
As danças afro diaspóricas entre a cena e a sala de aula: um
estudo prático-teórico sobre a Técnica de Dança Moderna Cubana

Palavras-Chave: danças afrodiaspóricas, Cuba, Técnica Moderna Cubana

Laís T. Ribeiro, Prof.ª Dr.ª Mariana B. M. Andraus

INTRODUÇÃO:

A origem da Técnica Moderna Cubana

se dá no período pós-revolução, quando o

novo governo cubano começa a construir

uma identidade nacional socialista.

Tornando-se não só uma técnica mas uma

referência estética de dança, é ainda hoje

ensinada em escolas de dança, cursos

superiores e treinamento para companhias

de dança contemporânea e balés

folclóricos nacionais. Ela se tornou um

exemplo de modernidade, identidade e

inventividade no contexto artístico da

dança em Cuba.

Com a Revolução Cubana, foi

iniciada uma série de projetos sociais,

educacionais e culturais, tais como a

criação de escolas técnicas de dança

(Escuelas Nacionales de Artes e Institutos

Superiores de Artes) e companhias

nacionais de dança (Danza

Contemporánea de Cuba, Conjunto

Folklórico Nacional de Cuba). Além do

surgimento de Grupos de aficionados a las

artes, que foram agrupações voluntárias e

comunitárias que realizavam, entre muitas

ações, a valorização das culturas

populares e estudos sobre as

manifestações tradicionais cubanas.

O principal criador da técnica foi

Ramiro Guerra, ainda que suas ações no

campo das artes e do ensino da dança

tenham contado com a participação de

muitos outros artistas. Ao longo da leitura

bibliográfica e de estudos práticos a partir

da observação de aulas gravadas,

constatamos a grande influência da dança

moderna norte-americana e das danças

afro-cubanas na sistematização da

Técnica Moderna Cubana. Guerra estudou

com uma grande referência da dança

moderna norte-americana, Martha

Graham e, vinculado à movimentos

artísticos de afirmação nacional,

debruçondo-se sobre as pesquisas do

antropólogo cubano Fernando Ortiz, que

foi um grande pesquisador das danças de

matriz afro-cubana e suas tradições.

Também se engaja em movimentos

artísticos e sociais da época, tornando-se

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 1



diretor do atual Danza Contemporánea de

Cuba, grupo com o qual coreografou

diversas coreografias, dentre elas Suíte

Yoruba e El decálogo del apocalipsis.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

A partir de estudos bibliográficos e

estudos práticos a partir de material

audiovisual de aulas, pudemos discorrer

que esta técnica de algum modo serviu

aos interesses ideológicos do Estado; por

outro lado, percebe-se que Ramiro Guerra

e muitos outros artistas da dança foram

ressignificando os discursos que envolvem

a criação de uma dança moderna cubana

e de um mover específico, criando obras

também que fugiram à lógica nacionalista.

A autoria de Ramiro Guerra na

criação de uma linguagem de dança

moderna é recorrente em diversos

materias bibliográficos, ainda que outros

artistas da dança moderna tenham

ganhado grande destaque, como Eduardo

Rivera. Ainda que artistas da dança

tenham favorecido a imagem de Cuba

enquanto nação através da encenação de

espetáculos em que se constrói uma ideia

de identidade nacional, também

enfrentaram a homofobia praticada pelo

governo através de perseguição de

pessoas homoafetivas. Segundo a

pesquisadora Elizabeth Schwall, os

artistas da dança homoafetivos possuíam

a proteção de pessoas influentes

internacionalmente, como Alicia Alonso e

Lorna Burdsall. Schwall argumenta que os

discursos de igualdade racial e de classe

defendidos pelo governo socialista cubano

eram ambivalentes na prática, dentre

muitos fatores, porque os grupos de ballet,

que representam a branquitude e cultura

europeia, recebiam maior financiamento

do que os grupos de dança moderna e

folclore, os quais trabalham com temáticas

afro-cubanas e possuem maior

diversidade entre seus integrantes.

CONCLUSÕES:

A partir da análise bibliográfica e

estudos práticos através da observação

de vídeos de aulas da técnica, esta

pesquisa tem investigado as

características estéticas e o papel da

Técnica Moderna Cubana no contexto

artístico de Cuba de modo prático e

teórico.

Pode-se identificar a contribuição

de tal técnica na construção de uma nova

identidade nacional. Entretanto, mostra-se

necessário compreender também como os

artistas da dança também criaram

trabalhos que quebravam com uma lógica

identitária nacional.
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