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RESUMO 

 

Neste estudo, desejo compartilhar reflexões resultantes de uma vivência na Capoeira Angola, 

aliada a meu fazer cênico ao longo da graduação na Universidade de Brasília e do processo 

criativo acadêmico Isso Não é Real (2019). Propõe-se para tal, dialogar com os conceitos de 

Corpo em Diáspora de Luciane Ramos-Silva (2017), Corpo Limiar e as encruzilhadas de 

Renata Lima (2010) e a Corponegritude de Jonas Sales (2015), como suscitadores de um 

pensamento em torno da educação não-formal expressa como indispensável para a formação 

do aluno-artista. Procuro ao longo das análises apresentadas perceber como o aprendizado da 

capoeira angola reverbera na construção de uma corporeidade e poética na formação do artista 

cênico. Pretendo com isso, não superficializar os conhecimentos e estudos afro-orientados e 

ressaltar sua relevância política e social no aprendizado artístico.  Sendo assim, não desejo com 

essa monografia, encerrar-me em considerações fechadas, ao contrário, procuro discorrer e 

apontar um florescimento pessoal infindo em torno de saberes e conhecimentos das culturas 

afro-brasileiras, para promover um corpo devir nas diversas áreas do fazer cênico, na grande e 

pequena roda.    

 

Palavras-chave: Artista Cênico; Capoeira Angola; Corponegritude; Corpo Limiar; Diáspora; 

Encruzilhadas; Pedagogias Afro-orientadas 
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INTRODUÇÃO 

 

Sou fruto da escola pública e filha caçula de uma família com quatro irmãos. Vim ao 

mundo “cozida” numa panela brasileira chamada miscigenação e minha mãe me pariu: 

Negra. Entretanto, se alguns anos atrás alguém me perguntasse sobre diferenças estruturais 

entre brancos e negros no Brasil, certamente afirmaria que elas não existiam, ou diria que ser 

negra era condição de má sorte, ou acaso. Essa eu do passado não pensava que questões étnico-

raciais estariam hoje no centro das minhas reflexões políticas, sociais, educacionais e artísticas. 

Ainda que sendo uma mulher negra, passei uma grande etapa da vida sem me dar conta da 

importância das discussões étnicas e raciais no Brasil sinal de que, assim, como muitas histórias 

de mulheres e homens brasileiros, minha trajetória é atravessada pela “violência do racismo 

que, impiedosamente tende a destruir a identidade do sujeito negro”. (SOUZA, p.03. 1983).  

Um redirecionamento de consciência se deu para mim no início da minha graduação em 

Artes Cênicas, aonde auxiliada pelos espaços de discussão sobre arte e sociedade, começo a 

compreender a supressão de identificações coletivas do povo brasileiro, bem como uma 

percepção pessoal de ausência referencial.  No entanto, ao buscar atualizar minhas referências 

pessoais, identifiquei também que o espaço de produção de conhecimento acadêmico está 

mergulhado em conhecimento euro-orientado. Isso pode ser observado à exemplo de, durante 

toda a graduação, apenas uma ou duas disciplinas se voltarem para referencias outras, que não 

sejam de metodologias europeias convencionais. 

 Então, ao mesmo passo que percebo que o curso de Artes Cênicas da Universidade de 

Brasília é um espaço de despontar e despertar para um conhecimento ampliado, observo um 

currículo ainda enrijecido e pautado em um modelo educacional formal, observado como “o 

tipo de educação organizada com determinada frequência e proporcionada pelas escolas”1. 

(AFONSO apud ABIB, 2005, p. 205) que coloca os modelos de educação não formal como 

minoria na formação do sujeito. 

 Considera-se nesta perspectiva, que práticas culturais advindas de matrizes negras, 

mesmo em tempos atuais, não recebem a devida importância enquanto basilares na educação 

do artista/aluno de teatro que necessita de referenciais estéticos diversos em seu trabalho. Tendo 

em vista esse apontamento de como a formação acadêmica se mostrou e os conflitos de 

atravessamento pessoal em torno da negritude, me sinto impulsionada a trazer algumas questões 

em torno dos modelos de aprendizagem que recebem um maior destaque. Também em torno 

                                                           
1Almerindo Afonso (2001) 
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do que considero ser uma incompletude na formação artística e de cidadã para este (meu) corpo 

negro inserido em contexto acadêmico na formação cênica, mas que encontrou na expressão 

tradicional da Capoeira Angola uma companheira e alternativa complementar na minha 

trajetória de artista cênica nas fases de conclusão do curso.  

Diante disso, procurei como objetivo e problema para este trabalho, responder e analisar 

os seguintes questionamentos: Como a corporeidade “considerada como um campo de 

experiência e reflexão, a partir do qual se desdobram possibilidades epistemológicas, éticas, 

estéticas, sociais e históricas” (NOBREGA, 2006, p.42) empregada na Capoeira Angola pode 

contribuir para a artista cênica? Como a técnica que nas artes da cena pode ser compreendida 

segundo Burnier (2001) como materialidade do impulso criador2, e a poética que no campo 

filosófico possui um caráter “pragmático e operativo”, mas que “é eficaz somente se adere a 

espiritualidade do artista e traduz seu gosto em termos normativos e operativos” (PAREYSON, 

1997, p.18) presentes na Capoeira Angola reverberam na formação artística, compreendendo o 

pertencimento da prática cultural as matrizes negras?  

A conversa aqui é dividida da seguinte forma: Na primeira parte, procuro discorrer sobre 

minhas cheganças na graduação de Artes Cênicas na Universidade de Brasília, na Capoeira 

Angola e dos caminhos que perpasso na pesquisa. Na segunda parte, abordo diálogos possíveis 

e pertinentes sobre/com conceitos da pedagogia Corpo em Diáspora de Luciane Ramos-Silva 

(2017), o Corpo Limiar e a encruzilhada de Renata Lima (2010) e a Corponegritude de Jonas 

Sales (2015), e como essas aprendizagens me ajudam a compreender a capoeira angola como 

invocadora de uma nova perspectiva educacional/artística,  sendo uma “reconstrução criativa 

das possibilidades de se viver e se relacionar com o mundo, com base em outros princípios e 

valores, pautados por uma dimensão mais solidária e humanizante” (ABIB, 2005, p.212). Por 

fim, na terceira parte, escrevo sobre o processo criativo do espetáculo “Isso Não é Real”, 

apresentado como resultado da disciplina Projeto em Interpretação Teatral I, no segundo 

semestre de 2019, dirigido por Márcia Duarte.   

Este trabalho é resultado de uma pesquisa de caráter qualitativo, participante e 

exploratório, que também resultou em artigo apresentado no Programa Institucional de 

Iniciação Científica (PIBIC) discorrendo sobre a mesma temática. Associado a leituras, revisão 

bibliográfica, registros pessoais em diário de bordo relativos à observação ativa e participativa 

do processo criativo em “Isso não é real” na fase de conclusão da Graduação em Artes Cênicas 

na Universidade de Brasília (Bacharelado), e registro memorial e escrito em torno da relação - 

                                                           
2 (BURNIER, 2001, p.24) 



10 

 

 

aprendiz na Capoeira Angola no Grupo Nzinga de Capoeira Angola - Núcleo DF. 

Considera-se aqui a subjetividade como premissa da experiência “sujeito aberto, 

sensível, vulnerável ex/posto” (LAROSSA, 2003, p.07) e o estudo bibliográfico relativo à 

discussão, pois sabe-se que a temática desse trabalho está no campo do conhecimento infindo 

e fluente.  Propõe-se portanto, comunicar capoeira angola como um ninho, um olhar entusiasta, 

recente e aprendiz, um jovem pisar em um velho chão3, e no tangente às artes da cena 

propriamente, aguçar e  revisar o que se tem aprendido, tentando  arvorar novos entendimentos 

sobre as possibilidades educacionais, corporais e artísticas que ainda permanecem estatizadas 

numa lógica de pensamento hegemônica e euro-orientada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 “O chão é a casa do Angoleiro”, fala que ouvi em meados de setembro de 2019 do Contra-Mestre Denis 
Rodrigues (Grupo Nzinga de Capoeira Angola –DF). Onde compreendo a relação do corpo com o chão, seja ela 
propriamente física com os movimentos baixos e rasteiros, seja filosófica no entendimento de terra e chão que 
sustenta os indivíduos. “Nossos passos vêm de longe”, outra frase que leva a esta reflexão, me remete a figura 
de Sankofa, o pássaro mítico que olha para trás para seguir no futuro, respeitando, tudo e todos aqueles que 
vieram antes de mim, sabendo que sou iniciante nessa caminhada.     
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PRIMEIRA PARTE 

UM BOCADINHO DAS HISTÓRIAS 

 

A arte é sem dúvida um grande presente na minha vida. Talvez tenha sido uma das 

escolhas mais importantes que fiz, é através dela que conheço grandes amigos e também me 

conheço um pouco mais nesses caminhos contínuos e infindos. Meu desejo, nesse primeiro 

momento, é contar um pouquinho dessas histórias, de como cheguei na arte, na Capoeira 

Angola, e como dilatei alguns horizontes de investigações.   

 

De como cheguei... 

 

Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu, berimbau bateu, angoleira sou eu... 

(Corrido cantado nas capoeiras, que aprendi no Grupo Nzinga de Capoeira Angola- DF) 

Ingressei no curso de Artes Cênicas da Universidade de Brasília, no segundo semestre 

de 2016. Naquele ano, a primeira mulher eleita presidenta do Brasil, Dilma Rousseff, foi 

destituída de seu cargo. Eu não me dizia de “esquerda” nem nada, e por mais que em algum 

momento tivesse discordado das políticas daquele governo (seja qual for a razão), eu sabia que 

aquela mulher havia sido democraticamente eleita. Aquele festival de homens apontando dedos 

e dizendo uma série de ofensas, não estava certo. Eu, criada com valores conservadores e 

cristãos, vivi naquele ano, um processo de descobertas e entendimentos. Era a primeira vez que 

eu aprendia teorias e práticas das artes da cena, primeira vez que me identificava com políticas 

e pensamentos progressistas, e a primeira vez que começava a conversar sobre negritude. 

Dalí em diante, uma angustia me acompanhava, a de que as coisas mais incríveis que 

aconteceram na minha vida, começaram tarde demais. Talvez por começar a graduação aos 23 

anos ou por ter desistido de duas engenharias antes das artes, talvez por ser um pouco mais 

velha que alguns colegas, por ser mãe, ou simplesmente por estar habituada a uma lógica de 

pensamento que acreditava ser única. Pensava que tudo tinha demorado demais para acontecer, 

primeiro, o entendimento do desejo de me tornar artista, em seguida pensar quais os caminhos 

e possibilidades de arte eu desejava fazer. 

Na reta final da graduação, estávamos no andamento da disciplina preparatória para o 

trabalho de conclusão de curso, Metodologia de Pesquisa em Artes Cênicas, ministrada naquele 
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ano pela Professora Dra. Roberta K. Matsumoto4. Ao pensar na pesquisa final, algo me dizia: 

“E sua paixão pela cultura popular? ”. Aqui faz-se importante enfatizar, que a nomenclatura 

cultura popular em si também foi uma evidenciação de possíveis idealizações ou juízos5 de 

valor. Mas, naquele momento ao mesmo tempo, não sabia como falar de práticas culturais se 

nunca havia vivenciado nada de forma direta. Após uma série de discussões sobre como 

deveríamos estruturar nossas monografias, escrevi em meu caderno entre as diversas anotações: 

“Alguma coisa da cultura popular como elemento propulsor do trabalho do ator, e não 

necessariamente como estética6”. Passei dias refletindo sobre o que seria essa “alguma coisa”, 

que eu queria investigar.  

