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Resumo

Essa pesquisa enfocou processos criativos em dança a partir de uma vivência de campo no âm-

bito da complexa rede de saberes da Capoeira Regional, especialmente no que tange à dimensão

de movimento, levando à identificação de conceitos que emergiram tanto da multidimensionali-

dade da própria experiência – aí incluídas observação e análise – como do entrelaçamento desta

com um mergulho em campos distintos da literatura, capaz de estabelecer um diálogo com as

questões ali construídas – a exemplo de Muniz Sodré, Mestre Nenel, Mestre Cafuné, Edgard

Morin, Ciane Fernandes e Helena Katz – visando assim a invenção de caminhos e possibilidades

(teóricas e práticas) para criação e performance de novas vivências artísticas.

Palavras-chave: Capoeira Regional, perspectiva contemporânea, memória, dança.



Abstract

This research focused on creative processes in dance, based on field experience in the com-

plex knowledge network of Capoeira Regional, with special consideration of its movement

realm. This led to identification of concepts which emerged both from the multidimensionality

of experience – including observation and analysis – and the interlacement between experience

and different fields of literature. This interlacement was able to establish dialogue with issues

perceived during the field research – taking as reference Muniz Sodré, Mestre Nenel, Mestre

Cafuné, Edgar Morin, Ciane Fernandes and Helena Katz – in order to contrive pathways and

possibilities (in theory and practice) to create and perform new artistic works.

Keywords: Capoeira Regional, contemporary perspective, memory, dance.



Introdução

Imagine estar num lugar cheio de energia e cor, ventos e cheiros e, ao ultrapassar uma porta,

descer uma escadaria que leva a um porão que reúne anos de experiências e a vida de pessoas

que são parte fundamental da história de um país. Essa é a sensação de encontrar a sede da

Fundação Mestre Bimba, onde Mestre Nenel desenvolve seu trabalho até hoje com a Filhos de

Bimba Escola de Capoeira. A capoeira atrai para Salvador milhares de turistas e estudiosos

do assunto, que transitam pelo Pelourinho e buscam vivenciar um pouco dessa manifestação

cultural sob olhar da atualidade. Muitas dessas pessoas chegam nesse porão e encontram o

filho do Mestre Bimba, o Mestre Nenel, desenvolvendo seu trabalho com aulas ou mesmo na

manufatura de instrumentos. É um trabalho que exala capoeira pelos poros desde seu primeiro

respiro visto que quando Nenel nasceu, Bimba já havia criado a Capoeira Regional. Desafio a

todos a descer essas escadarias numa manhã de sábado para sentir a energia que reverbera do

som do berimbau e dos dois pandeiros que ecoa na roda, junto com o canto e as palmas que

ressoam das pessoas. A sensação percorre a espinha e evidencia uma resistência em existir com

tanta intesidade, ainda que num espaço tão limitado onde, independentemente da comoção de

alguns, o trabalho de Bimba vem sendo resgatado e mantido exitosamente, atravessando os anos

e mantendo uma vivacidade latente e facilmente perceptível. Foi, ao vivenciar esse contexto,

sob essa realidade, que fui, pouco a pouco, percebendo que a complexidade através da qual

eu vinha buscando talhar meu trabalho com dança se fazia evidente no contexto da Capoeira

Regional, sem que isso fosse algo idealizado, apenas por ter se organizado assim no decorrer

do tempo.
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Foi ao entender minha percepção desse contexto que me propus a investigar processos criati-

vos em dança, a partir da minha vivência de campo no âmbito dessa complexa rede de saberes

que é a Capoeira Regional. Essa busca aconteceu especialmente no que tange à dimensão do

movimento, levando-me à identificação de eixos/conceitos que emergiram tanto da multidi-

mensionalidade da experiência (incluídas observação e análise) e do entrelaçamento desta com

campos distintos de literatura, capazes de estabelecer um diálogo com as questões ali construí-

das visando assim a invenção de caminhos e possibilidades (teóricas e práticas) para a criação

e performance de novas experimentações artísticas. Foi através dessa proposta que investiguei

a Capoeira Regional como uma rede complexa de saberes sob uma perspectiva contemporânea

de entendimento.

Considero aqui a Capoeira Regional de acordo com suas raízes históricas e tradicionais no

que tange o trabalho criado pelo Mestre Bimba. A base experiencial, nesse sentido, diz respeito

ao trabalho da Filhos de Bimba Escola de Capoeira (FBEC), que é desenvolvido por Mestre

Nenel (filho do Bimba) e que busca um resgate e manutenção do método, respeitando seus

princípios, tradições e rituais. Além da FBEC, o convívio com “A Turma de Bimba”, através do

trabalho da Fundação Mestre Bimba (FUMEB - <www.fundacaomestrebimba.org> viabiliza a

reunião dos discípulos, preservação e difusão da obra de Mestre Bimba através de atividades

relacionadas à Capoeira Regional1.

Trago essa rede de saberes como uma organização capaz de estimular a invenção de caminhos

e possibilidades, tanto de natureza teórica como também prática, para a criação e performance

de novas vivências artísticas. Nesse sentido, houve uma busca por identificação e desenvol-

vimento de conceitos inferidos na capoeira que ao mesmo tempo em que fossem elementos

relevantes dentro do contexto cultural, fossem também potentes para criação em arte. Esses

conceitos são Equilíbrio Dinâmico, Economia de Meios e Estado de Prontidão, e serão discuti-

dos na seção 2.3.

1A Fundação Mestre Bimba (FUMEB) tem como finalidade a preservação e difusão da obra de Mestre Bimba
e seu legado cultural afro-brasileiro através de eventos e atividades correlatas no campo da capoeira. Para maiores
informações, visite o site: <www.fundacaomestrebimba.org>.
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Nesse recorte, trago relatos e análises de experiências dentro do contexto da Capoeira Re-

gional em fricção com minha experiência em artes, numa busca interdisciplinar de pesquisa.

Partindo dessa inferência, propus experiências artísticas que partiram dos conceitos que sur-

giram da Capoeira Regional numa busca por um adensamento nas discussões sobre diálogo

entre cultura e arte. A análise e discussão sobre os produtos artísticos dessas experimentações

tornaram-se assim um modo de reverberar conhecimento sobre o fazer em arte, mas colocando

o saber popular num lugar emancipatório, desvelando possibilidades sobre os estudos culturais,

a capoeira, a dança e a contemporaneidade, num todo complexo e correlacionado.

Essa tese emergiu da necessidade de evidenciar a cultura popular como um conhecimento

emancipatório, que não está apenas preso ao passado e que se apresenta como um universo

complexo. No âmbito cultural, meu foco é a Capoeira Regional, que se fez um universo pro-

positivo através do qual todas as discussões, os encaminhamentos e os materiais de criação

emergiram, evidenciando a potência do diálogo entre cultura e arte. Esse evidenciamento da

cultura através da capoeira é relevante porque viabiliza lançar um olhar de necessidade e per-

tinência dos estudos culturais na atualidade, consolidando a cultura como parte do hoje e não

num lugar estático de lembrança do passado e sim como contexto dinâmico de manutenção da

tradição.

A escolha da Capoeira Regional solidifica essa discussão, visto que é uma manifestação que,

segundo Mestre Nenel2, sofre muito com má interpretação em relação aos desejos do seu pai,

o Mestre Bimba3. O estudo e discussão da Regional nessa pesquisa, partiu da metodologia da

Capoeira Regional resgatada e mantida pelas memórias de Nenel através do seu trabalho com a

2Da ampla família formada por Mestre Bimba com nove diferentes mulheres, tem-se conhecimento de pelo
menos 15 filhos (MESTRE NENEL, 2018, p. 31), dos quais Manoel Nascimento Machado, o Nenel, é quem hoje
se dedica ao resgate, manutenção e preservação da Capoeira Regional, tal qual Mestre Bimba criou e disseminou;
através de pesquisa e atividades com a Filho de Bimba Escola de Capoeira e a Fundação Mestre Bimba (<www.
fundacaomestrebimba.org>).

3Manoel dos Reis Machado, amplamente conhecido por Mestre Bimba, nasceu em 23 de novembro de 1899,
tendo sido registrado apenas no ano de 1900. Criou a Capoeira Regional em 1918, baseando-se no que conhecia da
capoeira primitiva, praticada nas ruas, e no Batuque e permaneceu trabalhando, difundindo e aperfeiçoando essa
metodologia até seu falecimento em 05 de fevereiro de 1974 (MESTRE NENEL, 2018, p. 48).
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Filhos de Bimba Escola de Capoeira (FBEC)4 e o material que embasa o trabalho da Fundação

Mestre Bimba (FUMEB), cujo principal objetivo é justamente a preservação e manutenção da

metodologia do trabalho criado por Manoel dos Reis Machado, o Mestre Bimba.

Nesse sentido de protagonismo dos estudos culturais em relação aos diálogos aqui propostos,

essa investigação ampliou o alcance da pesquisa em cultura numa perspectiva que vai além

de propostas representativas. Embora reconheça a importância e pertinência da apreciação e

discussão histórica que coordena e encaminha os estudos em cultura, acredito que a experiência

de quem vive essas manifestações está encharcada de memória corporal e pode assim oferecer

um outro viés de percepção e análise da cultura, por aqui representada pela capoeira.

Para viabilizar essa pesquisa, realizei ações que perpassaram por vivências, leitura e análise;

e culminaram nas experimentações artísticas num caminho emaranhado e multidirecional. Essa

possibilidade se consolida partindo da ideia de uma pesquisa performativa. Essa tendência me-

todológica já vem sendo apontada por Haseman (2006, 2015), Bacon e Midgelow (2014, 2015)

e Fernandes (2006, 2013, 2014, 2015b, 2018, 2015a) e se refere objetivamente à emergência do

fazer como metodologia de pesquisa. Entender a capoeira num campo de pesquisa performativa

é permitir que seu modo de operar alimente uma pesquisa e foi exatamente esse caminho que

segui, no sentido de que as experimentações artísticas, que são a culminância dessa pesquisa,

são capoeira no seu modo de operar.

Para efetivar essa ideia, parti de vivências em campo numa busca por construção de laços de

pertencimento com o contexto da Capoeira Regional, através da interação ativa com as pessoas

dessa ambiência. A aproximação, a conversa e os diálogos com Mestres da Regional enriquece-

ram a percepção e a análise do universo da capoeira como modo de vida, tanto guiando a minha

experiência pessoal no contexto como oferecendo história e memória para as discussões.

Com base na relação experiencial que se construiu, houve atividades de observação e identi-

ficação de movimentos promissores sob o ponto de vista da pesquisa, envolvendo tanto o meu

4A Filhos de Bimba Escola de Capoeira (FBEC) é a instituição através na qual Mestre Nenel desenvolve seu
trabalho com resgate e manutenção da metodologia da Capoeira Regional, de acordo com o método, princípios,
tradições e rituais delimitados por Mestre Bimba, desde 1986. A FBEC possui hoje diversos núcleos espalha-
dos pelo mundo, sendo sua sede principal firmada num porão de um prédio no Centro Histórico de Salvador –
Pelourinho.
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próprio modo de jogar a capoeira como o de outros capoeiristas. Como mecanismo de aná-

lise, utilizei o Sistema Laban/Bartenieff 5 como suporte e desdobramento dessas informações

de movimento. Assim, a vivência no contexto viabilizou a inferência de conceitos que são um

apanhado dessas atividades de observação, proposição e análise. Em continuidade e entrela-

çada com esta etapa vivencial e analítica, realizei experimentações onde esses conceitos foram

desdobrados em proposições artísticas. Paralelamente a estas etapas de aproximação ao con-

texto, análise, identificação de conceitos e experimentações, houve uma revisão bibliográfica

numa busca por outros processos e pesquisas que travaram diálogos entre a criação em arte e a

capoeira, como base comparativa e colaborativa à minha proposta de projeto. Superando uma

apresentação estanque dessas etapas, todos esses processos se entremearam em idas e vindas

numa dinamicidade de troca que consolida a escolha da pesquisa performativa.

Assim apresento aqui resultados de natureza distinta, mas intimamente correlacionados. A

partir das perspectivas construídas através dessa pesquisa, é possível não apenas abordar a ca-

poeira como campo criativo para a arte, mas também identificar conceitos capazes de alimentar

discussões e diálogos envolvendo as manifestações culturais e o fazer em arte. Os processos de

observação e análise, assim como a intensa revisão de literatura a eles associada, propiciaram

um avanço na abordagem reflexiva da interação desses dois campos de conhecimento – capo-

eira e arte. Para além desses resultados, essa pesquisa resultou numa série de experimentações

artísticas através dos conceitos inferidos da Capoeira Regional como um modo de apresentar

em movimento toda etapa de discussão, observação e análise.

Com Balance (2017)6 explorei o conceito do Equilíbrio Dinâmico7, num trabalho colabo-

rativo com Guilherme Bertissolo em ocasião da residência artística vivenciada no EARS (Ex-

perimental Research Studio). Esse trabalho contou com a colaboração do Prof. Paulo Chagas

e resultou numa instalação com 4 vídeos (três pré-gravados e uma projeção ao vivo) e música

eletroacústica projetada em 4 alto-falantes.

5Para maiores detalhes sobre o Sistema Laban/Bartenieff, consultar a seção 1.6, p. 36.
6Ver seção 3.1, p. 99.
7Ver seção 2.3.2, p. 82.
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O próximo trabalho foi um vídeo encomendado pelo Prof. Chagas em ocasião do concerto

Metropolis Multi-Media Event. Base (2017)8 propôs o desenvolvimento do conceito de Eco-

nomia de Meios9, em diálogo com o filme alemão Metrópolis (1927) e contou com a música

composta por Guilherme Bertissolo, para piano e eletrônica.

Por fim, o terceiro trabalho colaborativo resultante dessa tese, que se chama Converse (2018)10

e foi elaborado partindo do entendimento do conceito do Estado de Prontidão11. Para esse ex-

perimento artístico pude contar, para além da música de Bertissolo, com a pianista Luciane

Cardassi numa obra que se desenvolveu num processo de criação colaborativo e que se confi-

gura como composição musical executada ao vivo em piano por Cardassi, processamento de

som e imagens em tempo real e performance com/em vídeo.

Todas essas experimentações foram registradas, disponibilizadas em vídeo, descritas e dis-

cutidas nessa tese. Desse modo, essa pesquisa abrangeu muitas dimensões do conhecimento,

tanto do ponto de vista prático, quanto em uma perspectiva teórica.

Em termos de organização, essa tese foi dividida em três capítulos: um primeiro que busca

revisar e consolidar o aporte teórico que sustenta esse trabalho; uma etapa intermediária que

contextualiza o espaço onde a pesquisa de desenvolve; e uma culminância final que trata das

experimentações que são a apresentação final do desenvolvimento dessa pesquisa no desenvol-

vimento dessa tese.

8Ver seção 3.2, p. 106.
9Ver seção 2.3.3, p. 86.

10Ver seção 3.3, p. 115.
11Ver seção 2.3.4, p. 91.



Capítulo 1

Revisão de literatura: o que entra nessa

roda

Este capítulo delimita os pressupostos teóricos que convergem nessa pesquisa. Importante sa-

lientar ao explicitar esses pressupostos que, embora os subitens desse capítulo possam sugerir

uma ordem hierárquica definida por números, isso se torna irrelevante no processo de leitura,

visto que todos os pontos aqui abordados devem ser considerados como tramas de um entrela-

çamento de ideias e questões que convergem e constroem essa pesquisa. Essa ordem acontece

como tentativa de linearidade para quem chega na pesquisa, mas frequentemente o raciocínio

pode ir aqui e acolá conforme a demanda do pensamento. Dedicarei tópicos de aprofundamento

que tratarão da complexidade através de teóricos como Egdar Morin numa busca pela constru-

ção da ideia de rede complexa de saberes, na intenção de propor um entendimento do que essa

pesquisa refere como uma perspectiva contemporânea. No âmbito dessa pesquisa, esse conceito

diz respeito ao modo de fazer em arte e também no processo de entendimento e fricção com a

cultura popular, nesse recorte, delimitado como a Capoeira Regional.

Como um desdobramento dessa revisão, que propõe um diálogo entre complexidade e a pers-

pectiva contemporânea, trago uma discussão sobre o papel da cultura nas pesquisas em arte.

Essa seção busca prioritariamente questionar possíveis padrões de hierarquização e subalterni-

dade entre arte e cultura, propondo uma noção de fricção que intenta construir essa pesquisa
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através de fronteiras borradas, de onde parto da Capoeira Regional como uma rede complexa

de saberes que se apresentará como um universo poético que proporá (cri)ações pertinentes em

arte.

Considerando a possibilidade de que esse relacionamento com a capoeira se estabelece prio-

ritariamente através da análise e observação do movimento (tanto cultural quanto corporal) uma

seguinte seção versará sobre a memória. Nessa parte da tese buscarei evidências de que o corpo

(e o modo como se move) é um reunidor de memórias do que foi vivido. Para o adensamento

dessa discussão, trago autores como Lakoff and Johnson (metáforas conceituais), Snyder (me-

mória incorporada), Marcos Nogueira (cognição e(m) composição musical) e Ciane Fernandes

(Sistema Laban/Bartenieff e Movimento Autêntico).

Essa pesquisa se consolida no fazer e considerando a tradição acadêmica em relação à natu-

reza das pesquisas, percebo a emergência de uma seção que trate da pesquisa performativa. Para

essa discussão, além de artistas-pesquisadores brasileiros (como a já citada Prof. Dra. Ciane

Fernandes), trarei autores que vem trabalhando e contextualizando essa ideia mundo afora, tais

como Haseman, Bacon e Midgelow. Já no final do capítulo, trarei o Sistema Laban/Bartenieff

de Análise do Movimento (L/BMA) como uma possibilidade de auxílio para a observação e

análise do contexto através do movimento, numa proposta oriunda das minhas pesquisas aca-

dêmicas em nível de graduação e mestrado; e para finalizar, um panorama básico sobre outros

pesquisadores que já lançaram olhares para a capoeira buscando diálogos com arte.

1.1 A Capoeira como uma rede complexa de saberes

A conceituação da capoeira enfrenta muitas discussões. Enquanto por um lado é defendida

como uma luta afrobrasileira, há defesas ponderando sua capacidade musical, como um mo-

vimento de dança, atividade física regulamentada, entre tantas outras tentativas. Na intenção

de delimitar para explicar, corre-se o risco de perder elementos que são preponderantes para

um entendimento justo e é nesse sentido que entendo a recorrente explicação do Mestre Nenel

sobre isso: capoeira é capoeira.
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Os argumentos que consolidam a capoeira como algo único e que não se resume a estas re-

soluções, emergem do discurso de muitos mestres de capoeira e da experiência vivida dentro

desse contexto, que reforçam a emergência de entender essa manifestação como uma rede com-

plexa de saberes. Devemos perceber o contexto da capoeiragem como um sistema encharcado

de complexidade e que se auto-eco-organiza enquanto acontece.

Ao mesmo tempo que o sistema auto-organizador se destaca no meio ambiente e
dele se distingue por sua autonomia e sua individualidade, ele se liga ainda mais
a este pelo aumento da abertura e da troca que acompanham todo o progresso de
complexidade: ele é auto-eco-organizador. [...] tem sua própria individualidade
ligada a relações com o meio ambiente muito ricas, portanto dependentes. Mais
autônomo, ele está menos isolado (MORIN, 2006, p. 33).

Há muito movimento: de corpo, de som e de história, e nessa conjugação complexa essas

ações configuram a capoeira. Há espaço para que as coisas emerjam conforme a demanda do

espaço-tempo em que acontecem num ciclo constante, contínuo e sem nenhuma hierarquia pré-

determinada, o corpo se organiza em jogo e/ou luta e/ou dança, a música se desdobra e a história

se entrelaça através da memória corporal das pessoas envolvidas.

Nesse sentido de autonomia e complexidade, a escolha da Capoeira Regional se torna mais

que uma simples escolha, mas encontro de pressupostos, visto que esse modo de organização da

capoeira é frequentemente acusado por seu caráter “aberto”, como se isso fosse um problema

para manutenção da tradição. Bimba, criador da Regional, deixou claro que sua metodologia

era uma junção da capoeira, que ele aprendeu no dia a dia da sua vida, com o batuque que ele

vivenciava com seu pai, o que muitas vezes leva alguns pesquisadores a se limitarem a afirmar

que o interesse dele era a parte mais embática da luta, “o quebra pau” (MESTRE NENEL, 2018,

p. 39). Desde seus primeiros investimentos em sua criação, a Capoeira Regional, ele delimitou

princípios que foram e são até hoje, fundamentais para prática e entendimento da Regional, ou

seja, o investimento dele era de analisar o que havia de mais pertinente e relevante no que vinha

sendo praticado, de modo a permitir que, de acordo com a demanda do contexto da época, isso

fosse explorado, praticado e disseminado.
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Bimba não estava transformando a capoeira em luta de ringue e sim resgatando uma carac-

terística que estava se perdendo, pois, se não fosse pelo ímpeto de batalha tão implícito na

criação dos primeiros movimentos dessa manifestação, o que teria provocado sua emergência?

Muniz Sodré relembra que, embora esse forte caráter de disputa seja prioritariamente atrelado

a Bimba, na verdade ele estava fazendo a manutenção de algo que ainda era muito presente no

jogo de muitos mestres angoleiros da época, tais como Waldemar da Paixão, Traíra, Aberrê,

Onça Preta, entre outros (SODRÉ, 2002, p. 51). Mais do que pensar nesse resgate de algo

relevante para capoeira, Bimba trouxe isso à tona num momento histórico e social onde sua

prática estava sofrendo forte repressão. Foi um ato de genialidade que viabilizou a percepção

da relação do que sempre moveu a capoeira como prática de corpo e as demandas sociais da

época. Podemos dizer que, ao perceber o ambiente em que tal manifestação estava inserida e

desdobrar isso em uma metodologia específica da capoeira, Bimba ofereceu a esta sistemática,

características auto-eco-organizativas no sentido que

O meio ambiente está de repente no interior dele e, como veremos, joga um pa-
pel co-organizador. O sistema auto-eco-organizador não pode pois bastar-se a si
mesmo, ele só pode ser totalmente lógico ao abarcar em si o ambiente externo. Ele
não pode concluir-se, se fechar, ser auto-suficiente (MORIN, 2006, p. ?).

Então, percebida a manutenção da capoeira com o passar dos anos como algo complexo,

desloca-se esse entendimento para as nuances sob as quais a capoeira se move: som e movi-

mento. Não ao acaso, assemelha-se com a dança, mas também com tantas outras configurações

de arte e cultura popular. Poderíamos ser mais sucintos ainda ao citar apenas o movimento,

visto que há teóricos que já postulam som como movimento (BERTISSOLO, 2017), mas nos

perderíamos cada vez mais dentro de uma subjetividade que gostaria de externar para análise

nesse momento. Entre o som e o movimento que trago como elementos propulsores para per-

cepção da capoeira, existe um emaranhado de perspectivas, a saber, a memória dos corpos que

se mostra através do movimento, o movimento histórico e cultural através do qual a capoeira

permanece coesa no tempo, o movimento do som do berimbau que rege o corpo, entre tantos
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pontos de análise. E partindo de cada ponto, a possibilidade de entender e supor a capoeira

como um conceito diferente: capoeira é dança? Capoeira é luta? Capoeira é arte marcial?

