse texto. 

Ou seja: enquanto cantoras de fado reduziam à mínima dança das mãos o fado que 

antes se dançava, no Brasil, nas danças lúdicas como no samba, uma corporalidade 

expressa pela dança assume a sua interação com o ambiente, revelando 

importantes aspectos contrastantes não apenas da vida social de ambos os países, 

mas de uma natureza significativa expressa na corporalidade e integrada aos 

espaços vividos.  

 Outro autor é Luiz Fernando Ramos. No artigo O conceito de performativo, a 

performance e o desempenho espetacular, Ramos (2013, p. 1) diz que “a noção de 

desempenho espetacular é produtiva para analisar performances ou espetáculos 

contemporâneos”. Como o meu trabalho permanece uma construção proponho que 

uma incessante análise de seus aspectos no que diz respeito ao espetáculo seja 

mantida, sob este olhar. 

 Quero citar uma importante questão relativa aos conflitos terminológicos que 

se refere aos termos performativo e performance – digo isso sem pretender buscar 
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uma exaustão disso no presente trabalho, mas apenas para evitar que a discussão 

terminológica venha a tomar mais espaço que o necessário para o escopo do 

trabalho –, pois pode, em consonância com o que penso, ser explicada assim por 

Ramos  

 

O termo performativo tem-se tornado um conceito recorrente na 
análise dos fenômenos da performace e do teatro; ele merece, pois, 
ser examinado detidamente. De fato, há certa confusão referente à 
compreensão do termo, a partir da mescla de seu aspecto adjetivo, 
ou seja, o de se pensar o performativo como meramente afeito à 
performance; com o seu caráter substantivo, o de ser alguma coisa 
que implica realização completa, ou que perfaz e concretiza uma 
ação, constituindo, assim, um objeto a ser decodificado, algo próximo 
do poderíamos entender como mimeses. […] O conceito de 
performatividade, antes de estar associado ao teatro ou à 
performance, emerge dos estudos literários e de análise do discurso 
a partir de trabalhos seminais como Wow to do things with words de 
Austin e da Teoria dos atos de fala de Searle (RAMOS, 2013, p. 149-
150) 

 

 A prática como pesquisa é aqui aportada porquanto valoriza as 

paticularidades do trabalho do artista e possibilita aproximá-lo, de uma maneira 

muito peculiar e necessária, dos aspectos conjunturais de sua obra. Quando se trata 

de um trabalho em dança é possível pensarmos, a partir desse entendimento, 

naquilo que se chama escrita com dança.  

 A escrita com dança é uma experiência de sentido em movimento. Isto 

significa dizer que aí ela se apresenta como alternativa a uma escrita acadêmica, 

lógica, linear, podendo o artista/ pesquisador entrar em consonância direta, 

particular, com sua própria história e com o seu objeto, e refletir com eles sobre a 

obra posta em análise.   

 Ciane Fernandes nos fala que  

 

Enquanto, para Jean-Georges Noverre, o momento em que a dança 
é fixada/ escrita, ela deixa de ser dança, para André Lepecki (2004), 
a dança ainda não é dança ao ser apenas fixada pela escrita. É 
numa terceira via que a natureza do movimento atravessa e contagia 
dança e escrita, feminino e masculino. Neste contexto, os binômios 
ciência/ técnica, teoria/ prática e conteúdo/ forma dão espaço para 
uma terceira via, bem mais vital: o da experiência e sentido 
(BONDÍA, 2002) em movimento (FERNANDES, 2013, p. 21) 



47 

 Esse é o sentido de escrita do qual nos apropriamos para melhor descrever e 

explicar materiais, métodos e procedimentos no âmbito da nossa pesquisa. A escrita 

com dança me permite ver todas as nuances que permeiam a dinâmica da 

experiência criativa e sensível, sem filtros que limitem as concepções e os 

entendimentos acerca do meu objeto. Para além disto, me autoriza a ter 

independência artística na vivência que cria novas relações e interessantes  

conexões outras a cada momento de não aprsionamento dualista. 

 A pesquisa performativa aponta, nesse cenário, como um “multi-método 

guiado pela prática” (Haseman, 2015, p.47). O multi-método guiado pela prática 

possibilita, portanto, para Haseman, formas materiais de prática, de imagens fixas e 

em movimentos, de música e do som, de ação ao vivo e código digital.  

 A pesquisa performativa, vista aqui como terceiro e integrado aspecto da 

nossa triangulação é, em si mesma, um método de pesquisa, o eixo principal e 

organizador. Para C. Fernandes (2013, p. 25) “Neste contexto, o impulso criativo é 

muito mais importante para delinear o percurso da pesquisa do que hipóteses, 

problemas ou questões”.  