 Um dia, depois da aula, fui almoçar e vi uma coisa relativamente rotineira, mas que 

naquele momento apareceu como um estalo. Em frente ao restaurante universitário da UnB, 

todas as terças e quintas-feiras, um grupo de capoeira que treinava e fazia uma roda na 

sequência. Na aula seguinte de MPAC7, perguntei à professora  Roberta: “Até hoje nesse curso, 

só trabalhei e fiz pesquisa sobre produção cultural, é a área de pesquisa que trabalhei, mas não 

quero escrever sobre isso. Eu nunca fiz capoeira na vida, eu posso falar sobre ela? ”. Roberta, 

me respondeu com muito carinho que eu devia fazer o que realmente faria meu coração bater. 

Naquele momento, firmei os pés para o que seria o meu trabalho de conclusão de curso.  

O que eu não sabia nessa firmeza inicial, é que eu encontraria um processo de 

desconstrução de tudo que eu imaginava sobre a capoeira. Encontrei um caminho complexo, 

denso e principalmente rico, fato que também me fez repensar a ideia de que as coisas 

aconteceram num tempo atrasado ou errado em minha vida. Discorro com maior profundidade 

sobre minha relação com o tempo na segunda parte do trabalho, mas para seguir as explanações 

necessárias a esse exercício, segue um pouco de como começo a trajetória de análises, 

observações, práticas e percepções na capoeira.  

A partir da descoberta da capoeira, treinei por cerca de seis meses no Grupo de Capoeira 

Ginga Ativa com o Mestre Mancha, na Universidade de Brasília. No grupo, treinávamos na 

                                                           
4 Roberta, sempre é uma mestra que sempre me ensinou a ampliar meus horizontes de pensamento. Em todas 
as disciplinas que pude aprender com ela, eu costumo dizer que saia com a “cabeça virada” de coisas que eu 
nunca havia pensado antes e que agora surgiam como um estalo. Não foi diferente na disciplina de Metodologias 
de Pesquisa em Artes Cênicas. 
5 (ABREU, 2003. P.01) 
6 Meu diário de bordo 1°/2019  
7 Metodologia de Pesquisa em Artes Cênicas 
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maior parte do tempo, o estilo da capoeira Regional8, e em alguns momentos, tínhamos na roda 

toques e um “jogo de angola”. O grupo era novo, e o mestre recém-formado, mas também muito 

sagaz em seus objetivos de estabelecer melhor o grupo. Havia uma rotatividade grande de 

membros que acredito ser devida ao treino acontecer em um espaço aberto. Desse modo, muitos 

alunos da universidade as vezes só “colavam” por curiosidade, mas esses não permaneciam no 

grupo, exceto aqueles que já estavam estabelecidos no grupo há algum tempo. Foi através do 

grupo Ginga Ativa, meu primeiro contato com essa expressão cultural.   

Comecei a participar dos treinos regularmente que eram realizados na seguinte 

disposição espacial: Ficávamos em filas, uns atrás dos outros, executando sequências que o 

mestre nos passava, o que nessa lógica se trata da técnica como reprodução mimética, “elemento 

também presente nas danças tradicionais dos diversos povos no mundo” (SALES, 2015, p.135).  

Os movimentos eram em sua maioria realizados em pé, ou num plano alto, velozes e também 

aéreos. Em relação aos instrumentos, tínhamos um atabaque, um pandeiro e um berimbau, e 

não cheguei a aprender a tocar instrumentos nesse grupo.  

As rodas de capoeira aconteciam ao final de cada treino com entradas rápidas dos 

jogadores, podendo ser interrompidas com os “jogos de compra” que o jogador entra no lugar 

do outro, ou quando o mestre interrompia o jogo da dupla com “iê”. Na Capoeira Regional, 

pude observar uma dinâmica próxima de uma atividade física de desenvolvimento atlético. 

Aspectos de ritualidade estavam presentes na modalidade, como por exemplo, através do canto, 

mas particularmente, percebi um foco mais estabelecido no desempenho físico.  Após alguns 

meses no grupo, dei uma pausa nos treinos e refleti se estava me engajando, ou encontrando 

algo que realmente me impulsionasse. Me lembrei então que uma amiga havia me dito há alguns 

meses antes que treinava em um grupo de capoeira Angola localizado no Setor de Diversão Sul 

no prédio Conic9. Certo dia, decidi, por curiosidade, visitar um treino.  

Enquanto descia as escadas do prédio, logo após passar por uma igreja evangélica, ouvi 

sons de berimbau, e com uma estranha sensação, soube que algo seria diferente. Entrando na 

porta, vi aquela casa, amarela em todas as suas paredes, mulheres armando berimbaus, a grande 

maioria das pessoas estava uniformizada com calças pretas e camisetas amarelas, o espaço 

estava sendo limpo e aquelas pessoas pareciam uma família. Vi pela primeira vez o Grupo 

Nzinga de Capoeira Angola - Núcleo DF. O grupo acontece sob a regência de Mestra Janja, 

                                                           
8 Existem dois estilos de capoeira, uma nominada de Regional e a outra Angola. Elucido brevemente distinções 
entre uma e outra ao longo do trabalho.  
9 Lugar que fica na zona central de Brasília 
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Mestra Paulinha, Mestre Poloca, Mestra Manô, Mestre Tião Carvalho e harmonia espiritual de 

Taata Muta Imê, é parte do Instituto Nzinga de Estudos da Capoeira Angola e de Tradições 

Educativas Banto no Brasil (INCAB), que tem como finalidade a “pesquisa e difusão da 

Capoeira Angola e demais tradições educativas da matriz banto africana a ela vinculada (artigos 

e monografias sobre Capoeira Angola e suas interfaces educacionais e sociológicas) promoção 

social educação e anti-racismo”10 e segue as premissas de prática da escola de Mestre Pastinha. 

Timidamente, me apresentei, perguntei se poderia participar do treino e desde aquele primeiro 

treino, tive muitas surpresas. Comecei a aprender uma ginga11 muito mais solta e subjetiva, 

algo que não associei de primeira por estar habituada a movimentos mais sistemáticos, mas 

havia naquelas movimentações sofisticadas, em planos baixos e no próprio espaço um tipo de 

energia, uma espécie de atração e conexão de grupo. Ainda naquele dia, uma coisa me fascinou: 

Tocar um instrumento musical! Todos podiam tocar, no meu caso, foi um agogô. A partir dali 

tudo foi diferente e começou para mim o processo que foi novo e que se segue ainda, de muitas 

coisas que aprendi e muitas coisas que não sei – um processo de constituição que atravessa meu 

fazer artístico e meus modos de viver a vida. 

 

 Das Capoeiras 

  

Cada vez que eu caia 

Nossa luta eu recordava  

Capoeira é arma forte 

Quando aqui não diz mais nada 

(Trecho da ladainha “Capoeira é arma forte”, Mestra Janja) 

Expresso que nunca havia me dedicado, até a elaboração desse trabalho, a uma pesquisa 

extensa em torno de práticas culturais brasileiras. Partindo desse ponto estrutural de envolver-

me com a pesquisa, tornou-se necessário fazer uma breve relação histórica para compreender a 

constituição e formação da capoeira no Brasil. Não é possível contemplar aqui todos os aspectos 

históricos, no entanto, refletir sobre a história é também pensar as maneiras e formas do 

processo de colonialidade europeia na formação do Brasil, que é um aspecto que movimenta 

uma série de questões, sobretudo, quando se pensa os povos negros escravizados e trazidos para 

                                                           
10 Disponível em: http://nzinga.org.br/pt-br/instituto_nzinga 
11 A ginga é um movimento base das capoeiras, que é realizado num fluxo de oposição entre pernas e braços. 
Assim como outras características, a ginga da capoeira angola é distinta da ginga da capoeira regional.  
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o país.  

 O antropólogo e historiador Darcy Ribeiro (1922), dirá que as primeiras comunidades 

negras trazidas ao Brasil datam da primeira metade do século XVI, possivelmente 1538. 

Nações, que eram provenientes de diversas regiões étnicas do continente africano, em uma 

maioria da costa ocidental e da África subsaariana. Ao serem confiscados como objetos, esses 

povos foram submetidos a um planejamento estratégico de dominação e subserviência, sendo 

separados em configurações as quais, grupos similares, não permanecessem juntos, no intuito 

de não haver insubordinação:    

 

A diversidade linguística e cultural dos contingentes negros introduzidos no Brasil, 

somada a essas hostilidades recíprocas que eles traziam da África e à política de evitar 

a concentração de escravos oriundos de uma mesma etnia, nas mesmas propriedades, 

e até nos mesmos navios negreiros, impediu a formação de núcleos solidários que 

retivessem o patrimônio cultural africano. 
Encontrando-se dispersos na terra nova, ao lado de outros escravos, seus iguais na cor 

e na condição servil, mas diferentes na língua, na identificação tribal e frequentemente 

hostis pelos referidos conflitos de origem, os negros foram compelidos a incorporar-

se passivamente no universo cultural da nova sociedade. (RIBEIRO, 1922, p. 115) 

 

Separar essas pessoas dos seus espaços de origem resulta em graves conjunturas, no 

entanto, existem autores que questionam se há realmente um enfraquecimento cultural do povo 

africano. O professor Robert Slenes é citado pelo capoeirista brasileiro Pedro Abib (2005, p. 

134) e diz que “ao contrário do que afirma a maioria dos antropólogos (...) há razões para pensar 

que representantes desses povos, quando misturados e transportados ao Brasil, não demoraram 

muito em perceber a existência entre si de elos culturais mais profundos”.  Os povos vinculados 

ao tronco linguístico bantu descobriram uma África no Brasil, e, nessa relação, se estabelece a 

condição de Malungo12, situação solidária que se dá no atravessamento da  Kalunga13. Esses 

povos reinventam e mantém, portanto, o conhceimento ainda que submetidos à condição de 

diáspora em que não podiam retornar às suas terras. Ao longo desse processo se dá, o que pode 

ser chamado de “transculturação entre africanos” (ABIB, 2005, p. 135).  Esse processo conduz 

a uma superação de fronteiras étnicas antigas e para o surgimento de nova identidade bantu. A 

partir dessas amálgamas, entre desafios e resistências se dá a capoeira. 

Etimologicamente, a palavra “capoeira”, é razão de questões e contestações, Waldeloir 

Rego, etnólogo e historiador, aponta três percursos principais para a origem da palavra: Do 

tupi-guarani caá-puêra, que “significa mato virgem que já não é, que foi botado abaixo”. Do 

português cêsto para guardar capões e ainda, uma ave chamada “capoeira (Odontopho-rus 

                                                           
12Companheiro de viagem (ABIB, 2005, p.134) 
13Oceano ou linha que divide ou superfície que separa o mundo dos vivos e dos mortos (ABIB, 2005, p.134) 
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capueira, Spix) ” (REGO, 1968, p. 22-23). A palavra também já foi tomada como uma má 

referência ao caráter do indivíduo, por estar ligada a atividades ilegais para a época: “[...] 

indivíduo ou grupos de indivíduos que promoviam acções criminosas, que atentavam contra a 

integridade física e patrimonial dos cidadãos, nos espaços circunscritos dos centros urbanos ou 

áreas de entorno” (ARAÚJO apud LIMA, 2002, p.33).  

