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TOYI-TOYI:
A DANÇA SUL AFRICANA ENTRE A MEMÓRIA E O PERDÃO
Ida Mara Freire1
Corpografias

O corpo esquece? Foi a pergunta que indaguei quando andava pelas ruas de
Cape Town de mãos dadas com a minha filha, na época com seis anos de idade. Volto ao
Brasil e começo a escrever sobre a experiência e a estudar os textos de Paul Ricoeur.
Começo a indagar o que o corpo lembra? Sim, o que o meu corpo lembra desse um ano
vivido no solo sul-africano. Lembrança e esquecimento é o que nos torna humanos,
ensina as leituras desse filósofo francês dedicado em examinar a narrativa e o tempo
vivido. E isso chama a minha atenção. Narrar com a minha memória corporal.
“Mas provações, as doenças, as feridas, os traumatismos do passado levam
a memória corporal a se concentrar em incidentes precisos que recorrem
principalmente à memória secundária, à relembrança, e convidam a
relatá-los. [...] Assim, a memória corporal é povoada de lembranças
afetadas por diferentes graus de distanciamento temporal: a própria
extensão do lapso de tempo decorrido pode ser percebida, sentida, na forma
da saudade, da nostalgia. [...] O momento da recordação é então o do
reconhecimento, podendo percorrer todos os graus da rememoração,
preparando para a narração” (Ricoeur, 2007:57).

Ao compartilhar corpografias desse tempo e espaço sul-africano, verifico os
rastros de passos de uma dança deixados em mim.
A transição da memória corporal para a memória dos lugares é assegurada
por atos tão importantes como orientar-se, deslocar-se, e, acima de tudo
habitar. É na superfície habitável da terra que nos lembramos de ter viajado
e visitado locais memoráveis. Assim, as “coisas” lembradas são
intrinsecamente associadas a lugares. E não é por acaso que dizemos, sobre
uma coisa que aconteceu, que ela teve lugar. É de fato nesse nível primordial
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que se constitui o fenômeno do “lugares de memória” antes que eles se tornem
uma referência para o conhecimento histórico (Ricoeur, 2007:57).

Escrever acerca do perdão, dançar para perdoar e ser perdoado, dançar para
lembrar, dançar para esquecer, dançar para reconciliar consigo mesmo e com mundo,
dançar é compreender.
O sol arde, queima a minha pele. Transpiro neste calor interno e externo. Nestes dias de luta, de
dança, dias de resistência, difícil é contar os dias, saber o dia da semana, o mês, o ano. O tempo
é outro, mas a memória da pele tem seu próprio ritmo. Kairós. O sol, este relógio ancestral diz
que horas são. E o que eu sei é que é hora de ir para linha de frente e dançar. Ao acordar, só sei
de uma coisa: ainda estou aqui. Não sei muito acerca do amanhã, não, não sei nada sobre o
amanhã. O amanhã não existe. Existo hoje. Existo agora. Ah.. isso é o que sei. Meu corpo,
minha carne, minha pele, não me reconheço quando me vejo no espelho. Mas, ali, lado a lado
com sisi e bhuti, me reconheço; ali sei que tenho um corpo, sinto minha carne, percebo minha pele.
Ali me vejo, e talvez alimento uma sutil e breve esperança de que sou vista também. O sol é que
me lembra que horas são. Quando anoitece, minhas forças se esvaem e me deito. Sinto então meu
corpo que dói, os músculos exauridos pela tensão de chegar tão perto da morte, difícil relaxar.
Se durmo, é por estar anestesiada pelo cansaço do dia, um dia de dor, de exaustão, sinto o
limite. Adormeço. Corpografia α
Durante o primeiro semestre do ano de 2010, antes de ir morar na África do
Sul, ofereci um seminário no Programa de Pós-graduação em Educação da UFSC no
qual estudamos o texto de Jacques Derrida intitulado “A verdade, o perdão, a
reconciliação: qual gênero?” ( 2005). Na viagem, o texto foi usado como uma carta
cartográfica, guiando-me na múltipla sociedade sul-africana. Em 2011, ancorada na
Faculdade de Dança da Universidade de Cape Town, permaneci atenta a ouvir aos
movimentos dançantes dos corpos que transitavam por ali. Corpo nacional: noção de
união que Derrida parece discordar, numa nação tão plural como a África do Sul.