 A minha pesquisa performativa é a minha performance, a minha investigação 

cênica, a minha corporalidade em cena. Ela é uma criação artística que vem sendo 

construída simultaneamente com a pesquisa histórica e dela emergem conexões 

que a pesquisa histórica, somente por si, não tem condições de abranger, de tratar. 

Nesse sentido, ela é uma pesquisa viva, corporificada. 

 Os materias constantes nessa pesquisa são a voz, dança, laboratórios 

criativos, vídeos que exibem a performatividade das intérpretes, elementos da 

cultura afro-brasileira, figurinos, poemas, escrita de cena, todos a ela consentâneos. 

O uso da voz está relacionado ao estudo da canção do fado cantado, e um tanto 

quanto ao samba quando a ele recorro para cotejá-lo ao fado. Ela aparece ainda 

como consequência de movimentos corporais específicos. A dança aqui se 

improvisa, e também se relaciona com os movimentos corporais de contração e 

expansão do tórax, que representa um ponto inicial para a ignição de outros 

movimentos.  

 Para saber mais visite https://www.youtube.com/watch?v=LbpTya_BR9Q. 

https://www.youtube.com/watch?v=LbpTya_BR9Q
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 Os poemas que aporto têm força nesse contexto porque falam do feminino, 

da emergência da poesia, e da manifestação da presença do corpo negro em cena. 

Mais especificamente, uso alguns poemas como: Emergência, do poeta Mário 

Quintana, Cântico Negro, do poeta português José Régio, e Retrato, de Cecília 

Meireles.  

 

Figura 4 – Emergências, Teatro do Movimento, 2014 

 

Fotógrafa: Andréia Oliveira, 2014. 

 

Emergência (Mário Quintana) 

Quem faz um poema abre uma janela. 

Respira, tu que estás numa cela 

abafada, esse ar que entra por ela. 

Por isso é que os poemas têm ritmo — 

para que possas profundamente respirar. 

Quem faz um poema salva um afogado. 
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Figura 5 – Emergências, Homenagem a Mestre King, Teatro do Movimento, 2017 

 

 

 

 

Fotógrafa: Andréia Oliveira, 2014. 

 

Cântico negro (José Régio) 

“Vem por aqui” — dizem-me alguns com olhos doces, 

Estendendo-me os braços, e seguros 

De que seria bom que eu os ouvisse 

Quando me dizem: “vem por aqui”! 

Eu olho-os com olhos lassos, 

(Há, nos olhos meus, ironias e cansaços) 

E cruzo os braços, 

E nunca vou por ali…A minha glória é esta: 

Criar desumanidade! 

Não acompanhar ninguém. 

— Que eu vivo com o mesmo sem-vontade 

Com que rasguei o ventre a minha Mãe 

Não, não vou por aí! Só vou por onde 

Me levam meus próprios passos… 

Se ao que busco saber nenhum de vós responde 

Por que me repetis: “vem por aqui!”? 

Prefiro escorregar nos becos lamacentos, 

Redemoinhar aos ventos, 
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Como farrapos, arrastar os pés sangrentos, 

A ir por aí…Se vim ao mundo, foi 

Só para desflorar florestas virgens, 

E desenhar meus próprios pés na areia inexplorada! 

O mais que faço não vale nada.Como, pois, sereis vós 

Que me dareis machados, ferramentas e coragem 

Para eu derrubar os meus obstáculos?… 

Corre, nas vossas veias, sangue velho dos avós, 

E vós amais o que é fácil! 

Eu amo o Longe e a Miragem, 

Amo os abismos, as torrentes, os desertos… 

Ide! Tendes estradas, 

Tendes jardins, tendes canteiros, 

Tendes pátria, tendes tetos, 

E tendes regras, e tratados, e filósofos, e sábios. 

Eu tenho a minha Loucura! 

Levanto-a, como um facho, a arder na noite escura, 

E sinto espuma, e sangue, e cânticos nos lábios… 

Deus e o Diabo é que guiam, mais ninguém. 

Todos tiveram pai, todos tiveram mãe. 

Mas eu, que nunca principio nem acabo, 

Nasci do amor que há entre Deus e o Diabo. 

Ah, que ninguém me dê piedosas intenções, 

Ninguém me peça definições! 

Ninguém me diga: “vem por aqui”! 

A minha vida é um vendaval que se soltou. 

