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Este texto é um recorte de minha pesquisa de doutorado em antropologia social, a qual 

chamei de uma  experimentação etnográfica do mundo transnacional da capoeira Angola, a 

partir da escolha metodológica de seguir os fluxos dessa prática na circulação Brasil-França. 

Para esta comunicação, trago parte da experiência vivida com a Áfricanamente Escola de 

Capoeira Angola, coordenada pelo então professor Guto1 em Porto Alegre, e politicamente 

comprometida  com  a  luta  anti-racista,  através  da  valorização  de  uma  identidade  negra. 

Privilegiando o cotidiano dos treinos e roda, meu foco central é a construção política realizada 

através  da  própria  prática  da  capoeira  Angola.  Observo  que  o  comprometimento  com  a 

questão  da  negritude  se  constrói  num  processo  de  imersão,  mais  do  que  de  uma 

conscientização pautada por uma retórica argumentativa. Nesse processo, um sentimento de 

africanidade é incorporado através da experiência diária dos sujeitos no grupo.

Trago aqui extratos desse cotidiano como espaços privilegiados para a reflexão. De 

acordo com minha proposta etnográfica, de uma antropologia que seja também escrita (e lida) 

desde o corpo, o texto em si é estruturado a partir do plano da experiência. Melhor dizendo, 

da  encenação  narrativa  dessa  experiência,  restaurada  a  fim de  propiciar  o  acesso  a  uma 

reflexão que se constrói na imbricação entre as dimensões do sensorial e do racional.

Treino: o corpo em movimento

Baixar mais a cabeça. Subir o pé. Agora, rápido, a cabeça pelo outro lado. A voz do 

Guto: Não deixa de olhar a parede em frente! Já ir dobrando o joelho e passar o tronco por 

cima da perna que está esticada. O olhar! O olhar! Não deixar de olhar, OK. E não esquece o  

braço na frente do rosto! A cabeça passa novamente por cima e logo está embaixo de novo. 

Olho no símbolo da escola, não perde de vista. Agora são os pés que passam por cima. Onde 

está o quadril a essa altura? Novamente a cabeça por cima, os pés por cima, mãos no chão, 

1 Em setembro de 2010, quando eu já finalizara o trabalho de campo e meu engajamento na escola seguia 
apenas  como  capoeirista,  Guto  foi  formado  Contramestre  por  mestre  Renê,  de  Salvador,  sua  principal 
referência na capoeira. 
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braço na frente do rosto, a perna pela frente, a cabeça para trás. Será que a sala começou a  

rodar? Mais da cabeça por cima, os pés... O que fazer com as mãos mesmo? Olho para o Guto 

e sigo copiando, deduzindo os movimentos a partir de um fragmento de braço, um pedaço de 

perna, uma fração de tronco vislumbrados entre uma volta e outra da cabeça por todas as 

direções possíveis. Definitivamente: a sala está rodando! Concentrar na música: onda vai,  

onda vem... Por quanto tempo ainda?

Legal,  gurias. Paramos,  enfim!  Mal  tenho  tempo  de  reconhecer  que  a  sala  parou 

também: a terrível náusea toma conta de mim. Respiro fundo. Vai tomar uma aguinha, Helô. 

Será que dava para ver minha náusea? Quando volto minhas duas companheiras deste treino 

de segunda-feira me olham, não sei bem se sorriem solidárias ou se riem de mim, mas não 

posso evitar de rir também. Completamente exausta. E ainda faltam dez minutos! Então, só 

pra terminar. E Guto finaliza a frase já com as mãos no chão, as pernas subindo. E falando: 

Áfricanamente joga com muito equilíbrio! É demais para mim! Quer que atravessemos a sala 

caminhando sobre as mãos. Percebendo nossa hesitação: Bora lá, gurias, quem tem medo não  

sai de casa! Dez minutos que duram uma eternidade: uma sequência interminável de formas 

de atravessar a sala de cabeça para baixo – apoio dos braços, da própria cabeça, giros os mais 

diversos e nos mais diversos planos. Não tenho a menor ideia de como passei por isso. Mas 

passei.

OK, podemos sentar. Ufa! Finalmente um alongamento, uma coisa tranquila, penso. 

Ledo  engano:  Guto  chama  a  Gil  para  o  centro  da  minúscula  roda  que  formamos.  Eles 

começam um jogo muito rápido, onde identifico alguns dos movimentos que acabáramos de 

fazer, em meio a um fluxo intenso. Agora não é náusea, mas um certo aperto no estômago. Ele 

vai me chamar, tenho certeza de que vai. E dessa vez não me engano: sou a próxima vítima. 

No olho do furacão, completamente tonta, de repente me percebo sobre o apoio das mãos, os 

pés que sobem. Um segundo de respiro nesta posição e, antes mesmo que tenha consciência 

de ter visto a lateral do corpo do Guto exposta, meu pé já está empurrando sua costela. Acertei 

o Guto? Não posso acreditar. Enquanto se reequilibra dando um passo atrás, ele ri:  Ah... Tu 

vai querer jogar duro? E a frase já vem junto com um pé saído não sei de onde. O tempo de 

eu tentar me defender e já não vejo mais o Guto. Surge de trás de mim, de cima, de baixo, e é 

só  uma  sucessão  de  pés,  cabeças,  braços,  rastros  de  movimento.  Eu?  A  esta  altura, 

absolutamente paralisada, sem reação. É quando sinto que ele pega minha mão e me puxa 
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para perto de si. Um abraço, afinal. Respiro. É o fim dessa sessão. E só então percebo os 

sorrisos em torno, volto a ter alguma consciência do espaço da sala.

Sento na roda.  Este  momento é apenas  um esvaziar,  acompanhado de uma alegria 

intensa que brota da consciência de ter meu corpo inteiro, intacto. Sobrevivente. A respiração 

vai pouco a pouco retomando um fluxo mais tranquilo Os músculos completamente relaxados. 