Diversos teóricos se empenham em investigar questões embrionárias em torno da 

capoeira, ainda que haja um apagamento histórico quanto a cultura afro-brasileira e suas 

manifestações, muito disso “em virtude da escassez documental instituída no Brasil através da 

queima de arquivos” (REGO, 1968, p.10). Não obstante, a capoeira enquanto práxis se mostra 

como agrupamento de memórias e saberes coletivos ancestrais ligados à diáspora africana, 

podendo ser estabelecida como “Síntese, mistura de danças, lutas, e instrumentos musicais de 

diferentes culturas, de diferentes nações africanas. Síntese realizada em solo brasileiro (...) sob 

regime de escravidão” (CAPOEIRA, 1946, p.13). Nessa perspectiva, a capoeira é condicionada 

em sua trajetória artística - social - histórica, a grandes perseguições, mas apresenta, acima de 

tudo, um enorme caráter de resistência.  

Roberta Matsumoto (2001), faz um apanhado dos processos e legislações que 

configuraram as perseguições da capoeira no Brasil, aponta que: Em 1814, D. João VI, proíbe 

no Brasil a prática de todas as práticas culturais de origem africana, desse momento em diante, 

uma série de medidas políticas cerceadoras da capoeira é continuada, negros escravizados 

recebiam punições variadas e estipuladas por lei por praticar a capoeira, mas não havia normas 

legais para punir escravos libertos, esses eram chamados para serviços militares. 

Havendo a presença de escravos libertos vinculados a atividades militares, culminou-se 

uma guarda malta que apoiava a Monarquia e era gerida pela polícia. Ainda assim, concebida 

a possibilidade de vínculo de negros com o poder do estado através do serviço militar, medidas 

repressivas mais rigorosas foram adotadas pelo primeiro chefe de polícia da República Joaquim 

Ferraz Sampaio. Essas medidas recebem críticas por uma parte da classe governamental mais 

tolerantes a essa prática. Em 1890 a capoeira se tornou crime no código penal14, mas nesse 

período, ela não era praticada como na primeira metade do século, somente por homens negros, 

e estava cada vez mais sendo ocupada por homens brancos ligados a classes de poder.    

No governo de Getúlio Vargas, sob influência de práticas eugênicas, se dá um projeto 

                                                           
14 (MATSUMOTO, 2001, p.136-138) 
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de construção de uma identidade nacional e a capoeira é, em 1934, normatizada pelo governo 

para ser praticada em locais fechados e sendo vista como uma ginástica do Brasil. Em 1937, 

Manoel dos Reis Machado, Mestre Bimba, obtém licença para abrir uma academia. Este marco 

fraciona as capoeiras entre Regional e Angola:  

 

A fragmentação da capoeira em duas vertentes veio concretizar as diferentes 

estratégias colocadas em prática pelos africanos e seus descendentes em nosso país 

(...) a necessidade que tiveram esses homens, ao tentar afirmar sua identidade africana, 

de lutar contra um sistema que os considerava como simples ferramenta na produção 

econômica e nos confrontos políticos; por outro lado a necessidade de adaptar-se e 

integra-se a sociedade da qual eles faziam parte independentemente de sua vontade. 

Na luta pela sobrevivência, em meio aos embates políticos, a capoeira procurou 

respostas, oscilando entre essas necessidades. (MATSUMOTO, 2001, p.141) 

 

 Mestre Bimba procurava através da criação da Capoeira Regional, aproximá-la de 

práticas esportivas, e para tal, ele desenvolve os golpes ligados15, 14 exercícios e sequências 

para serem praticados em dupla. A capoeira Angola em oposição, é principalmente norteada 

por Vicente Ferreira Pastinha (Mestre Pastinha) e seguiu vinculada as práticas “originais” 

conservando por exemplo, aspectos da prática ancestral africana do N’golo.  

Considerando as distinções possíveis e significativas que os dois modos de capoeira 

apesentam, nos breves relatos que trouxe sobre meu rápido encontro com a Capoeira Regional 

e como chego na Capoeira Angola, eixo para este trabalho, ressalto que conto essas histórias 

tentando me aproximar da noção de Matsumoto, aonde as diferenciações entre um e outro estilo 

de capoeira não servem para contrapor eficiências. Apresentar os dois estilos da prática é 

importante como compreensão das heranças e resistências que a capoeira apresenta ao longo da 

história e que os relatos aqui postos se referem à um recorte específico de prática e pesquisa, 

não abrangendo, portanto, totalidades afirmativas sobre diferentes práticas entre escolas e 

grupos de capoeira. 

 

Das escolhas 

 

se enganam os que não sabem  

que a literatura também é uma arma  

 

a mais carregada 

a mais poderosa  

                                                           
15 (REGO apud MATSUMOTO, 2001, p.139) 
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tanto que os livros que um dia foram incendiados  

ficaram  

 

 (Ryane Leão, Tudo nela brilha e queima, 2017) 

 

No início da escrita que aqui apresento, relato que uma das minhas motivações para 

realizar esse trabalho é uma tentativa de refletir criticamente sobre o modelo de aprendizagem 

formal universitário, sabendo que ele se mostra em destaque de utilização no sistema 

educacional, no entanto, nesse trecho, desejo apontar também, uma visão autocrítica para pensar 

o quanto numa tentativa de “desconstrução”, também sou atravessada pela produção de 

pensamento acadêmico norteada por um conhecimento de dominação hegemônica.  

Nesse sentido, conto minha trajetória ao começar esse trabalho, tendo em vista que a 

primeira vez que levantei um possível problema de pesquisa, coloquei-o da seguinte maneira: 

“Sistematizar a capoeira como prática do ator”16, e que ao longo do percurso,  percebi que havia 

uma necessidade de questionar quais eram meus reais objetivos como pesquisadora e qual o 

tipo de conhecimento eu queria desenvolver. Logo, considero importante refletir brevemente, 

também sobre aportes teóricos, os caminhos os quais optei por não seguir e os que considerei 

pertinentes para pensar a temática aqui a proposta.  

Ao começar uma busca por responder o atual problema aqui movimentado, “Como a 

corporeidade empregada na Capoeira Angola, contribui para o trabalho da artista cênica”, 

pensei, inicialmente, em utilizar como aporte teórico a linha de pensamento da tese Capoeira 

Angola como treinamento para o ator da professora Evani Tavares Lima (2002).  

Na abordagem analítica da autora a Antropologia Teatral do autor italiano Eugênio 

Barba funciona como um elo entre a análise cênica e a capoeira angola. O cruzamento entre a 

área do teatro e a prática tradicional é destrinchado numa análise profunda, entre uma serie de 

conceitos verificados na antropologia teatral, como possíveis linhas de ação do trabalho do ator. 

Nesse nicho encontram-se os conceitos da pré-expressividade, coerência incoerente, ação 

cotidiana e ação extra-cotidiana, equivalência, equilíbrio, oposição, energia e dilatação17. 

Através desse estudo, Lima (2002), indica a relevância dessa abordagem para sua escrita e 

experiência e propõe através dela, maneiras de fazer teatral fundamentadas na Capoeira Angola.  

Considero o trabalho da pesquisadora, sendo ela mulher, preta e artista, um trabalho 

                                                           
16 Diário de bordo 1°/2019 - Essa ideia se dissolveu rapidamente, e percebi que essa era uma missão 

impossível, mesmo completamente inconveniente. 
17 (LIMA, 2002, P. 102-110) 
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inovador e fundamental como uma abertura de perspectiva do entrecruzamento da capoeira 

angola e as artes da cena para meu processo, no entanto, opto por não seguir a linha de análise 

da Antropologia Teatral por compreender que Eugênio Barba, e os atores do Odin Teatret, 

grupo que ele é diretor, geram uma série de equívocos no processo de desenvolvimento e 

teorização na Antropologia Teatral que podem ser observadas no tempo de investigação18 a que 

ele e o grupo se propõem, bem como, por postular práticas tradicionais como exotismo19, e 

cooptar apenas elementos de interesse de produção para a cena, descartando os contextos 

religiosos, filosóficos, espirituais, rituais e hierárquicos presentes nessas culturas.  Sendo assim, 

opto por seguir nesse processo com outras linhas de análise.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 “Disperssaram-se durante três meses, por diferentes lugares”. (BARBA,2009, P.21). 
19 (BARBA, 2009, P.22) 
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SEGUNDA PARTE 

PEDAGOGIAS E ESTUDOS QUE TRANSFORMAM: AFRO-ORIENTAÇÃO 

 

No processo de movimentar outras possibilidades de conhecimentos distintas das que 

majoritariamente aprendi na graduação, que se mostram pertencentes a uma lógica euro 

centrada, compreender a maneira que eu seguiria as referências desse trabalho foi de suma 

importância para pensar a capoeira angola no meu fazer cênico. Sigo, portanto, ao longo dessa 

parte, tentando elucidar aspectos de práticas metodológicas que considero exitosas na procura 

de uma afro-orientação, ou ainda um rompimento com o padrão de ensino artístico vigente em 

nossos espaços de educação formal.  

 Desse modo, faço uma explanação, primeiramente, de conceitos da pedagogia em dança 

Corpo em Diáspora de Luciane Ramos-Silva (2017), que perpassa pelos impactos do 

eurocentrismo no conhecimento da dança e propõe técnicas que interroguem esse padrão. 

Posteriormente, na ideia de Corpo Limiar na encruzilhada de Renata de Lima (2010) que fala 

das possibilidades de entre-lugar para o corpo na Capoeira Angola e aponta uma sistematização 

metodológica para processos criativos através de práticas culturais. Por fim, me relaciono com 

o conceito de Corponegritude de Jonas Sales (2015), que de maneira própria, investiga as 

influências práticas culturais afro-brasileiras para o trabalho do artista cênico.  

Vale ressaltar que no meu processo relacional com elementos do trabalho desses autores, 

eu não estava inserida num processo criativo cênico com enfoque na mesma investigação a que 

me proponho, a saber que as análises da prática relacional entre as artes da cena e a Capoeira 

Angola (meu foco de prática cultural), é fruto da experiência pessoal, sendo assim, fruto da 

percepção como “elaboração mental das sensações” (OSTROWER, 1977, p.12) as 

metodologias desses autores, não foram empregadas na totalidade, diferentemente de quando 

são desenvolvidas por seus criadores.  

No entanto, há perspectivas de construção corpórea e abordagens práticas de ensino que 

os três autores citam que me atravessam, tanto no entendimento da minha negritude e 

construção social, quanto para o processo criativo: Isso não é real, que acontece concomitante 

à prática da Capoeira Angola.  
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Saberes do Corpo em Diáspora: Movimento, contexto e camadas de histórias. 

 

Eu sou um corpo. Um ser.Um corpo só. Tem cor, tem corte e a história do meu lugar. Eu sou a minha 

própria embarcação. Sou minha própria sorte.  Je suis ici, ainda que não queiram não. Je suis ici, 

ainda que eu não queria mais.  Je suis ici agora. 

Luedji Luna, Um Corpo no Mundo (2017). 

Pensar nas culturas brasileiras é também passar pela compreensão do contexto de 

colonialidade20 a que ela é submetida e que ressoa em modos e mecanismos sociais e culturais. 

Esse contexto, implica diretamente o sujeito negro, pois o coloca em um processo de opressão 

e afastamento do seu pertencimento cultural, sendo esse o processo dos povos da diáspora 

africana que, exilados de suas terras, procuram uma reterritorialidade.  