Não há delimitação possível acerca desse entendimento que consiga abarcar esse emara-

nhado que não: capoeira é capoeira. Sim, a capoeira surge de um ímpeto de luta, mas também

se mostra como dança no auge de muitos jogos; ela possui uma relação de troca com a música

e perpassa ao mesmo tempo, por um treinamento corporal que torna os movimentos cada vez

mais eficientes conforme seu objetivo. E assim, num constante amontoado de possibilidades,

a capoeiragem se auto-eco-organiza de acordo com suas emergências de contexto. Nesse sen-

tido, buscar abarcar essa manifestação em uma conceituação que não a sua própria (capoeira é

capoeira) é travar uma ordem hierárquica das suas possibilidades, estancando-a num postulado

que, além de perigoso, no sentido de não viabilizar sua manutenção pela falta de diálogo com

o seu espaço-tempo; não permite a riqueza de entendimento a que se propõe. A conceituação

da capoeira precisa se manter num contexto dinâmico que dispensa complementos que não seu

próprio entendimento pois “a inteligibilidade do sistema deve ser encontrada, não apenas no

próprio sistema, mas também na sua relação com o meio ambiente” (MORIN, 2006, p. 22).

Nessa perspectiva a capoeira não é uma luta, ou dança, ou quaisquer outras delimitações;

e sim, constitui-se dinâmica e através de uma rede complexa de saberes, tal qual um sistema

auto-eco-organizativo. Não há uma hierarquia nas suas características de apresentação, sejam

quais forem: luta, movimento, dança, arte, música, ou quaisquer outras possibilidades. Não há

emergência de diferenciação entre possibilidades distintas de configuração da capoeira (Angola

ou Regional?) visto que ambas possibilidades partem de um mesmo prisma histórico inicial e se

diferem apenas no modo de operar fruto da fricção com o tempo. A capoeira não é uma proposta

com juízo de valor e sim uma manifestação popular viabilizada nas emergências contextuais a

que foi submetida. Cada qual à sua maneira, com suas características e peculiaridades, sejam

suas práticas relacionadas ao Mestre Bimba (criador da Capoeira Regional) ou Mestre Pastinha

(referência histórica para Capoeira Angola).

A capoeira não surgiu, ela aconteceu; e continua acontecendo com o passar do tempo. Ad-

vinda de fazeres variados de africanos radicados à força no Brasil. Foram pessoas escravizadas,
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que foram colocadas para (sobre)viver juntos em regime de trabalho escravo. Indivíduos que

viviam em grupos diversos, com hábitos de vida distintos e que muitas vezes se comunicavam

com dificuldade. Em suas memórias corporais, modos diferentes de agir, dançar e lutar. Foi a

congruência desses modos de operar tão distintos que foi acontecendo, e a manutenção dessa

forma de relação no tempo que foi se auto-eco-organizando para chegar ao que hoje delimita-

mos como capoeira. Ou seja, essa necessidade de determinação conceitual surge com o tempo e

não tem relação alguma com a manifestação em si e por isso que proponho muita cautela ao nos

relacionarmos com o entendimento da capoeira. Esquecer a complexidade a qual tal manifes-

tação foi gerada é correr o risco de enclausurar seu entendimento num lugar de onde a capoeira

não consiga se desvencilhar para seguir em manutenção no tempo. Nesse sentido que percebo,

por exemplo, o modo como Mestre Nenel1 entende a capoeira:

A capoeira felizmente não pode ter uma definição. Talvez seja bem por isso que ela
se mantenha viva. A tentativa de defini-la acaba fazendo com que ela se perca em
vários sentidos, já que era praticada de forma muito livre e sem requisitos. Muitos
já tentaram monopolizá-la de várias formas, mas, graças a Deus, até o momento
ela continua livre. O que podemos concluir sobre ela é que a capoeira se manifesta
de acordo com a necessidade de cada indivíduo, podendo servir como luta, jogo,
lazer, espetáculo, resistência, folclore, dança, fisioterapia, terapia, esporte, religião,
cultura (e o que mais emergir). A capoeira, acima de tudo, é uma filosofia de
vida, uma prática que reúne muitas coisas num só ponto e que, assim entendido,
chamamos de capoeira (MESTRE NENEL, 2018, p. 39).

O modo de Nenel apresentar a capoeira exemplifica perfeitamente a ideia que estamos cons-

truindo, no sentido que salienta a não submissão da capoeira a qualquer outra referência que não

ela mesma, ao mesmo tempo em que apresenta a Capoeira Regional criada por seu pai como

uma emergência pessoal do Bimba, como o modo de operar que estava posto em relação à ca-

poeira, no tempo de sua criação. O entendimento da Capoeira Regional (do modo como Nenel

se esforçou para explicar em seu livro) é justamente um exemplo da manutenção da capoeira

1Esse é um trecho do livro Bimba: um século da Capoeira Regional (MESTRE NENEL, 2018) lançado em
dezembro de 2018, escrito concomitantemente a essa pesquisa por Mestre Nenel em comemoração ao centenário da
Capoeira Regional. Eu participei da elaboração dessa obra como organizadora e o processo de compartilhamento e
escrita será descrito na seção 2.2, p. 64. Dessa forma, o livro em si também pode ser considerado uma (inesperada)
contribuição dessa pesquisa.
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numa perspectiva auto-eco-organizativa. Bimba colocou-se num lugar de abertura e percepção

da capoeira para propor os princípios e rituais os quais eles estava temendo que se perdessem

e, baseado nisso, começou a estruturar seu trabalho. Ainda que ele fosse um homem muito

simples, como Mestre Nenel exemplifica em seu livro, teve a sensibilidade de propor uma or-

ganização tão sútil e especial que, ainda hoje, buscamos entender dentro de uma perspectiva de

extrema complexidade. Bimba propôs um entendimento de capoeira que se mantém até hoje

vívido e em processo de desenvolvimento pois soube, através do contexto da época, perceber a

capoeiragem implícita em seu corpo através de anos de experiência e, partindo disso, elaborou

o trabalho da sua vida: a Capoeira Regional.

Assim, para o contexto da capoeira, reivindico o entendimento dessa manifestação através da

noção de uma rede complexa de saberes que:

[E]merge da relação complexa do sujeito e do objeto, e do caráter insuficiente e
incompleto de uma ou outra noção. O sujeito deve permanecer aberto, desprovido
de um princípio de decidibilidade próprio, o objeto deve permanecer aberto, de
um lado sobre o sujeito, de outro lado sobre o ambiente, que por sua vez, se abre
necessariamente e, continua a abrir-se para além dos limites de nosso entendimento
(MORIN, 2006, p. 44).

A Capoeira Regional é uma criação de Mestre Bimba que se coloca aberta a pesquisas por

seu modo de existir e permanecer no tempo e por isso emerge como objeto central de estudo

dessa tese. A Regional é um contexto reverberado por anos e experienciado por mim através

dessa noção de rede complexa de saberes e é, para mim, um rico universo de sentido capaz

de reverberar conceitos que serão ponderados e experienciados através da minha prática como

artista.
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1.2 A construção de uma ideia: a perspectiva contemporânea

das coisas

Um dos meus maiores desafios em pesquisa é me compreender dentro de conceitos e talvez essa

seja uma das razões da minha identificação tão forte com a capoeira. Minha trajetória acadê-

mica foi construída numa formação baseada em estudo formal em dança, embora sempre tenha

transitado por expressões de arte variadas. Com frequência enfrento o desafio de explicar em

ambientes corriqueiros “o que eu faço” e isso normalmente acontece em momentos os quais eu

teria que me explicar em poucos segundos. Mas a verdade é que sinto dificuldade de entender

a maior parte do meu trabalho em arte apenas como dança e, se pensar mais objetivamente, o

desafio seria maior ainda tentando uma delimitação dentro da dança. O projeto inicial dessa

pesquisa colocava o desafio da fricção entre a capoeira e a dança contemporânea. Essa nomen-

clatura já é algo que pulsa em questionamento em minha trajetória, tanto que um ponto citado e

desenvolvido em meus trabalhos de conclusão de curso (em Dança e Educação Física) e minha

dissertação de mestrado é a ponderação sobre essa conceituação. Falta-me um espaço que sinta

o trabalho adequadamente identificado. Em relação à pesquisa de doutorado, com o desenvol-

vimento do processo, emergiu a necessidade do que venho relatando como uma perspectiva

contemporânea, aqui no caso, das experimentações a serem desenvolvidas que perpassam a

dança, mas também videoarte/videodança e performance. A construção dessa perspectiva con-

temporânea surge não apenas para delimitar meu trabalho, mas para propor um modo de operar

através do qual entendo minhas proposições artísticas e, mais importante do que isso, por onde

tenho percebido a cultura, através da Capoeira Regional. Para a construção desse entendimento,

confluirei aqui autores e pesquisas que alimentam e dialogam com a proposição desse entendi-

mento, numa tentativa de esclarecer e delimitar o que refiro como perspectiva contemporânea.

Não por coincidência, a ideia da perspectiva contemporânea possui forte enraizamento num

pensamento complexo (MORIN, 2006). A proposição aqui se relaciona profundamente com o

entendimento da capoeira como uma rede complexa de saberes e se diferencia (talvez) pelo fato

de lá estarmos olhando para o contexto da cultura popular enquanto aqui para a criação em arte.
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Através de Morin perpasso pela discussão da noção sistêmica (sistemas abertos) e a auto-eco-

organização. Essa delimitação teórica talvez seja a que me acompanha há mais tempo, visto

que já venho dialogando desde minha dissertação de mestrado, mas no tocante dessa pesquisa,

busco concretizar parâmetros importantes para as experimentações que serão desenvolvidas.

A questão do sistema aberto agrega ao entendimento a ideia de constância de troca com o

ambiente, enquanto a auto-eco-organização trata de um modo de operar que converge com

minha proposição.

Pensarmos dança sob uma perspectiva contemporânea seria considerá-la um sistema aberto

no sentido de permitir a emergência de uma troca constante e ininterrupta de informação dentro

de um contexto temporal e corporal, é “reconhecer que ela passa por um constante processo de

troca com seu ambiente, num determinado contexto histórico e com as descobertas dos corpos

desse período corrente” (SFOGGIA, 2010, p. 6). Esse pressuposto interessa no sentido de

salientar a relevância de considerar a atualidade no momento de pensarmos a dança deslocando

a sua prática, de acordo com a perspectiva contemporânea, de um lugar de reprodução e trazendo

o corpo como centro dos processos de criação. Há uma perceptível mudança histórica no modo

de ver a relação dança-corpo que é relevante para chegarmos nesse lugar de protagonismo do

corpo:

[A] cada momento da história da dança, o foco da criação de danças se deslo-
cava. Os elementos utilizados como propulsores criativos de danças transitaram
por elementos físicos, objetos, percepção corporal, extrapolação das potencialida-
des do corpo, bem como por tantos outros caminhos. Dessa forma o entendimento
do corpo e por conseguinte da dança, foi se complexificando. O resultado dessa
transformação de significados e entendimentos, que ao longo dos anos foi sendo
transmitido de trabalho em trabalho, pessoa por pessoa, coreógrafo por coreógrafo,
bailarino por bailarino; é que o vivemos hoje (SFOGGIA, 2010, p. 15-16).

É partindo dessa emergência do corpo que uma perspectiva contemporânea para criação em

arte se consolida. Ao ver o corpo como uma síntese do vivido é que se torna coerente entender

a dança, e para além dela, a arte, através de emergência das experiências de quem faz a obra. A

perspectiva contemporânea pressupõe essa premissa de autonomia do corpo (humano ou não)
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em relação ao seu fazer. Não são decisões do artista que regem a obra sob esse entendimento,

mas sim as emergências do processo, que são nada mais que reverberações daquele corpo no

tempo-espaço por ele vivido em relação com seu contexto. Obras baseadas nesse ponto de vista

não são compostas, são sim auto-eco-organizadas; e só podem acontecer assim, pois se colocam

como sistemas abertos.

Enquanto o sistema fechado não tem qualquer individualidade, nenhuma troca com
o exterior e mantém relações muito pobres com o meio ambiente, o sistema auto-
eco-organizador tem sua própria individualidade ligada a relações com o meio am-
biente muito ricas, portanto dependentes [...]. O sistema auto-eco-organizador não
pode pois bastar-se a si mesmo, ele só pode ser totalmente lógico ao abarcar em si
o ambiente externo. Ele não pode concluir, se fechar, ser auto-suficiente (MORIN,
2006, p. 33).

Nesse encaminhamento, as proposições artísticas partem de um ímpeto e, ao decorrer do

processo de criação, possuem autonomia para indicar caminhos pelos quais vão se concretizar.

Nesse sentido, há que se pensar em possibilidades e artifícios que viabilizem esse entendimento.

Para a pesquisa aqui proposta, os aportes teóricos que tenho solicitado sustentam a ideia do

corpo como memória do vivido, através da estratégia de exploração corporal do Movimento

Autêntico e do Sistema Laban/Bartenieff de Análise do Movimento (L/BMA – Laban/Bartenieff

Movement Analysis)2 bem como autores que vem evidenciando a capacidade do corpo de trazer

a memória como informação incorporada3.

1.3 Cultura e Arte: hierarquização e subalternidade

A capoeira tem sido um profícuo objeto de pesquisa na atualidade. Podemos listar pesquisa-

dores com uma extensa produção acadêmica como Muniz Sodré (2002), Frede Abreu (2014),

Pedro Abib (2009), Antonio Liberac (2004), Mestra Janja (2015), bem como diversos mes-

tres de capoeira que tem desenvolvido seus trabalhos, como Jair Moura (2017), Mestre Nenel

2Para maiores detalhes, consultar a seção 1.6, p. 36.
3Para maiores detalhes, consultar a seção 1.4, p. 26.
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(2018), Mestre Cafuné (Sérgio Facchinetti Dória) (2011), Mestre Xaréu (2009), Ângelo Decâ-

nio (1996), entre outros. Além dessas publicações, há que se citar o I Encontro Internacional de

Pesquisadores de Capoeira ocorrido em novembro de 2013, com extensa participação da comu-

nidade que estuda e pratica capoeira na Bahia e em outros Estados. Esse evento apontou vários

encaminhamentos através dos quais a capoeira tem sido reverberada e estudada. Dessa ocasião,

originou-se um livro (PIRES et al., 2016) subdividido em cinco partes distintas: educação; his-

tórias; identidade, tradição e globalização; mídias, gênero e artes; e políticas públicas, onde

consta um dos capítulos escrevi com o Prof. Dr. Guilherme Bertissolo4, intitulado “m’bolum-

bümba: Capoeira Regional, experiência e composição” (BERTISSOLO; SFOGGIA, 2016)5.

Essa publicação já apontava as ideias primárias deste projeto que se desdobra do fazer artístico

colaborativo com Bertissolo.

Esse encontro evidenciou a ascendência de muitos pesquisadores que tem dedicado suas pes-

quisas ao desdobramento da capoeira sob perspectivas muito diversas. Partindo da premissa

de que toda e qualquer prática relacionada à capoeira possui suas confluências é que, inde-

pendentemente de como construímos isso, todo corpo que vive capoeira pode se valer de sua

cosmologia6. Acredito que essas especificidades são os corpos dos moventes e a capoeira acon-

tece cada qual à sua maneira. “Angola e Regional são formas diferenciadas dessa síntese”

(SODRÉ, 2002, p. 74). Ao mesmo tempo em que esse encontro evidenciou uma numerosa

participação de pessoas interessadas na capoeira, propiciando diversos contatos e trocas muito

proveitosas, apontou duas questões pulsantes: a falta de conhecimento sobre a metodologia da

Capoeira Regional, mesmo dentro da comunidade capoeirística; e o frequente uso (no sentido

de aplicação) da capoeira nas mais diversas áreas do conhecimento, corroborando uma ideia de

subalternidade da cultura popular.

4Guilherme Bertissolo, meu companheiro, é um colaborador de longa data que também realizou pesquisa no
âmbito da capoeira. Juntos, também somos pais de Aurora e Érico.

5A obra m’bolumbümba: entre o corpo e berimbau representa o reconhecimento da emergência capoeira no
trabalho artístico meu e do Guilherme Bertissolo, que vem se consolidando desde 2012. Comentários sobre esse
trabalho serão desenvolvidos na seção 1.7, p. 41, bem como no segundo capítulo dessa pesquisa.

6Entendo por cosmologia da capoeira o entorno de pressupostos, regras e costumes que circundam o fazer da
capoeira nas mais diversas instâncias. Os modos de jogar, os relacionamentos entre os capoeiras, os modos de
organização, a ancestralidade, a circularidade, etc.
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O modo de abordar a cultura é algo que vem sendo problematizado em relação aos estudos

culturais. Nesse sentido, podemos relacionar com Chartier (1991), principalmente no tocante à

sua segunda proposição em “O mundo como representação”. Em relação ao contraste de leitu-

ras, ele destaca que o modo de compreender algo, no caso uma leitura, depende de quem está

se propondo a fazer. É a ideia de considerar o quem nas ações e não mais a informação como

um dado enclausurado e fixo. O autor trata de duas razões contraditórias: a primeira afirma que

dispositivos formais inscrevem em suas próprias estruturas as expectativas e as competências

do público a que visam; e que as obras produzem sua área social de recepção. Já que esses

dispositivos inscrevem em suas próprias estruturas o que o público espera e as obras produzem

a sua área social de recepção, está intrínseco esse processo de troca que mencionamos acima no

nosso discurso. A troca entre o público e a obra determina os dispositivos, pois somos o resul-

tado desses processos. Nesse sentido, atentar aos modos de operar da cultura traria a capoeira

para um lugar de protagonismo fugindo da, frequentemente destacada, ideia de representação.

Sobre o ordenamento de corpos tratado por Bauman (2012), podemos discutir sobre a neces-

sidade de padronização que observamos tanto no que se refere a discussão sobre capoeira quanto

na arte. As diversas danças que percebemos hoje foram sendo praticadas e na maioria das vezes

sofreram uma espécie de padronização, tanto em relação ao seu repertório quanto no que se

refere aos tipos de corpos que podem ou não praticá-las. Isso é perceptível na identificação e

disseminação da capoeira que enfrenta a delimitação em suas diversas possibilidades de expres-

são, como já discutido nas seções 1.1 e 1.2. Esses enclausuramentos de entendimento se opõem,

por exemplo, a teoria do corpomídia (SETENTA, 2008) no sentido de que toda e qualquer regra

que possa surgir, segundo essa teoria, deve emergir da relação entre corpo e ambiente. Se cada

pessoa é una e é um conjunto de relações em constante estado de mutação, torna-se sem sentido

impor ao corpo contemporâneo delimitações que são pré-determinadas, ignorando sua capaci-

dade de gerar informação através da experiência. As barreiras e imposições foram quebradas

e a sociedade que se organiza hoje apresenta uma “recém adquirida fluidez, [que] encontra-se

em contínuas transformações, nas quais sujeito, espaço e objeto se confundem e se encharcam”

(MIRANDA, 2008, p. 11-12).
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Em se tratando de Bauman há questões que reverberam a relação entre liberdade e restrição.

O que pode ou não ser cultura? O que pode ou não ser considerado capoeira? O que pode

ou não ser arte? Aqui reside uma ambivalência entre a criatividade e o normativo. Em rela-

ção à sociedade “a ordem construída pelo homem é inimaginável sem a liberdade humana de

escolher, a capacidade humana de se erguer acima da realidade pela imaginação, de suportar

e devolver suas pressões” (BAUMAN, 2012, p. 18), um processo contínuo e colaborativo que

é realidade na cultura e pode reverberar na arte. Encontramos a mesma ambivalência na arte,

onde transitamos entre os aspectos normativos (técnicas de pintura, métodos de composição,

etc.) e a criação. O ato de organizar criativamente o que é estudado e treinado encaminha os

fazeres artísticos a uma obra de arte. Nem só a criatividade basta, nem só a exímia execução. Da

mesma forma, em relação à Capoeira Regional, os movimentos, sons e propostas que resultam

da fricção entre a experiência de quem faz capoeira com o que é relevante – no caso da Regional

os princípios delimitados pelo Mestre Bimba – mediam o que é coerente nesse contexto. Assim

podemos ler tanto arte como cultura onde o autor menciona que:

A cultura, como tende a ser vista agora, é tanto um agente da desordem quanto um
instrumento de ordem; um fator tanto de envelhecimento e obsolescência quanto de
atemporalidade. O trabalho da cultura não consiste tanto em sua autoperpetuação
quanto em garantir as condições para futuras experimentações e mudanças. Ou
melhor, a cultura se ‘auto-perpetua’ na medida em que não o padrão, mas o impulso
de modificá-lo, de alterá-lo e substituí-lo por outro padrão continua viável e potente
com o passar do tempo. O paradoxo da cultura pode ser assim reformulado: o
que quer que sirva para a preservação de um padrão também enfraquece seu poder
(BAUMAN, 2012, p. 28).

Assim, para Bauman, a cultura – e a arte – não pode ser reduzida a ideia de sistema7 que

subordina a liberdade à manutenção do padrão, fortalecendo fronteiras e oposições: dentro-

fora, certeza-incerteza, auto confiança-hesitação, etc. Esses paralelos sugerem que: “estar ‘fora’

significa atrair e temer problemas [e] estar ‘dentro’, por outro lado, significa o não problemático,

hábitos adquiridos sem dor e desfrutados quase inconscientemente, habilidades que exigem

7Importante salientar que ao tratar de corpomídia estamos construindo uma ideia de dança como sistema,
porém o sistema ao qual nos referimos difere do citado por Bauman, trata-se de um sistema aberto, no seio da
complexidade, portanto com características divergentes das proposta pelo autor.
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pouca reflexão” (BAUMAN, 2012, p. 33-34). Em meio a este conflito entre o sincrônico e o

diacrônico, busca-se um diálogo entre a estrutura e criação, onde o que emerge dessa relação

passa a fazer sentido no pensamento em arte.

Nesse sentido instaura-se uma identidade como mudança:

Sugiro que a imagem mais capaz de apreender a natureza das identidades culturais
é a de um redemoinho, e não a de uma ilha. (...) As identidades não se apoiam
na singularidade de suas características, mas consistem cada vez mais em formas
distintas de selecionar/reciclar/rearranjar o material cultural comum a todas, ou
pelo menos potencialmente disponível para elas. É o movimento e a capacidade de
mudança, e não a habilidade de se apegar a formas e conteúdos já estabelecidos que
garante sua continuidade (BAUMAN, 2012, p. 69).