O olhar que divaga em torno, capturando as imagens dos orixás (que logo vou aprendendo a 

reconhecer) grafitadas nas paredes. Pousa sobre o símbolo da escola, que por tantas vezes 

hoje foi minha referência visual,  sob os mais diversos ângulos: “Áfricanamente Grupo de 

Capoeira Angola”. Porque na parede é “grupo” e nas nossas camisetas é “escola”?2

Roda de sexta-feira: o corpo no espaço

Estou sentada no banco longo, coberto por um pano em estampa de zebra, encostado 

na parede. Um agogô na mão e um aperto no estômago, acompanhado de uma vibração sutil 

ao longo de todo corpo. Traduzo o conjunto de sensações como excitação por estar tocando na 

roda pela primeira vez. O reconhecimento da sensação produz um movimento no meu olhar 

que, animado por esta mesma vibração sutil que percorre o corpo, começa a divagar pelo 

espaço.  Contemplo  os  rostos  –  alguns  já  vistos  nos  treinos,  outros  desconhecidos  –  das 

pessoas sentadas no chão, sobre as almofadas, em semi-círculo. O “círculo” é fechado pelos 

dois bancos alinhados ao longo da parede, onde estamos nós, da bateria. 

Guto, na outra extremidade do banco, toca o gunga, berimbau de toque mais grave e 

que coordena a roda.  Ele percute os primeiros acordes.  Em seguida entram o Rogério no 

médio, berimbau de toque intermediário e responsável pela manutenção do ritmo, e a Gil, no 

viola, berimbau mais agudo e que deve redobrar, ou seja, fazer os floreios mais ousados. Os 

demais instrumentos entram na sequência de sua distribuição no banco da bateria: pandeiros, 

agogô,  reco-reco  e  atabaque.  A sala  é  tomada  pelo  som.  Fecho  os  olhos,  e  a  subtração 

momentânea da visão me faz perceber  mais  nitidamente a  vibração do ritmo. É como se 

pudesse efetivamente sentir a música penetrando os poros. A apreensão que sentia no início se 

dissipa, não preciso pensar para tocar no ritmo, é só seguir essa vibração. Guto dá o Iê! curto e 

preciso que silencia a bateria. 

Abro os olhos. O corpo ainda vibra, mas agora de outro jeito: o aperto no estômago 

desapareceu,  e  sinto  os  músculos  ao  mesmo  tempo  relaxados  e  muito  vivos,  despertos. 

2 Os integrantes do grupo utilizam tanto “a Áfricanamente”, referindo-se à Escola, quanto “o Áfricanamente”,  
trazendo a ideia de grupo ou mesmo do “espaço Áfricanamente”.  Ao longo do texto,  adotei a forma “a  
Áfricanamente”, concordando com o nome completo “Áfricanamente Escola de Capoeira Angola”.
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Percebo meus olhos também relaxados. A bateria recomeça, somente berimbaus e pandeiros. 

Iêêêê... Guto puxa a ladainha. Meus braços pendidos à frente, cotovelos depositados sobre as 

coxas, terminam no agogô, parado, esperando o momento das louvações para entrar. É como 

se agora eu apenas me permitisse perceber o que entra no meu foco de visão. Ao invés de 

buscar algo para olhar, deixar a luz invadir o olho, formando a imagem no fundo da retina. 

Atenta ao meu corpo e à sonoridade, não fixo a atenção no conteúdo da ladainha cantada por 

Guto, e só torno a compreender o sentido das palavras quando escuto:

Iê, viva meu Deus

É o sinal para respondermos em coro, ao mesmo tempo em que entramos com todos os 

instrumentos da bateria:

Iêêê, viva meu Deus, camará

Uma ligeira mudança de tônus, os braços e mãos mais ativos, engajados na percussão 

do instrumento. Os olhos instintivamente acompanham essa alteração, tornando-se também 

mais ativos. As pessoas sentadas formando a roda voltam a entrar no meu campo de visão. 

Mas estão diferentes: algo nos rostos mudou. Uma certa uniformidade nas expressões revela 

não mais a excitação anterior, mas o que consigo descrever como uma serenidade alerta.

Dos rostos em torno, meus olhos são atraídos pelo movimento dos dois jogadores que, 

de agachados que estavam durante a ladainha (tão integrados à imagem que se formava em 

minha visão periférica, não os havia registrado como unidades distintas da bateria), passam a 

se mover lenta e circularmente em direção ao centro da roda. Embarco no movimento dos 

dois, como quando se acompanha o vai-e-vem das ondas do mar. Mas logo uma suspensão, 

uma interrupção brusca no fluxo contínuo do movimento, me faz perder o ritmo no agogô. 

Tarefa demasiado complexa olhar o jogo e tocar na bateria. Ainda não sou capaz. O sentido da 

visão mobilizado em “olhar para” – captar e compreender uma imagem intencionalmente – 

não é da mesma ordem que a visão flutuante, que divaga pelo entorno e simplesmente deixa 

as imagens invadirem a mente3. Comprometida que estou com a tarefa de tocar para os outros 

jogarem, opto pela segunda forma, deixando meu olhar passear frouxo pelo espaço.

3 Em janeiro de 2010, participei de um wokshop de dança ministrado pelos bailarinos e pesquisadores em 
dança Daniel Lepkoff e Lisa Nelson, referências fundadoras da dança pós-moderna norte-americana, desde 
os anos 60. Lisa desenvolve uma pesquisa centrada nas variações dos modos de olhar – look for, look around, 
look at, a diferença entre  looking e  seeing (deixo em inglês para não perder a sutileza dessas diferenças). 
Acionando diferentes modos de olhar, consegue-se alterar o movimento, a percepção do corpo e do mundo. 
Acredito que o exercício concentrado nesse procedimento técnico contribuiu para iluminar as sutilezas da 
percepção presentes nesta descrição. 
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Nesse movimento, o olhar percorre as figuras de Zumbi, Bob Marley, Martin Luther 

King e Steve Biko, grafitadas contra um fundo de cores fortes na parede em frente. O recorte 

de  uma  janela  interior  emoldura  o  tecido  pintado  com  a  imagem de  duas  zebras  numa 

paisagem de savana, no corredor. A própria janela, assim como os dois vãos de portas desta 

sala,  é emoldurada por cortinas em padrão zebrado, preto e branco (as cores da escola)4. 

Impossível não lançar um breve olhar aos dois jogadores no centro: andando sobre quatro 

apoios, encarando-se por baixo das pernas, fazem uma imagem-duplo das zebras estampadas 

na parede.