Assim como os aprendizados que discorri anteriormente, a palavra diáspora também 

aparece, de algum modo, recente em minha vida. Escutei-a a primeira vez quando estudante 

caloura em assembleia estudantil na fala de um colega, e ao longo do caminho de formação 

universitária, o termo e compreensão dele tornaram-se mais recorrentes. Observar essa questão 

pessoal é considerar, de algum modo, que o espaço de produção de conhecimento acadêmico 

também amplia discussões em torno de conceitos como o da diáspora, o que é um aspecto 

positivo, pois possibilita a estudantes que, como eu que não estava inteirada, adquiram 

aprendizados em torno desta palavra-lugar, e/ou de outros conceitos importantes para uma 

emancipação do conhecimento. Na tentativa de compreender melhor essa noção, bem como as 

reverberações dela no meu processo de aprendizagem artística, dialogo com alguns elementos 

da tese da pesquisadora brasileira Luciane Ramos-Silva: Corpo em Diáspora: Colonialidade, 

Pedagogia em dança e técnica Germaine Acogny (2017).  

 A autora diz, enquanto definição etimológica, que a palavra diáspora “se refere à ideia 

de dispersão e semeadura. Expressão oriunda da língua grega, seu sufixo dia significa à parte 

e o prefixo spora se refere ao ato de disseminar sementes”. (SILVA, L., 2017, p. 109). E que o 

conceito clássico de diáspora engloba as populações judaicas, armênicas e gregas, trazendo 

consigo, a ideia de separação de uma terra mãe e um direcionamento de retorno para ela.  

                                                           
20Estados de presença que emergem da ordem colonial nos séculos XIV nas Américas e XIX nas Áfricas e se 
atualizam socialmente até os dias de hoje, condicionando formas de existir (SILVA L., 2017, p. 25) 
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No entanto, as discussões contemporâneas em torno de diáspora, apontam para a 

importância de não postular o conceito como algo definitivo e estanque. Tendo em vista que, 

quando se fala da diáspora negra, somente o processo de movimentos e deslocamentos das 

populações “não dá conta da racialidade que desumanizou e coisificou uma determinada parcela 

da população do globo”. (SILVA, L., 2017, p. 110). Essa diáspora hibrida21 consiste, portanto, 

em um processo de alocação da negritude em suas diversas comunidades e identidades. A autora 

desenvolve a partir desta e outras noções, a prática pedagógica Corpo em Diáspora, estruturada 

a partir de discussões em torno do corpo, da colonialidade e da cultura, e que procura: 

 

Ampliar espaços na discussão sobre pensamentos críticos sistemáticos no campo da 

produção de conhecimento em dança, interpelando as constituições eurocêntricas de 

seus conteúdos, bem como a ausência de discussões que abordem as técnicas e 

poéticas afro-orientadas e suas inserções ou ausências num campo dos fazeres e 

saberes da dança, bem como nos processos de consolidação dos estudos corporais do 

país. (SILVA, L., 2017, p. 65) 

 

Esta pedagogia é baseada em autores que pensam a diáspora africana no campo dos 

estudos culturais e sugere “um recorte que valoriza um entendimento de diáspora que considera 

o deslocamento das populações africanas ao redor do mundo, e em nosso caso específico, para 

as Américas” (SILVA, L., 2017, p. 110). Especificamente no contexto brasileiro, a diáspora é 

proposta como experiência. Outro aspecto importante desta abordagem pedagógica é não se 

buscar, ao longo do processo, apenas criar disciplinas que seriam disfarces de uma ausência 

maior. 

 

Propomos que as diversas tradições e contemporaneidades pautadas pelas 

formas africanizadas de escritas de si¹¹ sejam consideradas dentro do amplo território 

de histórias, conceitos e métodos legitimados pelo campo da pesquisa e formação em 

dança, criticando os procedimentos que fortalecem as estruturas de poder existentes 

nas ordens sociais. (SILVA, L., 2017, p.26) 

 

Ao correlacionar a prática pedagógica Corpo em Diáspora, com processos criativos e a 

vivência na Capoeira Angola procuro investigar alguns dos elementos que Silva aponta como 

propiciadores de uma experiência diaspórica. Tendo em vista que essa é uma experiência 

contínua, os elementos aos quais me aproximo são a noção de território, ancestralidade, família 

                                                           
21 Diáspora que “parte da experiência negra no Novo Mundo”. (SILVA, L., 2017, p.110) 
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extensa, tradição oral e tempo ancestral 22, sendo que, em minha análise, não vinculo todos os 

elementos necessariamente ao processo criativo, alguns deles são postos como questões de vida, 

percebendo que arte e vida não se separam. 

A noção de território se apresenta nesse processo como uma localização de contexto do 

meu corpo presente em solo brasileiro, para além disso, o fato de ser nascida e criada em 

Brasília23, cidade fundamentalmente constituída por imigrantes de diversas regiões do país. 

Sendo filha da cidade, rebento na complexidade de diferentes etnias aqui presentes, portanto 

me debruço brevemente sobre parte da minha ancestralidade direta. Minha mãe, mineira, 

mulher branca e meu pai, mato-grossense autodesignado caboclo, colocação antiga para 

descendentes de miscigenação entre “índios e brancos”.  

 

 

Figura 1 Laí vai Seu Jurandi (Meu pai) quando moço descendo o rio. 

Eu, dessa cidade jovem, a cara do meu pai, e advinda nesse processo inter-racial, me 

designo negra, devido as minhas características de negritude assentindo a noção de que há 

diversas possibilidades de negritude no Brasil, e que, me perceber nessa identificação é também 

enfrentamento político às ferramentas da colonialidade.  A esse respeito, a escritora e 

psicanalista brasileira Neusa Santos Souza diz: 

É que, no Brasil, nascer com a pele preta e/ou outros caracteres do tipo negroide e 

compartilhar uma mesma história de desenraizamento, escravidão e discriminação 

racial, não organiza, por si só, uma identidade negra.  

Ser negro é, além disso, tomar consciência do processo ideológico que, através de um 

discurso mítico acerca de si, engendra uma estrutura de desconhecimento que 

                                                           
22 (SILVA,L., 2017, p.66) 

23 Especificamente na região administrativa de Ceilândia- DF.  
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aprisiona numa imagem alienada, na qual se reconhece. Ser negro é tomar posse desta 

consciência e criar uma nova consciência que reassegure o respeito às diferenças e 

que reafirme uma dignidade alheia a qualquer nível de exploração.  

Assim, ser negro não é uma condição dada. A priori. É um vir a ser. Ser negro é tornar-

se negro. (SOUZA, 1983. P.77) 

 

Nesse sentido pensar a negritude como um tomar de consciência é fundamental para 

compreender algumas engrenagens da colonialidade também nas artes da cena. A poeta, 

dramaturga e pesquisadora, Leda Maria Martins (1995, p. 38), diz que nesse processo de relação 

de poder se cria para o mundo um discurso ideológico e social dividido entre polos opostos de 

“brancura e negrura” sendo que um é favorecido e outro não. O afro-direcionamento 

epistemológico, é nessa perspectiva, uma maneira de romper com essa lógica de poder vigente.  

A família extensa, ou comunidade, são aspectos presentes em diversas práticas culturais, 

assim como na Capoeira Angola. Esse tipo de organização é também uma maneira de romper 

com a lógica de poder vigente na colonialidade e de preservação da prática cultural. Na ideia 

de comunidade alguns sentidos transpassam a aparente as pessoas e é concebido através de 

“uma vida real e orgânica, mais forte e viva entre os homens, como forma de vida comum, 

verdadeira e duradoura, e onde o espaço e o tempo adquirem outra dimensão” (ABIB, 2005, 

p.208), sendo que para os membros dessa comunidade, há um sentido de pertencimento. 

 Percebo que esse aspecto em minha trajetória, se apresenta como um excelente exemplo 

a ser seguido no processo de aprendizagem das Artes Cênicas acadêmicas, pois, já existem 

algumas semelhanças de ordem prática no curso de artes, por exemplo, o senso de grupo que 

muitas vezes exercemos no teatro e/ou a extensão das relações para a vida. No entanto, na noção 

comunitária na prática tradicional, mostrou outros princípios de base que, de certa maneira, 

endossam a aprendizagem e pertencimento.  

A Tradição Oral, nessa continuação, é possibilidade dessa e outras dimensões da 

tradição africana. Esse aspecto está presente em todo o meu processo de aprendizagem na 

Capoeira Angola, através do conhecimento dos que vieram antes de mim, da sapiência dos meus 

mestres e camaradas, pois todo o meu aprendizado acontece através da escuta aos mais velhos24. 

Particularmente, considero uma inteligência de comunicação e continuidade, pois vivendo hoje  

num contexto de internet e comunicação rápida, na Capoeira há uma característica de 

perenidade25, quando se fala/movimenta/pensa algo. Esses aspectos de comunidade e tradição 

                                                           
24 Os mais velhos são aqueles que vieram antes de mim, podendo ser também as crianças, não se trata de uma 
hierarquia de idades.  
25 Meu mestre aprendeu com o mestre dele que me ensinou 
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oral, não possuem, no entanto, um aspecto de saudosismo nostálgico sobre a experiência e 

aprendizado, tampouco trata-se de contar lendas ou fábulas, “trata-se de uma reconstrução 

criativa das possibilidades de se viver e relacionar com o mundo, com base em outros princípios 

e valores, pautados por uma dimensão mais solidária e humanizante” (ABIB, 2005, p.211). 

Sendo a noção do tempo ancestral, das culturas africanas fundamental nessa construção. 

 Na primeira parte desse trabalho, comento um pouco sobre o quanto eu pensava estar 

“atrasada” nas minhas escolhas, no entanto a noção de tempo que vivencio na Capoeira Angola 

me ensina, com muito carinho, a não acreditar nisso. Perceber uma nova noção de tempo (algo 

que acontece de imediato, e que também é processo contínuo), me faz apreender o tempo que, 

“não pode ser estipulado nem demarcado segundo as categorias presentes nas sociedades 

ocidentalizadas, que o delimitam dentro de uma concepção linear”. (ABIB, 2005. p.184), e 

começo então a me perceber individualmente, sem pressa e sem um final para chegar, por que 

eu não sou/estou atrasada ou avançada em relação ao outro e o que acontece comigo, só 

acontece no meu presente. Talvez, a noção de tempo distinta seja notória entre como se concebe 

o processo criativo cênico e a prática da capoeira, enquanto no espaço do teatro eu fazia uma 

inevitável comparação de desempenho em relação ao coletivo, tanto nas práticas corpóreas 

quanto na interpretação. Nos treinos da capoeira, eu começava uma auto-escuta, ainda que 

houvesse um coletivo ali, não há espaço por exemplo, para comparações entre uma pessoa e 

outra.  

Compreendo, portanto, que a pedagogia do Corpo em Diáspora contribui nesse processo 

para compreender meu corpo no mundo e na arte. Sendo que, nos processos artísticos criativos 

há um sentido de despertar cognitivo e no mundo me empoderar de minha totalidade de agência 

ativa. Ainda, uma percepção mais aguçada de qual o espaço/tempo que meu corpo ocupa, da 

legitimidade das diversidades, da importância de repensar a intelectualidade produzida através 

da colonialidade de poder, e, manter o exercício de emancipar da dominação hegemônica os 

discursos e signos que informo ou desejo informar em cena. Nesse sentido, os aspectos de afro-

orientação citados, presentes na capoeira angola, são uma maneira de redimensionar a 

aprendizagem artística de forma crítica, sabendo que há estruturas políticas e sociais que não 

contribuem para que práticas consideradas advindas do que é subalterno, e que através da 

prática ativa eu possa buscar equidade no aprendizado.   



26 

 

 

Habitar o Corpo Limiar na Encruzilhada e caminhar sobre fissuras26. 

 

Exú é o começo. Atravessa o avesso. Exú é o travesso. Que traça o final. Exu é o pau. No 

caule que sobe. Sozinho que sabe. O caminho de além. De bem e mal. Dito pelo não dito. 