Ali,

presente, comecei a indagar de onde vinha essa noção de corpo nacional tão explícita
nos prolegômenos da constituição da África do Sul, iniciada com o “Nós, povo da África
do Sul”. Mas, ao escrever este texto, diferentemente de Jacques Derrida, que ilustrou o
seu como uma encenação teatral, opto por sair às ruas com o povo sul-africano e
perceber o corpo de uma nação que dança. Não que eu pretenda contrapor as
observações do filósofo Derrida, mas saliento que, o caminho percorrido é distinto do
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mapa que o descreve. Talvez, o que irá transparecer aqui no final, sejam algumas
“corpografias” de uma memória compartilhada.
As “corpografias” podem assemelhar-se aos “biografemas” criados e definidos
por Roland Barthes, como o “gosto de certos traços biográficos que, na vida de um
escritor, me encantam tanto quanto certas fotografias; chamei esses traços de
“biografemas”; a Fotografia tem com a História a mesma relação que o biografema com
a biografia” (Barthes, 1980: 51). Aqui, busco uma escrita movente, que articula-se em
um deslocamento do gesto que escreve para o gesto que dança, do mesmo modo que a
dança move-se para uma escrita que denote as marcas de passos, lapsos e lampejos de
uma memória corporal. À maneira de Barthes (1980), a corpografia tem a mesma
relação com a memória corporal que a Fotografia tem com a História, e o biografema
com a biografia.
A dança na cultura Africana
A África do Sul pode ser reconhecida como um país que dança, reporta Lisa
Nevitt (2014): Podem tirar qualquer coisa da África do Sul, mas não podem fazê-los
parar de dançar. Uma nação que dança, põe em evidência o corpo. Ao ler Steve Biko
(1987) atento que nada mais demonstra a exaltação do povo africano para comunicar-se
um com o outro que o amor pela música e pelo ritmo. A música na cultura africana
manifesta-se em todos os estados emocionais. Quando vão para o trabalho,
compartilham os dissabores e prazeres do trabalho que estão fazendo através da
música. Esta particular faceta se faz presente até os dias de hoje. Os turistas sempre
observam espantados a sincronia entre a música e a ação dos trabalhadores africanos do
outro lado da rua, usando suas enxadas e rastelos com
acompanhar a canção de fundo. Canções de batalha

tempo bem preciso para

eram características nas longas

marchas para a guerra. Meninos e meninas, em seus jogos e brincadeiras, utilizam a
música e o ritmo como base. Em outras palavras, para o povo africano, música e dança
não são luxos, mas parte e parcela de seu modo de comunicação. Qualquer sofrimento
que experimentam se faz mais real por meio da canção e da dança.
A dança na cultura africana, como registra Maxwell Xolani Rani (2012), é um
estilo de vida, passado de geração a geração com propósitos religiosos, sociais e
cerimoniosos. É associada com vários ritos de passagem, tais como nascimento, morte e
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puberdade, fazendo-se presente também nos momentos de guerra e de lazer. Dança é
uma forma de comunicação, de expressão de sentimentos e crenças; é uma maneira de
preservar a história e as tradições culturais. A dança africana social e tradicional não é
separada das pessoas, e sim, um modo de viver inteiro e complexo. Ao funcionar como
uma expressão cultural e artística de uma comunidade, a dança africana pode ser
descrita como um hipnótico casamento entre vida e dança.
Ao olhar para esse corpo nacional sul-africano que dança percebo que há algo
que escapa à visão objetiva de um “Nós, povo sul-africano”, afinal, cada um sente-se
além das qualificações de negro, branco, criança, mulher, judeu, muçulmano, cristão,
mas, também é certo que nunca se é inteiramente para si mesmo, mas que se é para
outrem (Merleau-Ponty, 1996).
Quando eles dançam, assumem o tempo presente. Seus corpos não mentem, pois estão presentes.
Mas, sabemos que não são inteiramente para si mesmos. A cicatriz em alguns de seus rostos não
é vista o tempo todo por aquele que a possui. Mas, quando se é, é para os outros. Eles dançam, e
o ritmo é marcado a cada passo que dão na terra vermelha ou no preto do piche que a cobre. A
estrada faz com que retornem ao passado. Ao andarem, cada um de seus gestos transformam as
ações que o fizeram retroceder; a cada canção entoada mudam de sentido as palavras torpes que
outros proferiram a seu respeito. Na coexistência com os outros que estão a dançar, os
sentimentos que vão sendo escavados do ser não mais os assustam. Corpografia δ
Ao dançar pelas ruas, o povo sul-africano parece abdicar de seus projetos
individuais, e, por um instante, entre um passo e outro, entre um gesto e a canção que o
mobiliza, nessas transposições do movimento entre o corpo de um indivíduo e do
outro, dá-se conta do porvir. Para o filósofo, o instante não é uma ficção, e sim, o ponto
em que um projeto se acaba e um outro começa. A temporalidade presente na música e
na dança vincula-se com a própria noção de liberdade quando exige de que nossa
decisão se entranhe no porvir, que algo tenha sido feito por ela, que o instante seguinte
se beneficie do precedente (Merleau-Ponty, 1996).
Não é comum encontrar uma pessoa africana a ouvir passivamente as notas
musicais. Quando uma pessoa negra se depara com a música, todo esse ritmo
imediatamente a captura e a envolve, fazendo-a lembrar de que pertence a um grupo
composto por centenas de milhões de corpos negros gravitando pelo mundo. Essa
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pessoa lê em sua alma o sentido real, a mensagem desviante, e diz isso alto: “ Eu sou
negro e me orgulho disso!” Isso rapidamente torna-se a cultura africana. Uma cultura
do desvio, da autoafirmação de um grupo que mescla orgulho e solidariedade. Pois essa
cultura emana de uma situação ou de uma experiência comum de opressão. E
manifesta-se no corpo com expressão tanto na música como no modo de vestir, e
espalha-se em outros aspectos do vivido desse ser no mundo (Biko, 1987). Essa cultura
negra na qual o corpo nacional sul-africano dá a sua contribuição, é responsável pela
restauração da fé neles mesmos, e também oferece esperança na direção que esse povo
seguirá daqui em diante.
Toyi-toyi: a dança de uma nação
Toyi-toyi, “Ukuzabalaza”, ou popularmente conhecido “umzabalazo”, são os
sentidos do toyi-toyi nas comunidades sul-africanas que significam: ficar de pé firme,
recusar dar passagem ou resistir. (Twala, Chitja; Koetaan, Quintin, 2006). Em outras
palavras, é uma dança política que o governo do apartheid não podia controlar.
Presente durante os protestos nacionais na década de 80, era acompanhada de canções
libertárias e gritos de slogans políticos. Com o passar dos anos, a dança toyi-toyi
proliferou-se por todo país e tornou-se mais sofisticada e desenvolveu-se com um
número variado de passos e de movimentos corporais.