Nesse mesmo momento, alguém da roda me sinaliza, com o olhar e a mímica do gesto 

de tocar, que quer pegar o agogô. Estando na roda de capoeira, na posição em que for, o olhar 

precisa captar muitas informações ao mesmo tempo. Levanto, ainda tocando até que a pessoa 

chegue para eu então passar o agogô para suas  mãos.  Saio bem colada à borda da roda, 

esquivando-me rapidamente dos pés de um dos jogadores (chego a sentir o ventinho deles 

passando rente à minha cabeça).

Desde minha almofada, bem sentada, com a única tarefa de responder o canto no coro, 

o olhar está mais livre para deixar-se levar pelo jogo. Mas, talvez efeito do momento anterior, 

não consegue desprender-se das paredes. Fica, então, num jogo de figura e fundo, olhando 

pernas e pés que passam na frente do olho de Xangô na parede, logo atrás do Guto. Como 

uma imagem, configura-se em minha mente o pensamento de que não deve ser à toa que o 

orixá do mestre está colocado bem no lugar do Gunga – lugar de onde se comanda a roda. É 

um meio rosto de Xangô, negro, enfatizando o olho, sério, cabeça coberta de búzios, com seu 

machado de duplo corte empunhado próximo ao rosto. Tem um pouco mais que a altura de 

Guto, sentado no banco, empunhando seu berimbau, a postura ereta e móvel, um leve balanço 

do corpo que repercute no próprio instrumento. O berimbau é quase o machado desse Guto-

tornado-Xangô numa espécie de fusão imagética. Como se ambos – o mestre da roda e o orixá 

– se animassem mutuamente, criando e se alimentando da atmosfera que agora impregna o 

espaço. 

Meu olhar então pousa sobre o símbolo da escola – círculo preto e branco, o mapa da 

África, silhuetas de dois capoeiristas no centro. Não posso deixar de perceber um sorriso no 

4 As cores, segundo Guto, vêm da vontade de preservar uma ligação com a ACANNE (Associação de Capoeira 
Angola Navio Negreiro, seu antigo grupo, cuja sede fica em Salvador, e é coordenado por mestre Renê),  
através do branco, e ao mesmo tempo marcar uma nova identidade. A escolha final do preto para compor com 
o branco faz uma referência ao N'Golo, ou “dança da zebra”, tida como uma dança africana que estaria nas  
origens da capoeira (uma das versões da história aceita pela ACANNE e pela Áfricanamente). 
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canto de meus lábios, reflexo do reconhecimento de que afinal posso contemplá-lo parado. Ou 

melhor,  eu parada,  habituada que já estou a este símbolo como referência visual  buscada 

desde as mais insólitas posições, visto desde os ângulos mais absurdos. Dou-me conta, então, 

de que o símbolo é amparado, de um lado, por Xangô; do outro, por uma Iemanjá negra e 

gorda,  trajes  de baiana,  espelho em punho,  a  outra  mão em gesto de bênção.  Na parede 

contígua, uma Iansã negra e jovem, vestida apenas com um tapa-sexo, agita longos cabelos e 

empunha uma espada, o corpo todo engajado num movimento de luta, acompanhada por um 

Xapanã, o corpo todo coberto de longos fios de palha.

Nessa disposição, em paredes frente a frente, Zumbi, Bob Marley, Martin Luther King, 

Steve Biko, fazem uma espécie de correspondência com os orixás: ícones de cunho político, 

histórico, mitológico, se espelham e reúnem para constituir a “África-na-mente” no momento 

de  praticar  a  capoeira  neste  espaço.  Justamente  a  parede  de  ligação  entre  estas  duas  é 

decorada  por  um imenso  mapa  da  África,  que  serve  de  fundo  para  as  silhuetas  de  dois 

capoeiristas jogando. 

Os pares  de jogadores  no centro da  roda se sucedem.  A cada  vez,  entram os  que 

estavam sentados mais próximos da bateria, um de cada lado, fazem seu jogo e se retiram, 

para então sentarem na roda (na parte mais afastada da bateria) ou assumirem o lugar de um 

dos tocadores, liberando-o para jogar. Assim, entre um jogo e outro, a roda está sempre em 

movimento. Depois de certo tempo que parei de tocar, não fico mais de frente para o símbolo 

da escola, mas para a parede onde estão Iansã e Xapanã. Não os vejo mais tão claramente: 

deste ângulo, sentada no chão, o atabaque e seu tocador cobrem-nos quase por inteiro. 

É nesse momento que escuto um novo Iê! curto do Guto, seguido da pausa imediata da 

bateria.  E  é  só  nesse  momento  que  me  percebo  ocupando  o  lugar  mais  próximo  dos 

instrumentos. Ou seja: é minha vez de entrar na roda para jogar. Será que entro? Não tenho 

tempo de pensar. Para completar meu pânico, é o próprio Guto que passa o berimbau para 

Rogério, instrutor da escola, e me chama para jogar com ele. Não há o que fazer, não tenho 

para onde fugir. Ele está ali, me olhando sorridente, amarrando os dreads atrás da cabeça, seu 

gesto  característico  antes  de  começar  um jogo.  Movendo-me muito  lentamente,  passo  da 

posição  sentada  para  a  acocorada  ao  pé  do  berimbau.  (Quem sabe  posso  prolongar  este 

momento ao máximo e nunca passar dele?) Nenhuma consciência dos meus movimentos, 

nada a não ser um ligeiro nó na garganta. Guto se agacha na minha frente para escutarmos a  

ladainha cantada por Rogério. Ele baixa a cabeça e é então que meus olhos pousam sobre os 
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quadros pendurados logo acima do atabaque: duas linhagens de mestres, começando de um 

lado  por  Aberrê;  do  outro  por  mestre  Miguel,  terminando  no  Guto5.  Surpreendo-me  ao 

perceber que a imagem me tranquiliza: ele, Guto, está ali para me ensinar, afinal.

