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RESUMO 

No presente artigo pretende-se trilhar o caminho percorrido na apresentação de trabalho 

realizada para II Jornada de Estudos da Performance e Artes da Cena do Núcleo de Pesquisa e 

Investigação Cênica Coletivo 22 – NuPICC (UFG). Nesta ocasião foram apresentadas 

reflexões sobre os conceitos centrais da pesquisa de mestrado, naquele período em 

desenvolvimento, intitulada Poéticas e saberes da capoeira angola: Caminhos para pensar a 

performance negra de atrizes e atores narradores. Este estudo teve como objetivo investigar 

as contribuições técnicas, poéticas, simbólicas, políticas e conceituais que a Capoeira Angola 

pode oferecer ao campo das Artes Cênicas, a partir de um olhar para os conceitos de 

Performance Negra, corpo limiar da/o capoeirista, a encruzilhada da roda de capoeira e a 

performance da oralidade de mestras e mestres.  

 
 

PALAVRAS-CHAVE: processo de criação; atriz/ator narrador; Performance Negra; Capoeira 

Angola. 

 

A pesquisa Poéticas e saberes da capoeira angola: Caminhos para pensar performance 

negra de atrizes e atores narradores, defendida em fevereiro de 2021 no Programa de Pós-

graduação em Performances Culturais da Universidade Federal de Goiás – UFG, realizada sob 

a orientação da professora doutora Renata de Lima Silva, teve como intuito investigar e 

apresentar reflexões sobre as contribuições técnicas, poéticas, simbólicas, políticas e 

conceituais que a Capoeira Angola pode oferecer ao campo das Artes Cênicas, a partir de um 

                                                           
1 Jordana Dolores Peixoto é mestre em Performances Culturais pelo Programa de Pós-Graduação em 

Performances Culturais da Universidade Federal de Goiás (E-mail: jordanalola@gmail.com) 
2 Renata de Lima Silva é doutora em Artes pelo Programa de Pós-graduação em Artes da Unicamp. Professora do 

curso de Licenciatura em Dança e dos programas de pós-graduação em Performances Culturais e em Artes da 

Cena da Universidade Federal de Goiás. (E-mail: renata_lima_silva@ufg.br) 
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estudo sobre os conceitos de Performance Negra, corpo limiar da/o capoeirista, a encruzilhada 

da roda de capoeira e a performance da oralidade de mestras e mestres, como bases que possam 

fundamentar processos de criação e a formação de atrizes/atores narradores.  

Para tanto, foram tomados como alicerces os Estudos da Performance, estudos teatrais 

e estudos sobre contra colonização. A metodologia que orientou este estudo se baseou nas 

noções de poetnografia e campo vivido, e foi realizada a partir dos seguintes procedimentos: 

revisão bibliográfica; experiências em campo; narrativas pessoais e análise da performance na 

obra Dikeledi e as voltas que o mundo dá, desenvolvida pelo Núcleo Histórias de Comadres3.  

Campo vivido e poetnografia são conceitos correlacionados propostos por Silva e Lima 

(2014).  A ideia de campo vivido sugere que a pesquisa de campo não tenha pretensões de 

buscar um olhar de pesquisadora imparcial, e propõe que a artista-pesquisadora seja afetada 

por suas/seus interlocutoras/es e tenha consciência de que também afetará as/os mesmas/os, em 

uma relação de alteridade e experiência estética, social e política. Já o entendimento de 

poetnografia é o de um processo dramatúrgico que tem a encruzilhada presente na experiência 

com o campo vivido, como mola propulsora de processos de criação. 

A partir da noção de campo vivido, que valoriza o conhecimento que nasce da 

experiência, trago à baila minhas vivências e apresento-me, no âmbito desta investigação, como 

uma atriz-narradora, capoeirista angoleira4, e também como uma capoeirista angoleira que é 

atriz-narradora. Com isso, quero dizer que conto histórias, faço teatro e falo sobre teatro a partir 

de minha experiência com a Capoeira Angola. Mas que também o teatro me oferece elementos 

para que eu possa olhar para a capoeira e compreendê-la em sua potência artística. E nas 

relações que estabeleço entre essas duas identidades, (angoleira e atriz) é que se estruturou a 

construção desta pesquisa. 