Odara é bonito se a água não acaba. Elegbara elegante no falo que baba. Exú é quem cruza 

e descruza o amor. Bará não tem cor. Estará onde quer que qualquer corpo for. Pra todo 

trabalho. É o laço e o atalho. É o braço e a mão. Do falho e do justo. Exu é o custo. Do 

movimento. O tormento do ser. Que não é. Exú! 

(Exú, Serena Assumpção, 2016) 

Há histórias em minha família, que ouvi sem muitos pormenores, histórias que me 

atravessam e que não conheço direito, histórias de mulheres ditas “pegas no laço”. Ninguém 

sabe muito sobre isso, não há fotos, não há registros, só há uma memória distante. Histórias que 

aspiro visitar no futuro. Eu, quarta geração dessas mulheres, corpo “marrom”, “caboclo”, 

atravessado pelo racismo, procuro nesse momento, reconhecer os espaços de ocupação do entre-

lugar, do corpo que caminha sobre fissuras, o corpo que habita a encruzilhada, um entendimento 

que também se atrela ao meu fazer cênico. 

Nesse caminho de buscar maneiras de pensar e constituir o corpo artístico através, 

avanço dialogando com a professora e pesquisadora Renata de Lima Silva (2010) e informações 

de sua tese: O Corpo Limiar e as encruzilhadas: A Capoeira Angola e os Sambas de Umbigada 

no processo de criação em Dança Brasileira Contemporânea. O estudo da autora, se mostra 

fundamental para esse processo de entendimento, não somente por abordar um contexto de 

Capoeira Angola, mas também por ampliar as maneiras de percepção de corpos que ocupam 

espaços além dos reconhecidos como “universal”.  

Nesse sentido, Silva aponta a linha que perpassa os conceitos de identidade e de 

identificação. O primeiro, principalmente se pensado como uma “identidade nacional” passa 

por um lugar ideológico de unificar a população culturalmente sem considerar as 

multiplicidades e dinâmicas a que os indivíduos estão propensos. Já a ideia de identificação 

considera que “individuo-sujeito é atravessado por muitas identificações e não está dotado de 

uma identidade como algo uno, acabado, coerente, coeso, linear, integral, único, original e 

                                                           
26 Retribuo a ideia de usar “caminhar sobre fissuras”, a artiste brasiliense Arthur Scherdien, por em tantas 
conversas me indicar nesses termos que ainda há caminhos possíveis.   
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estável, assim como a cultura não se fixa dessa maneira”. (SILVA, p.59, 2010). É a partir dessa 

multiplicidade nacional e nas diversas identificações possíveis, a autora desenvolve a Dança 

Brasileira Contemporânea, que tem como premissa um olhar sobre a tradição africana que 

perpassa a Capoeira Angola e em Sambas de Umbigada. 

 A ideia da autora é de que as corporeidades empregadas nessas tradições não opera a 

partir de um único padrão, além do que, perceber nessas práticas o corpo que “transborda a 

cotidianidade”27. Através dessa concepção das identificações, rememorar ainda que 

brevemente, minha história familiar é também uma maneira de compreender as razões da minha 

inserção na capoeira, bem como o processo de identificação com os estudos afro-orientados 

como construção de corporeidade para a arte, ainda que não haja uma totalidade afro em minha 

ascendência, percebo minhas identificações com a afro orientação 

É importante ressaltar também, no que tange ao fazer cênico, que não se objetiva nesse 

processo de observação, encaixar à prática tradicional a noção ocidental e aristotélica de teatro, 

que ainda que revisada e atualizada, constitui uma série de normas quanto às “naturezas e 

espécies de poesia” (ARISTÓTELES, 384-322 A.C, p.19), estas postulações não são, portanto, 

capazes de abranger diversas particularidades de práticas outras, ainda as retiram e invalidam 

seus contextos de experiências. Sabendo, portanto, que na abordagem metodológica 

desenvolvida pela pesquisadora, intui-se revisitar heranças corpóreas e culturais, sucede a 

compreensão do corpo limiar que ocupa a encruzilhada. 

 

 

Figura 2 Meu Diário de bordo ilustração simples de uma encruzilhada. Direções que se atravessam. 

 

A encruzilhada traz consigo a significação de elemento diaspórico que pode ser 

entendido como “entre-lugar”. [...] Partimos do lugar cultural africano que é um lugar 

desterritorializado. Pela diáspora negra e pela própria aventura humana o lugar cultural africano 

                                                           
27 (SILVA, p.9, 2010) 
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tornou-se um entre-lugar”. (OLIVEIRA apud SILVA, p.59, 2010). É também o local onde se 

faz oferendas para Exu e sua falange. No documentário Boca do Mundo - Exú no candomblé 

(2009), explica-se que o costume de se fazer as oferendas nesse local, advém do fato de no 

centro da encruzilhada, haver um ponto neutro, indicando possibilidades de caminhos. A 

respeito da encruzilhada como influente nas performances, Leda Maria Martins dirá que:  

 

A encruzilhada, lócus tangencial, e aqui assinalada como instancia simbólica 

e metonímica, da qual se processam via diversas de elaborações discursivas, 

motivadas pelos próprios discursos que a coabitam. Da esfera do rito e, portanto, da 

performance, e o lugar radial de centramento e descentramento, interseções, 

influencias e divergências, fusões e rupturas, multiplicidade e convergências, unidade 

e pluralidade, origem e disseminação. Operadora de linguagens e de discursos, a 

encruzilhada, como um lugar terceiro, e geratriz de produção, as noções de sujeito 

hibrido, mestiço e liminar, articulado pela crítica pós-colonial, podem ser pensadas 

como indicativas de efeitos de processos e cruzamentos discursivos diversos, 

intertextuais e interculturais (MARTINS apud SILVA, p. 60, 2010) 

  

A noção do corpo limiar, engloba essa ideia da encruzilhada, no sentido de que o corpo 

pode tomar diversos direcionamentos em sua agência na Capoeira Angola28, mas também é 

desenvolvida a partir do conceito de Corpo-subjétil de Renato Ferracini (2004), visto como 

“território criado a cada instante na própria desterritorialização do corpo cotidiano que se quer 

desterritorializar. O corpo-subjétil ocupa um espaço “entre” objetividade – subjetividade que, 

ao transbordar e vetorizar o corpo cotidiano, gera uma justaposição entre criador e obra, já que 

corpo cotidiano e corpo-subjétil são um só e mesmo corpo” (FERRACINE apud SILVA, p.64, 

2010). Supõe-se então, nessa lógica, que o corpo limiar presente em práticas culturais, ocupa 

também um lugar na encruzilhada como possibilidade de reinvenção e transformação.   

É possível constatar durante a observação desses conceitos desenvolvidos acima, que 

nesse último ano, percebo a importância das minhas subjetividades como fundamentais para o 

fazer cênico, atreladas às possibilidades de construção de corpo que ultrapassa as ações 

cotidiana.  A Ginga e a Mandinga, como elementos da Capoeira Angola, são também lugar de 

veiculação da limiaridade corpórea e possibilidade de caminhos novos no traçar do caminho 

angoleiro, negro, artista. 

Meu primeiro contato com a ginga, movimento básico das capoeiras, foi durante o curto 

período que estive na Capoeira Regional, com o grupo Ginga ativa. Lá realizávamos a ginga 

de maneira sistemática, com oposições entre pernas e braços, sendo a movimentação 

majoritariamente realizada em plano alto. Ao conhecer a ginga de angola, foi uma surpresa que 

                                                           
28 Ou ainda nos sambas de umbigada.  
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não processei de primeira, pois tudo era diferente, nela a movimentação é subjetiva e solta, é 

uma brincadeira, uma enganação original de cada jogador. Através dela, assim como em outros 

momentos, usamos da nossa mandinga. A mandinga é referida etimologicamente por Rego 

(1968) como menção à região de Mandinga, na África Ocidental, terra de muitos feiticeiros, 

mas que independentemente de sua origem, é um elemento existente como mítico-religioso de 

manipulação do invisível que compõe o vínculo da prática à tradição africana.  

 Esses elementos são complexos e diversos, assim, não pretendo esmiuçá-los em nomes 

do que eles poderiam ser, pois não há espaço para categorias nesses que me parecem ser uma 

verdadeira magia realizada a olho nu. É bem verdade que ainda não os compreendo em sua 

totalidade, mas com o passar do tempo, percebo cada vez mais o caráter de “processo sem fim, 

estimulado pelo próprio jogo entre outros jogadores e pelas ocorrências que se passam em nossa 

vida e nas de nossos conhecidos” (CAPOEIRA, 1946, p.36). E ainda que através de uma 

dificuldade inicial, é através da ginga solta, movimento de quadril, pernas, braços e 

possibilidade de fluxo no movimento que a mandinga possibilita, que começo a compreender 

como o corpo limiar de capoeira, como um atravessamento orgânico que transpassa também as 

minhas realizações na cena teatral.  

Perceber aqui o que a Capoeira Angola me ensina enquanto artista, como avivamento 

de uma prontidão para a cena, de uma forma inédita a do teatro, se dá como uma consequência 

construtiva das ações de jogo que convidam meu corpo a perceber em espaço de entre-lugar. O 

meu corpo como limiar ocupante do jogo, espaço coletivo e individual, precisa estabelecer uma 

atenção e conexão do eu e do outro, e tudo isso está envolto, no canto, no estímulo sonoro e 

visual, na brincadeira, na possibilidade de desafiar o outro jogador.  

Para além desses aspectos, não considero que meu corpo possua um preparado físico e 

atlético inquestionavelmente desenvolto, mas a capoeira me permite nesse processo de 

compreensão de lugar-encruzilhada, ou ainda o caminhar sobre fissuras, para utilizar de 

estratégias que não procuram o virtuosismo da cena, mas que acolhem as diversidades possíveis 

do meu desempenho corpóreo. Não se trata também de dizer que não haja um treinamento físico 

bem consolidado no treinamento, mas sim, que esse não é o cerne da questão, não se trata 

também de romantizar a prática e deixar de perceber seu aspecto de luta, que gera tensões entre 

os jogadores, ao contrário, realizar que a encruzilhada difundida as noções de bem e mal.  

Assim sendo, começo a identificar um deslocamento da memória gestual da prática da 

capoeira para os processos de criação cênica.  Os olhares e dimensões de realizar a ação, nos 

contrastes entre concentração, prontidão, atenção e prudência e o desfrute da brincadeira, 
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entretenimento, jogo, sorriso e vadiagem, me conduzem como atriz a construir novas formas de 

jogo cênico. Não somente em relação a composições de atitude corpórea, que tenham um certo 

preparo prévio, mas que não obedecem a regras de ordem no momento da realização cênica, 

mas também como percepção de legitimidade subjetiva, tanto cênica quanto social e política. 

Justamente a noção do corpo limiar, onde as ações e o tempo são como pertencentes a uma 

circularidade ou roda que, no universo tanto da capoeira, como em outras noções afro é 

associada ao mundo. Há inclusive o dizer da pequena roda (o jogo em si) e da grande roda (o 

mundo), que nos ensina a meditar sobre o enfrentamento dos desafios do jogo e da vida em 

nosso espaço de agência. 