No âmbito de uma antropologia de orientação fenomenológica, abri este texto com a 

descrição,  desde  o  corpo, do  que  acontece  nos  treinos  e,  agora,  do  espaço  no  qual  se 

desenrolam, na Áfricanamente, rodas de capoeira todas as sextas-feiras. Desse ponto de vista, 

na primeira cena nos deparamos com a desorientação provocada pela contínua mudança de 

perspectiva: perdendo a referência habitual do mundo visto a partir da posição vertical, o que 

sobra? Num primeiro momento, nada sobra, é um esvaziar. É o primeiro passo para se deixar 

impregnar  por  outras  imagens,  percepções  do  mundo.  O  símbolo  da  escola,  os  líderes 

políticos  negros,  as  entidades  mí(s)ticas,  as  sonoridades,  não  remetem a  uma  identidade 

negro-africana ou sequer angoleira por si só. Tal construção é resultado de um processo de 

objetificação: esse imagético6 é corporificado, por meio de uma impregnação lenta e gradual, 

que instaura, no corpo do sujeito, a experiência de ser angoleiro, no momento mesmo em que 

constrói o sentido desse “ser angoleiro” enquanto objeto cultural.

O “desconstruir” de um corpo cotidiano é parte fundamental do processo, aliado às 

construções de sentido coletivas, promovidas no espaço das histórias contadas nos finais de 

treino, cantadas nas ladainhas, dos comentários sobre a movimentação de uns e de outros, no 

aprendizado de uma sensibilidade estética específica, onde vão-se estabelecendo os critérios 

para  que  se  considere  uma  atuação  exitosa  nesse  universo,  e  onde  os  sentidos  de  uma 

africanidade incorporada vão sendo coletivamente construídos e individualmente agenciados. 

Mais  do  que  pensar  os  aspectos  expressivos  como  meras  representações  de  uma 

africanidade  reivindicada  pela  capoeira  Angola,  trato  aqui  de  compreendê-los  como  a 

materialização instauradora de uma cosmologia. No caso, uma cosmologia que se constrói 

com referência à África.  Pouco importa a esta altura pensar o quanto de “África mesmo” 

existe nessas reivindicações. 

5 As duas linhagens de mestres são consideradas referências para o Guto: de um lado, estão os mestres Aberrê, 
Canjiquinha, Paulo dos Anjos e Renê (o único ainda vivo); do outro, Miguel e Ratinho.

6 Thomas Csordas pontua que se trata de um “imagético multissensório”: “imagens complexas em mais de  
uma modalidade sensorial  ao mesmo tempo” (Csordas,  2008:124). Uma vez que utilizo o paradigma da 
corporeidade aliado ao da performance, segundo o qual a noção de imagem não está estritamente vinculada à 
visão, mas remete ao imaginário, atualizado constantemente por uma multiplicidade de meios que tocam a 
sensibilidade,  a  expressão “imagético  multissensório”,  aqui,  torna-se  redundante.  No âmbito deste texto, 
fique  claro,  entendo  todo  imagético  como  eminentemente  multissensório,  na  medida  em  que  diversos 
sentidos estão sendo mobilizados simultaneamente na apreensão e conformação das imagens pelo sujeito.
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Investindo na proposta de mergulhar na experiência de tornar-me angoleira, interessa 

compreender que mundo possível estamos instaurando no exercício dessas práticas, e através 

de quais recursos e procedimentos. Interessa, portanto, aprofundar os conceitos constitutivos 

dessa cosmologia, que não são dissociados das formas através das quais ela se materializa 

(Tambiah, 1985).

Paul  Gilroy (2001),  ao  analisar  as  manifestações  expressivas  oriundas  da  diáspora 

negra, debruçando-se mais especificamente sobre as formas literárias e musicais da diáspora 

anglofônica,  observa  que  tais  manifestações  põem  em  cheque  o  próprio  paradigma  da 

textualidade através do qual têm sido repetidamente analisadas. Propõe, então, que levemos a 

sério  a  dimensão  performática  dessas  expressões  como  forma  específica  de  produção  e 

veiculação de conhecimento sobre o mundo, que exige uma reformulação conceitual para sua 

compreensão.

Pensar a capoeira enquanto performance é mergulhar nessa perspectiva, atentando para 

as formas que materializam a africanidade nos movimentos e sons que compõem essa prática. 

A partir dos extratos de treinos e rodas apresentados até aqui, quero chamar a atenção para 

três  componentes  fundamentais  dessa  estética:  a  estrutura  de  pergunta-e-resposta,  a 

improvisação e a circularidade.

Em termos de movimento, como vimos, primeiro aprende-se um repertório básico de 

ataques e defesas, para então buscar relacionar-se com um parceiro, improvisando a partir 

desse repertório. As posições de cima e baixo perdem sua relação de antagonismo para se 

situarem  como  pontos  de  um  espaço  circular,  onde  a  fluência  entre  elas  ganha  mais 

importância  que  uma  ou  outra  isoladamente.  É  o  que  vivi,  no  início  dos  treinos,  como 

experiência de desorientação: primeiro é preciso desconstruir a predominância da vertical, 

aprendida ao longo de anos de socialização. Em seguida, abre-se o espaço para habitar outras 

possibilidades de organização corporal, adotando outras referências visuais e sensoriais. 

É  através  desse  corpo,  cujas  possibilidades  de  orientação  espacial  não  estão  mais 

vinculadas à posição vertical (de cabeça para cima) e à frontalidade, mas opera a partir de 

uma  experiência  da  circularidade  e  da  tridimensionalidade,  que  entramos  em relação  de 

comunicação com um parceiro.  Mesmo se partilhamos um repertório comum, a tônica da 

comunicação é a improvisação, e o jogo consiste em surpreender o parceiro/adversário tanto 

com  perguntas  quanto  com respostas  inusitadas.  Não  por  acaso,  a  forma  do  encontro  é 
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também circular e habita esse espaço tridimensional, como se os dois, ao centro de uma roda, 

fossem por vezes uma única bolha em movimento.