É uma onda que se alevantou. 

É um átomo a mais que se animou… 

Não sei por onde vou, 

Não sei para onde vou 

— Sei que não vou por aí! 
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Figura 6 – Negue, Teatro do Movimento, 2011 

 

 

Fotógrafa: Deise Cardoso, 2011. 

Retrato (Cecília Meireles) 

Eu não tinha este rosto de hoje, 

Assim calmo, assim triste, assim magro, 

nem estes olhos tão vazios, 

nem o lábio amargo. 

Eu não tinha estas mãos sem força, 

Tão paradas e frias e mortas; 

eu não tinha este coração 

que nem se mostra. 

Eu não dei por esta mudança, 

tão simples, tão certa, tão fácil: 

- Em que espelho ficou perdida  

A minha face? 
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 Os figurinos têm a ver com as personagens da fadista e também da Mãe 

Preta, que vem a ser uma figura anscestral. Os “batuques” são reproduzidos pelo 

Atabaque, instrumento percussivo largamente usado nas práticas religiosas do 

Candomblé. A seguir mostro algumas fotos dos materiais e dois links de vídeos 

relativos aos laboratórios criativos.  

 

Sem perder de vista a ancestralidade! (Avós paternos):  

 

Figura 7 – Eu e os avós paternos 

 

 

                          

 

Fotos: Álbum de famíla, 2019. 
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Figura 8 – Figurinos, Caeté-Açu, 2019 

 

 

Fotógrafa: Camis Batista, 2109. 

Figura 9 – Adereços: da esquerda para a direita: Espada de cobre de Yansã; 
Espelho de Oxum e Espada de Oxum, Caeté-Açu, 2019 

 

     Fotógrafa: Camis Batista, 2019. 
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Figura 10 – Baquetas (Colheres de pau usadas como baquetas para Atabaque), 
Caeté-Açu, 2019 

 

 

     Fotógrafa: Camis Batista, 2019. 
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Figura 11 – Abebé (Espelho de Oxum), Caeté-Açu, 2019 

 

Fotógrafa: Camis Batista, 2019. 
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Figura 12 – Eri ie ie ô!, Caeté-Açu, 2019 

 

 

Fotógrafa: Camis Batista, 2019. 
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Figura 13 – Mundo selvagem I, Caeté-Açu, 2019 

 

Fotógrafa: Camis Batista, 2019. 
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Figura 14 – Mundo selvagem II, Caeté-Açu, 2019 

 

 

Fotógrafa: Camis Batista, 2019. 
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Figura 15 – Mundo selvagem III, Caeté-Açu, 2019 

 

Fotógrafa: Camis Batista, 2019. 
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Figura 16 – Mágica das mãos, Caeté-Açu, 2019 

 

Fotógrafa: Camis Batista, 2019. 
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Figura 17 – Águas, Caeté-Açu, 2019 

  

 

Fotógrafa: Camis Batista, 2019. 
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Figura 18 – Deixar, Caeté-Açu, 2019 

 

Fotógrafa: Camis Batista, 2019. 
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Figura 19 – Veja!, Caeté-Açu, 2019 

 

Fotógrafa: Camis Batista, 2019. 
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Figura 20 – Apenas fecho os meus olhos, Caeté-Açu, 2019 

 

          Fotógrafa: Camis Batista, 2019. 
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Figura 21 – Do meu lado, Caeté-Açu, 2019 

 

Fotógrafa: Camis Batista, 2019. 
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Figura 22 – Tenha calma, Caeté-Açu, 2019 

 

Fotógrafa: Camis Batista, 2019. 
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Figura 23 – Retrato, Caeté-Açu, 2019 

 

Fotógrafa: Camis Batista, 2019. 
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Figura 24 – Mãe Preta, Caeté-Açu, 2019 

 

 

           Fotógrafa: Camis Batista, 2019. 
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Figura 25 – Mãe Preta, Caeté-Açu, 2019 

 

Fotógrafa: Camis Batista, 2019. 
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Figura 26 – Minha menina em Lisboa, Lisboa, 2012 

 

Fotógrafa: professora Maria João Alves, 2012. 
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CONSTRUÇÃO DAS PERSONAGENS NA PERFORMANCE CANTADA! LISBOA, 
PT 

 

Figura 27 – Pensão Amor, Lisboa, 2013 

 

Fotógrafo: Francisco Alvim, 2013 

 

Figura 28 – Paço d’Arcos, Lisboa, 2013 

 

  Fotógrafo: Xana Paulino, 2013 
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Figura 29 – Museu do Fado, Lisboa, 2014  

 

Foto: Álbum pessoal, 2014. 