Há a necessidade de permitir que as fronteiras se mantenham maleáveis e permeáveis para

que a mudança seja possível e é exatamente essa capacidade de mudar que torna tanto arte como

cultura algo atualizado e necessário. Deixamos de buscar ambas num sentido de perpetuação

e permitimos que sejam expressão de um tempo. Nesse mesmo sentido que Bauman discorre

sobre cultura, a arte não deve ser entendida como um sistema fechado. Na verdade, hoje con-

sideramos a impossibilidade de tratar nesse sentido, até mesmo porque percebemos que, ao se

fechar, o sistema não consegue ter permanência no tempo-espaço. Atualmente não faz mais

sentido manter uma barreira entre certezas e incertezas, pois elas dependem, pelo menos no que

diz respeito ao entendimento de arte-dança, do diálogo de quem a faz e quem a vê.

As discussões sobre a vida contemporânea, que salientam a variedade cultural (e não de cul-

turas), portanto, ressaltam a impossibilidade de aceitar ou rejeitar formas culturais e novamente

isso se torna pertinente nas artes. Hoje buscamos a coerência nas obras e isso vai além da per-

cepção dos elementos da obra como entidades estanques. Não se trata de poder ser uma coisa

ou outra, mas de permitir que o trabalho emerja das suas pertinências. Isso é o necessário para

fazer arte na contemporaneidade. São cada vez menos determinações e mais possibilidades.

Eagleton (2001) levanta questões como a ideia de particularismo universalizado em relação

à contemporaneidade (ou como ele mesmo trata, pós-modernidade), que são profundamente
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relacionadas à construção do que proponho aqui como perspectiva contemporânea. Em relação

à cultura, essa noção abarcaria o esotérico, o popular, o que está nas ruas, etc., enfatizando a

ideia de uma pluralidade que se torna identitária. Em relação à dança, isso é factível ao obser-

varmos as obras idealizadas nesse período e refletirmos sobre as implicações desses trabalhos

no que hoje fazemos. Sob uma perspectiva contemporânea (seção 1.2), um pressuposto é a

emergência do intérprete-criador, que surge justamente da necessidade de partir de materiais

que são particulares de cada artista. Cada propositor trata de questões determinadas e propõe

resoluções artísticas que são específicas do espaço-tempo em que ocorrem. Assim, esse modo

de operar, através da exploração pessoal, é uma questão identitária que parte de uma ideia de

particularismo, tal qual na cultura pós-moderna. A diferença acaba estranhamente se tornando

uma identidade (EAGLETON, 2001, p. 108).

Em relação a Chartier (1991), percebemos alguns pontos em comum com essa discussão

que estamos traçando, principalmente no que diz respeito ao primeiro argumento que o autor

propõe: objetividade e subjetividade estão interconectadas. À exemplo disso, temos a crise geral

das ciências sociais e o abandono dos sistemas globais de interpretação. Novamente tratamos

do desligamento das ideias comuns/tradicionais por uma busca por fazeres próprios e coerentes

com quem e quando o fazem. Ou seja, novamente importa a relação corpo-ambiente à que

se trata. Assim, a operação de construção de sentido proposta pelo autor em relação à leitura

se aplica perfeitamente à arte, pois afirma justamente que significações múltiplas e móveis de

um texto/obra dependem das formas por meios das quais os leitores/expectadores recebem tal

material. “É preciso considerar também que a leitura é sempre uma prática encarnada em gestos,

espaços, hábitos” (CHARTIER, 1991, p. 178). Trançando um paralelo, pode-se igualmente

afirmar, modulando o foco para a nossa problemática, que o ato de criar em arte se inscreve

no cruzamento de uma “história das práticas, social e historicamente diferençadas, e de uma

história das representações inscritas nos textos ou produzidas pelos indivíduos” (CHARTIER,

1991, p. 179).

A Capoeira Regional foi criada por Mestre Bimba como:
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uma expressão da ironia objetiva do negro na Bahia, do negro no Brasil. Não cabe
determinar se disso ele tinha ou não consciência plena, uma vez que a objetividade
da ironia está principalmente na superação da soberania da consciência individual
e na imposição coletiva de um jogo de linguagem. Ou de um jogo de corpo. E é
disso mesmo que se trata: de uma cultura irônica do corpo (SODRÉ, 2002, p. 17).

Assim, podemos relacionar aos aspectos de pertença de grupos, mecanismos de legitimação e

estratégias de poder. Ao se referir à crise da disciplina histórica, Chartier identifica duas falhas

na abordagem tradicional. Em uma delas, afirma que “esqueceu-se de que outros princípios

de diferenciação, igualmente sociais, podiam dar conta, com maior pertinência, dos desvios

culturais” (CHARTIER, 1991, p. 181). O autor cita como exemplos as pertenças sexuais ou

geracionais, adesões religiosas, tradições educativas, solidariedades territoriais, os hábitos de

ofício. Os grupos de capoeira são mecanismos de pertença, e funcionam como princípios de

diferenciação entre as diversas práticas de Capoeira.

Nesse sentido, Chartier afirma que há uma via de mão dupla na ideia de legitimação: 1- a

construção das identidades sociais como resultando sempre de uma relação de força entre as

representações impostas pelos que detêm o poder de classificar e de nomear e a definição; 2- a

que considera o recorte social objetivado como a tradução do crédito conferido à representação

que cada grupo dá de si mesmo (como funciona na capoeira). As relações entre grupos de

capoeira e suas estratégias de legitimação se configura de maneira análoga à segunda assertiva

de Chartier.

Dentro das três proposições para a disciplina histórica, é preciso destacar que a terceira (“Re-

articular as práticas culturais sobre as formas de exercício do poder”) está diretamente relacio-

nada com esse aspecto da Capoeira: “compreender a partir das mutações no modo de exercício

do poder (geradores de formações sociais inéditas) tanto as transformações das estruturas da

personalidade quanto as das instituições e das regras que governam a produção das obras e a

organização das práticas” (CHARTIER, 1991, p. 188).

Essa discussão nos remete a diversas problemáticas no estudo da capoeira enquanto universo

para desdobramentos artísticos. É preciso lançar luz à negociação com os elementos que o con-

texto carrega histórica e socialmente, e suas determinações no ambiente da Capoeira Regional.
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Há determinações impostas – capoeira como uma luta genuinamente brasileira – e a negociação

com os elementos diversos que percebo com a minha relação com essa prática hoje.

Nesse sentido, diversos discursos da capoeira estão inscritos no seu próprio contexto. Um

exemplo interessante de representação, um tanto invertida, no contexto da capoeira é a jornada

de Mestre Bimba no início do séc. XX, quando a manifestação era criminalizada e perseguida.

Bimba, através de uma série de estratégias e artimanhas, propôs uma ressignificação da capoeira

a partir das suas próprias bases, posteriormente batizada de Capoeira Regional, que possibilitou

o seu reconhecimento enquanto manifestação cultural brasileira, e sua posterior descriminali-

zação. A capoeira teve uma guinada no que diz respeito ao seu público, sua aceitação, difusão

e o papel que desempenha hoje na sociedade. Algumas das estratégias desempenhadas por

Bimba guardam relações com o exemplo citado pelo autor das adaptações de Shakespeare, que

possibilitaram novos públicos na América, por exemplo.

Bauman, por sua vez, permite abordarmos o contexto da capoeira sob o prisma da paradoxi-

lidade da ideia de cultura (BAUMAN, 2012, p. 20). Esse paradoxo ocorre entre a “autonomia

e fragilidade”, pela ideia de cultura como propriedade universal de todas as formas humanas

de vida. A minha longa experiência na Fundação Mestre Bimba e na Filhos de Bimba Escola

de Capoeira demostra claramente a complexa articulação entre autonomia e fragilidade dessa

manifestação. Sua fragilidade reside no aspecto fugaz e instável de suas configurações, no seu

contexto de resistência e marginalidade, ainda presentes. Entretanto, esse próprio ímpeto de

inconformismo e resistência confere à capoeira uma autonomia e uma força de significação que

tem sido alvo de estudos em diversos contextos.

Bauman atenta para o fato de que, à época em que o modelo ortodoxo de cultura se tor-

nou predominante, houve as iniciativas de “unificação”, homogeinização (nacionalismos). Esse

processo ocorreu com a dança, como já discutimos, e essa agenda teve reflexo na tentativa

de tornar a capoeira uma luta genuinamente brasileira, na tentativa posterior à vida de Mestre

Bimba de uniformização, homogeinização da capoeira enquanto apenas uma prática física, plás-

tica, acrobática, em detrimento das suas fortes conexões com a ancestralidade, com a mandinga
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e suas complexas redes de significações. Portanto, a Capoeira Regional resistiu a esse assalto,

recusou-se a ser tolida nos seus elementos mais próprios.

Mestre Bimba entendeu desde os anos 1910 a assertiva de Bauman de que a cultura perma-

nece pela mudança. A própria criação da Capoeira Regional, incorporando elementos de outras

práticas africanas e uma metodologia inspirada em uma estrutura bastante formalizada, em con-

traposição à maneira que se costumava ensinar e pensar a capoeira à época, refletiam a ideia de

que não existe agora, congelado, estagnado, sincrônico. Os discípulos de Mestre Bimba e os

agentes da Fundação Mestre Bimba, que preservam o legado da Capoeira Regional também o

fazem de modo dinâmico, vivo, atento às contingências contemporâneas.

A capoeira, nesse sentido, tem sido amplamente usada em inúmeros desdobramentos que

partem de seu contexto, seja contando sua história, seja inspirando movimentos para dança ou

nos tantos tópicos evidenciados, por exemplo, no já citado I Congresso Internacional de Pes-

quisadores da Capoeira e em outros contextos de pesquisa. No entanto, trazer a capoeira como

propulsora de ideias, analisando e buscando que seu modo de operar seja esmiuçado e transmu-

tado em outras realidades (no tocante dessa pesquisa, a criação artística), não é algo presente

nos discursos. A capoeira é sim campo de estudo há longas datas, mas frequentemente o pesqui-

sador se coloca no lugar de observação e aplicação, como se a cultura fosse uma possibilidade

dentro da pesquisa e não sua razão de ser. Nessa tese, o modo de operar da capoeira é o pri-

mordial. Baseando-me na eficácia e sucesso da capoeira em permanecer viva e coerente com

o passar dos anos é que me aproximo para que a capoeira propicie caminhos à arte. Discuto

a complexidade como um elemento da contemporaneidade, no sentido de achar possibilidades

para criação em arte, e trago aqui a capoeira como propulsor da arte, para além de ser algo e ser

explorado.

No que se refere aos equívocos em relação à Regional, a efervescência de perguntas, questi-

onamentos e afirmações que conflituam com o que Mestre Nenel vem resgatando e praticando

em relação à metodologia de seu pai, confirmam uma necessidade frequentemente relatada por

Nenel, de publicar um material que delimite e evidencie o método, princípios, rituais e tradições

que, de fato, condiga com o trabalho criado por Mestre Bimba.
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Em dezembro de 2018, Mestre Nenel publicou o livro Bimba: um século da Capoeira Regio-

nal. Este foi um trabalho conjunto que organizei com o Mestre, baseada em diversas anotações

e escritos que ele reuniu com o passar dos anos. Nenel aproveitou as viagens e eventos que

há anos faz pelo mundo e foi, pouco a pouco, destacando dúvidas e questões que são recorren-

tes, juntando um material muito especial a partir do qual organizamos sua primeira publicação.

No dia do lançamento da obra, no final do evento organizado em comemoração ao Centenário

da Capoeira Regional, no Teatro do Sesc Pelourinho, o Mestre apresentou seu livro através do

qual qualquer pessoa pode consultar e ter uma noção básica sobre a Regional. A escrita desse

livro culminou com o último ano de finalização dessa tese e consolidou os conceitos inferidos

partindo da minha experiência, principalmente enfatizando os aspectos de complexidade, que

serão abordados com mais aprofundamento no segundo capítulo dessa pesquisa (p. 51).

Na empreitada de afirmar a capoeira como um contexto dinâmico e auto-eco-organizativo

(MORIN, 2006) e buscando justamente superar esse lugar de subalternidade, trago a capoeira

para o topo de uma pesquisa acadêmica. Não numa tentativa de discorrer sobre sua história ou

inspirar a criação de danças através dos movimentos corporais nela representados; mas numa

tentativa de evidenciar a capacidade da cultura popular de escancarar estratégias de manuten-

ção no tempo, o que, evidentemente (considerando que essas manifestações continuadamente

permanecem pertinentes com o passar dos anos) é possível. Ainda que falar sobre capoeira

seja muito relevante (estudar sua história, treinar seus golpes, se apropriar do que podemos ver,

ler e reproduzir), a ideia aqui supera esse espaço que se apresenta já muito bem representado

academicamente (o que também será sinalizado a seguir na seção onde tratarei das pesquisas

em diálogo)8 e traz a Capoeira Regional como contexto propulsor, através do qual, baseado em

sua cosmologia, desdobraremos a pesquisa.

8Para maiores detalhes, consultar seção 1.7, p. 41.
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1.4 Corpo/Movimento como memória do vivido

Da mesma forma que numa perspectiva contemporânea da dança o corpo emerge de sua expe-

riência, na capoeira são as vivências no contexto que mediam o movimento do corpo. Nesse

sentido, “tudo se passa sem esquemas nem planos preconcebidos. É o corpo soberano, solto

em seu movimento, entregue ao seu próprio ritmo, que encontra instintivamente o seu caminho.

Senhor do seu corpo, o capoeirista improvisa sempre e, como o artista, cria” (SODRÉ, 2002, p.

22). Há, tanto nesse modo de ver a dança quanto de ver a capoeira, uma simbiose no modo de

mover, em como corpo se torna autônomo e coordena as ações emergidas.

Tanto a dança quanto a capoeira existem no tempo, são obras da efemeridade. Assim, a

experiência depende da sucessão de eventos vivenciados, portanto, da memória. Nossos diver-

sos mecanismos de memória nos ajudam não apenas a entender, mas a viabilizar movimento.

Pretendo apresentar aqui uma reflexão sobre como os diferentes mecanismos de memória in-

teragem, possibilitando entendimentos sobre a dança, na perspectiva ora proposta; e na rede

complexa de saberes da capoeira. Nesse momento, abordamos a memória, baseada na noção

de mente incorporada (LAKOFF; JOHNSON, 2003, 1999) através do conceito de memória

implícita (SNYDER, 2000) e na neurociência da dança (STEVENS et al., 2010).

A memória motora (implícita) carrega uma capacidade de plasmar contextos de movimento

e que, partindo dessa premissa, podemos viabilizar contextos de criação que serão pulsionados

partindo das vivências contextuais prévias. Finalmente, proponho que as diferentes memó-

rias motoras, culturalmente construídas (nesse caso, a Capoeira Regional e a performance e/ou

dança), representam um interessante campo propositivo para criação em arte. Essa possibilidade

se consolida através da assertiva de que

Muitas memórias implícitas são memórias de atos musculares (memórias “moto-
ras”), que não tem componente de linguagem. Em essência, tais habilidades dizem
respeito à mesma coisa: saber como fazer as coisas. Tocar piano, saber como pro-
duzir um som claro em um instrumento de sopro e saber ler música, são exemplos
de habilidades de memória implícita – pode-se saber como produzir um som claro
em um instrumento, mas não ser capaz de verbalizar a ninguém como fazer isso.
Os grupos de neurônios que processam essas memórias provavelmente não estão
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conectados aos grupos de neurônios que processam a linguagem; acredita-se que as
memórias implícita e explícita residam em diferentes partes do cérebro9 (SNYDER,
2000, p. 73).

Ou seja, a memória implícita diz respeito a particularidades do vivido que podem expressar-se

através da ação motora do corpo e não possuem, necessariamente, relação com o processamento

verbal das memórias. A memória implícita não é algo que se conta, como pode ser sugerido

numa análise mais rasa, quando por exemplo, falamos da transmissão oral da cultura; e sim, o

que se percebe na convivência com a cultura, no jogo da capoeira, no dia a dia com os mestres,

na experiência corporal no contexto.

Da mesma forma, se pensarmos em dança, isso se apresenta nas habilidades dos bailarinos

dentro das configurações de dança que praticam: a aprendizagem dos caminhos de movimento

no corpo. O estudo (leitura, pesquisa, análise e discussão) é também um modo de experienciar

(dança, capoeira ou qualquer outro contexto), que fomenta o corpo no espaço-tempo em ques-

tão. Essa espontaneidade na forma como o corpo se relaciona com essas vivências interfere no

modo de perceber e expressar. Por esse viés que emerge a necessidade de buscar novos modos

de abordar essas configurações, evidenciando e favorecendo essas permeabilidades complexas.

Assim, o corpo, como um todo coeso, apreende experiências expressas no mover. Nesse sentido

que a dança é o pensamento do corpo:

Em termos filogenéticos, nosso tecido nervoso, bem como a nossa pele, se constitui
nas trocas com o mundo. O cerebrum se forma no desenvolvimento da percepção
(neurônios sensoriais), e de ação (neurônios motores). A dança também se forma
assim. Mas a sua conexão percepção/ação ocorre de um modo sui generis. Do-
minantemente cinética, nela, a ação condiciona a existência, uma vez que para ser
dança, a dança precisa estar sendo feita. Um fazer que é presentificação de instan-
taneidades perceptivas, onde a distância tempo-espacial entre um antes e um depois
parece estar dissolvida. Os tempos internos do corpo escapam ao olho que observa
(KATZ, 2005, p. 87).

9“Many implicit memories are memories of muscular acts (“motor” memories), which have no language com-
ponent. Such memories are essentially the same as skills: knowledge of how to do things. Playing the piano,
knowing how to produce a clear tone on a wind instrument, and knowing how to read music are examples of im-
plicit skill memory – one may know how to produce a clear tone on a instrument, but not be able to tell anyone
else how to do it. The groups of neurons that process these memories are probably not connected to thegroups of
neurons that process language; implicit and explicit memory are thought to reside in different parts of the brain”.
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A proposta de Katz pode ser lida como a capoeira, pois ambas configurações, pensam realida-

des que se concretizam no movimento. Capoeira não é uma dança, mas ocorre de modo muito

simbiótico com o movimento, tal qual. Sugiro, nesse sentido, pensar a tradição da oralidade

da cultura, frequentemente relatada na capoeira (e arrisco a afirmar, todas outras manifestações

populares e culturais) como meio de multiplicação desses saberes, através do movimento do

corpo, como artífices de uma memória incorporada.

Essa pesquisa se relaciona com esses pressupostos que descrevem a memória implícita e tra-

zem a dança (aqui destacada por ser uma evidenciação empírica em relação ao meu fazer) como

pensamento do corpo, no sentido de partir dessas premissas para criação em arte. Assim, pode-

mos destacar a ideia da memória incorporada como via de informação da capoeira e, através de

uma análise do modo de mover dentro desse contexto, desdobrar parâmetros para proposição

de desdobramentos artísticos.

Apesar da importância dos mecanismos da memória para a criação em dança, e
mesmo para a sua apreensão, ainda são raros os estudos que avançam no estabe-
lecimento de um corpus teórico embasado nas práticas. Pretendemos embasar um
discurso que veicule as experiências de campo, propondo um modo de entendi-
mento a partir da memória do corpo no contexto da Capoeira Regional. Buscamos
aqui entendimentos para a experiência mediados pelo contexto, levando em conta
os aspectos da dança (SFOGGIA; BERTISSOLO, 2016, p. 03).

Para Stevens et al, “recentemente, estudos de neuroimagem lançaram luz sobre os efeitos da

expertise do especialista em dança em observação ativa e a simulação motora” (STEVENS et

al., 2010, p. 20) enfocando a memória esquemática (uma das memórias implícitas, considerada

de longo prazo e descritas, por exemplo, por Snyder (2000) e Huron (2006) no contexto da

música) afirmando que “o conhecimento na memória de longo prazo adquirido na experiência

com a forma em arte, guia a organização perceptual” (STEVENS et al., 2010, p. 20). Nesse

sentido, o vivido e percebido previamente, tem capacidade de guiar a percepção e o movimento.

A memória implícita (motora e esquemática), um dos mecanismos da memória de longo

prazo, organiza nosso entendimento de contextos como a capoeira e a dança, bem como a

música. Para além da construção do nosso entendimento, esses mecanismos são poderosos
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elementos para a criação, uma vez que possibilitam o jogo no domínio de informações mo-

toras armazenadas na memória. Reconhecendo que esse entendimento depende de esquemas

e categorias eminentemente culturais, proponho aqui que parâmetros de organização artística

emerjam da capoeira. Para viabilizar tal estratégia, é necessário, para além de compreender

como os processos acontecem neurologicamente, propor estratégias que respeitem esse funci-

onamento. Os processos cognitivos de memória aqui propostos não são informações de nível

consciente e portanto, as propostas precisam considerar esse pressuposto na escolha de estraté-

gias de criação.

A função de muitos dos nossos processos cognitivos não está disponível para a
consciência. Isso inclui a memória implícita. Quando a usamos, geralmente não
estamos conscientes de que estamos memorizando ou coletando alguma coisa. A
memória implícita pode, na verdade, constituir outro sistema de memória, anato-
micamente distinto do da memória explícita. [...] O conteúdo da memória implícita
muitas vezes é impossível tanto para examinar conscientemente como para descre-
ver facilmente em palavras. Parece haver vários tipos de fenômenos de memória
implícita10 (SNYDER, 2000, p. 72-73).

Assim, o que tenciono nessa pesquisa, lançando essa possibilidade e buscando estratégias

que respeitem essa complexidade de fatores ligada à memória, é justamente viabilizar que a

aprendizagem armazenada na memória através da experiência coordene as ações do corpo que

comporão experimentações artísticas. Isso se torna desafiador no sentido que estamos tratando

de aspectos que não são passíveis de uma descrição objetiva e sim perceptiva, flexível e comple-

tamente dependente do modo que eu, considerando toda minha bagagem de vida, compreendo

a informação expressa corporalmente por outras pessoas. E o desafio se torna mais intenso ao

pensar em como descrever e analisar essas possibilidades, dada a vastidão de possibilidades.

Desmond evidencia a possibilidade do corpo ser carregador de sentidos e experiências bem

como apontando a importância desse tipo de análise para os estudos culturais, justamente como

10“The function of many of our cognitive processes is not available to consciousness. This includes implicit
memory. Indeed, when we use it, we are generally not consciously aware that we are memorizing or recollecting
anything at all. Implicit memory may actually constitue another memory system, anatomically distinct from that
of explicit memory. [. . . ] The contents of implicit memory are often impossile both to examine consciously and to
describe easily in words. There appear to be several kinds of implicit memory phenomena”.
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propomos. Trata-se portanto de “analisar como identidades são codificadas em estilos de perfor-

mance e como o corpo na dança é relacionado, duplica, questiona, amplifica ou excede normas

da expressão corporal não-dançável (non-dance bodily expression) dentro de contextos históri-

cos específicos” (DESMOND, 1993/1994, p. 34). Através desse panorama e ciente dos desafios,

proponho uma pesquisa que se delimita como performativa. Difere dos parâmetros tradicionais

(quantitativos e qualitativos) ao mesmo tempo em que busca sua coesão no diálogo entre a te-

oria (que envolve números e análises quantitativas no sentido de, por exemplo, apresentar as

informações de memória aqui firmadas) e a prática em sua forma mais efêmera e espontânea,

através da minha memória no contexto da capoeira.