                                                           
3 O Núcleo Histórias de Comadres foi fundado em 2014 por Jordana Dolores Peixoto. Desde então, desenvolve 

criações no universo da narração de histórias para crianças, com temáticas relacionadas à cultura afro-brasileira. 

É possível ver registros da trajetória e trabalhos do núcleo nos perfis do núcleo nas redes sociais. 

Instagram: https://www.instagram.com/nucleohistoriasdecomadres/?hl=pt-br 

Facebook: https://www.facebook.com/nucleohistoriasdecomadres/  

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCCyeR91o0of8jKh97CVuiyg 
4 Angoleira/o é o nome pelo qual se identificam as/os capoeiristas praticantes da vertente Capoeira Angola. 

https://www.instagram.com/nucleohistoriasdecomadres/?hl=pt-br
https://www.facebook.com/nucleohistoriasdecomadres/
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A investigação da prática da Capoeira Angola como fundamento para a preparação de 

artistas da cena tem se dado de maneira empírica em minha trajetória como atriz e contadora 

de histórias (atriz-narradora) profissional desde 2004, ano de meu encontro com o Centro de 

Capoeira Angola Angoleiro Sim Sinhô que é liderado por Mestre Plínio5. A percepção de que 

a experiência na capoeira seria muito significativa para o amadurecimento de meu trabalho 

como atriz-narradora se deu à primeira vista e ao longo dos anos essa intuição se confirmou, 

sendo a Capoeira Angola o principal suporte de meu trabalho artístico nos últimos dezessete 

anos. 

A capoeira é uma manifestação cultural afro-brasileira que articula em sua prática 

diferentes linguagens e expressões, podendo incluir dança, luta, música, dramatização, 

brincadeira, jogo e espiritualidade. Entre diferentes formas de expressão dessa prática, 

compreende-se a Capoeira Angola como uma das vertentes da capoeira, que se caracteriza 

como tal a partir de um discurso sobre tradição estabelecido num vínculo orgânico de caráter 

mítico e histórico, com sua ancestralidade africana. Desta maneira, afirmando sua identidade 

negra, a Capoeira Angola se caracteriza também como uma manifestação de resistência e 

enfrentamento às lógicas racistas coloniais estruturantes da sociedade brasileira.  

A vivência na Capoeira Angola envolve práticas que podem auxiliar na ampliação de 

diversas habilidades que interessam às/aos artistas da cena, tais como expressividade, ritmo, 

musicalidade, espontaneidade, resistência e destreza corporal, presença, disponibilidade, 

prontidão, refinamento da percepção para o jogo e vocabulário para o improviso. Além do 

potencial que a Capoeira Angola possui no desenvolvimento e treinamento de tais habilidades, 

é importante ressaltar que sua identidade cultural negra, que se expressa por meio de seus 

elementos rituais, poéticos, simbólicos e políticos, na relação com o trabalho técnico e criativo 

                                                           
5 Plínio César Ferreira dos Santos, é fundador e responsável pelo Centro de Capoeira Angola Angoleiro Sim Sinhô, 

que atualmente é sediado no bairro da Lapa na cidade de São Paulo e possui núcleos em distintas cidades do Brasil 

e do mundo. Desde de sua fundação em 1993 o centro se dedica ao ensino da Capoeira Angola, tendo como 

principais referências o Mestre Jogo de Dentro (que o reconheceu como mestre em 2007) e Mestre João Grande, 

dentre outros. 
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de atrizes e atores, também é de extrema relevância, pois reside aí uma possibilidade prática 

para um fazer teatral afrocentrado. 

Elucido que quando utilizo o termo atrizes/atores narradores, refiro-me tanto a artistas 

que trabalham no âmbito profissional da narração/contação de histórias, como aos atores e 

atrizes que atuam no denominado Teatro Narrativo, uma dentre outras tendências da produção 

teatral contemporânea, que tem como uma de suas principais características a forte presença 

de elementos épicos articulados a elementos dramáticos e líricos no conjunto da encenação. 