Toyi-toyi é dançado em

uníssono, com os movimentos determinados pelas palavras e pelo ritmo. Os dançarinos
podem levantar seus joelhos alto, num estilo militar, ou articulá-los como num ritual,
dependendo da canção. Toyi-toyi nasce como um movimento que influencia a
comunidade como um todo, tornando-se parte de sua cultura e uma expressão política
(ThandekaGqubule apud Twala, Chitja; Koetaan, Quintin, 2006).
Parte da tradição dos negros sul-africanos, o Toyi-toyi existe há séculos, antes
mesmo dos europeus virem para a África do Sul, mas suas características mudam ano
após ano. Atualmente, é muito politizado, mas mantém-se culturalmente enraizado. O
movimento, a energia que é expandida durante a dança, aproxima as pessoas e promove
a sensação de comunidade, pondo para fora a coragem das pessoas que fazem parte do
toyi-toyi. Dali Tambo (apud Twala, Chitja; Koetaan, Quintin, 2006) reafirma o toyitoyi como uma forma de expressão, ao ponto de poder intimidar um policial e ser usado
como uma bomba contra o apartheid. Sua associação como uma dança ritualística de
guerra, talvez esteja num dos argumentos que, o toyi-toyi é originado em Zimbabwe
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no final dos anos 70. É inicialmente referido como rotina militar usada pelo ZIBRA
(Exército Revolucionário do Povo de Zimbábue).
A corpografia de Bhuti2, dançarino e professor universitário de dança africana,
ao narrar sua experiência com o toyi-toyi, exemplifica a dança como expressão política
do povo negro sul-africano.
"E esse ano nós tivemos que parar de estudar. Nós não terminamos o ano. Então eu acho que eu
me devo aquele ano de estudo, o qual nós tivemos que lutar com o governo dos tempos do
apartheid. Queríamos educação igual a das outras raças. Os brancos tinham mais privilégios
quando se tratava de educação. Eu não sei se todas as pessoas brancas, mas a maioria delas. E
nós estávamos lutando ... realmente como uma nação negra naquela época. Então toyi-toyi foi
usado como um veículo para protestar para mostrar como raivosos estávamos e como ...
estávamos descontentes com algumas outras questões que estavam afetando-nos enquanto
sociedade. Foi lindo ... foi lindo. Acho que toyi-toyi deve ser usado quando as pessoas estão com
raiva ... como uma expressão para liberar o estresse, por exemplo escrever uma canção sobre por
que você está com raiva. Porque toyi-toyi nunca foi uma dança ou música coreografada que foi
composta ou escrita. Era uma música que ... podia ser criada na hora e podia cantá-la na hora.
Coisas que podiam ser vistas no noticiário as dez horas da manhã, as treze horas havia uma
canção sobre isso. Então, tudo bem quando toyi-toyi é imitado. É engraçado como se pode
mudar a música do toyi-toyi. A música muda o movimento ... Sim, é bastante emocionante.
Dançando toyi-toyi você pode ir de um bairro para o outro. Podemos passar de Nyanga a
Gugulethuland cantando duas músicas apenas, mobilizando as pessoas. Na maioria das vezes
toyi-toyi conscientizava as pessoas: Isto é o que está acontecendo, isso é o que aconteceu, isso é o
que o governo pensa em fazer, por isso tome cuidado, diz não a ele, nós não somos como ele.”
Corpografia ζ
Para as pessoas negras mais oprimidas da sociedade sul-africana, a melodia das
canções de libertação e o dançar o toyi-toyi tornam-se uma importante maneira de
escapar da dureza da vida na township3. O ritmo repetido do toyi-toyi faz com que todos