1.5 Pesquisa Performativa

Essa pesquisa trata, antes de que tudo, sobre sensibilidade. Sobre como o vivido aflora para

o percebido e assim, torna-se arte. Acompanhando uma situação transitória de paradigmas

que encaram a arte e os processos educacionais, que questionam o modo de fazer das coisas

ponderando tradicionais modos de operar, essa pesquisa se relaciona com uma metodologia

que se coloca numa posição de ruptura e novas proposições, visto que coloca o fazer em arte

como método de investigação. Essa tendência metodológica já vem sendo apontada por HASE-

MAN (2006, 2015), BACON e MIDGELOW (2014, 2015) e FERNANDES (2006, 2013, 2014,

2015b, 2018, 2015a), entre tantos autores que subsidiam e consolidam esse pensamento.

Estamos diante de um momento crucial no desenvolvimento da pesquisa. As me-
todologias estabelecidas das pesquisas qualitativa e quantitativa enquadram o que
é legítimo e aceitável. No entanto, essas abordagens aprovadas não conseguem
satisfazer as necessidades de um número crescente de pesquisadores guiados-pela-
prática, especialmente nas artes, mídia e design (HASEMAN, 2015, p. 41).

O que proponho aqui é a emergência do fazer como metodologia de pesquisa. Essa aborda-

gem se difere da metologia qualitativa no modo de operar e na forma como organiza o conheci-

mento. Embora a tradição qualitativa apresente estratégias para análise de situações de prática,
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tais como a complexidade, incerteza, instabilidade, singularidade entre tantas outras variáveis

(HASEMAN, 2015, p. 43), essas são estratégias de pesquisa que se baseiam na prática, mas

não a colocam como elemento central da pesquisa, como o faz a pesquisa performativa. Um

forte indicativo dessa ênfase qualitativa que se baseia na prática é a predileção e evidenciação

por resultados escritos defronte a uma crescente emergência dos fazeres, principalmente no que

diz respeito a pesquisas que se referem à arte. A pesquisa performativa, por outro lado, vem

sendo defendida por pesquisadores que acreditam que essa ênfase em resultados escritos dis-

torce a comunicação do fazer prático, já que o texto, nesse caso, é o próprio modo de operar dos

fazeres.

Originalmente propostas por artistas/pesquisadores e pesquisadores na comunidade
criativa, essas novas estratégias são conhecidas como prática criativa como pes-
quisa, performance como pesquisa, pesquisa através da prática, pesquisa de estúdio,
prática como pesquisa ou pesquisa guiada-pela-prática. Neste artigo, para esclare-
cer, pesquisadores performativos são construídos como aqueles pesquisadores que
realizam pesquisas guiadas-pela-prática. A pesquisa guiada-pela-prática é intrinse-
camente empírica e vem à tona quando o pesquisador cria novas formas artísticas
para performance e exibição (HASEMAN, 2015, p. 42-43).

A pesquisa performativa vai além, também, de uma pesquisa artística no que diz respeito ao

papel da obra de arte (ou da prática abordada) no processo. É uma fronteira muito delicada de

se perceber mas fundamental pois muda o impacto de existência da prática no ato de pesquisar:

devemos ser cautelosos para não confundir a prática artística com a Pesquisa rela-
cionada à Prática. Ou seja, no campo artístico, toda Pesquisa relacionada à Prática
é artística, mas nem toda prática artística é pesquisa. Não se trata de usar a prática
já existente como se fosse uma pesquisa, como por exemplo, considerar um pro-
cesso coreográfico em si mesmo como um processo de pesquisa. Também não se
trata de uma pesquisa que é feita necessariamente a partir de uma prática coreo-
gráfica, numa reflexão sobre a mesma: nem tampouco de um processo de pesquisa
que busca necessariamente gerar uma coreografia como resultado (FERNANDES,
2013, p. 25).

Na pesquisa performativa há uma associação tão estreita entre pesquisa, criação e realização

que todas se tornam uma coisa só: não há criação e realização sem pesquisa, bem como criar
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e pesquisa sem realizar se torna sem sentido pois é na prática que o conhecimento proposto

acontece.

Essa perspectiva de entendimento se relaciona com a Teoria e Prática do Compor defendida

por Paulo Lima (2012) que trata da composicionalidade como algo indissociável entre teoria

e prática afirmando que “A rigor, não existem práticas composicionais. Não se faz sentido

representar o compor como se a teoria estivesse do lado de fora”(LIMA, 2012, p. 15). Nesse

sentido, a composicionalidade viabiliza a criação de mundos a partir da interpenetração entre

teoria e prática (LIMA, 2012, p. 15) colocando a composição (no caso musical) como uma

interpretação crítica do mundo (LIMA, 2012, p. 25). Sob essa perspectiva, compor (música) é

pesquisar.

A opção por uma pesquisa performativa traz demandas ao processo de doutoramento que

precisam ser contornadas e adequadas às exigências do Programa de Pós-Graduação e às emer-

gências da pesquisa. Esse tem sido um enfrentamento que venho construindo visto que, embora

tenha me apresentado ao curso com um projeto bem delimitado, meus caminhos são coordena-

dos pelos processos experienciados. A percepção e o entendimento dessa possibilidade muitas

vezes revela uma falsa situação de imobilidade em relação à pesquisa, que quando olhada sob

égides tradicionais, acaba parecendo um processo frágil. Essa fragilidade é complexidade cons-

truída e sanada pelo processo que se torna metodologia enquanto se faz. As questões e hipóteses

existem mais como ímpeto criativo do que determinantes e perpassam por infindáveis trocas e

movimentações. Essa instabilidade é justamente o que torna a pesquisa performativa rica e

necessária.

É bem aceito na literatura sobre ambos, pesquisa quantitativa e qualitativa, que o
projeto precisa fluir a partir de uma questão central de pesquisa ou declaração de
problema, ou (em teoria fundamentada) a partir das experiências e entendimentos
da população que está sendo pesquisada. A importância de identificar “o problema”
ou “a questão” é evidente tanto nos competitivos processos para bolsas quanto no
enquadramento das propostas para o estudo de doutorado. Por via de regra, os can-
didatos são convidados a fornecer uma exposição clara do problema; estabelecer
metas e objetivos e as questões de pesquisa a serem respondidas; e pesquisadores
são frequentemente convidados a listar as hipóteses a serem testadas. Declara-
ções de propósito, antecedentes, literatura relevante, significado do problema da
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pesquisa e definições de termos-chave seguem. Esses requisitos constituem a pes-
quisa guiada-pelo-problema e podem ser atendidos através de ambas metodologias,
a qualitativa e quantitativa.

No entanto, muitos pesquisadores guiados-pela-prática não iniciam o projeto de
pesquisa com a consciência de “um problema”. Na verdade, eles podem ser le-
vados por aquilo que é melhor descrito como “um entusiasmo da prática”: algo
que é emocionante, algo que pode ser desregrado, ou, de fato, algo que somente
pode tornar-se possível conforme novas tecnologias ou redes permitam (mas das
quais eles não podem estar certos). Pesquisadores guiados-pela-prática constroem
pontos de partida empíricos a partir dos quais a prática segue. Eles tendem a “mer-
gulhar”, começar a praticar para ver o que emerge. Eles reconhecem que o que
emerge é individualista e idiossincrático. Isso não quer dizer que esses pesquisado-
res trabalham sem maiores agendas ou aspirações emancipatórias, mas eles evitam
as limitações das correções de pequenos problemas e das exigências metodológicas
rígidas no primeiro momento de um projeto (HASEMAN, 2015, p. 44).

É por se tratar de uma proposta de caráter tão emergente que entendo a necessidade de buscar

uma metodologia que contemple as demandas de uma pesquisa em cultura, mas através de um

fazer em arte. Essa fricção nem um pouco disciplinar entre cultura e arte desenvolve um modo

de pesquisar o popular através do seu desdobramento como um universo de sentido. Para além

dos campos de representações ou empréstimos de movimentos/sonoridades/narrativas, essa pro-

posta coloca a cultura (aqui no caso através da Capoeira Regional) em uma posição propositiva.

Percebendo a tensão que existe nas pesquisas que se propõem a dialogar cultura com arte,

busco construir uma possibilidade que alimenta ambos através de discussões e experimentações.

Concretiza-se nesse processo um relato em palavras (que se aproxima muito de uma pesquisa

“tradicional”, visto que também parte de uma revisão bibliográfica), mas que se consolida na

dimensão das práticas desenvolvidas. Isso se torna coerente, principalmente, pela escolha da

capoeira como o universo cultural dessa pesquisa, pois se trata de uma dimensão da cultura que

se mantém no tempo através dos artífices da memória. A capoeira, nesse sentido, é a experiência

de quem a faz, a memória de quem (e como) a prática e sua comunicação, eminentemente oral.

A “prática” em “pesquisa conduzida-pela-prática” é essencial – não é um extra
opcional; é a precondição necessária de envolvimento na pesquisa performativa.
É importante notar que, ao usar o termo performativa para definir esse campo de
pesquisa, estou buscando ir além da maneira com que “performativa” está sendo
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usada atualmente na literatura de pesquisa. [. . . ] [A] prática é a principal atividade
de pesquisa – e não apenas a prática de performance – e vê os resultados materiais
da prática como representações de suma importância dos resultados de pesquisas
em seu próprio direito (HASEMAN, 2015, p. 48).

Trazer a capoeira para o campo da pesquisa performativa é permitir que seu modo de operar

coordene uma pesquisa acadêmica. As “práticas” que serão desenvolvidas e apresentadas são o

texto desse trabalho da mesma forma que as palavras que reverberarão das leituras e processos

de criação. As estratégias para efetivar as experimentações serão capoeira no seu modo de

operar. É o “ser capoeira” operando no “fazer em arte”. Dessa forma, minhas escolhas, em

relação a esta pesquisa, se engendram e se apoiam numa busca por uma pesquisa performativa.

Numa tentativa de viabilizar o desejo de consolidar essa pesquisa, busco estratégias que con-

templem performar esse trabalho reverberando conhecimento pertinente às pesquisas de cultura

e arte concomitantemente. Exatamente como propõe Carole Gray (1996)11, percebo que re-

corro frequentemente ao uso de estratégias primordialmente atreladas à pesquisa qualitativa,

tais como a prática reflexiva, a observação participante e a investigação biográfica/autobiográfi-

ca/narrativa num modo de variação desses métodos, que se deslocam do lugar de direcionadores

da pesquisa para ocuparem o espaço de experiências processuais da pesquisa. São estas pos-

sibilidades que alimentam uma metodologia única, que diz respeito apenas a esse processo. O

que busco é uma auditoria artística12 da capoeira que nos viabiliza a criação em dança.

[M]étodo emergente – conhecido como uma auditoria artística – é explicitamente
concebido para transformar “a crítica literária” em uma mais complexa e rica aná-
lise dos contextos de prática dentro dos quais o pesquisador performativo opera.

11Partindo da pesquisa guiada-pela-prática Carole Gray (1996, p. 3) evidencia a possibilidade do uso de estra-
tégias tradicionais à pesquisa qualitativa porém com aplicações distintas. Seriam variações de: prática reflexiva,
observação participante, etnografia performativa, etnodrama, investigação biográfica/autobiográfica/narrativa, e o
ciclo de investigação da pesquisa-ação. De acordo com Haseman (2005, p. 49), essa possibilidade nos leva ao
método de auditoria artística, que tem sido uma estratégia evidente nas pesquisas guiadas-pela-prática.

12Haseman esclarece que “Embora ’uma auditoria artística’ possa parecer à primeira vista ter sido retirada de
práticas carrancudas de contabilidade, ela recebe esse nome a partir da utilização pelo educador musical Keith
Swanwick da palavra ’auditoria’ para descrever o processo de prestar cuidadosa atenção à forma simbólica de uma
obra de arte em performance. Para Swanwick, auditar algo demanda que o ’auditor’ possua uma certa empatia
pelo performer e pelo contexto da performance, uma compreensão das tradições e convenções presentes na obra e,
finalmente, uma vontade de ’ir junto’ com a performance: tomá-la pelo valor de face em primeira instância. Tal
perspectiva sublinha o reconhecimento de Austin, de que ’as circunstâncias apropriadas’ são muito importantes
para o processo de performatividade” (HASEMAN, 2015, p. 50).
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A realização de uma auditoria artística é essencial para o pesquisador guiado-pela-
prática que está, por exemplo, investigando a inter-relação entre o corpo vivo e ima-
gem projetada em performance. Enquanto pesquisadores “realizam sua prática” e
fazem esse tipo de trabalho, é essencial que eles avancem para além de sua própria
mão de obra, a fim de se conectarem com as produções anteriores e contemporâneas
que contribuem para o contexto global de investigação para o seu trabalho. [...] [A]
auditoria de uma obra nunca é neutra: nunca o simples agrupamento de impressões
sensoriais. Pelo contrário, ela é dependente da teoria, como o “olho” experiente e
informado (ou melhor, “mente”) é capaz de detectar (e o “cérebro” de fazer inteli-
gíveis) sutilezas e nuances nos fenômenos performativos auditados. Dessa forma,
“auditar” vai além do simples ato de “testemunhar” exigido de outros espectadores
e audiências (HASEMAN, 2015, p. 50).

A auditoria artística pressupõe envolvimento e evidencia a experiência do pesquisador como

elemento determinante da pesquisa. É nesse sentido que busco construir os valores que supor-

tam esse trabalho, tais como o corpo-memória e os conceitos auditados da vivência da capoeira,

que serão desenvolvidos nas experimentações com aporte do Sistema Laban/Bartenieff e do

Movimento Autêntico.

Como estratégia para desenvolvimento dessa pesquisa, busco aproximação com a proposta

do Movimento Autêntico e do Sistema Laban/Bartenieff 13 por entender que ambas abordagens

corroboram os pressupostos dessa pesquisa. Seja por viabilizarem o entendimento do corpo e

do movimento de forma complexificada e em diálogo com a perspectiva contemporânea que me

esforço em delimitar; seja por pressuporem trocas não hierárquicas entre pontos de vista e, além

disso, por justamente viabilizarem análise e exploração de movimento através de premissas

muito próprias de cada indivíduo. Esse modo de operar se aproxima muito com as proposições

de Fernandes (2018) que resultaram na recente publicação das delimitações da Abordagem

Somático-Performativa propostas pela pesquisadora14.

A abordagem Somático-Performativa é uma metodologia de Prática como Pesquisa,
mais especificamente de Prática Artística como Pesquisa, que associa a perfor-
matividade e a somática em processos integrados de ensino de qualquer campo

13Para maiores informações, consultar a seção 1.6, p. 36.
14Ciane Fernandes é referência para essa pesquisa desde antes de seu projeto ser elaborado (visto que é uma au-

tora pesquisada por mim desde a graduação, primeiramente pelos estudos labanianos) e isso tem se estreitado desde
o mestrado; a participação como aluna especial da atividade de Laboratório de Performance (PPGAC-UFBA), entre
contatos extra acadêmicos.
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de conhecimento. [...] [Q]uando utilizada especificamente como abordagem de
pesquisa, aplicada ao desenvolvimento de projetos nesta linha, é denominada de
Pesquisa Somático-Performativa (abreviada com PSP) e traduzida para o inglês
como Somatic-Performative Research (SPR). [...] O processo não apenas inclui ou
utiliza-se da prática, mas baseia-se, descobre-se, constrói-se e se estrutura a partir
da prática, especialmente de práticas somáticas e performativas, compreendidas sob
o viés da Arte do Movimento. [...] Nessa materialidade dinâmica e fugaz como a
própria vida, a performatividade somática constitui-se na integração de todos os ní-
veis, em experiências vividas durante o processo dos acontecimentos, por meio de
percepções, estados, sintonias, relações e conexões (FERNANDES, 2018, p. 119).

A possibilidade da Pesquisa Somático-Performativa possui profunda ligação com essa pes-

quisa, tendo já resultado num artigo publicado junto com Bertissolo (SFOGGIA; BERTIS-

SOLO, 2013), através da qual tenho desenvolvido boa parte do meu trabalho artístico, a saber,

m’bolumbümba: entre o corpo e berimbau15. Portanto, assistida por essa possibilidade de uma

pesquisa guiada através da prática é que se consolida a metodologia dessa pesquisa. É a ca-

poeira que media a criação em arte através de eixos/conceitos 16 que serão inferidos do seu

contexto, reverberado em movimento.

1.6 Sistema Laban/Bartenieff de Análise do Movimento e o

Movimento Autêntico

Partindo da Capoeira Regional como uma rede complexa de saberes e se propondo a trabalhar

a criação em arte sob uma perspectiva contemporânea, há a necessidade de achar ferramentas

que viabilizem tal proposta. Em minha dissertação de mestrado, explorei a Motif-Description17

(oriunda do Sistema Laban/Bartenieff de Análise do Movimento) como uma possibilidade para

criação em dança e, desde então, essa é uma alternativa que já venho desenvolvendo criativa-

15Comentários sobre esse trabalho serão desenvolvidos na seção 1.7, p. 41.
16A ideia dos eixos/conceitos inferidos subvertem uma noção de delimitação estrita ao que se pode entender

pela acepção de um conceito, propondo uma noção de amplitude onde as infererências são abordadas de um modo
mais amplo, complexo e relacional, de acordo com o entendimento de capoeira aqui construído.

17Forma de grafia de movimento onde se busca notar o que for essencial para a execução da ação desejada,
registrando assim as qualidades mais importantes ou elementos mais enfatizados em cada movimento. Para maiores
informações, sugiro consultar: Fernandes (2006) e minha dissertação de mestrado (SFOGGIA, 2010).
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mente. Para essa pesquisa, indo além dessa possibilidade de notação e interpretação, trago um

recurso de exploração corporal e método somático chamado Movimento Autêntico.

A escolha de dar continuidade à minha pesquisa artística perpassando pelos estudos de Laban

(ou mais especificamente a L/BMA18) se torna ainda mais relevante, pois já no início do século

XX ele foi responsável por estudos analíticos e detalhados do movimento, que explicitavam a

possibilidade, por exemplo, de reconhecer e até mesmo desfazer hábitos corporais e padrões de

movimento arraigados nos corpos, proporcionando o reconhecimento do corpo como possuidor

de características próprias e idiossincráticas. Podemos dizer que, dentre tantos outros artistas e

teóricos em sua maioria contemporâneos, Laban foi uma referência em suscitar o entendimento

da dança para além de um amontoado de passos codificados, reconhecendo-a como um sistema

aberto no sentido de considerar o espaço-tempo dos corpos que a fazem como propulsores para

processos de criação em dança.

Há, com o passar dos anos, um deslocamento do foco de criação de danças e assim, os ele-

mentos utilizados como propulsores criativos destas transitaram por elementos físicos, objetos,

percepção corporal, extrapolação das potencialidades do corpo, bem como por tantos outros

caminhos. Dessa forma o entendimento do corpo e por conseguinte da dança, foi se complexifi-

cando. O resultado dessa transformação de significados e entendimentos que ao longo dos anos

foi sendo transmitido de trabalho em trabalho, pessoa por pessoa, coreógrafo por coreógrafo,

bailarino por bailarino, é que o vivemos hoje. Cada coreógrafo e cada bailarino da atualidade

está flutuando num caldo resultante da atualização do pensamento em dança. Tudo isso num

processo de troca contínuo, onde o que influencia está sendo influenciado e vice-versa. É nesse

ambiente profícuo que propusemos esta pesquisa e buscamos entender o corpo e processos de

criação, através do que chamamos de uma perspectiva contemporânea.

18O que chamamos hoje de Sistema Laban/Bartenieff ou Análise Laban de Movimento (até os anos 80 denomi-
nado Sistema Effort/Shape - Expressividade/Forma) consiste, de fato, em uma série de desenvolvimentos realizados
até o momento por profissionais das mais variadas localidades, atualizados e divulgados em congressos e publi-
cações periódicas. Nos Estados Unidos, Irmgard Bartenieff (1900–1982) desenvolveu os Fundamentos Corporais
Bartenieff, incluídos no Sistema Laban/Bartenieff, com a formação teórico-prática que concede o Certificado de
Analista do Movimento (CMA) reconhecido internacionalmente (FERNANDES, 2006, p. 128).
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Da mesma forma que a escolha de Laban se consolida através da temática de exploração

de movimento em dança, há uma evidente consonância na escolha da capoeira, pois, ao tra-

zer os processos de criação do corpo como emergência da atualidade, eu poderia justamente

exemplificar esse modo de operar através da exploração de movimento corporal na capoeira. A

Capoeira Regional frequentemente é interpelada por seu caráter aberto e, considerando a capo-

eira uma rede complexa de saberes, isso se torna pertinente e fundamental para sua manutenção

no tempo. Embora a metodologia da Regional seja algo estruturado (o que para muitos pode

sugerir uma estrutura cristalizada e inerte; e o que também suscita a uma frequente crítica in-

fundada ao Sistema Laban/Bartenieff ), tanto Mestre Bimba foi conhecido por sua flexibilidade

e criatividade na criação do seu modo de operar na capoeira, quanto Mestre Nenel tem mantido

essa possibilidade viva e pulsante:

Meu pai era um verdadeiro gênio e tento continuar seu trabalho em menor escala.
Mantenho o que é importante, mas dando abertura e continuidade para que a ca-
poeira continue a crescer, e isso é possível e necessário. Desde que se mantenham
os princípios que meu pai delimitou, devemos desenvolver a Regional. Podemos
criar toques de capoeira ou movimentos novos desde que respeitando as premissas
de meu pai, como, por exemplo, a ideia de que todo movimento deve ter um obje-
tivo claro. As pessoas se apegam a golpes e situações específicas e ignoram o mais
importante que é a forma de entender a Capoeira Regional, sua filosofia, seus prin-
cípios. Isso sim é importante, ou melhor, fundamental (MESTRE NENEL, 2018,
p. 42-3).

Ainda que consideremos publicações de épocas, autores e desenvolvimentos distintos par-

tindo do Sistema Laban/Bartenieff, uma premissa fundamental que sempre é salientada é a

necessidade de se entender e ponderar as Categorias e conceitos propostos pelo Sistema em

dinamicidade.

Para descrever e discutir o corpo é necessária uma linguagem dinâmica, na qual
binárias oposições alteram-se em constante e recíproca transformação. Tal dinâ-
mica pode ser representada pela figura geométrica do Anel de Moebius, citada por
Rudolf von Laban, Jacques Lacan, entre outros. Esta figura, descrita por Rudolf
Laban como “Lemniscate”, é criada a partir da junção das duas extremidades inver-
tidas de uma banda, cujas faces passam a ser simultaneamente internas e externas.
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[. . . ] Os conceitos de Laban, muitas vezes interpretados como dualidades opos-
tas, de fato dialogam nessa figura tridimensional que elimina a oposição e instala
uma continuidade gradativa em constante transição, como é o movimento humano
(FERNANDES, 2006, p. 32).