Nesta articulação, a narrativa, característica do gênero épico, cumpre papéis importantes como 

o de contextualizar socialmente e historicamente os dramas vividos pelas personagens, ou até 

mesmo o de ser a via mais direta de comunicação entre atriz/ator, personagem e a imaginação 

do público. 

A comunicação oral realizada na II Jornada de Estudos da Performance e Artes da Cena 

do NuPICC estruturou-se no sentido de apresentar e refletir sobre alguns conceitos que foram 

centrais nesta investigação, a saber: Performance Negra, encruzilhada/campo de mandinga, 

corpo-voz limiar, narrativa e performance da oralidade.  

Em um primeiro momento tais conceitos foram discutidos a partir da materialidade da 

própria performance da Capoeira Angola, utilizando como disparador para a reflexão a 

apresentação de um registro em vídeo de um jogo de capoeira6 entre Mestre Moa do Katendê7 

e Mestre Lua de Bobó8, realizado em junho de 2017 em Arembepe, Camaçari - BA, na sede do 

grupo Menino de Arembepe, grupo cujo responsável é o Mestre Lua de Bobó. Desta maneira, 

antes de discorrer sobre essas noções, recomendo que o vídeo, cujo link encontra-se na nota de 

rodapé, seja acessado.  

                                                           
6 O referido jogo entre Mestre Moa do Katendê e Metre Lua de Bobó encontra-se disponível neste link: 

https://www.youtube.com/watch?v=mHlWHPPjxzI&feature=youtu.be. Acesso em 12 de fevereiro de 2021. 
7 Romualdo Rosário da Costa (Salvador, 29 de outubro de 1954 - Salvador, 8 de outubro de 2018), Moa do 

Katendê, foi um compositor, percussionista, artesão e mestre de Capoeira Angola, discípulo de Mestre Bobó 

(Milton Santos). 
8 Edvaldo Borges da Cruz, o Mestre Lua de Bobó, é discípulo de Mestre Bobó (Milton Santos) com quem aprendeu 

capoeira no Dique Pequeno do Tororó, na cidade de Salvador. Nasceu em 29 de janeiro de 1950 em Arembebe, 

Camaçari - BA, onde fundou o grupo Menino de Arembepe. 

https://www.youtube.com/watch?v=mHlWHPPjxzI&feature=youtu.be
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Mestre Moa do Katendê muitas vezes se referia ao jogo da Capoeira Angola com a 

expressão “balé nagô” se referindo, ao meu ver, à dimensão da dança, à elegância e à 

ancestralidade africana da arte da mandinga. De fato, todas as vezes que vi Mestre Moa jogando 

em uma roda, e também Mestre Lua de Bobó, a dimensão da dança, presente na performance 

da Capoeira Angola, se fez muito viva e teve grande destaque. Igualmente, outras dimensões, 

como a mandinga, a brincadeira/vadiação, a luta e a teatralidade compõe as performances 

destes mestres.   

No momento em que aconteceu o jogo que estou me referindo, a bateria9 da roda 

contava com dois mestres e uma mestra nos berimbaus. Mestre Virgílio da Fazenda Grande10 

no Gunga, Mestra Jararaca11 no Médio e Mestre Curió12 no Viola13. Outra presença marcante 

é a de Dona Maria, mãe do Mestre Lua de Bobó, sentada em seu posto ao lado do berimbau 

Gunga, de saia branca e a camiseta azul do grupo Menino de Arembepe. Mestre Lua de Bobó 

e Mestre Moa do Katendê estavam elegantemente vestidos, Mestre Lua com uma calça branca, 

a camiseta azul de seu grupo e um chapéu preto e Mestre Moa de calça e camisa brancas. 

 

Performance Negra 

A noção de Performance Negra foi abordada neste estudo a partir da discussão feita por 

Monica Pereira de Santana (2017), que através deste conceito enxerga o corpo como território 

estratégico de resistência decolonial no ato da criação de poéticas negras. 