Roda de sexta-feira: corpos em performance

Novamente estamos na sala decorada com os ícones políticos negros lado a lado com 

os orixás, animados pelo som dos berimbaus e pelo movimento dos jogadores no centro da 

roda. Todas as rodas de capoeira Angola que pude presenciar ou ter notícia, hoje, obedecem a 

uma mesma sequência inicial:  ladainha,  louvações  e corridos  (sendo que os jogadores só 

iniciam sua movimentação quando são cantados estes últimos). Esta constância faz parte do 

ordenamento instaurador do ritual. Ao mesmo tempo, cada jogo7 ao centro obedece a uma 

mesma estrutura  onde o início  e  o  final  são marcados ao pé do berimbau.  Durante  cada 

encontro  entre  dois  jogadores,  elementos  específicos  de  um  código  compartilhado  são 

utilizados, com maior ou menor propriedade conforme o nível de iniciação na prática. Esta 

roda na Áfricanamente não foge à regra, de modo que qualquer angoleiro que aqui chegasse 

imediatamente vincularia este grupo de pessoas a uma tradição da capoeira Angola, e saberia 

minimamente como agir.

Os elementos formais que concorrem na instauração da roda como ritual, bem como os 

detalhes  e  variações  dessas  formas,  fazem com que cada  roda  seja,  ao  mesmo tempo,  a 

reiteração de uma mesma ordem e a possibilidade de emergência do novo. Falo, aqui, dos 

mecanismos  de  repetição  e  improvisação  que  promovem  a  performatividade  do  ritual 

(Tambiah, 1985).

Importante  pontuar  que  não  entendo  o  ritual  como  necessariamente  vinculado  ao 

religioso. Stanley Tambiah, ao desenvolver uma abordagem performativa dos rituais (1985), 

considera  que  podemos  identificar  alguns  eventos  como  rituais  na  medida  em  que:  são 

reconhecidos como extraordinários pelos participantes,  numa distinção que não é absoluta 

mas relativa aos eventos que conformam o contínuo da vida ordinária;  possuem, para os 

sujeitos, um sentido de atuação coletiva e propositiva, e obedecem a um ordenamento que os 

estrutura.  Além  disso,  estão  vinculados  a  uma  cosmologia  da  qual  emergem  e  a  qual 

constituem em ato. O autor precisa:

7 Um “jogo”, nesse caso, indica o encontro entre dois jogadores, marcado, através dos cumprimentos ao pé do 
berimbau, por um início e um final. Quando dois jogadores se retiram do centro, e outros dois o ocupam, diz-
se que é um novo “jogo”, sendo que a sucessão de “jogos” compõe o ritual da roda. Quando dizemos “o jogo 
da capoeira”, entretanto, referimo-nos à prática como um todo, no mesmo sentido em que usamos, por vezes,  
expressões como “a arte da capoeira”, “a luta da capoeira”, e assim por diante. 
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Por “cosmologia” quero dizer o corpo de concepções que enumeram e classificam os 
fenômenos que compõem o universo como um todo ordenado e as normas e processos que o 
governam. Do meu ponto de vista, as principais noções cosmológicas de uma sociedade são 
aquelas que orientam princípios e concepções tidas como sacrossantas, constantemente usadas  
como  referências  e  consideradas  dignas  de  perpetuação  relativamente  imutável.  Assim, 
dependendo das concepções da sociedade em questão, seus códigos legais, suas convenções 
políticas e suas relações sociais de classe podem ser tão fundamentais para sua cosmologia  
quanto suas  crenças  “religiosas” no que se refere  aos  deuses  e  ao sobrenatural  (Tambiah,  
1985:130, aspas no original)8.

Seguindo com Tambiah,  é  importante  precisar  que o ritual  não  apenas  se  refere  a 

construtos cosmológicos que dizem respeito a um outro nível, digamos, superior ao da vida 

ordinária.  Os  próprios  “construtos  cosmológicos  estão  fundados  (claro  que  não  

exclusivamente) nos ritos, e estes ritos, em contrapartida, encenam e encarnam concepções  

cosmológicas” (Tambiah, 1985:130). Não há, portanto, um conteúdo completamente existente 

a priori, mas uma realidade que é construída através do ritual, “como um meio de transmitir  

sentidos,  construir  a  realidade  social  ou  (…)  criar  e  trazer  à  vida  o  próprio  esquema  

cosmológico” (Tambiah, 1985:129). Assim é que encenar essa cosmologia afro-referente na 

roda de capoeira é não apenas nos remetermos a ela mas,  literalmente,  dar-lhe existência. 

Considerando  as  margens  de  improvisação,  é  coerente  pensar  que  a  cosmologia,  mesmo 

guardando  um caráter  de  imutabilidade,  é  constantemente  reinventada  e  atualizada  pelos 

sujeitos.

Se a cosmologia guarda um caráter de imutabilidade,  que forma pode adquirir  sua 

encenação? A “sensação de repetição” experimentada na participação em rodas de capoeira é 

um aspecto central da ritualização do evento. É um recurso formal que constitui na própria 

experiência  o  sentido  de  imutabilidade  dessa  cosmologia,  criando  o  que  tanto  Stanley 

Tambiah como Victor Turner reconhecem como  tradition-like effect9.  Esta sensação de que 

“sempre foi assim” se constrói acionando uma múltipla temporalidade: na experiência vivida 

naquele  momento,  temos  a  sensação  de  ações  que  se  repetem continuamente;  tais  ações 

remetem à nossa memória individual da participação em outras rodas, a qual, por sua vez, está 

8 Todas as citações de referências em inglês foram traduzidas por mim exclusivamente para este texto, a fim de 
promover a fluência da leitura.

9 Os dois autores tomam este conceito a partir da formulação de Sally Moore no âmbito de uma antropologia 
dos processos judiciais (Moore, 1977). O que muda são os usos que ambos fazem, e que busco mobilizar  
como complementares neste trabalho. Turner (1987) parte da observação de que mesmo a aparente fixidez 
das leis é fruto de um processo constante envolvendo movimentos de fixação e espaços de indeterminação,  
para construir a abordagem dos rituais como enquadres privilegiados para observar esse processo. Já Tambiah 
(1985), sem discordar dessa perspectiva, busca investigar os mecanismos através dos quais essa dinâmica 
opera, enfocando os aspectos formais – repetição, estilização, ordenamento, estilo de apresentação evocativo 
– apontados pela autora como recursos através dos quais o ritual imita os processos e imperativos rítmicos do 
cosmos, conferindo um sentimento de permanência e legitimidade ao que, de fato, são construtos sociais. 
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também  alicerçada  numa  memória  coletiva.  Esta,  articula  novamente  essas  diferentes 

temporalidades, uma vez que é constituída tanto pelos cantos e comentários feitos naquele 

momento, quanto em situações de convivência cotidiana, fora do enquadramento do ritual. 