Ao observar o modo como Nenel relata o trabalho de seu pai, em fricção com a perspectiva de

criação proposta nessa pesquisa, evidencia-se uma relação. A Capoeira Regional alimenta uma

noção de abertura e continuidade que se aproxima do modo de operar proposto por Laban. Os

conceitos labanianos não são estanques da mesma forma que a capoeira se escorrega da noção

de conceituação, entre se definir como uma luta ou uma dança. Movimento e capoeira são os

mesmos no sentido de se posicionarem como uma rede em complexidade e por isso, o Sistema

Laban/Bartenieff emerge com pertinência. Dessa forma, os princípios dos quais o Mestre Nenel

tanto fala seriam os elementos propulsores na criação artística e o fato de permitir a emergên-

cia dos corpos envolvidos seria, na capoeira, o surgimento de novos toques de capoeira e/ou

movimentos, enquanto em arte seria a própria constituição da obra.

Em congruência com esse modo de compreender e se relacionar com os pressupostos desta

pesquisa, está a escolha por se aproximar do Movimento Autêntico. Esse método, criado por

Mary Whitehouse, seria um modo de busca pelo que Laban chama de Antrieb19, ou a pulsão

do movimento20. Nesse sentido, a autenticidade se refere ao pessoal, às expressões individuais

que, partindo das colocações sobre memória, seriam, no caso dessa pesquisa, um reflexo da

experiência no contexto em questão: a capoeira. De modo mais descritivo, uma sessão de

Movimento Autêntico perpassa por uma dinâmica entre o mover e ser movido, partindo de

impulsos próprios e sempre observado por uma testemunha (FERNANDES, 2018, p. 128),

onde
19Antrieb é o termo original que é traduzido para o inglês como Effort, e em português para Esforço (MIRANDA,

1979), Expressividade (FERNANDES, 2006) ou Pulsão. A escolha da tradução é sempre desafiadora visto que a
impressão é que nenhum dos termos consegue “dar conta” da completude do significado do termo original. Mas
independentemente da denominação, é importante compreender ao que se refere dentro da teoria proposta por
Laban. A Categoria expressividade reúne as qualidades expressivas do movimento numa variabilidade dinâmica
entre fluxo, espaço, peso e tempo. Para descrição mais detalhada, sugiro consultar as publicações diretas do autor
(LABAN, 1974, 1978, 1990) e de autores que abordam suas teorias (FERNANDES, 2018, 2006; MIRANDA,
2008, 1979; GUEST, 1995; PRESTON-DUNLOP, 1998).

20“No entanto, recentemente, tenho traduzido Antrieb para ’pulsão’, devido à sua semelhança ao termo Trieb,
utilizado por Sigmund Freud em sua Teoria da Motivação” (FERNANDES, 2015a, p. 88).
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podemos verificar a importância da conexão com o impulso de movimento, capaz
de cessar e transformar padrões autômatos e limitantes de comportamento e nos
surpreender com um espectro expressivo irrestrito. Esse princípio de se conectar
com e seguir o(s) impulso(s) interno(s) fundamenta-se, inicialmente, no movimento
do corpo (que pode ser mínimo ou mesmo em pausa dinâmica). Pouco a pouco, a
mente segue a integrar-se ao impulso do movimento, ao invés da mente estar sempre
no comando da ação. Assim, o corpo deixa de ser um objeto passivo e segue o
comando da mente e, em vez disso, reaprendemos a ativar conexões somáticas
sensíveis e sábias (FERNANDES, 2018, p. 130).

No sentido de enriquecer e aprofundar a análise do material corporal identificado e explorado

através do Movimento Autêntico, utilizaremos o Sistema Laban/Bartenieff como uma aborda-

gem indisciplinar de composição em dança:

Uma proposta indisciplinar de dança fomenta um fazer atual da arte. [...] Uma
dança indisciplinar está em conformação com seu ambiente no momento que o
influencia. Tratar o fazer em dança desse modo promove relações que só agregam
valor à dança, no sentido de apontar a complexidade dessa prática. [. . . ] Nessa
busca por teorias que respeitem tal modo de ver a arte hoje, encontramos o Sistema
Laban/Bartenieff. Sua possibilidade de tratar a dança numa relação contínua entre
sujeito e objeto demonstra-se não apenas possível, mas coerente; ao passo que nesse
Sistema o corpo tem espaço cativo (SFOGGIA, 2010, p. 93-94).

Essa proposta de composição em dança foi sistematizada através do meu mestrado (2008-

2010) e não só comunga com os parâmetros e pressupostos aqui pesquisados, como foi base

teórica para a idealização do projeto propulsor dessa pesquisa. Para Laban, era evidente que o

movimento é a parte visível do pensamento no espaço (MIRANDA, 2008, p. 14) e, hoje temos

alguns desenvolvimentos que partiram dos estudos de Laban e que resultam, por exemplo, na

L/BMA. De modo geral, a L/BMA divide-se em quatro Categorias: Corpo (o que movemos?),

Expressividade (como movemos?), Forma (com quem nos movemos?) e Espaço (onde nos

movemos?), sendo que um dos seus principais diferenciais, é o desenvolvimento da Categoria

Corpo. Esta última se refere aos princípios e práticas corporais desenvolvidos por Irmgard Bar-

tenieff que inclui: Os Princípios Corporais de Bartenieff, Os Fundamentos Corporais Bartenieff,

A Imersão Gesto/Postura, Ações Corporais e Partes do Corpo.
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Dentro dessa pesquisa, o Movimento Autêntico será um método de exploração de movimento

que será utilizado como ferramenta para desdobramento dos conceitos que serão inferidos na

Capoeira Regional. Essa é um escolha de caminho na criação que permite o afloramento dos

conceitos através do corpo/movimento de quem fará as experimentações artísticas. Outro su-

porte que será utilizado é o Sistema Laban/Bartenieff, numa proposta indisciplinar, como de-

senvolvi em ocasião do mestrado (SFOGGIA, 2010). Isso acontecerá através da análise de

movimentos, mas também na estratégia compositiva de escrita e reinterpretação motívica. Nem

o Movimento Autêntico, nem o Sistema Laban/Bartenieff são pré requisitos para viabilizar a

investigação de processos criativos partindo da Capoeira Regional, são apenas as minhas es-

colhas, considerando minha experiência (teórico e prática) artística. Os conceitos que serão

aqui inferidos poderão ser desdobrados e multiplicados de acordo com as emergências dos ar-

tistas que assim o quiserem de acordo com suas próprias emergências e vivências, desde que se

respeite o modo de operar complexo da capoeira e a perspectiva contemporânea aqui propos-

tos. Além disso, o mesmo processo de observação, análise e inferência pode ser reinterpretado

sob outros contextos e pontos de vista. Nesse sentido é determinante salientar que as escolhas

levantadas aqui não são determinações e sim emergências do processo dessa pesquisa.

1.7 Pesquisas em diálogo

A ideia de estudar sobre uma manifestação da cultura popular não é nem um pouco inovadora.

Em uma breve pesquisa em bibliotecas e na internet, pode-se flagrar milhares de pesquisas em

nível de graduação e pós-graduação, tanto no Brasil como no resto do mundo21. A capoeira é

uma dessas manifestações que atravessa fronteiras ao longe. Atualmente, é possível encontrar

academias e escolas de capoeira no mundo todo, e o Brasil é uma referência em termos de

estudos culturais pela vasta colonização e as múltiplas expressões que surgiram partindo desse

fenômeno, e isso reverbera nos estudos acadêmicos. No entanto, cada vez mais percebo que se

“fala sobre” mas não “em”. Falar sobre algo, pressupõe ler, refletir e multiplicar a informação.

21Uma rápida pesquisa no site de busca Google Scholar nos indica mais de 8.000 pesquisas publicadas em
diversas línguas.
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Mas “falar em”, pressupõe um outro nível de imersão. Não é apenas uma comunicação mas um

afloramento de experiência.

Esta pesquisa é pretensiosa no sentido de querer superar o lugar do sobre e se colocar nessa

imersão de experiência, mediada pela teoria. Essa superação não acontece no sentido de dis-

pensar o “fala sobre”. Toda teoria, registros e reflexões sobre capoeira media o ser capoeira

no hoje. Somos o que foi mantido no tempo e na história da capoeira e isso é de fundamental

importância. No entanto, considerando os avanços no modo de entender a história, a educa-

ção, o corpo, entre tantas coisas; penso que podemos ir além e permitir que a capoeira ocupe

um espaço de propulsão, visto que, embora seja uma prática encharcada de tradição e história,

sua configuração hoje se mantém viva e atuante, justamente por sua pertinência na atualidade

e complexidade. Não busco informar sobre capoeira. Busco sim, me basear na experiência em

capoeira para inferir conceitos e desdobrá-los em arte. A capoeira, nesse sentido, não é apenas

mais um pedaço da pesquisa, mas sim o meio pelo qual a tudo acontece. Ela é assunto, modo

de operar, tema e método formando um contexto que regerá a arte através de sua complexidade.

Para concretizar essa possibilidade, perpassarei aqui por algumas pesquisas que propõem a

tratar de capoeira, numa tentativa de estabelecer diálogos e encontrar consonâncias com meus

objetivos, porém ciente da impossibilidade de analisar o contexto atual pelo numeroso recru-

tamento da capoeira no ambiente de pesquisa. Esse apanhado enriquece a análise no sentido

de oferecer um mapeamento de desdobramentos que partem da capoeira, onde questões podem

ser afloradas, reverberadas e ponderadas conforme seu aparecimento. Trago aqui o trabalho de

Zonzon (2007), Valle (2008), Alves (2011), Silva (2012) e Bertissolo (2013).

Para iniciar esse pequeno mapeamento, trago a dissertação de mestrado de Christine Zonzon

(2007) que aborda aspectos pedagógicos da capoeira, através de uma pesquisa com enfoque no

percurso de aprendizagem de capoeiristas (especificamente abordando o contexto da capoeira

angola) através de dois grupos específicos, perpassando por uma análise e reflexão sobre as-

pectos emocionais nesse processo de formação e na observação do que a autora define como

a encenação da roda de capoeira. A abordagem experiencial a qual Zonzon se refere, busca

trazer à tona valores éticos e estéticos do universo da capoeira angola, bem como uma análise
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de excelência dos fazeres corporais e musicais, e estruturas hierárquicas dos corpos (ZONZON,

2007).

Christine se coloca como cientista social, capoeirista e admiradora da capoeira reconhecendo

que isso interfere em suas escolhas metodológicas como uma observação participante (ZON-

ZON, 2007, p. 21-22) porém se direciona para um enfoque pedagógico que analisa processos

de aprendizagem no contexto. Ela parte da sua experiência prévia com dois grupos específicos

e, através da observação e análise, traça parâmetros de aprofundamento discutindo aspectos dos

processos vivenciados pelos capoeiristas nos recortes propostos.

Embora Zonzon destaque aspectos experienciais desse processo (o que se aproxima muito do

que proponho) seus objetivos (enfoque pedagógico) bem como sua metodologia (observação,

análise e escrita), desenham a pesquisa por um caminho que se distancia do que pretendo de-

senvolver. A autora reconhece que a aprendizagem no contexto da capoeira acontece de “modo

não reflexivo, difuso, sendo o trabalho pedagógico exercido por todo um grupo sem que se re-

corra necessariamente à explicitação discursiva” (p. 33), mas baseia a pesquisa em observação,

análise e escrita, desviando do modo de operar que busco construir que parte da percepção da

experiência incorporada como propulsora de criação artística. Ainda que a experiência seja

recebida e abordada de modo muito próximo em diversos aspectos, a forma como a qual traba-

lhamos a informação se desconecta em termos de objetivos e metodologia.

A Pesquisa de Flávia P. do Valle (2008) se desenvolveu em ocasião à sua monografia de con-

clusão de curso no Laban/Bartenieff Institute of Movement Studies em Nova Iorque. Embora a

autora traga em seu relato a afirmativa que sequer se considera uma capoeirista (VALLE, 2008,

p. 103), o modo de abordar a capoeira em seu estudo se aproxima muito da pesquisa aqui

proposta. Valle identifica suas preferências de movimento e traça relações com sua experiên-

cia na capoeira, como um leque de experiências que ela, no contexto de sua experimentação,

relacionou com sua “brasilidade”, visto que somente se deparou com a possibilidade de uma

pesquisa através da capoeira, quando estava residindo em Nova Iorque, onde frequentemente

era questionada sobre manifestações genuinamente brasileiras. Dessa proposta, ela desdobrou
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os padrões reincidentes de movimento, propondo desafios a si mesma, resultando na coreografia

“Two Sides” ou, em português, “Facetas”.

Além do modo de abordar sua bagagem corporal (VALLE, 2008, p. 112), Valle fez uso de um

sistema de notação de movimento denominada motif ; que, não por coincidência, foi a base da

abordagem de processo de criação que apresentei em minha dissertação de mestrado. A autora

foi minha professora, banca no trabalho de conclusão de curso e, além disso fui sua monitora

na graduação. Minha pesquisa em mestrado, foi diretamente influenciada e incentivada por

Valle e é uma das ideias propulsoras dessa pesquisa em desenvolvimento. O modo de abordar

essa notação, numa proposta de multiplicar possibilidades de movimento, possui total relação

com meu modo de operar partindo de memórias incorporadas, sustentadas por uma perspectiva

contemporânea, exatamente como aqui proponho e, por delicadeza do destino, para além de ser

uma influência no modo de trabalhar o L/BMA para criação em dança, percebo aqui uma ideia

germinadora do objeto da minha pesquisa em relação à capoeira.

Valle trouxe a capoeira em sua experiência, como uma pincelada breve de vivência conso-

lidada pelo contexto cultural (no sentido da capoeira ser uma luta brasileira) enquanto minha

experiência perpassa por uma análise e reflexão que envolve o movimento corporal de outros

capoeiristas, e minhas experiências contextuais (prática e teórica). Nesse sentido, posso afirmar

que minha pesquisa propõe um aprofundamento de ideias, principalmente no que diz respeito

às experimentações artísticas, que já foram germinadas na proposta de Valle e que aqui serão

esmiuçadas no tocante cultural e artístico com a inferência de conceitos e nos desdobramentos

experienciais em arte.

No contexto da pesquisa de Flávio Alves (2011), encontrei várias possibilidades de diálogo

visto que o autor traz muitas reflexões sobre o papel do corpo na capoeira. Nesse sentido,

Alves (2011) afirma que o ato de fazer capoeira pode variar em relação a como essa informação

motora transita no corpo, dando uma abertura para discussão que parte da experiência. O autor

se baseia na premissa de que o corpo é o próprio espaço (e não apenas o ocupa) e nesse sentido,

para tratar de capoeira precisamos partir de quem a faz (ALVES, 2011, p. 179) e aprofunda

os desdobramentos de sua pesquisa através de uma ampla bibliografia baseada em Foucault,
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bem como outros filósofos; além de considerar estudos baseados em Laban. Partindo de uma

ampla revisão bibliográfica, o autor parte para sua pesquisa de campo que conta, para além

do convívio com vários mestres de capoeira, entrevistas e conversas que foram descritas em

diários de campo. No entanto, embora a pesquisa de Alves também se baseie numa imersão

de contexto, valorizando o cultivo da vivência na capoeira, há que se salientar alguns pontos

que divergem do projeto aqui proposto, não num sentido de juízo de valor, mas em modo de

abordar. Seriam distinções prioritariamente metodológicas.

A experiência em que a pesquisa de Alves se baseia, acontece no decorrer do processo inves-

tigativo enquanto minha proposta de pesquisa parte da minha experiência pessoal que antecede

qualquer ideia. No contexto de Alves, significa que, ao adentrar o espaço, o autor “chega” como

um pesquisador e o impacto disso é percebido nas palavras transcritas no diário resultante dos

encontros desse processo, como quando o pesquisador se apresentou ao Mestre Ananias (AL-

VES, 2011, p. 41-42). Fica nítido, no discurso do mestre, o peso da pesquisa que antecede a

experiência. Não há como mensurar o efeito disso ao longo da troca através da qual a pesquisa

se configura, porém é clara a diferença de recepção de uma pessoa que adentra o espaço para

conhecer a cultura e quem acaba chegando sob a alcunha de pesquisador.

No contexto ao que me proponho, isso se ameniza no sentido de que já convivo dentro do

recorte cultural ao que me debruço, há anos. O modo como a experiência atravessa meu corpo,

não enfrenta o impacto do sentimento de ser analisado. Pelo menos, caso isso ocorra de alguma

forma, não antecede o contato inicial porque, antes de ser uma pesquisa sobre capoeira, esta

é uma investigação pessoal, da minha experiência nesse contexto. O desconforto de “ser pes-

quisado” é fato frequentemente pontuado tanto pelo Mestre Nenel e está presente nos relatos

registrados nos diários de Alves. Há uma sensação de que muitas pessoas se aproximam hoje

da capoeira para “usar” seu conteúdo mas não há contrapartida. Ainda que pessoalmente eu não

entenda esse processo dessa forma, pois valorizo muito pesquisas sobre capoeira e acredito que

essa é uma forma rica de multiplicar todos conhecimentos que alimentam esse saber popular, a

relação dos mestres com esses processos não passa desapercebido.
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Durante a investigação sobre trabalhos que propusessem diálogos entre capoeira e dança,

encontrei a pesquisa de Andreza Silva (2012), que resulta no que a autora denomina de “Dança-

eira”, sua dissertação de mestrado. Silva aborda a capoeira como um procedimento através do

qual se cria danças contemporâneas. Traz um suporte muito interessante em relação à discus-

são de corpo contando com Merleau Ponty (2006), Barba (1995), Grotowski (1987) e Mauss

(1974) e levanta questões pertinentes e que possuem relação com a minha pesquisa em desen-

volvimento, o que, tendo em vista seu artigo publicado em 2013, um ano após sua defesa, tem

amadurecido e se desdobrado. Dos aspectos que comungam com minha proposta, há a ideia

de um corpo cultural que se constrói com a prática e que carrega sua história através da sua

vivência.

Com o decorrer do aprofundamento na pesquisa, no entanto, se evidencia um afastamento

no modo de conduzir um processo criativo; no que diz respeito ao aqui proposto: experimen-

tações através de uma perspectiva contemporânea; em contraponto com o que a autora entende

como dança contemporânea. Silva inicia sua discussão sobre dança trazendo um conceito que

conceitua a dança contemporânea como algo que

compreende elementos já experimentados que delineiam a técnica e a estética do
intérprete-criador, os quais estão ‘guardados’ ‘debaixo’ do guarda- chuva como
parte, como essência do sujeito e; os elementos que chegarão como estímulo,
indo interferir nestas ‘coisas guardadas’ e ‘protegidas’, visto que tais elementos
estão ‘fora’, ‘por cima’ ou pelas ‘redondezas’ deste, aqui, imaginário guarda-chuva
(SILVA, 2012, p. 48).

e, embora evoque parâmetros de complexidade pautados na atualidade, ainda traz uma pers-

pectiva que identifica a contemporaneidade da dança por uma soma de características, o que

diverge do proposto aqui, que se diferencia pela ênfase no processo.

Ambas propostas tratam da identificação e exploração de procedimentos para compor danças

e, além disso, a autora se aproxima de Laban que é um aporte teórico importante da minha

pesquisa artística em vários âmbitos. Essas confluências podem sugerir uma relação intensa

entre as propostas, no entanto, o que difere uma pesquisa de outra é a forma de abordar a
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criação artística. A aproximação com essa pesquisa enfatizou a necessidade de delimitar o

contexto o qual proponho experienciar os conceitos inferidos na capoeira, fortalecendo a ideia

da construção da perspectiva contemporânea das coisas pois, acredito que a capoeira pode nos

levar a processos de criação emancipatório que supera uma ideia de soma e coloca a cultura

como propositora de um modo de operar. Para além de características de movimento, a capoeira

emerge como uma rede complexa de saberes que coordenará os processos criativos, de acordo

com a perspectiva contemporânea aqui proposta.

1.7.1 m’bolumbümba: entre o corpo e o berimbau: um projeto virtualizado

Para encerrar essa seção que investiga possíveis diálogos metodológicos com minha pesquisa,

trago a tese de doutorado de Guilherme Bertissolo (2013). Em Composição e capoeira: dinâmi-

cas do compor entre música e movimento, há uma partilha metodológica fundamental, que foi

propulsora deste trabalho. Para além, existe uma parceria na vivência na capoeira e no contexto

artístico, visto que já trabalho com Bertissolo desde 2003.

Bertissolo (2013) aborda sua pesquisa partindo da inferência de conceitos (num modo muito

semelhante ao aqui proposto) no anseio de articular música e movimento para plasmar proces-

sos composicionais em música. Sua tese se debruça fortemente em pressupostos da cognição

incorporada (parte deles pincelados em minha proposta), de modo a fundamentar os conceitos

inferidos no contexto da capoeira: Ciclicidade, Incisividade, Circularidade e Supreendibilidade.

Em termos de análise de movimento, também se baseia na L/BMA e, considerando nossa

experiência conjunta que precede nosso histórico de compartilhamento de estudos acadêmicos,

Bertissolo aplicou os pressupostos desenvolvidos nesse trabalho em obras que envolvem dança.

Isso se refere primordialmente à série m’bolumbümba que gerou o espetáculo m’bolumbüm-

ba: entre o corpo e berimbau22. Esse trabalho foi discutido exaustivamente em diversos textos

escritos por mim em colaboração com Bertissolo, publicados em diversas ocasiões (SFOGGIA;

BERTISSOLO, 2013; BERTISSOLO; SFOGGIA, 2012, 2015, 2016).

22Estreada no Teatro do ICBA, entre os dias 25 e 28 de abril de 2012, durante o Festival Vivadança.
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A série m’bolumbümba é uma plêiade de desdobramentos criativos oriunda da instigante inte-

ração entre música e movimento na Capoeira Regional, onde essas instâncias são indissociáveis.

Os gestos musicais e de movimento são engendrados a partir do arcabouço conceitual inferido

no contexto: ciclicidade, incisividade, circularidade e surpreendibilidade23.

A palavra m’bolumbumba ou mbulumbumba, em Angola, refere-se a um instrumento musical

muito próximo do que no Brasil conhecemos por berimbau, ou berimbau de barriga24. m’bo-

lumbümba é um neologismo que criamos, cujo propósito é jogar com a sonoridade resultante

da inserção do trema na letra “u” que, tornando-se “i”, faz referência a Mestre Bimba.

Figura 1.1: Ciclicidade em m’bolumbümba: entre o corpo e berimbau

Na tabela 1.1 faço uma síntese das ideias e formações das obras da série.

23A obra foi premiada na C.A.R.L. Residency, no Barbara and Culver Center of Arts, Riverside, California, em
2011 e recebeu também o 3o Prêmio Vivadança, do 6o Festival Vivadança Internacional. Nessa ocasião, reunimos
a equipe: Eu/Lia Sfoggia, bailarina e coreógrafa; Guilherme Bertissolo, concepção e difusão sonora; Alexandre
Espinheira, berimbau e coordenação técnica; Aline Lucena, iluminação; e Marta Saback, consultoria artística.