 

 Fui convidada pelo Museu do Fado, em 2014, para assistir a um 

documentário sobre a guitarra portuguesa, "Guitarra à Portuguesa". Muito bom! Fala 

da feitura dos instrumentos e da relação especial e afetuosa entre o aprendiz de 

guitarra e seu mestre, entre outras abordagens. Bem. Para minha surpresa e 

emoção, lá estava uma das maiores fadista da atualidade, talvez a maior: Mariza, 

que além de excelente cantora e intérprete é também uma excelente pessoa. Em 

conversa falei-lhe sobre a minha pesquisa e sua relação com o fado e ela 

perguntou-me em que ponto isso estava. Respondi-lhe que estava em processo e 

ela se prontificou a dar-me uma entrevista, mas acabei por perder o seu contato. 

Pena! Acredito que seria uma importante contribuição ao meu trabalho.  

Links para vídeos dos laboratórios da microdança das mãos: 

https://www.youtube.com/watch?v=2NMy5vFKnF8; 

https://www.youtube.com/watch?v=Kd-wxPBB8vw. 

 Ao longo do estudo, percebo através da análise material de vídeos de 

cantoras de Fado, principalmente Amália Rodrigues, mas também Helena Tavares, 

Ada de Castro, entre outras, uma preocupação constante com a posição das mãos. 

Na maioria das vezes elas ficam entrelaçadas como em posição de reza ou de 

súplica, quase sempre abaixo dos seios. Essas mãos compõem uma dança 

elaborada com pequenos movimentos e com uma qualidade de contenção da 

amplitude do movimento. Tão contidas e apertadas junto ao corpo que podemos 

visualizar apenas os pequenos movimentos dos dedos. Outras vezes, as cantoras 

https://www.youtube.com/watch?v=2NMy5vFKnF8
https://www.youtube.com/watch?v=Kd-wxPBB8vw
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atrevem-se em uma gestualidade mais ampla. Interessa-nos esse bailado da 

gestualidade das mãos durante a execução da canção. Este, um importante aspecto 

sobre o qual nos debruçaremos, mais detidamente, na seção seguinte.  

 

4  MICRODANÇA DAS MÃOS: UMA EXPERIMENTAÇÃO A PARTIR DA 

GESTUALIDADE DA CANTORA AMÁLIA RODRIGUES 

 A primeira inferência, ainda que incipiente, que pudemos fazer nesse nosso 

trabalho, é de que a dança do fado buscou na performance cantada sua pequena 

presença ainda viva. Chegamos também ao entendimento de que a voz da canção é 

corpo expresso no movimento melódico que circula pelas cordas vocais, pelo 

diafragma, pelo tórax, todos estes em ligação com as mãos: parte que dança e faz-

se relacional vísivel da cantora com o seu público. Queremos aqui, portanto, 

introduzir a ideia, o esboço conceitual do que passo a denominar – no âmbito desse 

trabalho – de Microdança das Mãos.  

 Nossa tese, sustentada pelos procedimentos metodológicos que adotamos, é 

de que o fado, o fado que chegou aos nossos dias, encontrou na pequena dança, na 

microdança das mãos das cantoras, uma forma de escapar das restrições, das 

proibições imprimidas ao corpo na interpretação ou nas danças das canções do 

gênero que atravessaram os séculos. Chegou aqui como espaço-limite do esforço, 

ação básica de esforço da qual nos fala Laban 

 

Esforço é a pulsão de atitudes que se expressa em movimento 
visível, imprimindo-lhe variadas e expressivas qualidades. [...] 
esforço é o ritmo dinâmico do movimento do agente. [...] A partir de 
uma atitude interna do agente para com os fatores de movimento e 
de sua maneira de responder ao mundo, desenvolve-se o esforço 
que comunica a qualidade expressiva do movimento (LABAN, apud 
RENGEL, 2005, p. 60). 

 

 

E prossegue, 

 

Ação básica de esforço é a ação na qual fica evidente uma atitude do 
agente perante os fatores de movimento, espaço, peso e tempo. A 
produção desta ação se dá na ordenação dentre as possíveis 
combinações e integração harmoniosas das qualidades de esforço 
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que são imprimidas ao(s) movimento(s) (LABAN, apud RENGEL, 
2005, p. 23, 24) 

 

 Ou seja: como máximo e concentrado, aprisionado esforço de expressão das 

emoções de uma música delas carrregada. Expressão sufocada; pássaro preso 

buscando adejar largos sentimentos atados às emoções. Espaço limite entre as 

intérpretes e o seu público as mãos levam e trazem, durante a execução das 

canções de fado, toda a carga sentimental que o fado encerra, na sua energia 

controlada, em que se vai tramando a tessitura da sua dança.  