Esse  sentido  de  imutabilidade  nos  fala  do  mecanismo  de  instauração  de  uma 

cosmologia através do ritual. Nesta abordagem, entendemos que forma e conteúdo não têm 

existência autônoma, mas constituem-se mútua e continuamente. Assim, na observação das 

formas  –  do  movimento  corporal,  dos  cantos,  das  posições  ocupadas,  das  disposições 

espaciais, da ordenação dos acontecimentos – podemos reconhecer alguns elementos dessa 

cosmologia  afro-brasileira:  a  circularidade,  o  trânsito  entre  posições,  a  hierarquia,  a 

ambivalência. Um mundo onde tudo pode ser o seu reverso no momento seguinte e que, num 

aparente  paradoxo,  estrutura-se  a  partir  da  noção  de  uma  tradição  muito  rígida  a  ser 

preservada. 

A roda de hoje na Áfricanamente já está adiantada quando Guto chama para jogar: 

Ademolu e Helô. Eu? Ele só acena com a cabeça. Absolutamente pega de surpresa, uma vez 

que estava sentada ainda bem longe das laterais por onde se entra na roda, não tenho muito 

espaço para negociações. Quando estamos no pé do berimbau, Guto diz para ele (que, apesar 

de muito mais novo que eu, com uns 14 anos, já tem um tanto a mais de experiência na 

capoeira):  ajuda ela a jogar. O jogo com Guto fora uma relação quase “de pai pra filha”: 

independente de termos quase a mesma idade, ele estava claramente na posição de me acolher 

naquele espaço, de ensinar. Hoje tenho a sensação de que é, de fato, meu primeiro jogo numa 

roda. Mil sensações e um vazio de pensamento habitam meu corpo, minha mente. Apenas 

escuto Rogério puxar o canto: 

Moço que coisa mais linda
diga pra mim o que é
moço isso é capoeira Angola
luta de bater com o pé

O coro  responde  a  mesma estrofe.  Guto  inclina  o  berimbau  entre  nós,  sinal  para 

começarmos o jogo. Ademolu sorri, olhando-me nos olhos. Sorrio de volta, apertando a mão 

que ele me estende. Ele sai apoiando a cabeça no chão, jogando as pernas por cima num aú. 

Tento fazer algo parecido, tateando o chão com os pés até ter coragem de suspendê-los por um 

átimo de segundo. Muito menos do que já consegui fazer em treino, diga-se de passagem. A 

consciência  de  tantos  olhos  me  observando,  de  estar  no  centro,  como que congela  meus 

movimentos e minhas possibilidades de arriscar.
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Nascida na necessidade
pro negro se defender
nessa vida passada ô iaiá
era matar ou morrer 

Esse  nervoso  me  pega  de  surpresa:  acostumada  a  estar  em  cena  (mesmo  em 

improvisações de dança, onde não há nem um personagem nem uma coreografia previamente 

ensaiada),  imaginava  que,  na  roda  de  capoeira,  estaria  completamente  à  vontade.  Ledo 

engano. Sinto-me a mais novata das novatas, absolutamente constrangida e envergonhada pela 

consciência dos olhares em torno. Mas não há tempo para divagações. Mesmo que o jogo, 

visto de fora (como eu via no momento imediatamente anterior) seja lento, desta posição onde 

me encontro agora tudo parece acontecer muito rápido. Mas, prestando bem atenção, o ritmo 

da bateria é rigorosamente o mesmo. O que mudou, então? O que mudou foi a posição de 

onde percebo este ritmo, de onde vejo este menino a mover-se ininterruptamente, suas ações 

exigindo de mim respostas mais rápidas do que consigo articular. 

Moço que coisa manhosa
mostre pra mim como é
moço isso é o tal do jogo de Angola
luta pra homem e mulher

Mal consigo perceber sua meia lua – uma perna que passa, estendida e suave, à altura 

do meu tronco – para então fazer uma esquiva, e escuto a voz da Olori: isso aí Helô! Ora, uma 

meia lua lenta e suave como aquela não era exatamente o que se chama de um movimento 

perigoso, e a esquiva não foi uma saída em nada brilhante. Seu comentário não é mais do que 

uma forma de me encorajar. E que funciona! Sinto algum lugar em meu corpo – a testa! –  

soltar um pouco. Ademolu, ele, sorri tranquilo o tempo inteiro. Mesmo com este primeiro 

relaxar, meu coração continua prestes a sair pela boca a qualquer momento, e pensar ainda 

não é a coisa mais fácil do mundo.

Moço que coisa mais linda
fale pra mim o que é
moço isso é capoeira de Angola
luta de bater com o pé

De repente me vejo presa numa  tesoura: estou na posição do  caranguejo, o quadril 

próximo ao chão, sustentado pelo apoio das mãos e pés; ele está de costas para mim, com um 

pé  de  cada  lado  de  meu  tronco.  O  resultado  é  exatamente  isso  que  se  imagina:  fico,  

literalmente, de cara para a bunda dele. Nesta situação, no centro de uma roda cheia de gente 
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que não perde uma boa ocasião de debochar, vá saber para onde olhar, que dirá para onde sair! 

Ademolu só me olha por baixo das pernas e ri, divertido. Acabo, nem sei como, girando sobre 

mim mesma, de modo a ficar com o rosto para o chão, e saindo, então virada de costas para 

ele, pelo meio de suas pernas. Guto comenta, do berimbau: mas ah! Helô, hein?! E entendo 

que foi uma saída minimamente digna. 

Nascida na necessidade
pro escravo se defender
na escravidão do passado ô meu Deus
era matar ou morrer

Não posso deixar de sorrir ouvindo a voz de Rogério que, no improviso, me lembra de 

que era matar  ou morrer.  Justamente nesse momento,  Ademolu marca  uma rasteira,  sem 

efetivamente puxar o pé para me derrubar. Escuto um opa! vindo da roda, uma voz que não 

identifico.  Ele  não  me  derruba  simplesmente  porque  não  quer:  está  me  deixando  jogar, 

conforme  a  orientação  de  Guto  (claro  que  isto  é  algo  que  posso  dizer  hoje,  olhando 

retrospectivamente o vídeo da cena). Eis que, encorajada por não ter caído ainda,  e pelos 

comentários em torno, consigo entrar uma perna próxima a seu rosto. Há uma empolgação em 

torno: risadas e algumas vozes que soltam ô iaiá! Olha a Helô! 