24Como afirma Frungillo, o berimbau “é instrumento tradicional do estado da Bahia, por influência africana,
sobretudo dos ‘arcos’ ‘hungu’ (ou ‘humbo’) de Luanda, do ‘mbulumbumba’ e ‘kambulumbumba’ (sudoeste de
Angola) [. . . ]. Apesar de ser um instrumento de poucos recursos e identificado com a dança-jogo da ‘Capoeira’,
tem sido esporadicamente utilizado em música erudita. [...] A primeira peça sinfônica em que aparece com
destaque é o poema sinfônico-coral ‘Ganbazuma’ (1959) composta por Mário Tavares. Luiz A. Anunciação pede o
instrumento afinado em ‘Sol’ na peça ‘Motivos Nordestinos’, trio com flauta e ‘vibrafone’ (1975)” (FRUNGILLO,
2003, p. 39-40). Especialmente a partir dos últimos trinta anos, o número de peças com berimbau multiplicou-se,
assim como suas possibilidades técnicas e recursos.
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Figura 1.2: Incisividade em m’bolumbümba: entre o corpo e berimbau

Figura 1.3: Circularidade em m’bolumbümba: entre o corpo e berimbau

Conceito Toque Formação Duração

m’bolumbümba 1 Ciclicidade São Bento Grande Acusmática 4’00”
m’bolumbümba 2 Incisividade Idalina Compassada Acusmática 9’15”
m’bolumbümba 3 Circularidade Iúna Acusmática 12’00”
m’bolumbümba 4 Surpreendibilidade Hino da Capoeira Berimbau e eletrônica 8’30”

Tabela 1.1: Articulação de ideias e materiais em m’bolumbümba

m’bolumbümba: entre o corpo e berimbau é composto de uma abertura, precedendo os quatro

movimentos, interligados e entrecortados por vídeos25. Possui uma duração total aproximada
25Esses vídeos foram compostos como parte do espetáculo, dialogando com seus materiais e operando um

novo contexto para a interação entre música e movimento. Diversas das cenas coreografadas e interpretadas por
mim foram captadas e articuladas para formar um tecido imagético e sonoro comentador dos diversos aspectos
envolvidos na interação entre música e movimento como estopim criativo e poético. Há uma espécie de narrativa
não-convencional que percorre e atravessa os vídeos, em diálogo com a música mais estática, textural, que têm
como materiais os rumores prévios a uma roda de capoeira na Fundação Mestre Bimba, sonoridades de berimbau
e gravações históricas de Mestre Bimba. Também não entraremos em detalhes de implementação dos vídeos e sua
articulação tecnológica, uma vez que o que nos interessa aqui é a construção dos universos poéticos oriundos da
relação entre música e movimento na Capoeira Regional.
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Figura 1.4: Surpreendibilidade em m’bolumbümba: entre o corpo e berimbau

de uma hora, com projeção sonora quadrifônica, que lança mão de diversas possibilidades de

movimento dos objetos sonoros no espaço, proporcionadas pela espacialização sonora.

Quanto à cenografia e figurino, além de aspectos referentes ao arcabouço conceitual, fo-

ram referidos aspectos de cunho histórico. Elementos tais como uma cadeira, tradicionalmente

utilizada para treino e memorização da Sequência de Bimba, evocam uma prática comum na

capoeira, mas ressignificada no contexto poé(i)tico da obra. O figurino também possui referên-

cia à indumentária característica da capoeira do início do século XX, tanto na textura do tecido

quanto na cor.

Dessa forma, m’bolumbümba: entre o corpo e o berimbau foi a semente germinadora dessa

pesquisa pois evidenciou processos criativos advindos da Capoeira Regional. Foi partindo dessa

experiência que motivei-me a lançar um olhar para essa experiência, partindo do meu contexto

de pesquisadora de movimento.



Capítulo 2

Contexto de pesquisa: capoeira é bom ai ai

ai ai não sei por quê

Essa pesquisa trata primordialmente de espaço, explorando um contexto afetivo, delimitado

como um lugar experiencial. Nesse sentido, minha escolha é a sede da Fundação Mestre Bimba

(FUMEB)1, situada na Rua Maciel de Baixo, no Pelourinho. Local onde, desde 19992 o Mestre

Nenel (Manoel Nascimento Machado), filho de Mestre Bimba (Manoel dos Reis Machado,

1900-1974), desenvolve seu trabalho com a capoeira e viabiliza as atividades da Filhos de

Bimba Escola de Capoeira (FBEC) e a Fundação Mestre Bimba. Junto a essa escolha, meu

corpo, como um espaço (também experiencial) que acolhe, além da capoeira, minha história

pessoal com estudo em dança e no fazer em arte, relacionada ao movimento. É desse emara-

nhado de lugares que essa pesquisa emerge, partindo da capoeira como modo de organização

que alimenta arte em movimento.

A capoeira é uma manifestação cultural brasileira que sobrevive principalmente através dos

artífices da memória. É tradição oral mantida e alimentada de boca em boca, experiência se-

guida de experiência. O que temos hoje são configurações diversas de capoeira, que são reflexo

1Para maiores informações, recomendo a visitação do site <http://www.fundacaomestrebimba.org>.
2Embora o trabalho de Nenel anteceda em muito essa data, foi em 1999 que ele conseguiu esse espaço para

desenvolvimento de suas atividades. O local é um porão de um prédio cedido pelo IPHAN, localizado no coração
do Pelourinho, muito próximo da Fundação Casa de Jorge Amado. É importante ressaltar que, até poucos anos
atrás, a sede não contava sequer com água encanada.
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das vivências das pessoas que mantêm viva essa prática. O indivíduo, através do que ele expe-

riencia, é o corpo como memória incorporada3. É justamente essa memória que move a roda

de capoeira e reverbera na vida dos capoeiristas. Para propor olhar a capoeira através de pa-

râmetros inferidos e, conseguintemente desdobrar essa percepção pontual, baseada na minha

vivência nesse espaço determinado em movimento, busco aqui traçar um apanhado de infor-

mações que parte da história da Capoeira Regional (considerando, logicamente, que trago aqui

um recorte de percepção muito pessoal, que resulta da minha vivência e da revisão – sempre

contínua – de tudo que tenho acesso sobre capoeira), seguido de um relato da minha experiência

nesse contexto.

É relevante ter uma noção de quem foi o Mestre Bimba e em que contexto ele elaborou a

Capoeira Regional, para entender como ele lutou para que esse recorte da capoeira fosse reco-

nhecido, ainda que todo o entendimento conceitual dessa pesquisa possa ser útil em quaisquer

outras perspectivas da cultura popular. Eu diria que me relacionar com o contexto da Regional

supera a escolha, pois, ao compreender o modo como ela se desenvolveu e perdura nos anos,

essa identificação foi quase uma consequência do meu modo de entender a arte. Bimba foi um

visionário e o modo que como ele construiu seu trabalho permite que hoje tenhamos acesso à

sua metodologia de forma muito clara, coerente e em diálogo com pontos de vista e estudos

atualizados. Muito da ideia de complexidade através da qual proponho a ideia de perspectiva

contemporânea, à qual me dedico nessa pesquisa4, é fato concretizado há anos dentro da Re-

gional5 e, para perceber essa concatenação de escolhas, é de extrema pertinência conhecer um

pouco do Mestre Bimba através da história da Regional, bem como entender como fui per-

cebendo esse encontro de experiências nas vivências que encontrei nesse contexto. Partindo

dessas seções iniciais que delimitam o contexto histórico e experiencial, proponho uma última

seção desse capítulo, que trata justamente das minhas inferências conceituais, a saber, as noções

de Equilíbrio Dinâmico, Economia de Meios e Estado de Prontidão que, no capítulo que segue,

serão reverberadas em experimentações artísticas.

3Para maiores detalhamentos, consultar a seção 1.4, p. 26.
4Para maiores detalhamentos, consultar a seção 1.2, p. 14.
5Nesse sentido, vale lembrar que Morin (2006), autor base da minha construção de perspectiva contemporânea,

nasceu em 1921, pouco mais de dois anos após Mestre Bimba consolidar seu trabalho.



53

2.1 Sobre a Capoeira Regional: nego véio tocador de berim-

bau, ele é o Mestre Bimba, criador da Regional

Manoel dos Reis Machado, o Mestre Bimba, deu suas primeiras pernadas por volta dos doze

anos de idade com Nozinho Bento6 (SODRÉ, 2002, p. 35). Filho de Luís Cândido Machado e

Maria Martinha do Bomfim, nasceu em 23 de novembro de 18997 em Salvador, na Bahia, no

Engenho Velho (SODRÉ, 2002, p. 26). Há que se considerar que, como na maior parte das

informações sobre os mestre da cultura popular, carece reconhecer a dificuldade de encontrar

registros fidedignos e informações seguras sobre a vida desses homens, no entanto, há muito

escrito, sabido e lido sobre os mestres e podemos perceber isso, por exemplo, nos versos de

Bule-Bule8:

O mestre Nozinho Bento

Também chamado Bentinho

Foi mestre do mestre bimba

Mostrou o reto caminho

Aprender com um bom mestre

É melhor do que sozinho.

Bentinho velho africano

Foi quem ganhou o direito

6Nozinho Bento, também conhecido como Bentinho, foi um capitão da Companhia de Navegação Baiana,
localizada na antiga Estrada das Boiadas que hoje fica no bairro da Liberdade em Salvador – BA. Bentinho era
conhecido pela sua habilidade corporal e ficou famoso por ser capaz de dar um salto mortal na boca de um caixote
de cebolas (SODRÉ, 2002, p. 35).

7Ao pesquisar sobre o ano de nascimento do Mestre Bimba, duas datas são citadas: em 1899 e 1900. Tanto
Nenel (2018) quanto Muniz Sodré (2002) confirmam que o Mestre nasceu em 1899 mas só foi registrado em 1900,
por isso a confusão.

8Bule Bule é um famoso cordelista nordestino que escreveu os versos “Bimba Espalhou Capoeira Nas Praças
Do Mundo Inteiro” onde trata com riqueza e poesia sobre a vida do Mestre Bimba. Esses versos podem ser
encontrados na internet (<http://www.camacariagora.com.br/cordel.php?cod_cordel=10>) e maiores informações
sobre o cordelista estão disponíveis em <http://www.bulebule.com.br>.
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De dar as primeiras aulas

Viu o aluno perfeito

E disse: esse menino

Vou preparar do meu jeito

Mestre Bimba trabalhou como doqueiro, trapicheiro, carpinteiro, entre tantas outras ativida-

des (MESTRE NENEL, 2018, p. 25), mas foi se dedicando à capoeira que ficou reconhecido.

Bimba teve algumas companheiras9 e o fruto desses relacionamentos são seus filhos, dos quais

destaco Mestre Nenel e Dona Nalvinha pelo trabalho de preservação da Capoeira Regional

junto à Fundação Mestre Bimba (FUMEB). Das memórias de Nenel e Nalvinha10, fica evidente

o carinho e respeito pelo pai nos mais diversos âmbitos de convivência.

Bimba foi um homem de presença relevante por onde passava, para além da criação da Ca-

poeira Regional, era uma liderança de bairro. Sua vida e seu trabalho primaram sempre pela

retidão de princípios que, embora para alguns pudessem parecer rígidos, sob um olhar mais

apurado revela sua real intenção. Uma das partes mais emocionantes do livro de Mestre Nenel

(MESTRE NENEL, 2018, p. 30) é quando ele conta sobre seu pai, citando histórias pessoais

e relatos que, pouco a pouco, constroem a imagem do Bimba para além do homem que ex-

perienciamos através da metodologia11. Sua vontade de escrever essa obra surgiu justamente

dos frequentes questionamentos enfrentados na sua vida em defesa da Capoeira Regional pelo

mundo, numa clara tentativa de esclarecer e proliferar o que de fato é criação do seu pai.

9“Bimba deixou uma ampla família que formou com nove mulheres distintas. [...] Maria dos Anjos, [...] [a mãe
de] Edivaldo Rosa. Agripina Rodrigues Anunciação, [...] Anita Waldemira Santana [...] Nair Lopes dos Santos [...]
Alice Bispo Nascimento [...] Francisca dos Santos, [...]. Com Dona Bena, Berenice da Conceição Nascimento,
tenho um irmão adotivo mais velho, Carlos da Costa Lage, o Carlinhos (10/01/1951) já falecido, e, além dele,
somos eu (26/09/1960) e Nalvinha, ou Rosa Rubra (27/10/1958). [...] Alice Maria da Cruz” (MESTRE NENEL,
2018, p. 33-34).

10Nas paredes da atual sede da Fundação Mestre Bimba está disponível um exposição que traz relatos pessoais de
Nenel e Nalvinha sobre sua vida em família. Essa exposição foi viabilizada sob financiamento do Edital Capoeira
Viva 2015, da Fundação Gregório de Matos, e pude contribuir na sua organização.

11A escrita dessa etapa do livro foi muito prazerosa e cheia de momentos muito especiais. Entre uma caneca
de café (com pouco açúcar) e outra, Mestre Nenel foi contando e revivendo muitos “casos” aqui no escritório da
minha casa. A cada encontro, enquanto o Mestre me dizia grato pela ajuda, eu ficava imaginando o quão grata sou
eu pela vida ter me oportunizado vivenciar isso, justamente nessa etapa da pesquisa
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A Capoeira Regional é uma metodologia específica desenvolvida pelo Mestre Bimba a par-

tir de 1918 que, como toda manifestação cultural, sobrevive prioritariamente da tradição oral.

Considerando isso, torna-se evidente que o que é apreendido por cada praticante de capoeira,

depende de o que/quando/como/onde cada mestre vivenciou seu conhecimento. Muitas são as

percepções e versões que fundamentam a história da Capoeira Regional, bem como a motiva-

ção de Bimba em criar seu próprio trabalho. Considerando isso, busco trazer aqui um pequeno

recorte pessoal de questões que percebo como reincidentes no discurso dos mestres que convi-

veram com Bimba e nos teóricos que pesquisam capoeira.

A Capoeira Regional reúne elementos da capoeira tradicional que era praticada na época com

elementos do batuque12, além de ter lançado um olhar especial para a musicalidade que envolve

a capoeira, criando toques de berimbau e cantos. Muniz Sodré (SODRÉ, 2002, p. 17) coloca

a capoeira como uma “cultura irônica do corpo” suscitando a relação do negro na Bahia e da

Bahia no negro. A experiência corporal que reverberava através da capoeira (não se sabe se

conscientemente ou não) é, até hoje, expressão de uma cultura que sobrevive da consciência

individual e coletiva de jogos de corpo.

Mestre Nenel se esquiva de uma definição que não “capoeira é capoeira”, pois afirma que ao

defini-la para além da capoeira (ou melhor dizendo, para aquém) muitos sentidos se perdem,

descaracterizando uma prática que desde sempre se manifesta como algo livre e sem regras:

A capoeira felizmente não pode ter uma definição. Talvez seja bem por isso que ela
se mantenha viva. A tentativa de defini-la acaba fazendo com que ela se perca em
vários sentidos, já que era praticada de forma muito livre e sem requisitos. Muitos
já tentaram monopolizá-la, mas, graças a Deus, até o momento, ela continua livre.
O que podemos concluir sobre ela é que a capoeira se manifesta de acordo com a
necessidade de cada indivíduo (MESTRE NENEL, 2018, p. 39).

No contexto vivenciado na Filhos de Bimba Escola de Capoeira (FBEC) e na Fundação Mes-

tre Bimba (FUMEB), essa assertiva se confirma no discurso da maioria dos mestres, sendo que

nunca presenciei algum dos mestres de presença assídua na escola defendendo a capoeira para

12O batuque era uma luta de origem africana cujo objetivo era derrubar o oponente com golpes desferidos
pelos/nas pernas. Para maiores informações sugiro a consulta do livro Batuque, luta braba de Frede Abreu (2014).
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além dela mesma. É importante salientar esse posicionamento visto que, não raramente, há

estudiosos e interessados na capoeira que afirmam que a Regional seria uma “esportificação”

da capoeira.

Há relatos de lutas em ringue que envolvem a Capoeira Regional, tanto através do próprio

Bimba quanto como os títulos que o Mestre Nenel coleciona. De fato o Mestre Bimba, ao elabo-

rar sua metodologia, colocou-se aberto a quaisquer movimentos que pudessem complementar

o que ele estava criando. A luta baiana do Batuque foi base de inspiração para muitos golpes

tradicionais dentro da Regional e isso não é fato negado. No entanto, a abertura que Bimba

apresentava para novos movimentos se refere ao ato de que, em verdade, a capoeira feita desde

sempre, que Nenel chama de primitiva13, era algo livre e sem delimitações e, no tocante que

Bimba tentava delimitar uma metodologia própria com princípios fundamentais claros e pon-

tuais; essa seria a referência para seleção de movimentos (bem como toques de capoeira). Não

importa de onde o movimento se origina e sim que ele respeite os pressupostos da Capoeira

Regional, considerando seu método, seus rituais e princípios. Pessoalmente, vejo esse como

um dos principais desafios da Regional através do trabalho de Bimba: enfrentar o reducionismo

em torno dos fatos históricos e sua filosofia.

Essa flexibilidade no modo de encarar o que pode ou não fazer parte da Regional é um

desafio muito mais da atualidade do que dos antigos capoeiristas. Não há um manual de quais

movimentos podem ser feitos na capoeira (ou se há, isso não diz respeito à Capoeira Regional).

Na vivência com os mestres no contexto da FBEC/FUMEB nunca presenciei algum movimento

ser tolido por não ser da Regional, no entanto, muitos movimentos são questionados em relação

à sua pertinência no que diz respeito ao método: objetividade, esquiva, ginga, base no solo,

ritmo, respeito e integridade do oponente. Não é o que e sim o como. Essa atenção ao processo

chama minha atenção no que diz respeito à complexidade através da qual evidencio a capoeira

nessa tese. O que chama minha atenção no modo de operar da capoeira é essa capacidade de

13No livro de Nenel há várias referências a capoeira praticada antes da criação da Capoeira Regional, referida
como primitiva (MESTRE NENEL, 2018, p. 26, p. 36, p. 39 e p. 40).
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auto-eco-organização14 que evidencia o contexto para além de determinações. É baseada nessa

capacidade de se esgueirar dos fatos e se basear no processo que torna a rede complexa de

saberes da capoeira algo tão perene no tempo e relevante para minha pesquisa.

A prática da capoeira foi criminalizada em 1890 (CAMPOS, 2009, p. 25) e assim permane-

ceu até o ano de 1934, quando o então presidente Getúlio Vargas revogou a lei que criminalizava

tanto a capoeira quanto o candomblé. O surgimento da Capoeira Regional foi fruto de um vi-

sionário trabalho do Mestre Bimba que, no meio de uma realidade que hostilizava sua prática,

conseguiu criar novas perspectivas que viabilizaram que a capoeira fosse se reconfigurando e

ganhando força e importância no cenário nacional da época. Das desventuras desse período

sobram histórias de lutas e conflitos15, mas destaca-se a capacidade do Mestre Bimba transitar

pelas mais diversas esferas da sociedade, buscando apoiadores de seu trabalho e construindo um

momento de receptividade para com a capoeira que por hora estava colocada num lugar desfa-

vorecido. Segundo Sodré (2002, p. 64) “trata-se de uma estratégia de aproximação interétnica,

em busca de uma certa proteção legal, eclesiástica e patriarcal característica do transcultura-

lismo brasileiro” da qual Bimba soube tirar proveito, “muitas vezes superando o racismo de

dominação, definido pela distância territorial e cultural, tão evidente na época” (SODRÉ, 2002,

p. 66) e sabendo ouvir com atenção o que lhe parecia aproveitável dos companheiros que eram

mais letrados. É fruto dessa perspicácia a elaboração e implantação da metodologia da Capoeira

Regional.

Um dos espaços de referência para preservação e manutenção da Capoeira Regional da atuali-

dade é a Fundação Mestre Bimba (FUMEB). Sediada na Pelourinho a FUMEB divide o espaço

físico com as atividades desenvolvidas pelo Mestre Nenel com a Filhos de Bimba Escola de

Capoeira (FBEC). A FBEC está em atividade desde 1986 sob a coordenação ininterrupta do

14Importante relembrar aqui a discussão desenvolvida na seção 1.2, p. 14, fundamentada a partir da ideia de
sistema auto-eco-organizativo (MORIN, 2006).

15Houve um período (por volta de 1936) de muitas lutas e disputas em ringues onde muitos registros contam
os feitos de Mestre Bimba. Segundo Sodré (SODRÉ, 2002, p. 51), Bimba estava “apenas resgatando um aspecto
que parecia esvanecer-se na Bahia, o do combate duro, mas que de fato continuava latente junto a grandes mestres
angoleiros como Waldemar da Paixão, Traíra, Aberê, Onça Preta e outros. E que na verdade, continuava muito
presente junto aos valentões que, na década de 1920, reuniam-se na Ladeira do Tabuão ou então, décadas mais
tarde, na Gengibirra”.
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Mestre Nenel. Além das aulas de capoeira, que seguem a metodologia da Regional, são ofereci-

das aulas de berimbau (e outros instrumentos) e samba de roda (sob a zelosa orientação da Dona

Nalvinha). Dentro de suas atividades, a escola mantém em continuidade um Show Cultural, que

além da tradicional apresentação de samba de roda, conta com coreografias que encenam a Pu-

xada de Rede16 e o Maculelê17. A FBEC possui hoje escolas espalhadas pelo mundo todo18.

Em suas festividades e rodas, há a presença constante de alguns discípulos de Bimba, tais como:

Mestre Cafuné (Sérgio Fachinetti Doria), Mestre Boinha (Boaventura Batista Sampaio, falecido

recentemente – no decorrer da pesquisa), Mestre Soló (Josué das Chagas Menezes), entre tantos

outros. Esse convívio é um momento sempre muito rico devido às constantes oportunidades de

ouvir relatos inesperados e inéditos.

Do dia a dia do trabalho do Mestre Nenel, é perceptível o constante exercício de entender o

mundo com as demandas da atualidade e a negociação com as tradições e rituais que envolvem

a Capoeira Regional. Mestre Xaréu19 cita como características principais da Capoeira Regi-

onal: o exame de admissão, a sequência de ensino do Mestre Bimba, a sequência da cintura

desprezada, o batizado, roda, esquenta-banho, formatura, jogo de Iúna, o curso de especializa-

ção e toques de berimbau (CAMPOS, 2009, p. 54). Mestre Nenel apresenta a metodologia da

Regional em três eixos: método, rituais/tradições e princípios (MESTRE NENEL, 2018, p. 40).

Partindo desses eixos temos:

16Dentro da minha experiência na Fundação Mestre Bimba, poderia dizer que entendo a Puxada de Rede como
uma encenação do tradicional processo de pesca marítima que, por se tratar da retirada de grandes redes de pesca
da água, necessitava de um numeroso contingente de pescadores. Normalmente esse ritual era embalado por
cantigas que auxiliam na ritmação do movimento de puxada das redes. Atualmente, é frequente sua encenação
representativa como uma tradição afrobrasileira.