 Microdança das mãos são gestos mínimos que se conectam à voz, um modo 

muito particular de se mover e criar fortes tensões que chegam à voz quando se 

interpreta o fado. Para entender melhor  o conceito consulte o vídeo com Amália 

Rodrigues no link https://www.youtube.com/watch?v=i-JXKvlGc9U.  

 Mas microdança das mãos, é importante dizer, é dança que se viu afetada 

pelos padrões comportamentais limitantes, adotados aos poucos no decorrer da 

história política e social portuguesa. Por isto não podemos ver separadamente a 

microdança das mãos e os processos que afetaram a dança do fado até que ela 

chegasse ao seu estado atual. E isto dá-se apenas na dança do fado! Por 

curiosidade apenas, vejamos uma Amália Rodrigues bem diferente interpretando um 

samba-canção em um filme chamado Sangue Toureiro, de 1958, em 

https://www.youtube.com/watch?v=Bq79i_l6V0I. 

 O porquê das restrições, das limitações em nível de composição da 

expressão do canto e de suas implicações sociais no corpo: isto pode ser entendido 

sob a luz do moralismo repressor imerso na questão e sob a ótica de uma breve 

revisão histórica acerca do fado. 

Mas Laban, parece-nos, é fundamental quando de fato nos propomos a 

entender como depois de todo o processo histórico, anteriormente descrito neste 

trabalho, passaram a ser as mãos das cantoras a única reserva de dança visível 

onde antes abundava o movimento em toda a sua complexidade corpórea a serviço 

da emoção: uma expressão de uma música onde a emoção é uma forma 

indissociável da canção, mas não se encontra dissociada daquilo a que Laban 

denomina esforço – algo que é tanto intelectual, emocional, quanto físico.  

https://www.youtube.com/watch?v=i-JXKvlGc9U
https://www.youtube.com/watch?v=Bq79i_l6V0I
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Neste contexto, busca-se articular o conceito de Laban ao debate em voga 

sobre a ausência/ presença da dança no gênero fado, trazendo uma perspectiva 

com base neste conceito e suas interações com a experimentação a partir da 

gestualidade expressiva (re)encontrada por antigas cantoras do fado português. 

Acreditamos que tais interações possam contribuir para o entendimento do fado 

enquanto canção e dança. 

 

4.1 MICRODANÇA DAS MÃOS NO FADO E O CONCEITO DE INSTRUMENTO-
CORPO EM LABAN    

 

 A microdança das mãos quer ainda estabelecer conexões articuladas ao 

entendimento de instrumento-corpo a partir das considerações de Laban, para quem  

Instrumento-corpo é um conceito que traz a ideia de aprimoramento 
do corpo como um instrumento de expressão. Envolve a ideia dos 
corpos humanos serem ferramentas criativas e/ ou instrumentos 
“vivos”, sensíveis e expressivos, capazes de manifestar relação 
mútua entre mundo interior e exterior. Compreende a noção de os 
corpos humanos serem um instrumento que produz movimento e 
formas de arte do movimento. (LABAN, apud RENGEL, 2005). 

           

 Laban, ao se referir à ação corporal ressalta que  

 

Atitude, esforço e movimento dão-se simultaneamente e que o termo 
corporal engloba os aspectos intelectuais, espirituais, emocionais e 
físicos, ou seja, o corpo é uma totalidade complexa. A ação corporal 
caracteriza-se sempre por ser a projeção externa de um impulso 
inerente ao movimento, seja ele funcional ou expressivo [...] Ação–
corporal é a ação que compreende um envolvimento total da pessoa, 
racional, emocional e físico. (LABAN, apud RENGEL, 2005, p. 23). 