Moço que coisa manhosa
mostre pra mim como é
moço isso é capoeira Angola
luta pra homem e mulher

Ao mesmo  tempo  feliz  e  exausta,  já  não  tenho  mais  muita  consciência  de  meus 

movimentos: é apenas a sensação das pernas muito cansadas e de uma certa leveza no tronco 

(uma sensação que eu iria experimentar ainda durante muitos jogos). É como se eu mais me 

deixasse mover – como sendo levada pela corrente de um rio – do que fosse, eu mesma, 

agente do meu movimento. Saindo de um esforço supremo para fazer um aú com cabeça no 

chão, percebo Ademolu me esperando, de pé, próximo ao berimbau. É só então, através de 

sua  mímica  de  quem  já  está  ali  há  horas  (acompanhada  de  um  sorriso  carinhosamente 

debochado), que me dou conta de que Guto devia estar nos chamando para terminar o jogo há 

algum tempo. Abraço meu companheiro de jogo e saio para me sentar na roda. 

A respiração ofegante, o coração continua parecendo que vai sair pela boca, mas agora 

de  pura  aceleração  decorrente  da  movimentação  intensa:  a  ansiedade  desapareceu  por 

completo, sendo substituída por uma sensação de alegria intensa,  e pela percepção de um 

relaxamento quase total dos músculos. Como em meu primeiro treino, este momento é, de 

13



certa forma, “só um esvaziar”. Ao mesmo tempo, é deixar-se impregnar pela música e pela 

imagem de Ademolu que agora segue jogando com Edson, um negro alto e magro, mais velho 

que ele (uns vinte e poucos anos), com uma experiência equivalente ou superior na capoeira, e 

a fama de ser um adversário perigoso. Se o jogo é um desafio especialmente para Ademolu,  

para nenhum dos dois há mais o conforto de simplesmente “deixar o outro jogar”. Guto sorri 

para meu ex-adversário: agora é que eu quero ver.

Voltando a sentar  na roda agora,  depois  de ter  jogado, percebo-me ocupando uma 

posição  diferente  daquela  de  onde  saí,  minutos  antes.  O que  mudou?  Ou  melhor:  como 

compreender esta mudança?

No plano empírico, é apenas após ter jogado que começo a entender, no meu corpo, o 

que Guto e outros mestres e capoeiristas experientes não cansam de afirmar: que capoeira se 

aprende mesmo na roda, na hora do vâmo vê. Ora, vimos a diferença na percepção do ritmo 

da música e do movimento conforme as posições ocupadas. É só no momento em que se está 

no  centro  da  roda  que  se  aprende,  literalmente,  a  pensar  rápido.  Ou,  melhor  dizendo,  a 

“pensar  com  o  corpo”  e  conseguir  expressar-se  através  do  repertório  de  movimentos 

específico da capoeira (entre outras coisas, o não-domínio deste repertório específico pode ter 

sido uma das dificuldades por mim enfrentadas, a despeito da experiência em outras situações 

de performance).

No  plano  analítico,  alguns  pontos-chave  de  uma  abordagem  via  antropologia  da 

performance são fundamentais para avançar na reflexão acerca de como se opera a mudança 

de  posição  nesse  antes  e  depois  do  jogo.  Vimos  que  a  dimensão  ritualizada  da  roda  é 

facilmente  reconhecível  pela  repetição  de  uma  sequência  ordenada  dos  acontecimentos, 

referenciada numa cosmologia partilhada (traduzida pela ideia de uma “matriz africana”). 

Cria-se assim o que Turner, Tambiah e outros autores chamaram de “tradition-like effect”, a 

sensação de que uma coisa sempre aconteceu daquela forma.

Essa ordem se estabelece através da prática das regras aprendidas durante os treinos, 

mas cujo domínio só se adquire no momento de participação efetiva na roda, quando somos 

chamados  a  dar  respostas  adequadas  (conforme  o  código  coletivamente  partilhado)  às 

situações mais ou menos imprevisíveis. Filiando-me a tais autores, compreendo esta dimensão 

ritualizada a partir do paradigma da performance, segundo o qual as regras existem não só 

apenas  ao  serem  praticadas  mas,  principalmente,  ao  terem  esta  prática  enquadrada  pela 

situação de encenação. Não adoto aqui uma distinção fundamental entre ritual e performance, 
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entendendo ambas como dimensões presentes e constituintes da roda de capoeira10. Em última 

instância, então, pensá-la como performance é a observação de um fenômeno reconhecível no 

plano empírico através de um recorte analítico específico. Desta forma, entrar na roda é um 

passo fundamental no processo de tornar-se angoleira na medida em que a roda, ela mesma, é 

entendida como instauradora de um espaço de reflexividade.

Para desenvolver este modo de olhar, minha principal referência é a abordagem de 

Victor  Turner  para  os  estudos  de  performance no campo antropológico,  desenvolvida  em 

intensa colaboração com as teorias advindas do campo teatral (e especialmente com Richard 

Schechner). O ponto que me interessa aqui é a relação construída pelo autor entre a realidade 

social e as encenações estéticas. Para analisar esta relação no plano empírico, Turner começa 

estabelecendo uma posição metodológica onde o estudo da sociedade é 

o estudo dos processos, não como exemplificando comprometimento com ou desvio 
de modelos normativos, tanto éticos quanto êmicos, mas como performances. Performances 
nunca são amorfas ou abertas, elas têm uma estrutura diacrônica, um começo, uma sequência 
de fases sobrepostas mas isoláveis e um fim. Mas sua estrutura não é a de um sistema abstrato;  
é gerada fora das oposições dialéticas dos processos e dos níveis do processo (Turner, 1987:80
).