Como ratifica Santana (2017, p.70): 

                                                           
9 Bateria é o nome dado ao conjunto de instrumentos utilizados na roda de Capoeira Angola. 
10 Virgílio Maximiano Ferreira, o Mestre Virgílio da Fazenda Grande, nasceu em 03 de dezembro de 1944 em 

Salvador - BA e começou na Capoeira Angola em 1954 com o seu pai, Mestre Espinho Remoso. 
11 Valdelice Santos de Jesus, a Mestra Jararaca, nasceu em 04 de agosto 1974 em Salvador – BA. Iniciou capoeira 

entre 1983 e 1984 na academia do Mestre João Pequeno. Frequentava a roda de Mestre João Pequeno com sua 

irmã, Ritinha, também mestra de Capoeira Angola. Foi formada professora na academia do Mestre João Pequeno. 

Tornou-se contramestra e recebeu o título de mestra pelo Mestre Curió (Grupo de Capoeira Angola Irmão 

Gêmeos) em 2008. 

12 Jaime Martins dos Santos, Mestre Curió, discípulo de Mestre Pastinha, nasceu em 23 de janeiro de 1937 em 

Candeias – BA. Iniciou na prática da capoeira ainda criança e fundou em 1982 a Escola de Capoeira Angola 

Irmãos Gêmeos em Salvador – BA. 
13 Gunga, Médio e Viola são os nomes dados aos três tipos diferentes de berimbaus que integram a bateria da 

Capoeira Angola. 
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Foi criada historicamente nas colônias e suas metrópoles uma semântica para 

o corpo negro, que justificou sua subjugação física e o epistemicídio das suas 

formas de conhecimento, na performance negra é o corpo também o campo 

de criação estética de estratégias descoloniais – ou tentativas de fricções neste 

sentido, de provocar rasuras, perfurações, romper bloqueios. 

 

Neste sentido, no jogo em questão, é possível observar a Capoeira Angola em sua 

dimensão de Performance Negra quando vemos os corpos dos mestres jogando e da mestra e 

dos mestres tocando e cantando, e percebemos que esses corpos em performance estão 

produzindo poéticas negras que afirmam sua ancestralidade africana, valorizando esta 

identidade e negando o lugar de subalternidade atribuído à população negra pela lógica racista 

colonial, acentuada pelo capitalismo. 

O negro e a negra, saem numa negativa da lógica escravocrata, da qual o Brasil é 

herdeiro, ao inverter a norma de corpos passivos, obedientes, voltados apenas para ao trabalho 

e, em um subversivo exercício de liberdade, vadeiam. A negativa, nega, é ativa, é movimento 

de defesa no jogo de capoeira e nela também reside a possibilidade de ataque, no próprio jogo, 

que também é luta e, ainda, na luta social, em que a armas são poéticas negras “feita de saltos 

e corrupios, uma ginga fenomenal, capoeira é uma arma nessa luta social, na roda de capoeira 

todo mundo é igual... Capoeira Angola vem de lá... Afro-brasileira indígena”, como salientou 

Mestre Moa do Katendê, no canto corrido14 de sua composição. 

 

O corpo-voz limiar e o campo de mandinga 

Para pensar a corporeidade da/o capoeirista e a roda de capoeira, esta pesquisa partiu 

de proposições de Silva (2012), em seu estudo “Corpo Limiar e Encruzilhadas: processo de 

criação na dança”. Neste estudo a Capoeira Angola é vista como uma manifestação que ocorre 

na encruzilhada, que é entendida, a partir do pensamento da pesquisadora e dramaturga Leda 

                                                           
14 Corridos são as cantigas cantadas durante os jogos nas rodas de Capoeira Angola. Possuem estrutura 

responsorial, na qual uma pessoa puxa o canto e todas as outras respondem o coro. 
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Maria Martins (1997) como metáfora de um lugar de intersecções, e o corpo da/o capoeirista 

em sua performance é entendido como corpo limiar.  

Segundo Silva (2012, p. 67-69) “A encruzilhada é justamente o lugar em que passado e 

presente se sobrepõe e, ainda, onde perpassam questões relacionadas ao sagrado no culto pela 

ancestralidade […]”. Já o “corpo limiar é o próprio corpo da encruzilhada, entre o passado e o 

presente, o sagrado e o profano, o eu e o outro”. O corpo limiar recria, atualiza a tradição 

brincando, cantando, dançando e batucando. 