 

 Estamos pesquisando como as mãos se movimentam numa performance de 

fado, e como essa gestualidade se relaciona com a poesia cantada. Entendemos 

nesse momento que essa relação de contenção das mãos, de um minimalismo de 

gestualidade é o que atribui expressão na performance dessas cantoras. Interessa-

nos apurar o olhar para o tronco, os braços, as contrações musculares do abdomen 

durante a cantoria do fado por essas mulheres. Importa-me então a materialidade 

dessa microdança nas vozes de mulheres do fado.  
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 Como desdobramentos possíveis desse trabalho considero o meu 

enriquecimento como pesquisadora em música e em dança, como artista, mas 

também espero replicar as performances investigadas e construídas nos espaços 

culturais, acadêmicos, em congressos como o fiz no Fórum Social, em 2018, no 

Teatro Experimental da Escola de Dança da UFBA; no I Seminário de Mostra GIRA, 

em homenagem a Mestre King, no Teatro do Movimento, também na Escola de 

Dança, em 2017; na Associação Nacional de Pesquisadores em Dança – ANDA, em 

Natal, Rio Grande do Norte, em 2017; e ainda no XIII Encontro de Estudos 

Multidisciplinares em Cultura – ENECULT, nos campi da  UFBA, em 2017.  

 

4.2 DESAFIOS DO PROCESSO CRIATIVO EM DANÇAS AFRO-BRASILEIRAS 
 

 A produção de coreografias, performances, montagens artísticas que trazem 

conteúdos das danças de matrizes estéticas africanas e afro-brasileiras, numa 

dimensão crítica, comprometida com princípios da arte contemporânea, é um ato de 

militância, enfrentamento e superação de paradigmas impregnados de preconceitos 

e discriminações, provenientes dos segmentos que se consideram superiores e 

julgam, de forma equivocada, as produções que não partem dos referenciais que 

esses mesmos segmentos se valem, como chama atenção, Conrado (2017, p. 203), 

no seu artigo “Maria Meia Noite: pesquisa cênica afro-brasileira e desafios do 

processo criativo em dança”.  

 Nessa direção, trago as minhas criações performativas que são pesquisas e 

inspirações que partem da experiência de quem vive intensamente os canais 

sensíveis da voz, da interpretação, da movimentação do corpo, dos dilemas da vida 

que muitas vezes partem da dor e em outras do amor. 

 Independentemente desse trabalho, encontro-me em processo de seleção 

acurada dos trabalhos realizados, pois são muitos e diversos, aqui no Brasil e em 

Portugal, para que componham no laboratório em processo um mosaico significativo 

e coerente. Recolho as vivências que contemplem as pesquisas, as criações 

realizadas, e ainda a minha bagagem como dançarina, cantora e atriz. Esse cenário 

será composto por descrições das concepções dos trabalhos artísticos, fotografias e 

links de vídeos. Alguns destes trago aqui na forma de links:  
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https://www.youtube.com/watch?v=NBLgjE0eeNY; 

https://www.youtube.com/watch?v=Opn7t6HEcSc,  

https://www.youtube.com/watch?v=6apMkTRM0ZA.   

 

 

Figura 30 – Rios de Fora; Rios de Dentro, Teatro do Movimento, Salvador, 2009

  

Foto: Álbum pessoal, 2019. 

No contexto da dança afro-brasileira é preciso observar algumas 

características importantes relativas à sua representatividade no cenário da dança 

no Brasil.  

 Aqui normatizou-se uma dança mais europeizada, com técnicas oriundas do 

balé clássico, que traz um pensamento de organização da dança, de suas 

narrativas, que são diversas da maneira de escrever a dança, ou danças afro-

brasileiras. A dança afro-brasileira têm caraterísticas que lhe são próprias: ela é um 

conjunto expressivo, marcado, entre outros aspectos, pela sua identidade e pela seu 

contexto socio-histórico. Esse último aspecto a põe no foco de uma discussão de 

https://www.youtube.com/watch?v=NBLgjE0eeNY
https://www.youtube.com/watch?v=Opn7t6HEcSc
https://www.youtube.com/watch?v=6apMkTRM0ZA
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valores entre camadas elitistas da sociedade brasileira que têm na dança europeia 

seus referênciais puristas acerca do que é cultura, do que é belo, do que é feio; do 

que verdadeiramente cultura, do que não é cultura etc.  

 Aqui, torno a lembrar a pergunta guia do meu espetáculo: qual beleza?, que é 

uma forma de discutir, de narrar com meu corpo negro outras poéticas, mais 

próximas de minhas matrizes, de minha ancestralidade. Nesse aspecto, a dança 

afro-brasileira encontra-se também como uma forma de resistência a revelar que, 

para fora desses padrões culturais preestabelecidos e discriminatórios, existem 

narrativas dançáveis outras, com maneiras, gestualidade, corporalidade, 

performatividade, movimentos, concepções, articulações das mais variadas com 

suas próprias histórias, emoções, desejos. 