A estrutura  dos  gêneros  performáticos,  portanto,  não  vem de  um  lugar  qualquer, 

indiferenciado, mas emerge da própria realidade social. De acordo com Turner, ainda 

o homem é um animal auto-performatizante [self-performing] – suas performances 
são, de certa forma, reflexivas, na performance ele se revela a si mesmo. Isto pode acontecer 
em dois sentidos: o ator que pode vir a conhecer-se melhor através da atuação ou encenação; 
ou um conjunto de seres humanos pode vir a conhecer-se melhor através da observação e/ou 
participação em performances criadas e apresentadas por outro conjunto de seres humanos 
(Turner, 1987:81).

Significa  dizer  que  um  dos  aspectos  da  ação  humana  é  ser  orientada  para  uma 

audiência. A ação do sujeito é então considerada a um só tempo apresentação e constituição 

de si. Não existe uma oposição entre esses dois termos: numa medida, a própria constituição 

se faz através da apresentação de si. Os enquadramentos performáticos permitem, através de 

uma suspensão da relação ordinária tempo-espaço, a consciência da audiência como um olhar 

do outro enquanto um 'não-eu' e, através dele, a consciência de si, num constante jogo de 

10 A distinção entre ritual e performance já foi objeto de vários debates. Do ponto de vista que adoto aqui, torna-
se uma não-questão. Quer dizer, uma questão que pouco contribui para a perspectiva desde a qual problematizo o 
universo  da  capoeira.  Basicamente,  a  partir  de  Victor  Turner  (1987)  e  Richard  Schechner  (1985,  2002), 
compreendo  que  rituais  possuem  dimensões  performativas,  assim  como  performances  estéticas  possuem 
dimensões ritualizadas, um ou outro aspecto sendo valorado pelos próprios praticantes diferentemente conforme 
o  contexto  de  interlocução.  A partir  de  Stanley  Tambiah  (1985),  adoto  igualmente  a  perspectiva  de  uma 
abordagem performativa dos rituais, a qual, a meu ver, propõe uma solução criativa para o aparente dilema, 
colapsando falsas dualidades e permitindo uma abordagem mais adequada para responder à  fluidez da vida 
social.
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espelhos. É esse mecanismo que permite pensar os gêneros performáticos como emergentes 

de uma dada realidade social que os conforma e à qual retornam, numa relação reflexiva. 

Como se este contínuo entre performance e vida cotidiana se desse não de forma linear, mas 

na forma de um oito deitado (ou de uma banda de Moebius11).

Podemos, então, pensar a roda de capoeira como uma performance na medida em que 

instaura um tempo-espaço distinto do cotidiano através da manipulação de uma multiplicidade 

de meios expressivos, obedecendo a uma estética específica, como vimos até aqui. Pensar a 

instauração  da  reflexividade  como  modelo  da  relação  entre  evento  performático  e  vida 

cotidiana nos permite, então, retornar à questão enunciada de como voltar a sentar na roda 

após ter jogado pode ser voltar para uma posição diferente daquela da qual saí minutos antes. 

Dessa maneira, podemos identificar alguns mecanismos através dos quais este evento pode 

configurar-se como uma arena reflexiva para os sujeitos envolvidos. 

Vimos os ganhos e perdas de cada capoeirista serem comentados no momento da roda, 

em frases ou outras manifestações de comemoração ou deboche. Às vezes alguns aplaudem, 

riem, alguém solta: ô iaiá!!! (que é tanto elogio a quem pegou como alerta a quem foi pego). 

Nesses  comentários,  estão  sempre  presentes  as  posições  ocupadas  por  cada  jogador  no 

universo da capoeira. Por isso é que, quando jogo com Ademolu, o grupo em volta vibra mais 

na única vez em que consigo pegá-lo, do que nas tantas outras que ele me acerta durante o 

jogo. Ao mesmo tempo, o simples fato de cair pra dentro, de entrar na roda para jogar, já me 

faz avançar um pouco mais no sentido de me tornar uma angoleira.  Mesmo que seja,  no 

início, entrar para tomar rasteira, ficar ridiculamente de cara para a bunda do outro. Significa 

que estou no jogo.

Além de situar minha posição como alguém “de dentro”, os comentários em torno 

potencializam minha  consciência  de  ser  observada.  Vale  pontuar  que  tal  consciência  está 

igualmente enraizada na experiência anterior de ter, eu mesma, ocupado essas outras posições 

de onde vêm os comentários, assumindo o papel de observadora (inclusive comentando as 

ações de outros jogadores). Estando no centro da roda, essa consciência é experienciada e 

produz efeitos concretos no corpo – tenso, no início, relaxando conforme os comentários do 

cantador e da audiência, tornando-se pouco a pouco mais eficaz no jogo. Ao mesmo tempo, 

11 A Banda de Moebius é uma figura geométrica “criada a partir da junção de das duas extremidades de uma  
banda, cujas faces passam a ser simultaneamente internas e externas” (Fernandes, 2000:34). É uma imagem 
utilizada pelo pesquisador do movimento Rudolf Laban para falar da relação do movimento de diferentes 
partes do corpo, ou de relações do corpo com o espaço. É apropriada pela bailarina e pesquisadora Ciane  
Fernandes para analisar a construção do sentido na obra da coreógrafa Pina Bausch.
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essa  reflexividade,  produtora  de  efeitos  concretos  no  corpo,  aponta  para  a  própria 

performance como uma dimensão central, constitutiva do universo da capoeira. Basicamente, 

só existe de fato, nesse universo, o que está performaticamente em jogo, uma vez que tudo 

está vinculado ao reconhecimento coletivo para existir. A relação entre as duas dimensões – 

do corpo e do coletivo – então, é o que faz com que voltar a sentar na roda seja voltar para 

uma outra posição, com outra experiência do corpo no mundo, percebido então como outro 

mundo.

Finalmente, a questão que emerge da experiência vivida na Áfricanamente diz respeito 

ao potencial político da roda de capoeira Angola enquanto performance. Numa certa medida, 

ao experienciar essas mudanças de posições – dentro e fora da roda – num espaço povoado 

pela estética da africanidade, o quanto desse mundo afro-referente vai impregnando nossos 

corpos  e  nos  constituindo  enquanto  sujeitos  também referenciados  numa matriz  africana, 

independente de nossa cor de pele? E, ao habitarmos temporariamente (e reflexivamente) esse 

mundo possível, o quanto somos capazes de nos posicionar de outra forma nos espaços para 

além do universo circunscrito da capoeira?
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