17O Maculelê, dentro da dinâmica da FBEC, acontece dentro do Show Cultural apresentado em eventos. De
historicidade muito comentada e difusa, para grande parte dos autores que o tentam explicar, o Maculelê é uma
manifestação cultural oriunda de Santo Amaro da Purificação – Bahia, que se baseia numa arte marcial armada e
se expressa através do jogo com bastões (ou facões), acompanhada de cantorias, atabaques e outros instrumentos
de percussão.

18No último levantamento de dados feito em ocasião do IÊ 2016, constatamos que atualmente a FBEC conta
com mais de 30 núcleos espalhados por cinco estado do Brasil (São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e
Minas Gerais, além da Bahia) e oito regiões internacionais distribuídas em núcleos e localidades de vários países
(Alemanha, Inglaterra, Croácia, Bélgica, Itália, Líbano, Canadá e Estados Unidos).

19Mestre Xaréu é o nome de capoeira de Hellio Campos, discípulo de Bimba, professor aposentado da UFBA e
autor de Capoeira Regional: a escola de Mestre Bimba (CAMPOS, 2009).
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Método

• A Ginga

• Exame de Admissão

• Sequência

• Cintura Desprezada

• Ritmos de Jogo

• Os Movimentos

• Cursos de Especialização

Rituais/Tradições

• Pegar na mão para gingar

• A cadeira

• A charanga (um berimbau e dois pandeiros)

• As quadras

• Ritmos: São bento Grande, Banguela e Iúna

• O batizado

• A festa de batizado

• A formatura

• O esquenta banho

Princípios

• Gingar sempre
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• Esquivar sempre

• Jogar sempre próximo ao parceiro

• Todos os movimentos devem ser objetivos

• Conservar no mínimo uma base ao solo

• Obedecer o ritmo do berimbau

• Respeitar as guardas vencidas

• Zelar pela integridade física e moral do camarada

Essa proposição de eixos é algo muito interligado20 onde todos aspectos (métodos, rituais

e princípios) transitam no dia a dia com naturalidade e concomitantemente. Não é possível

pensar em nenhuc m desses tópicos como questões isoladas, pois isso tornaria a lógica geral da

metodologia sem sentido algum. Não há aulas do método/rituais/princípios da Regional, e sim

a experiência diária que enfatiza o que foi desenvolvido pelo Mestre Bimba em vida. É uma

vivência completamente empírica e experiencial. Possivelmente essa é a razão pela (minha sen-

sação de) ressalva do Mestre Nenel com palestras e falas em público: ele aprendeu a capoeira

vivendo e nada parece fazer mais sentido do que isso. Todos podem falar sobre capoeira, aliás,

cá estou fazendo isso. Mas será sempre um recorte da minha experiência e do modo como eu

reflito sobre ela e posteriormente transponho em palavras. É um texto escrito que foi reinterpre-

tado (memória, reflexão, palavras) em várias instâncias, enquanto no dia a dia a gente expressa

nossa memória incorporada21 através de movimento: corpo em relação a outro corpo. A infor-

mação reverbera na dimensão que deve acontecer, com muito menos intermediação que em um

texto22 e isso, embora seja quase um padrão de aprendizagem na cultura popular (ZONZON,

2007), ainda causa estranhamento na academia. Pois bem, a necessidade de organizar e elencar

os elementos, tão requerida e cultivada academicamente, transpõe-se nesses eixos da regional,

20Inclusive esse é um ponto abordado no capítulo 1 dessa pesquisa, principalmente nas seções 1.1 e 1.2.
21Para aprofundar essas discussão, sugiro consultar o primeiro capítulo, seção 1.4.
22Destaco aqui a emergência de uma metodologia de pesquisa que viabilize essa reverberação, tratada na seção

1.5.
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mas o fato é que a complexidade do dia a dia se sobrepõe a quaisquer tópicos citados acima e

considerados de forma estanque e isolada. A Capoeira Regional não é só conservar uma base

no chão, ou passar por um exame de admissão, ser Regional é viver esse contexto e permitir que

esse método/rituais/princípios emerjam no cotidiano conforme a sua demanda e necessidade.

Visto isso, é intuitivamente lógico afirmar que não é hábito dentro da FBEC que alguém

sente e te explique o que é a metodologia da Capoeira Regional. Quando um interessado chega,

é imediatamente chamado para a roda e é nesse contexto que todo capoeirista mostra quem é,

e para que veio. Aliás, saliento aqui que as rodas da FBEC são as que recomendo com maior

tranquilidade dentro das tantas que já pude vivenciar. Há um entendimento interno de que todo

desconhecido entra na roda com pessoas “da casa” e nesse sentindo busca-se preservar a inte-

gridade do indivíduo dentro de sua capacidade técnica na roda. Se por algum motivo um jogo

começa a ficar inadequado (seja por parte do desconhecido ou até mesmo por algum desvio de

alguém “da casa”), o jogo é interrompido. E, se por acaso a falha for de algum aluno, ele cer-

tamente será chamado a atenção. Eu nunca presenciei um caso de descontrole da roda e, nesse

sentido, o princípio de respeitar o ritmo do berimbau, bem como zelar pela integridade física, é

constantemente presente nas rodas da FBEC. Há sim jogos mais “duros”, mas eles acontecem

de acordo com a demanda corporal dos capoeiristas. Há sempre um cuidado com a preserva-

ção da idoneidade das rodas e do trabalho da FBEC. Durante o jogo, não importa como você

se apresenta no contexto da capoeira, ou que graduação possui23, a ideia é que toda e qualquer

possível hierarquia se evidencia durante o jogo, em movimento. Isso corrobora muito o discurso

do Mestre Nenel sobre seu pai, em relação a questionamentos sobre “determinações” atribuídas

ao Bimba. Por exemplo, ao ser perguntado sobre a imposição de uniforme na Regional, Nenel

conta as histórias que levaram Bimba a essa decisão, que em nada se aproxima da suposta ideia

da padronização que se possa sugerir, e sim, um modo de preservar a intimidade dos praticantes

(MESTRE NENEL, 2018). Desprendido de muitos contos, Nenel constrói uma imagem de seu

pai que contextualiza a Capoeira Regional como um modo de operar da capoeira que destaca

23Sobre essa discussão, recomendo fortemente consultar o livro do Mestre Nenel onde ele apresenta a relação
do seu pai, o Mestre Bimba, com a titulação de mestres e discute as graduações (MESTRE NENEL, 2018, p. 36),
bem como uso de uniformes (MESTRE NENEL, 2018, p. 43). Na FBEC não há cordas para delimitar níveis
dentro da capoeira.
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apenas a metodologia que seu pai propôs, para além de qualquer história. Há uma abertura

muito grande para as emergências do contexto (novos movimentos, novas músicas), o que a

meu ver, justamente, agrega complexidade (e viabiliza a permanência e relevância) ao entendi-

mento da capoeira, no entanto, o foco do trabalho foi e deve permanecer sendo a manutenção e

permanência da metodologia proposta por Bimba.

A ginga é o movimento de base da capoeira e se destaca em qualquer um dos eixos, reve-

lando a importância do cuidado com a base do movimento: tudo surge e retorna para ela. Esse

movimento se distingue também no dia a dia onde, facilmente, percebemos as características

de um ou outro capoeira. Impossível, inclusive, não relembrar aqui a ginga do Mestre Boinha,

falecido recentemente e figura assídua na FBEC e na FUMEB, discípulo de Mestre Bimba e

pessoa muito próxima à família de Nenel; que tinha um jeito muito pessoal de gingar, des-

locando o peso de um lado para o outro e deixando as mãos num fluxo livre de movimento

para que, somente se necessário, fosse ativado outro estado de energia do corpo. Boinha, do

alto dos seus quase 70 anos, jogava frequentemente na roda e fazia a cintura desprezada24 e,

se encontrava alguém desapercebido no jogo, logo mostrava sua capacidade de resolução de

movimento, alterando sua postura das mãos sinalizando que, embora parecesse muito relaxado

dentro do jogo, estava extremamente atento. Em termos metodológicos, não há regras sobre

a construção corporal dentro desse movimento (altura exata do braço de defesa, lugar correto

de apoiar o pé) pois cada pessoa não só pode, como deve, encontrar no seu corpo o caminho

mais efetivo para desenvolver sua ginga de acordo com sua estrutura corporal e seu modo de se

expressar através da capoeira.

O ritual da ginga se refere ao tradicional modo de ensiná-la, segurando as mãos do iniciante

(como a Mestra Preguiça demonstra na figura 2.1, p. 63.) para que, seguindo o fluxo do movi-

mento, ele consiga perceber a ginga através do corpo, dispensando explicações espaciais e/ou

24Sequência de movimentos aéreos de alta complexidade. “é, como prática ’sistemática’, uma invenção de
Bimba, destinada a preparar o capoeirista para situações de luta agarrada, condicionando-o a cair sempre em pé”
(SODRÉ, 2002, p. 69). Decânio descreve essa sequência, movimento por movimento, em estilo personalíssimo
(DECÂNIO, 1996, p. 244). Essa sequência é praticada apenas por alunos mais experientes, principalmente os
formados, dado o alto grau de complexidade dos seus movimentos. O jogo de Iúna é praticado sempre ao final da
roda, apenas por capoeiristas formados, e engendra diversos dos movimentos mobilizados pela cintura desprezada.



63

corporais específicas, e, segundo Nenel, remetendo ao costume de segurar na mão de qualquer

criança quando ela começa a andar, fortalecendo a ideia de que a ginga é a porta de entrada para

a capoeira. E, como princípio, é importante salientar que não se deve abandonar esse movi-

mento no decorrer do jogo, algo frequentemente lembrado nos treinos e, inclusive, em algumas

rodas.

Figura 2.1: Mestra Preguiça ensinando a ginga através do ritual de segurar na mão para gingar
em suas aulas para capoerês – Ilha de Itaparica - Baiacú/2017

Da mesma forma que podemos analisar a ginga sob essas três perspectivas (método, ritu-

ais e princípios), é possível ir engendrando outros parâmetros nesse mesmo sentido. São um

conjunto de etapas as quais o capoeirista perpassa durante o estudo da Capoeira Regional que

dialogam com rituais já tradicionais dentro da história da Regional e que precisam respeitar os

princípios identificados e delimitados pelo Mestre Bimba. Tudo que fere parte desses eixos,

seja por não se enquadrar ou por fragilizar seu entendimento, não deve ser reconhecido como

Capoeira Regional; da mesma forma que, tudo que emergir do processo da capoeiragem que

possa expandir essa metodologia dentro do proposto, é passível de acolhimento.

Entendendo a experiência da capoeiragem como proponho nessa pesquisa, traçar um pano-

rama histórico-informativo torna-se desafiador, visto tudo que tenho aqui afirmado perpassa pela
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minha percepção do que já vivenciei nesse contexto. Foi nesse sentido que optei por dispen-

sar entrevistas formalizadas com os mestres: já acompanhei diversas dessas nos mais diversos

formatos nesses anos de vivência e, como já pontuei em trabalhos de outros pesquisadores25,

interesso-me muito mais pela troca cotidiana do que pelo dito. Assim, trago um pequeno recorte

da história da capoeira, nessa pesquisa, através da minha experiência e expressa em movimento.

2.2 Relato de experiência da Regional: quem vem lá sou eu,

quem vem lá sou eu, berimbau bateu, capoeira sou eu

Pensar em como eu cheguei na capoeira é desafiador porque não lembro, de fato, quando isso

foi despertado em mim. Fui uma criança muito ativa, que praticou vários esportes e, no meio de

tanta experimentação, tenho na minha vida até hoje a capoeira e a dança. Não foi algo determi-

nado, mas foi acontecendo. Meu primeiro contato efetivo aconteceu na adolescência, ainda no

sul do país (sou gaúcha, nascida em Porto Alegre) com um Professor – Contra Mestre Pica Pau

– na Associação de Capoeira Filhos de Aruanda. Nessa ocasião, eu participava de aulas no Co-

légio Pastor Dohms, onde estudava, além de frequentar a sede fundada nesse período. Lembro

da presença dos Mestres Natanael e Ananias (ambos do Rio de Janeiro) em eventos pontuais

e da dedicação do professor em ensinar tudo que sabia. Foram quase três anos de experiên-

cia, onde, beirando a terceira festa de batizado, lesionei o joelho e o afastamento, que devia

ser temporário, por demanda da vida, tornou-se definitivo. Cheguei a desenvolver atividades

lúdico-criativas com a capoeira em escolas infantis de Porto Alegre sob a orientação do profes-

sor e, embora tenha sido um tempo pequeno de contato, restou muito respeito e carinho por essa

porta de entrada na capoeira. Depois de formada em Dança e Educação Física26, radiquei-me

em Salvador e lembro de planejar uma coisa: retornar para capoeira. Nessa ocasião, procurei

meu antigo professor que me indicou procurar o filho do Mestre Bimba, o Mestre Nenel (figura

2.2, p. 65). Foi exatamente isso que fiz.

25Para aprofundar essa análise, consultar a seção 1.7.
26Graduação em Dança: Licenciatura, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UERGS), e Educação

Física, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
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Figura 2.2: Mestre Nenel e eu – Festa da Zumbimba de 2010

Nessa busca por Nenel, encontrei a Associação Mestre Bimba27 na internet e fui visitar o

lugar no Pelourinho, assim que cheguei em Salvador (agosto de 2007). Chegando lá, perguntei

por Nenel e me disseram que “ele não era de lá”, informaram-me sobre horários de treino e

deixei o lugar em poucos minutos, pois não me senti à vontade. Fiquei perdida pois, se Mestre

Nenel não estava na Associação Mestre Bimba, onde estaria? Em poucos meses interagindo

em Salvador, soube que Nenel situava suas atividades também no Pelourinho, mas num porão

próximo ao afoxé dos Filhos de Gandhy e assim, achei a plaquinha que identificava a escadaria

que levava ao lugar que eu estava procurando. Chegando lá, encontrei uma senhora que em

poucas palavras me informou horários e valores dos treinos e, novamente deixei o lugar em

poucos minutos. Preciso confessar que, novamente, não me senti muito convidada a retornar,

27A ACMB fica situada na Rua das Laranjeiras – Pelourinho, na casa onde Mestre Bimba firmou suas atividades
por anos. Atualmente é coordenada por Mestre Bamba, maiores informações, sugiro consultar o site <http://www.
capoeiramestrebimba.com.br/mestre_bamba.html>.
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mas dessa vez eu havia encontrado o lugar certo. O tempo foi passando, e cada dia que eu

passava na porta, sentia o ímpeto de descer a escadaria. Mas isso levou uns meses e só no

segundo semestre de 2008 foi que, de fato, eu preenchi a ficha de inscrição e comecei a treinar.

Hoje, sei que a senhora que me atendeu era Dona Nalvinha (figura 2.3, p. 67), filha do Mes-

tre Bimba, e a situação é piada eterna entre nós; e conheço também a dinâmica de visitações

que acontece lá e das ressalvas pela transitoriedade e falta de apoio e reconhecimento. Acre-

dito que tudo isso media a relação com o público. Eu era mais uma das tantas pessoas que

descem essa escadaria e muitas vezes levam memórias e histórias que nem sempre são credita-

das corretamente. Hoje, convivendo no espaço, já tive a experiência de ver imagens das rodas

equivocadamente divulgadas, entrevistas que presenciei sendo feitas, editadas de modo a não

creditar adequadamente o que queria ser dito, entre outras situações que fogem ao alcance e que

podem prejudicar todo um projeto. É um trabalho de uma vida que nem sempre é valorizado e

isso acaba interferindo na dinâmica de chegada de pessoas, bem como a receptividade. Exemplo

disso é o veto de filmagem e fotografia não autorizada das rodas e aulas. Isso muitas vezes é mal

recebido por quem vem de fora, mas há uma raiz muito objetiva para essa proibição, visto que

imagens nem sempre são fidedignas à realidade, e muitos nesse contexto já colecionam histórias

e incômodos que comprovam isso. Quem chega, apresenta-se e solicita o registro, normalmente

é recebido e acolhido. No entanto, é difícil manter-se aberto num contexto onde nem sempre as

pessoas mais importantes se sentem valorizadas e respeitadas28.

Comecei a treinar dias antes de uma Festa de Formatura e a FBEC estava povoada dos me-

lhores capoeiristas que eu já havia visto. Eram anos praticando capoeira “só com os olhos” nas

rodas que eu observava e eu me sentia completamente fora de contexto. Cada treino era uma

batalha interna entre a vontade e a vergonha, mas fui levando determinantemente. Embora eu

conseguisse realizar praticamente tudo o que era solicitado (provavelmente por influência dos

anos de aula de dança), sentia que não conseguia encontrar a capoeira. Foram primeiros treinos

muito difíceis. Insistia para que meu companheiro fosse treinar também (o que só aconteceu

28Isso se observa na história da Capoeira Regional desde a época de Bimba. Inclusive, Nenel relata em seu livro
(MESTRE NENEL, 2018, p. 17) que a decisão do seu pai ir para Goiânia, remete à desvalorização da capoeira e
do seu trabalho na cidade de Salvador. Ou seja, o sentimento de ressalva é histórico e reincidente.
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Figura 2.3: Dona Nalvinha e eu – Outubro de 2009

em março de 2009) para ver se ajudava e em pouco tempo eu já estava mais entrosada. Desde

então, meus treinos são idas e vindas de periodicidades completamente instáveis. Já treinei

todos os dias e já passei dias a fio sem nem comparecer no Pelourinho. Mas o vínculo se fez

e, desde 2008, sou mais uma na FBEC. O processo de treino foi logo acalmando e se tornando

mais orgânico e em pouco tempo consegui me sentir bem na roda, ainda que dentro das minhas

limitações.

Em 2013, à convite de Mestre Nenel, assumi um cargo administrativo na Direção da Fun-

dação Mestre Bimba (FUMEB), através da qual pude colaborar na elaboração e na produção

de diversos projetos contemplados em editais, que puderam fortalecer o trabalho da FBEC e
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da FUMEB. Destaco aqui, para além dos projetos de apoio ao Capoerê29, o Prêmio Capoeira

Viva 2015, que viabilizou a organização e classificação de parte de um enorme acervo que atu-

almente está sob os cuidados de Nenel. O acervo da Fundação conta com fotos, registros e

reportagens por ele coletadas no decorrer da vida e muitos materiais doados pelo pesquisador

Frede Abreu, já falecido. Através desse prêmio, consegui, junto com Eva Neuhaeusler (Abelha)

e alguns outros colaboradores30, selecionar e organizar uma exposição estreada no IÊ 201631

em comemoração aos 30 anos de atividade da Filhos de Bimba Escola de Capoeira. Todo pro-

cesso de seleção, organização, fotografia, design e produção dessa exposição foi feito durante o

processo dessa pesquisa. Foi um período de intenso aprendizado e muita troca, pois, enquanto

íamos desvendando os materiais, o Mestre estava conosco dividindo suas memórias. Eu não me

recordo ao certo quando Nenel comentou comigo sobre o livro que queria escrever, mas lembro

que foi nessa ocasião que delimitamos que isso deveria ser feito até 2018.

No início de 2018, Nenel me enviou um arquivo com o que ele imaginava para o livro. Eram

histórias e memórias diversas, com uma estruturação escrita à mão (escaneada e inserida no ar-

quivo). Perguntas e respostas, muitos textos e frases independentes, sem uma proposição lógica

para de fato tornar essa preciosidade, um livro. Precisei de um tempo de conversa para entender

o que ele queria dizer nessa primeira edição, ano em que a Capoeira Regional completaria seu

centenário, pois havia abundância em conteúdo, mas seria o primeiro passo dele em palavras

escritas, e o meu também. Estou concluindo um doutorado, já passei por dois trabalhos de con-

clusão de curso e uma dissertação, mas nunca escrevi um livro. Me senti comprometida com

Nenel e com a Regional, mas também insegura, com medo de interferir numa memória que

não é minha. Fizemos contato com Flávia Roza da EDUFBA através do Guilherme Bertissolo
29O Capoerê é uma ação social idealizada por Frede Abreu no começo dos anos 90, posta em prática pelo então

professor Saguim, sob a orientação de Mestre Nenel. O projeto chegou a atender 1200 crianças ao mesmo tempo
em comunidades de Salvador. Atualmente, o Capoerê funciona como uma rede, pela disseminação de pontos e
pela formação de agentes multiplicadores, em seus 5 Núcleos: Narandiba, Nordeste de Amaralina, Chapada do Rio
Vermelho, Plataforma e Baiacú. Para maiores informações, consulte o site <http://www.fundacaomestrebimba.org/
capoere/>.

30Além do suporte da FUMEB, esse projeto contou com uma parceria com a Prof. Maria das Graças Teixeira
(UFBA), que orientou duas estagiárias: Suylan Fonseca e Jéssica Oliveira.

31Evento bienal executado pela FBEC e FUMEB, que acontece desde 2011 e busca promover um intercâmbio
social, inter-geracional e cultural, reunindo capoeiristas do Brasil e do mundo em torno de oficinas e rodas de ca-
poeira, além de samba, palestras, cerimonial de formatura e shows, na intenção de difundir, preservar e consolidar
o legado de Mestre Bimba, reconduzido pelos seus filhos e discípulos.
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(Satélite), que nos acolheu calorosamente. Orçamentos feitos, datas determinadas: começamos

a trabalhar.

O processo da organização desse livro não foi colaborativo, pois cada afirmativa ali escrita é

do Mestre Nenel. Ele sabe o que, como e porque dizer tudo o que queria. Meu exercício foi de

organizar o que entraria na edição desse livro (já prevendo novas edições futuras para continuar

o processo de desenvolvimento dada a vastidão de conteúdo), pensando na viabilidade das da-

tas32 e na organização disso em nossas vidas, visto que estava em processo de conclusão dessa

tese e envolvida na produção do Evento Comemorativo do Centenário da Regional, assim como

o próprio Nenel e, além de colaborar em dois projetos contemplados pelos editais Capoeira Viva

e Setorial/Capoeira, considerando também toda a demanda das nossas vidas pessoais, pois eu e

ele temos família (e estava gestando meu segundo filho). Foi um processo árduo e cansativo em

termos de formatar, reler, corrigir e fazer o texto acontecer, mas, confesso, eu não imaginava

que encontraria tanto da minha pesquisa nesse desenrolar.

Em cada encontro com Nenel para escrita, foi como se os fatos e escolhas fossem se encai-

xando. A certeza da escolha da Capoeira Regional como contexto de pesquisa foi se eviden-

ciando como uma condição para o que eu pretendia. Os conceitos que eu já vinha pensando33

foram se consolidando e eu pude ir encontrando a capoeira que busquei em mim nesse processo,

nas palavras e histórias que constroem o que o Mestre Nenel entende pela Capoeira Regional

hoje. Os parâmetros de complexidade34 que fui percebendo e sobre os quais propus debruçar-

me na pesquisa foram se fortalecendo e o caminho tornou-se cada vez mais nítido. Após a

entrega do corpo de texto para que a editora pudesse dar início à revisão, a sensação de identifi-

cação: a emergência do processo. Tanto a Capoeira Regional, quanto a minha dança, são fruto

de ideias que dão autonomia ao processo – o movimento se auto-eco-organiza e configura o que

se diz respeito: seja a capoeira ou a arte.