 Ainda sobre isto, passo a narrar aqui uma experiência bastante desagradável, 

mas muito ilustrativa para o tema, vivida quando era estudante da graduação em 

dança em Lisboa, pelo programa de intercâmbio. Numa conversa com uma das 

professoras portuguesas, a qual ensinava Técnicas de Dança Contemporânea, a 

respeito de um exame que eu teria que prestar, ela disse-me assim: “Você não tem 

técnica”. No momento foi muito difícil para mim. Depois, entendi que a técnica à qual 

ela se referira, era apenas uma técnica circunscrita no modelo que ela tinha em 

mente, um modelo de repetição, o qual não contemplava os meus saberes em 

relação à dança. Saberes estes mais afeitos à minha própria corporalidade e 

ancestralidade.  

 A questão em foco era um preconceito limitante do que ela via em mim como 

possibilidade de expressar-me com outras gestualidades que não fossem as 

demarcadas como culturalmente valorizadas. Esta experiência provocou em mim o 

desejo, cada vez maior, de expressar-me por meio dos meus conhecimentos 

herdados e vividos em dança, e resultou em um processo criativo chamado 

Intercâmbios Mestiços, que narra sobre a importância do respeito à história e aos 

saberes de cada um, à riqueza e à beleza de seus intercâmbios dentro e fora dos 

seus respectivos contextos sociais. Para acessar um pouco do processo 

anteriormente citado, veja em https://www.youtube.com/watch?v=_MV6sWkyFlk. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_MV6sWkyFlk
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Figura 31 – Emergências I, Teatro do Movimento, homenagem ao Mestre King, 
Salvador, 2017  

 

 

Fotógrafa: Andréia Oliveira, 2017. 

 

5     CONCLUSÕES 
 

A pesquisa intitulada “Microdança das mãos no fado: corporalidade no 

processo criativo do espetáculo “Emergências: corpos negros! Qual beleza?”, 

conclui-se após atravessar muitos desafios. Desafios que vão desde superar no 

processo da minha formação como mestranda um grave problema de saúde, com 

perda parcial da visão – cegueira monocular –, até superar tantos desafios e 



80 

encontrar um caminho e meios para produzir agora, de forma adaptada, o  trabalho 

acadêmico.  

Esta dissertação é constituída por um recurso que deve ser acessado pelos 

leitores: no texto escrito estão os links de acesso às minhas falas e memorial, aos 

documentos ideográficos e ao resultado do espetáculo que foi apresentado na 

defesa do trabalho. Procurei garantir as exigências quanto à qualidade exigida para 

o nível desta produção, contribuir com uma temática original e de relevância para a 

área da dança em cumplicidade às minhas percepções, críticas, estudos, buscas e 

práticas como artista. 

Essa é uma das "emergências” pelas quais precisei mergulhar profundamente 

e emergir com outros caminhos que o corpo, as artes e a minha capacidade criativa 

foi e é capaz de promover. Assim, a construção do meu espetáculo que põe em 

diálogo dança, música e poesia, tem como arcabouço da pesquisa de movimento a 

corporalidade na observação e análise de vídeos da cantora de fado Amália 

Rodrigues: base e inspiração para defender uma "microdança das mãos no fado". 

Este conceito, nascido a partir das minhas percepções e práticas como artista e que 

trata da corporalidade numa perspectiva da construção do meu espetáculo. Como 

expressa Mário Quintana em seu poema Emergência, "quem faz um poema abre 

uma janela. Respira, tu que estás numa cela abafada, esse ar que entra por ela […] 

Quem faz um poema salva um afogado".  

Em meio aos poemas, escritos, sentidos, consegui abrir as janelas para as 

escolhas metodológicas que foram dialogando com os objetivos da pesquisa. A partir 

da bibliografia sobre o fado teci um diálogo com o samba, por meio de laboratórios 

criativos pessoais e vídeos das intérpretes do estilo disponíveis nas redes sociais. 

Constato, assim, como a dança do fado sofreu as modificações que influenciaram as 

perfomances de suas cantoras.  

Esses procedimentos teóricos e metodológicos somaram para a produção da 

performance a partir do material investigado e de laboratórios de criação, que 

podemos entender ainda como produto da pesquisa. A opção de caminho 

investigativo valoriza a experiência do performer/ dançarino, suas imersões artístico-

criativas, para então dialogar com as teorias pertinentes ao objeto de pesquisa e a 

partir destas, produzir novas perspectivas teóricas.  
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A opção pela pesquisa performativa aponta, nesse cenário, como um “multi-

método guiado pela prática” (Haseman, 2015, p.47). O multi-método guiado pela 

prática possibilita, portanto, para Haseman, formas materiais de prática, de imagens 

fixas e em movimentos, de música e do som, de ação ao vivo e código digital.  