 

Buscar uma Corponegritude: Aguçar percepções e dar continuidade  

 

Podemos compartilhar nossas lágrimas 

Podemos nos banhar em nossos medos 

Estamos a caminho do amor 

Somos filhos das ações 

Regando sementes 

Estamos a caminho do amor29 

  

(Hacia el amor, Emicida e Ibeyi) 

No início desse escrito, faço alguns apontamentos relacionados a defasagem no 

aprendizado artístico universitário pautado majoritariamente num referencial euro-orientado, 

assim como alguns apontamentos relacionados à cidade que nasci e moro. No entanto, a 

abordagem pedagógica dessa última parte, além de indispensável como sentido à correlação do 

fazer cênico e capoeirista, me deixa contente por estar próxima de mim em diversos sentidos.  

A proposta de processo cênico-pedagógico desta última análise é realizada no 

Departamento de Artes Cênicas da UnB, meu departamento por todos esses anos, e pelo querido 

Professor Jonas de Lima Sales, que me orientou nesse projeto. Apresento, portanto, alguns 

entendimentos contributivos da tese Corporeidades negras em cena – um processo cênico-

pedagógico em diálogos com a tradição e a contemporaneidade (2015), aqui discutida como 

último tópico dessa segunda parte propositalmente, quase como que em um passeio geográfico, 

                                                           
29 Tradução livre.  
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já que as duas abordagens anteriores são defendidas na cidade de Campinas-SP, agora volto 

meu olhar para casa, Brasília. Além disso, falar um pouco sobre a perspectiva desse trabalho 

nessa última parte me parece uma maneira de não fechar completamente as ideias, senão, 

assentar algumas e abrir passos futuros de outras numa busca artística amplificada e sensível, 

olhando para minhas subjetividades e contextos. Uma das informações que me chama atenção 

na tese de Sales, é o trajeto que ele permeia entre as corporeidades, até chegar ao conceito por 

ele alcunhado a corponegritude.   

Aqui não é possível traçar todos os caminhos de construção dos pensamentos em torno 

da corporeidade, no entanto compreender o que se busca como compreensão dela está em 

diálogo com o filósofo Merleau-Ponty, que aponta a ideia de que o sujeito não está cingido em 

mente e corpo, e se afasta da ideia dicotômica de sujeito pensante e sujeito objeto, segundo ele 

“não existe homem interior, o homem está no mundo, é no mundo que ele se conhece” 

(MERLEAU-PONTY, 1999, p.06). Assim, sujeito é pensante e objeto ao mesmo tempo, 

entende-se o corpo como movimento, corpo sensível, pois se feito da mesma matéria do mundo 

e se relaciona com o mundo, percebe e é percebido, ou ainda Terezinha Petrúcia da Nóbrega 

(2010) que segue a mesma linha de pensamento e diz que: 

 

A corporeidade, compreendida em termos epistemológicos como campo de saberes 

do corpo, emerge da capacidade interpretativa do ser vivo desde os níveis celulares e 

moleculares até os aspectos simbólicos e sociais (...) a corporeidade é considerada um 

campo de experiência e reflexão, a partir do qual se desdobram possibilidades 

epistemológicas, éticas, estéticas, sociais e históricas. (NÓBREGA, p.35, 2010). 

 

Já a corporeidade do artista da cena pode ser entendida como uma “maneira de 

informações de ordens diversas, referentes à pessoa” (BURNIER, 2001, p.185), sendo que essas 

informações comunicam signos e significados. Pensando também nesses aspectos Sales 

desenvolve uma proposta metodológica e pedagógica, pensada no desenvolvimento de uma 

Corponegritude, atitude que alia os saberes da negritude e das danças afro-brasileiras ao corpo 

do sujeito artista, tendo em vista que “vivenciar e apreender os saberes técnicos e poéticos 

presentes nas danças da tradição afro-brasileira, reverberam na produção estética/artistística do 

aluno/artista de artes da cena, nos diversos níveis de aprendizado” (SALES, 2015, p.6). No 

sentido do aprendizado Jonas, também traz ideia de Sankofa.  



32 

 

 

 

Figura 3 Representação do pássaro mitológico Sankofa. 

Sankofa, uma figura mítica, mostra-se como pássaro na cultura africana que representa 

a união de três tempos: passado, presente e futuro. Tempos que se separam, porém são ligados 

pelo ser humano, que no tempo presente, busca sua história passada, para assim promover, 

transformar e projetar seu futuro. Ou seja, trazer para o presente aquilo que as tradições 

constroem positivamente para o futuro (SALES, 2015, P.234). A primeira vez que me deparei 

com essa figura foi na leitura da tese que aqui me baseio, posteriormente em uma comunicação 

oral de meu camarada angoleiro Alan Santos de Oliveira no II Seminário de Afroepistemologias 

(2019), onde ele definiu Sankofa como “O retorno ao passado para promover o presente”, desde 

então pensar nessa filosofia também é um alicerce para esse trabalho como maneira de me  

relacionar com as compreensões da relação territorial e ancestralidade, e também numa ideia 

de não pensar somente no sofrimento que os povos racializados vivem e viveram no Brasil e no 

mundo, “mas sim uma celebração do nosso movimento além da dor” (HOOKS apud BERTH, 

2019, p.60) 

Assim, retomar o passado através de uma prática cultural e estudos no fazer artístico, 

não é uma romantização ou docilização muitas vezes aparente em reproduções folclorizadas. 

Na verdade, tentar compreender as relações étnicas e raciais de atravessamentos africanos ou 

dos povos originários da terra presentes nos corpos e no contexto histórico brasileiro, sabendo 

das lutas e resistências desses povos, para não atribuir à essa perspectiva a ideia superficial de 

que esse é um caminho somente de dor, realizando ações de transformação, que impulsionem 

cada vez mais a valorização dessas culturas na construção de saberes do sujeito artista, ações 

possíveis também na busca por uma Corponegritude. 

A saber que minhas primeiras práticas regulares de corpo e interpretação acontecem nas 

aulas da graduação, e que o conhecimento que me foi transmitido nesses últimos anos foi 

fundamental para o meu processo de aprendizagem, passar por referenciais da yoga, dança 

contemporânea ou noções de técnica circense, ainda Stanislavski, Meyerhold, Artaud, 
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Grotowski e Brecht como importantes referências da noção teatral foi de fato importante e não 

desejo negar esse aprendizado, no entanto, na capoeira angola, ainda que em um curto e recente 

período de prática reparo noções outras de referência corporal.   

Através da lógica e estética própria a Capoeira Angola que perpassa por mandinga, saber 

comunitário, tradição oral e elementos mítico-religiosos, têm em sua dinâmica diversas 

movimentações entre esquivas e ataques: Aús, rolês, negativas, rabos-de-arraia, ou ainda a 

ginga. Não desejo entrar em detalhes descritivos de cada uma delas, mas considero importante 

citá-las como pequeno conjunto de possibilidades de matrizes corporais ao meu fazer. Ainda 

como compreensão do que Sales chama de Matrizes Corporais afro-brasileiras, em seu 

trabalho pautado no Maracatu e Maculelê, mas também destacadas na Capoeira Angola: 

 

As matrizes corporais afro-brasileiras do Maracatu e Maculelê são 

reveladoras da ancestralidade e da memória que estão contidas nas danças 

tradicionais. A corporeidade que se mostra no aprendizado dessas matrizes revela-se 

como elemento que aproxima o sujeito aprendiz do universo que constitui os saberes 

da mãe Africa em nosso território. As matrizes corporais afro-brasileiras são a 

corporeidade embebida na brincadeira, movida pela ação da musicalidade, da 

religiosidade e sensibilidade motora que preenche o indivíduo que vivencia esse ato 

do saber.   (SALES, 2015, p.110) 

 

Nesse sentido, aprendo também através da capoeira movimentações de amplitude e 

reclusão, que envolvem uma possibilidade inventiva de manipulação da “energia” ao redor do 

movimento, assim como a consciência das bases e apoios do corpo, para cair e levantar, sendo 

uma aprendizagem telúrica, diferentemente das práticas de dança e interpretação ensinadas na 

graduação aonde majoritariamente buscamos eixos referenciais retilíneos, a capoeira foge dessa 

técnica e ensina o corpo a estar quase que como bêbado.  

 Sendo que a a corponegritude, nesse sentido também se mostra como inteligência de 

resistência, pois quem assiste um jogo na roda pode pensar que é necessário um enorme vigor 

físico para realizar movimentações complexas, mas não é essa a engrenagem principal geradora 

do movimento, os saberes negros também me ensinam que devagar também é pressa30, aprendo 

também a poupar minha energia e utilizá-la de maneira consciente. É um processo de 

assimilação de qualidades técnicas e poéticas, como exercício contínuo, por que “parece, às 

vezes, que o jogo é uma imitação, um reflexo, um teatro que representa alguma coisa maior, 

daí, fica aquela sensação de alguma coisa que vai ser revelada, assim como o nome de alguém 

que está “na ponta da língua, mas que não se consegue lembrar”. (CAPOEIRA, 1946, p.39).  

                                                           
30 Expressão dos meus mais velhos.  
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A Capoeira Angola atravessa então meu fazer cênico e observo em minha trajetória a 

capacidade de aguçar aspectos de atenção, prontidão, improviso e musicalidade (ainda que 

nesse trabalho eu discorra mais sobre os aspectos de fisicalidade, não há dissociação na 

aprendizagem entre a prática corpórea e instrumental, na capoeira também aprendo a tocar 

instrumentos e cantar cantos) potentes contribuintes para meu trabalho de artista cênica.  

É importante destacar que, em minhas práticas com a Capoeira Angola, até mesmo o 

aprendizado mimético, visto na reprodução de movimentos, se mostra também atrelado a uma 

vivência integrativa das possíveis simbologias corpóreas. As acepções de movimento e 

aprendizagem se mostram afastadas de determinismos e são constantes desde os treinos, até a 

saída do pé do berimbau na própria roda, através de movimentos rasteiros e lentos, os corpos 

se transformam em imaginário, aonde cada jogo é um jogo diferente. Enquanto, ouvinte-

participante-aprendiz, seguir nesse aprender a vadiar.  
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TERCEIRA PARTE 

O PROCESSO CÊNICO CRIATIVO: ISSO NÃO  É REAL  

 

Como que tentando entender de onde venho, sinto na minha pele vibrações. Um átimo de 

calor vindo de uma região central que pulsa e bombeia um vermelho suco que alimenta meus 

órgãos mais vitais! 

(Aldri Anunciação, Antimemórias de uma travessia interrompida) 

 

No segundo semestre de 2019, como resultado da disciplina Projeto em Interpretação 

Teatral, penúltima das disciplinas cênicas e performativas obrigatórias do Bacharelado em 

Intepretação Teatral da Universidade de Brasília, participei da composição da peça teatral: Isso 

não é real, dirigida pela professora Dra. Márcia Duarte.  

Nosso espetáculo foi uma livre adaptação do romance O Senhor das Moscas (1954), do 

autor britânico William Golding. A nossa versão dramatúrgica foi estruturada por Gustavo 

Haeser, João Ricken, Júlia Tempesta e Maju Souza, contando com contribuições coletivas de 

toda a turma.  Alguns aspectos da história original foram mantidos e outros modificados, para 

que contássemos a história de doze crianças que vão parar numa ilha. A nossa ilha foi construída 

em 360° no teatro Helena Barcelos da UnB, como visto na imagem seguinte.   

 

 

Figura 4 Maquete da ilha no teatro. 

Erguemos a ilha com os materiais que tínhamos disponíveis no departamento: 

Andaimes, galhos secos, praticáveis, e o puff”s azuis 31, trazendo uma atmosfera industrial para 

a ilha. A plateia entrava ao som de uma tempestade reproduzida nas caixas de som, enquanto 

estávamos escondidos no black out, até que depois do público acomodado íamos nos 

                                                           
31 Os puff’s eram utilizados como pedras, e foram cedidos pelo Projeto Coisa Azul coordenado pela professora 
Fabiana Marroni.  
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deslocando pelo espaço como feixes de luz32. As crianças da história, iam se encontrando em 

pequenos grupos, separados na grande ilha. Rafa33 (personagem que interpretei), conhece 

Aninha (Iasmin Noronha), e juntas elas encontravam um bastão que emitia um som alto. Rafa 

toca o bastão, para ver se havia mais alguém na ilha.  