ponham para a fora a dureza enfrentada durante o governo do apartheid. Há muitas
O nome foi alterado, para preservar a identidade do entrevistado, conforme termo de livre
consentimento assinado pelo participante da pesquisa conduzida pela autora, intitulada Dance e
Forgiveness em 2011 na África do Sul. As transcrições da entrevista foram livremente traduzidas pela
autora do inglês para o português.
3 Bairro concentrado de população negra durante o apartheid.
2
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canções do toyi-toyi que lidam com as emoções dos indivíduos envolvidos na luta por
melhores condições de vida. Essas canções ilustram e explicam a situação nas quais as
pessoas se encontram. Ao dançar o toyi-toyi e entoar as canções e slogans, elas
acreditam que seus sentimentos são expressados. Van Schalkwyk (apud Gray, 2004),
pesquisadora acerca dos temas das canções de liberdade, lembra que as pessoas
participantes do movimento de liberação por toda a África do Sul, cantavam as mesmas
canções de liberdade, ainda que não fossem familiarizados com a língua da canção. Vale
lembrar que estamos falando de um país com mais de 96 línguas nativas, sendo dessas
11 oficiais. O acompanhamento do ritmo da canção, ajudava a unificar o povo oprimido
e a provocar o governo do apartheid. Como resultado, o povo acessava a mesma
informação e comunicava com a mesma performance.
Gabi: Uxolo vyasitheta isiXhosa? Desculpe-me, você fala Xosa
Ida: Ndisafunda Uketheta isiXhosa. Eu estou aprendendo a falar Xosa
Gabi: Molo Sisi, Kunjani? Bom dia irmã, Como vai?
Ida: Ndiphlile enkosi. Muito bem, obrigada.
Gabi: Ngubani igama lakho? Qual é o seu nome?
Ida: Igama lam nguIda, wena? Meu nome é Ida, e o seu?
Hoje é a formatura do curso isiXhosa [língua Xosa]. A língua dos estalos. Para pronunciar a
letra “X” da palavra Xhosa, tenho que pressionar a língua na parte frontal do palato. Faço
dois semestres de curso. A primeira vez não consigo fazer o exame final, mas na segunda
consigo chegar até aqui. Elaboro com a Gabi um diálogo e apresentamos oralmente, e somos
cumprimentadas pelo nosso desempenho: temos conhecimento básico para comunicarmos na
língua Xhosa. As aulas de Xhosa são oferecidas como curso de extensão universitária. E um
grupo de pessoas, incluindo funcionários, professores, alunos fazem o curso com intuito de
comunicar-se na língua materna da população da região da Cidade do Cabo. Surpresa minha
colega de curso, funcionária da universidade, ri sonoramente quando respondo a ela que um dos
motivos da minha vinda à África do Sul é pesquisar o Toyi-toyi. Na conversa em inglês, ela
diz: Mas é uma dança que qualquer sul-africano dança. E digo: É por isso mesmo que estou a
estuda-la. Será essa a razão da reconciliação dessa nação que escolheu dançar na frente do
inimigo ao invés de guerrear com ele? Corpografia ξ
A dança da nação sul-africana vem do chão, do tropeço, do estilhaço, do
mover-se na horizontal, penso ao andar por aqui com André Lepecki (2013); esse
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corpo nacional plural, em cuja história encontramos uma comunidade composta de
homens, mulheres,

anciães, anciãos, jovens e crianças que abraçam o horizontal só

por um momento, ou por longos dias, ou para o resto da vida, conhecedores e
conhecedoras daquilo que se ganha quando se perde verticalidade, e o que se alcança
quando se ganha horizontalidade.