A minha pesquisa performativa é a minha performance, a minha investigação 

cênica, a minha corporalidade em cena. Ela é uma criação artística que vem sendo 

construída simultaneamente com a pesquisa histórica e dela emergem conexões 

que a pesquisa histórica, somente por si, não tem condições de abranger, de tratar. 

Nesse sentido, ela é uma pesquisa viva, corporificada.  

No momento e contexto atual afirmar uma produção de coreografias, 

performances, montagens artísticas que trazem conteúdos das danças de matrizes 

estéticas africanas e afro-brasileiras, numa dimensão crítica, comprometida com 

princípios da arte contemporânea, é um ato de militância. Um enfrentamento e 

superação de paradigmas impregnados de preconceitos e discriminações, 

provenientes dos segmentos que se consideram superiores e julgam, de forma 

equivocada, as produções que não partem dos referenciais que esses mesmos 

segmentos se valem. Tal postura caminha na direção de (re)contar as histórias 

negras, os significados de conhecimentos, sabedorias em que as artes do corpo são 

imprescindíveis enquanto um conceito emergente. 

Link de acesso à defesa-espetáculo “Emergências: corpos negros! Qual 

beleza?”: https://www.youtube.com/watch?v=SDxYFEGTJj4. 
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Figura 32 –  Os deuses africanos no Candomblé da Bahia, 1993 

 

 

 

                                        

Gravuras: Carybé, https://br.pinterest.com, 2019. 
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 O grupo Cartola Duo Brasil inicia suas atividades musicais 

inspirado nas composições do Mestre Cartola, o Angenor de Oliveira. 

Entretanto, desenvolve, em seu processo criativo, um trabalho 

aprofundado de pesquisa, resgate e manutenção das músicas dos 

anos 1930 aos 1970, focado no cancioneiro popular brasileiro. 
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 Da cartola poética e metafórica, busca-se renovar os vínculos 

poéticos da boa música brasileira, através das releituras de canções  

de  artistas  de  primeira  grandeza  como, Cartola, Noel Rosa, Zé Keti, 

Dorival Caymmi, Tom Jobim, Dolores Duran e outros grandes da 

música do Brasil, e do mundo. Sempre pautados na seriedade da 

pesquisa que realizam, e na escolha apurada do repertório que 

executam, os artistas "passeiam" pela música popular, mostrando a 

riqueza do repertório do samba e da música brasileira. 

 Os artistas Tícia Britto e Beto Batinga vêm apresentando, há três 

anos, para plateias de Espanha, e Portugal, onde residiam, o concerto 

em músicas e palavras "Eu e Ela; Ela e Eu" em bares, tascas, 

restaurantes e teatros. Agora, apresentam-se em Salvador, com o 

Concerto “Uma Cartola de Canções”, com um time de músicos 

excepcionais que darão nova cor e poesia ao concerto do Cartola duo 

Brasil. 

 Tícia Britto: cantora, licenciada em música, pela Universidade 

Católica do salvador, dançarina, licencianda em Dança Pela 

Universidade Federal da Bahia e pela Faculdade de Motricidade 

Humana, Universidade Técnica de Lisboa. Mestranda em Artes 

Performativas, Teatro/ Música, pela Escola Superior de Teatro e 

Cinema, IPL, Portugal, com pesquisa direcionada ao Fado e ao 

Samba. 

Beto Batinga: Músico há 34 anos, professor de música, licenciando em 

música pela Universidade Católica do Salvador, Bahia, Brasil. 

Guitarrista, violão de 7 cordas e guitarra elétrica. 

Voz e direção artística e figurino: 
Tícia Britto concepção de cenário: 
Tícia Britto e Bruno de Jesus 
Iluminação: Cíntia Sadoyama e 
Nícolas Fernandes 
Direção musical, Violão de 7 cordas e Guitarra elétrica: Beto Batinga 
Violão de 6 Cordas: Ricardo 
Cathala Bandolim e Guitarra 
Baiana: Jackson Dantas 
Percussão: Roquinho 
Flauta, Saxofone, pífano e Rabeca: Rodrigo Sestrem 
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Jardim Estrela 
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Teatro Rápido 
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Show no Teatro Solar Boa Vista 
 

 
Habilitados para o Prêmio Caymmi de Música (Categoria Show) 
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Show, dia 14 de novembro,2014, Solar da Boa Vista 
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