 

          

Figura 5 Rafa e Aninha encontram o bastão 

Outras crianças escutavam o som e se guiavam através dele até o centro da ilha. Quando 

todas estavam reunidas, havia a constatação da ausência de adultos entre elas, então, como 

forma de organização, elas elegiam uma liderança: Rafa, eleita por ter encontrado o bastão 

(meio de comunicação do grupo), que passa a ser considerado também, um símbolo de poder e 

fala. Rafa, no seu papel de líder designa grupos de trabalho para as crianças: Os caçadores, o 

grupo que faria fogo como sinal de resgate, e ela e os outros pegariam cocos. No entanto, JP 

(Gustavo Haeser) seu opositor na eleição, não fica satisfeito com a “vitória” de Rafa, e nem 

com sua liderança.  

Com o passar do tempo, diante da fragilidade das regras estabelecidas em razão de 

problemas como fome, choro, ausência dos pais e a responsabilidade da autogestão, as crianças 

vão ficando cada vez mais abatidas e JP e seus companheiros caçadores preferem assumir uma 

“selvageria” e ficar na ilha, do que continuar na lógica de Rafa de tentar resgate para a 

“sociedade”.  Nesse universo, as crianças acabam “imaginando” ou realmente vendo, um 

monstro na ilha. JP e seu grupo, que já sabem a matar porcos, cada vez mais se dissociam do 

grupo das cabanas na praia de Rafa, até o momento de cisão definitiva dos grupos.  

Numa dança feita como expurgo das dores, as crianças em êxtase confundiam um dos 

seus colegas, Simão (João Ricken) com o monstro, e o matavam. Após esse momento JP, 

declarava abertamente que o bastão não valia nada, e quem não estivesse do lado dele estaria 

                                                           
32 Cada artista tinha uma lanterna, as quais utilizamos para fazer grande parte da iluminação do espetáculo.  
33 Os nomes das personagens não tinham relação com possíveis papéis de gênero, tidos como universais de 
masculino e feminino. 
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contra ele, não comendo assim, de sua caça. Outras duas personagens, Aninha (Iasmin de 

Noronha) e Burrinha (Júlia Tempesta) morrem numa discussão entre o grupo de caçadores e o 

das cabanas, e após essas mortes JP decide ir atrás de Rafa para matá-la. Para alcançar seu 

objetivo JP põe fogo na ilha, mas quando o incêndio começa, um adulto (Márcia Duarte) 

aparece na ilha “resgatando” as crianças, e assim, terminávamos nossa história. Aqui partilho, 

alguns fatores consideráveis em torno das técnicas, poéticas e estéticas, da aprendizagem 

relacional entre esse processo criativo e minha prática na Capoeira Angola.  

Diante da proposição da montagem de Isso não é real, posso traçar uma conexão com 

os conceitos antes expostos e trazidos para esse diálogo a partir de práticas provocadoras e que  

me permitiram  estabelecer esses saberes no meu corpo de artista.  

Minha Corponegritude: Da técnica à poética.  

 

Antes de definirmos qual seria o nosso texto base para o trabalho, fomos impulsionados 

a levantar temáticas, desejávamos trazer e discutir através da montagem cênica, investigação 

que começou no semestre anterior (1°/2019), na disciplina Metodologia de Pesquisa em Artes 

Cênicas, mediada pela professora Dra. Roberta Kumasaka Matsumoto.  

 

 

Figura 6 - Quadro de investigações, a partir da chuva de ideias coletiva. Temáticas que desejávamos trazer para a cena. 

 

Como se pode observar pelo enredo dramatúrgico descrito, algumas temáticas foram 

deixadas de lado na montagem cênica como por exemplo as questões em torno da negritude34 

                                                           
34 Considerando que a presença de corpos negros em cena também é discursiva. 
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como enfoque, e ainda que tenhamos conseguido abarcar um grande espectro de desejos para 

esse processo, a história se mostrou num resultado discursivo e significante um tanto quanto 

maniqueísta sendo as crianças opostas entre o grupo do bem e do mal, ou ainda a ideia de que 

um grupo era selvagem e o outro civilizado. 

Como poética corpórea construí uma Rafa pré-adolescente, fase em que muitas vezes 

pensa-se já amadurecido no entanto ainda há uma criança se movendo no corpo. Rafa que 

reforçava bastante a ideia de civilidade (Sendo a personagem filha de militares e advinda de 

uma “boa educação35”) estava também tão alienada a essa relação de voltar que não se percebia 

também no mesmo patamar das outras crianças, então ela somente era mandona e se achava a 

voz da razão, pois pensava que era a cabeça do grupo, mas ficava o tempo todo brincando de 

estrelinha, pulando, correndo, mesmo descansando enquanto os colegas resolviam seu 

problemas.  

As questões da relação discursiva do nosso projeto e aspectos de interpretação, seriam 

aprofundados no primeiro semestre de 2020, sob acompanhamento da professora Alice Stefânia 

Curi, mas, infelizmente findamos nossas investigações da ilha devido a pandemia de COVID-

19 que assolou a este ano de 2020. No entanto, compreende-se aqui que o trabalho tem seu 

sucesso no sentido de uma construção poética que através da prática corpórea, ampliando dessa 

maneira a exploração de “invenções múltiplas” (SALES, 2015, p.142). Éramos doze crianças36 

numa ilha em que o texto-palavra não estava em um lugar hierárquico em relação as outras 

composições, tanto que, em todas as apresentações houveram cenas diferentes37, ritmos 

diferentes e dinâmicas diferentes.    

Nossa querida diretora, professora Marcia Duarte, além de mulher maravilhosa cheia de 

vitalidade e força, é também dançarina e coreógrafa. Márcia compartilhou conosco sua maestria 

no processo do ‘Isso não é real’, pautando a construção de cenas primeiramente e 

prioritariamente através da linguagem corpórea, sendo o texto dramatúrgico da palavra 

contínuo, posterior e sujeito a adaptações. Á vista disso, considero que para meu processo, 

houve uma grande viabilidade de constituição técnica, aqui compreendida como capacidade de 

operacionalização artística de materializar o impulso criativo (BURNIER, 2001, p.23), sendo 

essa possibilidade dada tanto pelas práticas corpóreas do processo criativo, como nos processos 

de capoeirista.  Nesse sentido, ressalto a indicação do professor Jonas Sales ao dizer que   

                                                           
35 Rafa assim acreditava.  
36 Na construção das personagens, procuramos não seguir um contorno infantilóide do que é ser uma criança.  
37 No penúltimo dia de espetáculo, eu pisei no bastão numa cena em que as crianças brigaram, e tive que inventar 
alguma solução para continuar o espetáculo.  
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É possível que um corpo se identifique com as tradições da cultura negra a partir das 

experiências com dança afro-brasileira? As técnicas apreendidas em danças afro-

brasileiras podem levar o sujeito a novas descobertas culturais, acrescentando para 

seu aprendizado o conceito de negritude e aceitando-o como elemento de discurso 

social? Para essas indagações, digo que sim. Nós estamos aptos a reorganizar nossos 

conceitos e direcionar nossas experiências, no intuito de aguçar e transformar nossos 

saberes. (SALES, 2015, p.127)  

 

 

Na conjectura de assentir com essa ideia, comento um pouco sobre alguns exercícios 

práticos que foram abordados para a construção cênica. Considero importante destacar também 

que em maioria relevante, realizávamos um processo ritual coletivo no começo de todos os 

nossos encontros: Primeiro íamos chegando cada um em seu tempo, e em silêncio, nos 

distribuíamos em algum espaço do teatro, ou sala de aula38 e começávamos uma meditação 

como forma de concentração e fortalecimento para o aqui e agora. Passávamos cerca de dez 

minutos em meditação, sequenciada por uma acomodação do corpo, tanto em relação a 

movimentos de membros, se espreguiçando pelo chão e realizando alongamentos individuais, 

quanto no que diz respeito a uma acomodação vocal, até que de maneira contínua seguíamos 

para algum exercício. Cito como exemplo: Menino-coisa-bicho e o jogo do porco para os 

nossos estímulos corpóreos.   

Menino-coisa-bicho, foi um dos exercícios que realizamos em grande parte do processo 

de criação, sempre diversificando alguma característica da dinâmica. Sua realização consistia 

em nos deslocarmos pelo espaço interagindo uns com os outros, investigando os planos baixo, 

médio e alto, transitando entre ser um menino (uma criança), uma coisa (um elemento da ilha, 

ex: árvores, pedras, cavernas, etc...) Ou bicho (animal). Fomos instigados não a buscar a 

literalidade dessas figuras, e explorar posições corporalmente expressivas, como por exemplo 

quando ocupássemos um lugar de coisa, que permitíssemos passagens ou apoios para o menino 

que fosse passar por ali, fazendo por exemplo uma ponte. Associar a construção corpórea que 

eu aprendia nos treinos da capoeira a esse exercício foi instintivo, pois ainda que ele não tenha 

sido necessariamente pensado a partir da prática tradicional, pude observar semelhanças em 

ambos, como a imaginação de ser um bicho, que na roda de capoeira está presente na 

inventividade mandingueira “os dois jogadores percebem tudo (...) movem-se pelo chão em 

movimentos que lembram ora uma cobra, ora um gato, ora um boto”. (CAPOEIRA, 1946, p.33). 

Ou ainda, a relação com o quadril, como “eixo, centro de movimento (...) condutor essencial 

                                                           
38 Em alguns momentos ensaiamos nas salas de aula devido á dividirmos o teatro com uma outra turma também 
em processo criativo.  
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do movimento” (SALES, 2015, p.164), sendo que em relação ao quadril tive grandes 

dificuldades durante a graduação de realizar movimentos controlados pensando nesse eixo por 

considera-lo pesado demais, mas que na prática da capoeira aprendo outras possibilidades de 

desenvolver esse eixo de maneira suave, tanto que diversas vezes no exercício menino-coisa-

bicho, eu conscientemente fazia as movimentações do treino da capoeira, como o aú, ou aú de 

cabeça, que pode ser uma movimentação mais fechada e controlada, ampliando meu domínio 

sobre o quadril.   

No jogo do porco brincávamos entre ser o porco ou os caça-lo. Enquanto caçadores 

fazíamos uma roda para provocar ou capturar o porco ao centro, quem estivesse como porco, 

poderia experimentar movimentações em plano baixo e médio, tentando ameaçar ou fugir dos 

caçadores, utilizando os apoios do corpo, nessa experimentação eu utilizei muitas vezes como 

porco da caminhada lagarto (caminhar sobre quatro apoios, mas numa dimensão mais próxima 

ao chão, similar ao movimento de prancha), que aprendi na capoeira, bem como a possibilidade 

de caminhar sobre quatro apoios com o abdômen voltado pra cima e pra baixo, e transitar entre 

essas possibilidades, movimentação também trabalhada na capoeira. Como caçadora, era 

importante pensar em movimentações expressivas e dinâmicas para a brincadeira e eu me 

utilizava da base mais ampliada, observação do quadril como centro e joelhos com uma sutil 

flexão, viabilizando a prontidão para responder ao movimento do porco.   