Ao pensar meu campo vivido com a Capoeira Angola, sinto reverberar em minhas 

memórias a expressão “campo de mandinga”, típica do contexto desta tradição. Acredito que a 

ideia de campo de mandinga expressa muitas camadas de meu campo vivido com a Capoeira 

Angola e traz a dimensão do ritual da capoeira como espaço de encruzilhada. 

A ideia de mandinga é emblemática no ambiente da capoeiragem, sendo um dos 

aspectos que caracteriza a Capoeira Angola a partir de sua relação com o sagrado, sobretudo 

com religiões de matriz africana como o candomblé, na qual a ideia de mandinga está 

relacionada com magia, feitiço ou encantamento. Segundo Silva, Falcão e Dias (2012): 

 

É interessante perceber aqui como uma concepção de mundo, no caso a 

relação com o sagrado e a religião, aparece no jogo da capoeira na forma de 

um discurso corporal, que, com o passar do tempo, se institui como um código 

caracterizador. A questão da “mandinga”, não como um movimento, mas 

como um conceito de “vadiação” da Capoeira Angola, tornou-se emblemática 

nas descrições e análises dessa prática [...] (SILVA; FALCÃO; DIAS, 2012, 

p. 4) 

 

A partir da compreensão da encruzilhada como uma fenda que se abre no cotidiano 

aproximando o passado do presente por meio da ancestralidade, sendo a metáfora de um tempo-

espaço de intersecções; e também a partir da percepção da mandinga, como o ingrediente 

especial da Capoeira Angola, que agrega ao jogo magia, encanto, penso que o campo de 

mandinga é também da ordem da encruzilhada, como herança da cosmopercepção africana viva 

no contexto da capoeiragem. Assim, trago a ideia de campo de mandinga para tratar da 

especificidade da encruzilhada da Capoeira Angola, já que Silva (2010, 2012) utilizou esse 
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conceito como operador conceitual para enquadrar não apenas a Capoeira Angola, mas também 

os Sambas de Umbigada como Jongo, Tambor de Crioula e Batuque de Umbigada. 

A característica da roda de Capoeira Angola enquanto manifestação da encruzilhada, 

ou seja, enquanto campo de mandinga, pode ser percebida no jogo já mencionado na dimensão 

ritualística da roda de capoeira que é acionada por distintos fatores: a musicalidade, produzida 

pela bateria onde o mestre é o berimbau, um instrumento africano; a corporeidade dos mestres 

jogando em diálogo com a musicalidade e a potência que estes elementos têm para possibilitar 

uma conexão com o passado e com o sagrado, que é a própria relação com ancestralidade 

africana, que em geral é vivida cantando, dançando e batucando. 

Esse corpo, que toca berimbau, que canta, que ginga e que brinca a capoeira é o próprio 

corpo que instaura a encruzilhada, logo, o campo de mandinga. Trata-se de um estado corporal 

que atua na limiariedade do presente e do passado, do Brasil e da África, do plano material e 

do metafísico, da brincadeira e da seriedade do ritual. Esse corpo, que Silva (2010) chamou de 

corpo limiar, é pensado nesta pesquisa como um corpo-voz limiar, com um interesse maior na 

abordagem teatral, ressaltando não apenas a vocalidade mas, a própria questão da oralidade. O 

corpo-voz limiar, no aqui-agora do jogo ou do ato de cantar, evoca o passado histórico e mítico 

da Capoeira Angola, atuando em um estado de corpo diferenciado, encantado, um 

encantamento pela capoeira, pela poética da roda. Esta potência transborda para fora da roda, 

para o cotidiano, a “grande roda” que é a própria vida.  

 

Performance da oralidade e narrativas 

No campo de mandinga muitas narrativas se fazem presentes e as mesmas também são 

elementos com potência para criar o campo de mandinga e, por sua vez, serem criadas por ele. 

Entendendo a mandinga como expressão da ancestralidade africana que é criadora de sentidos 

na performance da Capoeira Angola, podemos ver que o corpo-voz limiar de mestres e mestras 

em jogo e na relação com a musicalidade, narram memórias ancestrais e histórias de vida.  