Ao dançar, desafiam um caminhar no chão,

aplainado pelas violências cotidianas, e fazem para si e para outrem – com o seu corpo
nacional se movendo no plano de composição que agencia o seu desejo – o seu chão, e
assim, cria-se um tempo e um lugar no próprio corpo para a liberdade.
A dança vincula-se à liberdade, pois ao dançar, meu corpo que habita o movimento transmutase em gestos de procura de mim mesma nos corpos que ali presente estão, a dançar comigo. Na
mesma ação livre do dançar com outrem, configuram o poder de conservar o ato, o gesto, a
repetição. Mas o meu desejo de continuar a dança faz com que eu invente, fazendo surgir, com
o mesmo esforço, a criação do instante, a interrupção de um gesto que principia em outro. Neste
instante criativo, na pausa do ato de respirar, no silêncio entre o ritmo cardíaco, à espreita, na
brecha do pensamento e na fresta do coração, instala-se uma ambiência para o perdão. E nesse
espaço entre razão e emoção, onde algumas realidades tendem a perseverar no ser, cria-se essa
corpografia e desenha-se no próprio corpo um campo da liberdade. Corpografia π
Dançar entre o perdão e o silêncio
Dança e perdão. Ah, para alguns, impossível: Não eu não danço para perdoar,
danço para lutar! Contra o quê? Dança de guerra, não de paz. Paz e perdão estão
associados? Paul Ricoeur situa o “perdão na enérgica ação de um trabalho que tem
início na região da memória e que continua na região do esquecimento” (2005 p. 1). O
perdão e o silêncio estão associados. Mas, silêncio não é esquecimento, ensina o corpo.
Perdão e silêncio no corpo é contenção. É assumir outro caminho. Outro
destino. É ir para outra direção. Outra dança. Christine Anthonissen (2006) e Fiona
Ross (2006), pesquisadoras sul-africanas, mostram-se nesse caminho quando assumem
a atitude de atentar para o que não é dito, mas é dado pela expressão facial, os gestos e
a linguagem corporal, a inter-relação entre palavras e silêncio. Interessadas em estudar
como a memória é mediada pela linguagem, elas destacam o papel do pensamento
criativo e os modos de reconstrução do povo sul-africano para lidar com o conflito e a
diferença numa escala nacional com uma esplêndida sensibilidade. Fiona Ross (2006)
sugere a necessidade de renovar a noção de atenção para ser testemunha da dor e suas
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feridas marcadas na memória e ainda identifica a sutileza e a limitação da linguagem
diante da dor vivida ou relembrada.
O tempo vivido no solo africano me faz perceber o perdão como um jogo de
quebra-cabeça que merece uma atenção sensível para estuda-lo. Aprendo que afirmar a
dor é também questionar certezas e dúvidas diante da própria dor ou da dos outros.
Mas, negar a dor do outro não é uma ausência de pensamento, mas uma ausência de
sensibilidade. Pois, atenção sensível é reconhecer o constrangimento do testemunho e a
maneira em que palavra e convenção operam na constituição da fala e do silêncio. É ter
consciência dos limites das pretensões acadêmicas. Lembrar que ao estudar acerca do
sofrimento é necessário respeitar que algo se escapa, e às vezes até nos afasta da
verdade inacessível e estrangeira. Uma atenção que demanda um entrelaçamento entre
palavras, silêncio, ausência e consciência das convenções culturais que as intervém e as
moldam. Atentar é delicado, é um profundo esforço contrário ao limite da cultura. É
um chamado para a ação, um voltar às coisas mesmas acerca do ver e do ouvir a si
mesmo e o outro.
Pausa. Novamente o corpo aquieta-se para lembrar. Importante. Parar para esquecer. Silêncio
para perdoar. Dançar para compreender. É essa escrita sobre silêncio e memória. Pausa e
perdão. Dança. Corpo. Palavras. Elas fazem sentido para você? Minha mão, escreve assim, em
risco, não contorna as letras, risca enche o espaço entre as linhas. Escrevo acima da linha não
quero tocá-la, deixo-a intacta do traço alheio. Pois, por essas palavras aqui expressas minha
letra não foi em vão. Corpografia ϑ
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