Dessa maneira, percebo que a Capoeira Angola contribuiu para meu aprendizado 

técnico e poético na constituição artística, sabendo ainda que esse é um caminho e não um fim. 

A apreender o imaginário, a inventividade, a criatividade, o jogo, a mandinga, a coletividade, 

musicalidade, ludicidade, valorização de conhecimento ancestral e subjetividade, é, sobretudo 

uma aprendizagem de vida.  Esta vivência com a capoeira angola veio ao encontro de outras 

técnicas e vivências e se incorpora aos meus saberes construídos ao longo de meu aprendizado 

como artista da cena.    

 

Meu Corpo – Limiar e a encruzilhada: Bagagem da Ginga 

Como discorrido na segunda parte desse trabalho, a ginga é um movimento essencial da 

Capoeira Angola e também um enfoque para o Corpo-Limiar que habita a encruzilhada como 

uma ferramenta de consciência corporal. Renata Lima faz uma descrição bonita de ginga 

quando diz que: 

 

 Costumo explicar o objetivo da ginga pessoal com o ato de produzir fuma 

(fumar): a partir da ação de tragar se produz fumaça, que na expiração ganha forma 
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no contato com a atmosfera. Na ginga pessoal, nosso corpo e como a fumaça que se 

desenha e transforma no espaço. Ato de tragar e soltar a fumaça e simbolicamente a 

própria instalação ou ginga da capoeira. (LIMA, 2010, p.171) 

 

Essa movimentação é sofisticada para dar mobilidade e agilidade ao capoeirista, 

percebendo-se um eixo móvel que emana do centro do corpo e se expande para os outros 

membros. Dessa maneira, na ginga, “Brinca-se com o peso, tempo, fluência e espaço, seja em 

concomitância ou alternância” (LIMA, 2010, p.171). Sabendo-se que esse é um elemento que 

sigo em constante aprendizagem, conhecendo meu corpo ginga. Identifico em relação ao 

processo criativo Isso não é real, as experimentações constituintes do meu corpo que ginga na 

construção da última cena do espetáculo A fuga, cena em que JP (Gustavo Haeser) ateando fogo 

na ilha, organizava uma perseguição para Rafa. 

 

 

Figura 7 Rostos das crianças iluminados. 

 Enquanto ação, fazíamos um jogo em que eu e a turma alternávamos quem aparecia 

ou não, eu corria em pequenas distancias sempre buscando no momento de pausa, 

expressividade, em uma base ampliada, as demais crianças ficavam paradas iluminando rostos. 

Quando eu parava, as crianças continuavam a perseguição.  

Ainda que na cena eu não tenha realizado uma ginga de Capoeira Angola 

necessariamente, foi possível observar que praticar uma ginga subjetiva nos treinos de capoeira 
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contribuiu diretamente para esse jogo cênico, pois este, justamente tratava-se de avançar e 

recuar no espaço, explorando a mobilidade e agilidade em jogo com os colegas, sendo assim 

um espaço de limiaridade na construção corpórea.   

Meu corpo em experiência de diáspora: Coluna e a circularidade 

 

No Corpo em Diáspora a coluna vertebral e a noção de circularidade da movimentação 

são alguns dos pontos de abordagem para se perceber a produção da experiência como 

constituição de empoderamento de gesto e prática corpórea.   

A coluna pode ser compreendida como “eixo organizador em sua verticalidade móvel 

e ondulada apontando atitudes organizativas” (SILVA. L., 2017, P. 147), sendo, portanto, 

considerada um eixo base da movimentação corpórea na prática pedagógica, no entanto, a 

coluna não é postulada como estrutura rígida. Assim, a prática procura ampliar a percepção de 

espaços entre vértebras, observando ondulações em amplitudes distintas, bem como abranger 

as singularidades de curvas em corpos distintos39. A ideia é que essas percepções se deem de 

maneira contínua:  

Manter a consciência dessas forças sem que as estruturas encurtem e sem 

sucumbir é um exercício constante. Assim, orientamos o movimento consciente para 

a descompressão das vértebras, o que possibilita empoderar o gesto, assim como 

alertamos para o uso da força abdominal em prol da saúde da coluna, de modo a não 

sobrecarregá-la em trabalhos onde desenvolvemos descidas ao solo (SILVA. L., 2017, 

P. 149) 

Já a noção de circularidade em relação ao Corpo em Diáspora e as danças tradicionais, 

dialoga com aspectos de ritualística, tempo ancestral e a noção de comunidade. Sendo que na 

configuração de roda espacial, as hierarquias são rompidas e a convivência se dá de maneira 

horizontal, onde todos são vistos e veem40, enquanto há também a construção dos próprios 

movimentos circulares: “Se o Corpo em Diáspora anuncia a conexão com os contextos, não 

podemos perder de vista a relação intrínseca entre corpo, natureza e universo” (SILVA. L., 

2017, P. 150). Ao pensar nesses elementos presentes na Capoeira Angola, trago como 

observação relacional a cena da Festa na fogueira da peça Isso não é real.  

A festa na fogueira é a cena em que as crianças confundem a personagem Simão (João 

Ricken) com o monstro. A construção corpórea dessa cena consistia em uma roda que começava 

                                                           
39 (p.148) 
40 (p.150 
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através do jogo do porco com alguém ao centro, nessa movimentação, alternávamos entre plano 

médio e alto até formarmos um aglomerado cuspia Simão, constituindo um corpo conjunto 

como demonstrado na imagem seguinte.  

 

 

Figura 8 Imagem do monstro formado com nossos corpos 

 

Considerando os apontamentos de Silva (2017), em torno da constituição, 

empoderamento do gesto e treinamento constante, considero que a constituição corpórea de 

minha outra personagem41, foi possível através da movimentação da cena aliada ao treinamento 

de Capoeira Angola, observar um fortalecimento abdominal, bem como uma maior mobilidade 

de locomoção entre planos médios e baixos. Sendo assim, os membros inferiores também 

fortalecidos naquele momento por estar em treinamento constante, também observar uma 

energia para a realização do gesto, bem como ressaltar através dessa outra prática pedagógica, 

um reconhecimento de uso do quadril. 

E no que consiste a circularidade, aqui a considero tanto no sentido poético, como o 

momento que as crianças vão celebrar e optam por dançar em círculos e ao redor do fogo42, 

sendo um momento de confraternização e confidência de grupo, quanto na própria 

movimentação individual, onde buscávamos realizar movimentos circulares e constantes, dessa 

                                                           
41 Nesse momento do espetáculo, a personagem Rafa fazia uma espécie de transe para ser dominada pela 
figura do monstro, portanto não considero que seja Rafa naquele momento.  
42 No texto usávamos de forma problemática o termo “selvagens”, como se nesse momento da fogueira as 
crianças perdessem a “civilidade”.  



44 

 

 

maneira é possível perceber semelhanças entre elementos de experiência de Corpo em Diáspora 

também através da movimentação da Capoeira Angola, estendendo-se ao fazer artístico.  

E assim, percebo neste momento pós vivência com esse trabalho, que os caminhos de 

aprendizados que estão contidos nessa discussão, mostram-se como fortes e instigadoras na 

contribuição para uma formação de saberes em artes cênicas em novas formas de aprendizagem. 

Vejo que é possível compreender as conexões possíveis em meu trabalho como artista, bem 

como, sujeita de uma história no mundo.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

 

DA VOLTA QUE O MUNDO D(EU)  

 

“A capoeira é mandinga, é manha, é malícia, é tudo que a boca come” 

(Mestre Pastinha43) 

A pergunta inicial deste trabalho foi: Como a corporeidade empregada na capoeira 

contribui para o trabalho da artista cênica? De lá pra cá águas rolaram e o mundo deu algumas 

voltas, redirecionei algumas bases teóricas, transacionei meus caminhos para outro grupo de 

capoeira e conheci a Capoeira Angola.  

Posso dizer então, se havia uma expectativa de projeto inicial de desenvolver um 

trabalho (somente) físico, talvez, atlético, como prática e treinamento para a artista cênica. Ao 

longo do processo, percebo as devidas importâncias de realização prática de movimentação 

corporal, mas indispensavelmente apreendo que essa movimentação só é possível aliada às 

dimensões políticas, sociais, filosóficas e culturais que a Capoeira Angola move de forma 

significativa, sendo que esse aprendizado também refletido na prática cênica e na formação 

cidadã.   

Observo, também de maneira crítica meu processo de formação acadêmica até aqui e 

percebo sua abordagem pautada num desenvolvimento intelectual e corporal comparativo e 

categorizado. No entanto, ao notar essas questões não desejo condenar discentes, docentes ou 

a própria educação formal a erros metodológicos cabais, pois o que aprendi nesse caminho 

também me transforma como artista e cidadã, sabendo que há professores e estudantes que 

trabalham de diversas maneiras para construir um novo tipo de educação, assim como os 

pesquisadores negros brasileiros que conduzem as linhas de pensamento centrais para este 

trabalho: Luciane da Silva (2017), Renata de Lima Silva (2010) e Jonas de Lima Sales (2015).  

Apontar a lógica categorizada da educação artística, serve na verdade para apontar meu 

desejo de repensar em meus processos a colonialidade de poder transmitida na educação do 

artista/aluno. Esse caminho se inicia para mim através desse olhar sobre novas perspectivas 

pedagógicas, da prática cultural e de um olhar afro-orientado, e segue-se no desejo de continuar 

investigando as memórias que me atravessam num caminho contínuo de compreensão sobre a 

educação e aprendizagem nas artes da cena. Percebo que os conceitos de Corpo em Diáspora, 

Corpo limiar e Corponegritude, discutidos em suas particularidades e similaridades, 

apresentam amplamente novas formas de construção educacionais e individuais e uma 

                                                           
43 Pastinha! Uma vida pela capoeira. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=-unP_tdBiKI 
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importante contribuição para a formação dos artistas da cena na contemporaneidade. 

 Sendo assim, coloco-me como um corpo presente com cheiro de começos. 

Compreender as noções de um devir, negra, artista, angoleira, aluna, mulher, mãe em processo 

de descobertas que se dispõe para as voltas que o mundo deu e as voltas que o mundo dá. 

Entendendo esse processo como uma não totalização e finalização de aprendizado de corpo que 

tem história, tem passado, tem dores, tem apagamentos,  que está no mundo e segue numa busca 

de compreensão de ser parte e todo um corpo que, em seu trabalho, se dá como totalidade que 

agrega a pessoa e sua agência (capacidade de dispor dos recursos psicológicos e culturais de 

avanço e liberdade humana) justaposta à sociabilidade do indivíduo, e propõe a “compreensão 

do corpo como rede material e de energias, como perspectiva de mundo e lugar do 

conhecimento” (SILVA. L., p.24) 

A capoeiragem não conclui nesse trabalho. A educação e aprendizagem artística não se 

fecham nesse trabalho e à maneira que coloco meu corpo nessas relações também não se encerra 

nesse trabalho. Caminho para os processos de entendimento das limiaridades, diásporas e 

corponegritudes possíveis e tento traçar, como disse Mestre Pastinha, uma capoeira que “é 

espiritualizada e materializada no eu de cada qual”44 através desses ensinamentos para 

preencher as ausências, incompletudes e apagamentos que eu e muitas vivemos. Faz-se 

pertinente e fundamental pensar a educação não formal como transformadora de relações de 

aprendizagem artística na academia, em níveis individuais e coletivos, bem como refletir o fazer 

artístico com enfoque na aprendizagem processual.  

Daqui por hora sigo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44 Grupo Nzinga de Capoeira Angola. Sobre o pensamento. “Disponível em:< 

http://nzinga.org.br/pt-br/Sobre-o-pensamento>”.  
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