Esta investigação se interessa tanto pelas narrativas que tomam forma através das 

palavras que compõe a performance da oralidade de mestres e mestras quando cantam ou 
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quando contam uma história; como também pelas narrativas dos corpos em movimento, pelas 

narrativas do jogo que também contam sobre a relação da capoeira com a ancestralidade 

africana. Mas que narrativas são essas? Que histórias se pode observar no fragmento da roda 

registrada no vídeo em questão?  

A importância dos mais velhos e das mais velhas, fundamento de extrema relevância na 

filosofia da Capoeira Angola destaca-se, no jogo mencionado, na própria presença e 

centralidade dos mestres e da mestra, mas também na presença de Dona Maria, mãe do Mestre 

Lua de Bobó e o lugar que a mesma está ocupando na roda, sentada em uma cadeira ao lado 

do berimbau Gunga, respondendo o coro e atenta ao jogo de seu filho, Mestre Lua, com seu 

antigo camarada, Mestre Moa. Me pergunto quantas vezes Dona Maria deve ter visto esses dois 

“meninos” jogando... Afinal, Mestre Lua de Bobó e Mestre Moa do Katendê são irmãos de 

capoeira, os dois discípulos de Mestre Bobó15. 

Assim, a experiência de vida destes dois mestres e também a de Seu Bobó é narrada 

neste jogo. O encontro de irmãos se mostra na familiaridade entre os jogadores que é expressa 

em um jogo que é brincado, dançado, mas ao mesmo tempo perigoso e cheio de malícia. A 

musicalidade também conta essa história de irmãos quando Mestre Virgílio canta o seguinte 

corrido: 

 
Vem jogar mais eu, vem jogar mais eu meu irmão (coro) 

Vem jogar mais eu meu irmão, vem jogar mais eu irmão meu 

Vem jogar mais eu, vem jogar mais eu meu irmão (coro) 

Vem jogar mais eu meu irmão, irmãozinho do coração, meu irmão... 

´ 

A memória ancestral da Capoeira Angola também é narrada neste jogo quando Mestre 

Virgílio canta este outro corrido: 

 
Foi no tempo do cativeiro 

Quando o senhor me batia  

Eu rezava pra Nossa Senhora, ai meu Deus 

Como a pancada doía 

                                                           
15 Milton Santos (Salvador, 25 de março de 1925 - Salvador, 8 de julho de 1994), o Mestre Bobó, foi um famoso 

e reconhecido capoeirista baiano. Em 1962 fundou sua Academia de Capoeira Angola 5 Estrelas. 
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Imediatamente após Mestre Virgílio puxar o corrido acima, Mestre Lua faz uma 

chamada16 para Mestre Moa, movimento que tem ligação direta com a mandinga, ou seja, com 

a ancestralidade africana, com a encruzilhada. 

A potência da narrativa na relação das palavras com a corporeidade e a musicalidade 

presentes na poética da roda de Capoeira Angola, demonstra um entendimento que é comum 

nas Performances Negras Tradicionais, a saber, o de que as palavras têm poder e não se separam 

da ação. É importante mencionar que quando me refiro às Performances Negras Tradicionais 

tenho em conta a reflexão apontada por Silva e Hartmann (2019, p.93). De acordo com as 

autoras, “[...] há que se considerar que as Performances Negras Tradicionais estão vivas e ativas 

na contemporaneidade; isto é, não são artefatos de um passado esquecido e saudoso.” 

Esta pesquisa propõe uma reflexão sobre como uma Performance Negra Tradicional 

como a Capoeira Angola pode potencializar o trabalho técnico e criativo de atrizes e atores 

narradores que estejam engajadas/os com a criação de Performances Negras Contemporâneas. 

Neste sentido, observa a potência do corpo-voz limiar de mestres e mestras em suas 

performances e procura aprender com estes/as a utilizar as armas e as estratégias de defesa das 

poéticas negras para seguir lutando através da criação de outras encruzilhadas na produção de 

Performances Negras Contemporâneas. 

 

Dikeledi e as voltas que o mundo dá 

Meu campo vivido, ou seja, minha experiência com os saberes e poéticas da Capoeira 

Angola nos últimos 17 anos, fazem parte de um processo formativo que proporcionou a 

possibilidade de uma construção identitária e um posicionamento político que se reflete em 

                                                           
16 As chamadas são momentos em que a dinâmica de ataque e defesa do jogo é interrompida e substituída por 

uma espécie de dança ou encenação em que um jogador/jogadora chama e o outro/outra atende. Existem 

determinados padrões de como fazer a chamada e de como atendê-la.  
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minha prática como capoeirista e também em minha produção artística e, nesta perspectiva, 

compreendo o processo criativo também como um processo formativo. 

 A partir dessa trajetória, acredito que a construção de Performances Negras 

Contemporâneas seja possível, dentre outras metodologias, a partir de um poetnografar das 

experiências de um campo vivido. Foi assim, que nasceu a história Dikeledi e as voltas que o 

mundo dá, objeto empírico deste estudo, uma performance narrativa voltada principalmente 

para o público infanto-juvenil, que a partir da linguagem da Capoeira Angola, seus códigos e 

poéticas negras, expressas na ginga, gestos, músicas, instrumentos e no corpo de maneira geral, 

intenta criar um campo de mandinga no ato da contação da história.  

No sentido de discutir a Capoeira Angola como suporte em processos criativos, na 

preparação, formação e empoderamento de artistas das Artes Cênicas, durante a comunicação 

oral realizada na II Jornada de Estudos da Performance e Artes da Cena do NuPICC, foi 

apresentado um trecho de um vídeo de registro da performance acima mencionada. Sugiro que 

o link com o vídeo17, disponível na nota de rodapé, seja acessado, pois embora pretenda 

apresentar e analisar brevemente a performance nos próximos parágrafos, acredito na 

capacidade da mesma de falar sobre si e que o acesso ao vídeo possa facilitar a compreensão. 

Em Dikeledi e as voltas que o mundo dá, Dikeledi é uma princesa que nasce no 

continente africano, em meio a um período de guerras entre os povos. Seu nascimento é visto 

por sua comunidade e, principalmente por seu bisavô Babu, personagem construído a partir do 

olhar para performance de velhos mestres de Capoeira Angola, como um sopro de esperança e 

paz. Ela cresce aprendendo com seu bisavô as lições sobre as “voltas que o mundo dá”, e ao 

morrer tem seu corpo “encantado” num instrumento nunca antes visto por seu povo, o 

berimbau, também conhecido no continente africano como hungu, humbo, lucungo, urucungo, 

dentre outros nomes. 

As motivações estéticas e culturais provenientes do universo da Capoeira Angola, tanto 

no que diz respeito às simbologias e estruturas da roda de capoeira, como na corporeidade e 

                                                           
17 Link do registro da performance “Dikeledi e as voltas que o mundo dá” - 

https://www.youtube.com/watch?v=bU375lzbxNY&t=13s  

https://www.youtube.com/watch?v=bU375lzbxNY&t=13s
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musicalidade experienciada e desenvolvida nesta prática, e também a forte referência da 

performance da oralidade de mestres e mestras, se constituíram na base da linguagem que foi 

desenvolvida no processo de criação da performance. 

Do campo vivido na Capoeira Angola, que se configurou para mim com um campo de 

mandinga, à poetnografia de Dikeledi, isto é a dramaturgia tecida entre corpo, voz, texto e o 

vínculo com o campo vivido, destaco algumas categorias: o protagonismo de uma mulher 

negra; a presença de um mais velho como uma espécie de griot; e a recontextualização do 

repertório musical e gestual da Capoeira Angola em uma abordagem positiva do continente 

africano.  

 A intenção de criar um campo de mandinga na Performance Negra de caráter 

contemporâneo é, na verdade, metafórica. Pois a especificidade da roda de capoeira se dá 

justamente pelo seu caráter tradicional. Todavia, acredito que assim como os mestres e mestras 

arrastam o seu corpo-voz limiar para seus cotidianos, uma atriz-narradora atenta os gestos e 

sons desse corpo-voz limiar e com a experiência de um campo vivido no contexto cultural da 

Capoeira Angola tenha elementos para jogar entre teatro, contação de história e a capoeira, 

criando outras encruzilhadas.  
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