32Mestre Nenel fez questão que o livro fosse bilíngue: português e inglês, para que pudesse ser lido mundo
afora. Essa escolha acabou tornando o processo mais longo do que o já costumeiro.

33Serão desenvolvidos na próxima seção 2.3.
34Desenvolvidos nas seções 1.1 e 1.2.
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Eu poderia continuar trazendo ideias e construindo esse relato do trânsito da capoeira em

mim, mas o fato é que o que escrevi agora teria sido diferente a cada ano, quiça mês ou dia. É

memória e experiência em movimento. Hoje o que pulsa é a entrega desse escrito que, embora

o Mestre Nenel considere uma ajuda para o trabalho dele, foi o mais precioso encaminhamento

para minha pesquisa. Eu já vinha percebendo e maturando a ideia de dispensar entrevistas

para coleta de materiais para meu processo de pesquisa, visto que me baseio na experiência

vivida para além do que pode ser dito em palavras. De fato, não há uma entrevista capaz de

reunir mais do que os tantos cafés na minha casa e na sede da Fundação Mestre Bimba, de

onde tanto foi dito e escrito. Foi como uma coroação de uma experiência longa (que há de se

aprofundar e continuar) que mergulhou num processo de lembrança da vida do Bimba, através

do relato de vida do Nenel. Se ao propor meu projeto de pesquisa eu me senti audaciosa por

falar da Capoeira Regional, hoje sinto que acertei na audácia e que minhas suspeitas analíticas

(que serão apresentadas e discutidas na próxima seção) confirmam-se no modo de operar da

Regional.

2.3 Os três eixos/conceitos inferidos no contexto da Regional

A inferência de conceitos no contexto da Capoeira Regional é o cume dessa pesquisa e se

apresenta em pertinência no desenvolvimento de uma proposta em pesquisa performativa35. É

através dessa proposição que a multidimensionalidade da experiência, aqui incluídas observa-

ção e análise, permite o evidenciamento de aspectos objetivos da (minha) experiência dentro

dessa rede complexa de saberes36 através de minha memória incorporada37, num entrelaça-

mento teórico prático, que se evidencia através da experimentação artística sob uma perspectiva

contemporânea38. Essa ideia aponta a Capoeira Regional como expressão de complexidade39,

dialogando com outras pesquisas que partem da capoeira para seu desenvolvimento40 e des-

35Para maior detalhamento, consultar a seção 1.5, 30.
36Aprofundada e discutida na seção 1.1, p. 8.
37Para maior detalhamento, consultar a seção 1.4, p. 26.
38Para maior detalhamento, consultar a seção 1.2, p. 14.
39Para maior detalhamento, consultar a seção 1.3, p. 16.
40Para maior detalhamento, consultar a seção 1.7, p. 41.
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tacando a obra m’bolumbümba: entre o corpo e berimbau41 como propulsora das ideias aqui

referidas.

Essa proposta se baseia num processo de busca pessoal pelos conceitos através da minha

experiência prévia no contexto da Regional, mediada por uma mudança de olhar para o contexto

da capoeira: buscar na complexidade dessa rede de saberes, eixos condutores para criação. Essa

busca passou por seções de Movimento Autêntico e análise de movimento42 pessoais e na roda

de capoeira, bem como registro audiovisual para discussão, reflexão e análise. Foi um processo

de autorreconhecimento e análise que contou com registros em vídeo e fotografia, que resultou

na identificação de três parâmetros que se diferenciam ao mesmo tempo em que se entrelaçam,

a saber: o Equilíbrio Dinâmico, a Economia de Meios e o Estado de Prontidão.

Cada um desses eixos/conceitos se apresenta aqui, simultaneamente, como reflexão e cria-

ção. Seguindo a ordem pela qual foram desdobrados em experimentações (numa proposição

não hierarquizada), os conceitos serão descritos em relação a como foram identificados e aos

seus princípios fundamentais (ao que se referem?), desdobrados em possibilidades de experi-

mentação. Nenhum dos trabalhos aqui apresentados são seus conceitos, eles se apresentam

como desdobramentos. Isso quer dizer que a criação é um recorte de possibilidade e não uma

determinação. Nesse sentido, cada um dos conceitos propostos pode ser experienciado em con-

figurações artísticas outras que não em dança. Da mesma forma podemos entender os próprios

conceitos que, ainda que no contexto dessa pesquisa estejam colocados como parâmetro para

criação, podem ser reconsiderados sob a égide da experiência de outras pessoas, bem como

aprofundados e ponderados separadamente ou em diálogo com outras pesquisas. Enfim, o fato

preponderante que deve ficar claro antes da leitura desse capítulo é que essa proposição não se

apresenta como uma fórmula de criação na complexidade. Justamente ao contrário disso. A

ideia aqui é descrever o processo pelo qual perpassei para construção de uma (i)lógica de cria-

ção que diz respeito à minha experiência num contexto onde esse modo de operar se apresenta

41Apresentada e aprofundada na subseção 1.7.1, p. 47.
42A seção 1.6 apresenta ambos procedimentos de análise, ponderando sua pertinência de aplicação e possíveis

desenvolvimentos.
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como base fundamental, a saber, a Capoeira Regional, para que, a partir disso, novos caminhos

sejam descobertos e evidenciados de acordo com suas emergências próprias.

2.3.1 Gingando aos eixos/conceitos: primeiros passos no processo de infe-

rência

As primeiras propostas de desdobramento em movimento (analisadas e reconhecidas) para in-

ferência dos conceitos aconteceram em maio de 2015. Nessa ocasião, eu iniciei o trabalho na

companhia de outras duas pessoas: a Aline Lucena e o Dentinho (Deivison dos Santos Braga),

pois, de acordo com a ideia inicial do projeto de tese, eu partiria da relação com outras pessoas

para criação. A escolha desses dois parceiros aconteceu por partilhar ideias em comum com

ambos: Aline é uma bailarina/performer com a qual eu venho experimentando processos de

criação em dança desde 2013 e Dentinho é um capoeirista formado pela FBEC e que se colo-

cou aberto para uma proposta para além da capoeira. Ambos, Aline e Dentinho, não tinham

experiência prévia no diálogo das duas configurações: dança e capoeira, nesse sentido, eu me

coloquei nesse meio-termo como alguém que já experienciava os dois contextos.

Partindo dessa ideia, realizamos alguns encontros (especificamente três) que foram muito ri-

cos em diversos aspectos, trazendo premissas que se destacavam, mas que, aos poucos, foram

evidenciando a necessidade de uma etapa anterior ao diálogo entre nós três: o reconhecimento

individual da experiência de cada um. Nesses encontros, propus alguns exercícios de improvisa-

ção e solicitei que ambos sugerissem caminhos para desdobrar os processos. Um exemplo claro

da emergência de uma etapa que antecedesse essa foi quando, já no decorrer do terceiro encon-

tro, percebi a diferenciação no modo de abordar o movimento de cada um dos dois: enquanto

Aline propunha a exploração de movimento partindo das partes, Dentinho sempre recorria ao

corpo como um todo num claro evidenciamento do modo com o qual eles estavam acostumados

a propor movimento.

Havia aqui um ponto em destaque e fundamental: o processo de abordagem de cada um

ocorria por caminhos distintos. Ambos propunham alternativas muito complexas e criativas,
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porém ficou evidente a diferença no modo de operar. Nesse sentido, senti com clareza a ne-

cessidade de entender como eu construiria esse processo, antes de agregar outras pessoas, pois,

de acordo com a experiência de cada um, isso aconteceria de forma diferente. Observar isso

hoje torna clara a emergência de entendimento, observação e análise dos meus processos e o

reconhecimento de que os diálogos serão desdobramentos dessa etapa inicial, de acordo com

a experiência pessoal deles (e de outros artistas que assim se proponham). Eu precisava me

debruçar a entender o que já havia começado a construir instintivamente no processo de criação

de m’bolumbümba: entre o corpo e berimbau43, para então poder propor algo que pudesse ir

além e foi assim que a própria pesquisa se evidenciou aos meus olhos em sua organização. Essa

foi uma etapa muito importante, pois, embora de maneira pontual e objetiva tenham ocorrido

apenas três encontros, o contato e reflexão sobre a pesquisa já havia começado antes mesmo

da minha seleção no programa de pós-graduação (em 2013). Depois de ponderar e permitir

que a própria pesquisa indicasse seu direcionamento, respeitando a sua autonomia, optei pela

interrupção desse planejamento e busquei perceber com mais clareza como a capoeira ocorria

em mim, antes de trazer outras pessoas para essa roda. Foi uma mudança de rumos importante

e determinante. Ao reconhecer a pertinência da memória incorporada no vivido por cada um,

precisei respeitar meu processo individual antes de analisar esse modo de operar através de

outras pessoas44, quiçá numa próxima oportunidade, seja possível estender os desdobramentos

para outros corpos.

Considerando essa nova configuração da análise e reflexão da capoeira partindo da minha

memória, coloquei-me com novo ponto de partida para os laboratórios que, nessa perspectiva,

partiriam do meu modo de expressar e perceber a capoeira. Foi nesse sentido que escolhi

proceder através de laboratórios de duas naturezas: um sessão de coleta de imagens e sessões

de Movimento Autêntico. Foi através dessas duas possibilidades que reconheci o contexto da

Capoeira Regional, e partindo daí que pude inferir os conceitos.

43Para maiores aprofundamentos, consultar a subseção 1.7.1, p. 47.
44Para maior detalhamento, consultar a seção 1.4, p. 26.
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2.3.1.1 Imersão em imagem: como percebo o outro

Minha primeira etapa de observação e análise do contexto se desenvolveu através do que refe-

rencio como laboratório de imagem (tabela 2.1, p. 74) e essa possibilidade despontou partindo

da minha experiência com videodança e com fotografia. Essa sessão de análise de contexto

foi proposta na intenção de coletar imagens que alimentassem uma busca por um processo de

percepção do movimento do outro, mas partindo de uma experiência muito constante e orgâ-

nica para mim, que é através da captação de vídeo e fotografia. Como a Capoeira Regional se

apresenta no modo de mover de outros capoeiristas?

Laboratório de Imagem

objetos de análise observações

Fotografias e pequenos vídeos • pontos de apoio no chão

• variabilidade do movimento dos pés
na descarga de peso

• continuidade de movimento

• ênfase no plano baixo de movimento

• predominância de pés e mãos

Tabela 2.1: Laboratório de imagem

Após o momento de redefinição dos processos de investigação da pesquisa, senti a neces-

sidade de tomar um tempo para olhar o movimento no contexto da Regional e, reconhecendo

minha experiência com imagem, isso aconteceu através das lentes das câmeras. Eu precisava

entender o que, naquele contexto, chamava minha atenção, buscando pontos de partida. Essa

análise de imagens, utiliza o Sistema Laban/Bartenieff como um recurso metodológico num

processo de análise somática vivencial.

Esse evento aconteceu no dia 21 de janeiro de 2017, um sábado de calor no auge do verão so-

teropolitano, durante o tradicional encontro semanal que acontece na sede da Fundação Mestre

Bimba no Pelourinho para a roda da Filhos de Bimba Escola de Capoeira. Como de costume,

estávamos lá, eu e a minha família, para participar da roda, e eu levei minha câmera. Nesse dia,

permaneci a maior parte do tempo no exercício de ver e registrar o que chamava minha atenção

no modo de mover dos corpos que lá estavam. Como fotógrafa, meu olhar está sempre aberto
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e curioso para o instante que está sendo experienciado, e como enquadrá-lo nas lentes de modo

que a imagem resultante carregue consigo um pouco daquele momento vivido, e foi justamente

isso que me permiti nessa ocasião. Não pensei em estruturar um modo de registrar, apenas me

coloquei no espaço, com a câmera (como tantas outras vezes já fiz) e busquei captar os detalhes.

Minha presença com a câmera na mão nesse espaço é algo frequente e corriqueiro, pois

registro grande parte dos eventos e trago a câmera para muitas atividades, então já possuo

autorização para fotografar e filmar livremente. Não anunciei nada para ninguém, no sentido de

evitar qualquer mudança de comportamento em relação ao meu laboratório. Foi um estado de

presença meu em relação à minha pesquisa, onde considerava, inclusive, a possibilidade de que,

após as imagens feitas, nada fosse utilizado caso não sentisse que fosse um material pertinente.

Ao final desse laboratório, quando eu já havia me entregue satisfatoriamente a esse lugar de

distanciamento das relações, ainda pedi a dois capoeiristas que jogassem para que eu pudesse

experimentar pontos de vista na observação do movimento entre eles. Um deles é justamente o

Dentinho, que colaborou com a investigação no início do processo de pesquisa (como descrito

na seção que precede essa subseção, a saber 2.3.1).

Figura 2.4: Algumas das fotografias do Laboratório de Registro em Imagens



76

Desse evento de coleta de materiais, alguns apontamentos me chamaram a atenção: os pon-

tos de apoio no chão e a continuidade do movimento com o qual se apresentava foram dois

fatores preponderantes; mas para além disso: minha tendência em perceber justamente esse

plano baixo de ação, em vez de focar na troca de movimentos que ocorre em nível mais médio

e alto de movimento, o modo como os pontos de apoio alternam entre pés (primordialmente) e

curtos períodos de suporte de peso nas mãos, bem como a variabilidade dos pontos de apoio na

superfície do pé. O apoio varia entre pés e mãos, sendo, na maior parte do tempo, os pés. O mo-

vimento nunca para, há um estado de continuidade, ainda que em aparente pausa. A descarga

de peso, embora predominante nos pés, varia muito em superfície, ora com peso nos calcanha-

res, ora nos metatarsos ou ainda as bordas laterais, interna e externa. Esses foram os pontos de

observação que foram, desde esse laboratório, alimentando caminhos possíveis às inferências.

Foi um laboratório que trouxe um primeiro olhar de observação do movimento do outro, atra-

vés de um modo de operar significativo na minha experiência artística, o vídeo e a fotografia, e

que trouxe já alguns encaminhamentos e possibilidades que indicavam caminhos aos conceitos

desejados. Isso suscitou observações e pontos de partida que foram desdobrados nos laborató-

rios de movimento que se seguiram. Ver a capoeira através dessa sessão de imagens apontou

dimensões de movimento que, após o laboratório de movimento, levaram-nos ao espaço das

inferências num diálogo por parâmetros de congruência.

2.3.1.2 Imersão em movimento: movimento do/no meu corpo

A segunda etapa do processo de inferência dos conceitos aconteceu após o laboratório de ima-

gem e, conjuntamente com a situação de um intercâmbio artístico que fomentou a criação de

Balance45, a experimentação que se desdobra no desenvolvimento do conceito de Equilíbrio

Dinâmico, que será aprofundado em seguida na seção 2.3.2. Esse foi um processo de imer-

são em movimento, no sentido de permitir o registro das minhas tendências pessoais (nesse

tempo-espaço muito específico, mediado por essa pesquisa) para observação e análise e, segui-

damente, para concretização dos conceitos que eu vinha tentando delimitar. Esse laboratório

45Para maiores detalhes sobre essa obra, ver 3.1.
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de movimento (tabela 2.2, p. 77) se baseia na ideia do Movimento Autêntico e foi escolhido

na tentativa de identificar parâmetros pessoais do meu movimento que ao mesmo tempo dialo-

gassem com minhas percepções inferidas, partindo do laboratório de imagem, que conferissem

autenticidade à minha análise de movimento.

Para Mary Whitehouse, aluna de Mary Wigman e criadora do método somático
denominado Movimento Autêntico, autenticidade refere-se ao movimento pessoal,
num contexto de mover-se de olhos fechados e com foco interno, sempre com uma
testemunha. Esse movimento pessoal acontece ao perceber e seguir seus próprios
impulsos, numa dinâmica entre mover e ser movido, no momento presente de inte-
gração consciente-inconsciente. O autêntico não se refere a fazer algo diferente ou
único em termos formais, nem a expressões individuais separadas do contexto ou
do ambiente, mas a seguir a conexão com a força motriz (FERNANDES, 2018, p.
128-129).

Laboratório de Movimento

objetos de análise locais observações

sessões de Movimento Autêntico • EARS

• Patterson Park

• Culver Center

• movimentos rastejantes inicia-
dos pelo tronco

• temporalidade dos movimentos
em relação ao contexto – solos

• predominância de movimentos
de transferências de peso entre
pés, mãos e tronco

Tabela 2.2: Laboratório de Movimento

Nesse sentido, esses laboratórios foram o meio de coletar materiais para o diálogo com o

laboratório anterior, através de observação, análise e reflexão, encontrando o(s) conceito(s) que

daria(m) prosseguimento ao processo da pesquisa e à criação específica no contexto do inter-

câmbio que vinha se desenvolvendo concomitantemente. Durante todo o mês da residência,

realizamos inúmeras sessões de Movimento Autêntico, pois Balance baseou-se em registros de

sessões dessa natureza (como poderemos perceber na descrição do seu processo de criação na

seção 3.1, p. 99) e improvisações guiadas46. No entanto, três foram as situações que formal-

mente delimitei como laboratórios para inferência dos conceitos. Esses eventos aconteceram

46Refiro como improvisação guiada o que Mara Guerrero (2008a) identifica como improvisação com acordos
prévios – em processos de criação que refere o uso da improvisação como fomentadora de investigações (p. 03).
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respectivamente no EARS (Experimental Acoustic Research Studio), no Barbara and Culver

Center of Arts e no Patterson Park; todos locais na cidade de Riverside, Califórnia, Estados

Unidos.

A atividade de intercâmbio artístico à qual me refiro pode ser considerada um desdobramento

do contato prévio estabelecido em ocasião do doutorado sanduíche de Guilherme Bertissolo47

(BERTISSOLO, 2013), que foi acolhido pelo Prof. Paulo Chagas, coordenador do EARS, entre

agosto de 2011 e março de 2012 e que foi o evento propulsor de m’bolumbümba: entre o corpo e

berimbau, como descrito na seção 1.7.1. Assim tornou-se pertinente o retorno a Riverside, como

um momento de feedback para os desdobramentos da nossa pesquisa artística não apenas no

que refere ao EARS, mas também o Barbara and Culver Center of Arts48. Havíamos planejado

nosso projeto de trabalho baseado na ideia do Equilíbrio Dinâmico, pois após o laboratório de

imagem em Salvador, esse era o conceito que se apontava mais concreto e já vinha emergindo

no diálogo com Bertissolo. Com a percepção da necessidade de aprofundar a pesquisa através

da coleta de materiais, que aconteceria com os laboratórios de movimento que ainda precisavam

acontecer, havia a possibilidade desse trabalho não se relacionar com meu processo de pesquisa,

mas decidimos que valia a energia investida e que, se fosse necessário, poderíamos reconfigurar

nossas estratégias.

O primeiro laboratório aconteceu já na tarde do nosso primeiro dia de trabalho de intercâmbio

no EARS, em 31 de janeiro de 2017. A sala que acolhe esse estúdio é um espaço amplo, todo

acarpetado e com duas salas anexas. No centro do espaço, há a estrutura de computadores e

caixas de som que compõem o sistema de espacialização sonora do EARS, bem como um piano.

Esvaziei uma das salas que estava praticamente desocupada para poder trabalhar e preparei tudo

para o meu primeiro laboratório. Registrei toda a sessão em vídeo, embora Guilherme estivesse

presente, no receio de que por algum motivo ele perdesse alguns instantes. Foi difícil acessar

um estado de disponibilidade do corpo, visto que havíamos chegado recentemente na cidade.

47Eu e Guilherme, para além da parceira em trabalhos, somos parceiros de vida e, por isso, muitas vezes nossas
histórias de trabalho se permeiam com eventos pessoais.

48O Barbara and Culver Center of Arts é um espaço multi-uso ligado aos cursos de artes da University of
California, Riverside. O centro dispõe de duas estúdios de dança. Maiores informações, consultar <https:
//artsblock.ucr.edu/>.
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Eu estava cansada e com todas ideias ainda muito borbulhantes, mas aos poucos o movimento

foi surgindo, ainda incerto, e com o passar do tempo, se materializando.

A sessão demandou praticamente uma hora e, após a conclusão, partimos para análise na

mesma noite. Dessa ocasião, houve o destaque de movimentos rastejantes, que se iniciam a

partir do tronco, um modo de tempo neutro, uma predominância das transferências de peso que

perpassavam o tronco e membros inferiores (com algumas alternâncias nos braços e mãos) e a

sensação de ardência nas partes do corpo que foram mais intensamente utilizadas. A intenção

inicial era fazer essa sessão e partir para a formulação dos conceitos, visto que já estavam sendo

encaminhados desde o laboratório de imagem; mas a percepção da relevância do espaço no

acolhimento do movimento nos fez planejar uma próxima sessão.

Figura 2.5: Primeira sessão do Laboratório de Movimento – EARS, Riverside/CA

Levados pela necessidade de explorar outros contextos, circulamos pela cidade e encontra-

mos um parque infantil que apresentava várias opções de solo: um espaço emborrachado, o

concreto, uma superfície forrada de serragem e uma área gramada. Esse parque não estava tão

movimentado e foi nele que alocamos a segunda sessão do laboratório. Nessa ocasião pude

explorar o espaço por várias horas, na tentativa de me conectar com o espaço do laboratório do

dia anterior, buscando resgatar corporalmente a sensação daquele solo e me movendo de modo
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que Guilherme pudesse ir observando e selecionando aspectos durante a ação. Nesse sentido,

pudemos perceber que, embora boa parte do que foi observado estivesse presente na análise

posterior, a influência das características dos contextos dilatavam as possibilidades. Por exem-

plo, ao passar pelo espaço com piso de concreto, o movimento conseguia fluir num plano de

predominância média e com flutuações de tempo muito maiores do que ao explorar o espaço

emborrachado, a serragem e até mesmo o gramado, como se a materialidade do local, como um

espaço vivo, influenciasse na criação em coautoria.

Figura 2.6: Segunda sessão do Laboratório de Movimento – Patterson Park, Riverside/CA

Como uma última sessão formalizada, solicitamos o uso do Dance Studio do Barbara and

Culver Center of Arts, uma excelente sala de ensaios (à qual já havíamos experienciado no

processo de criação de m’bolumbümba: entre o corpo e berimbau49) e que pudemos usar na

segunda-feira (6 de fevereiro de 2017), que seguiu os dois primeiros laboratórios. Nessa oca-

sião, o movimento já estava mais encadeado, como se os laboratórios já estivessem se des-

dobrando no processo de criação do Balance e, após análise, concluímos que já tínhamos o

necessário para compreender e delimitar os conceitos e dar continuidade ao trabalho do inter-

câmbio.
49Para maior aprofundamento, consultar seção 1.7.1, p. 1.7.1.
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Figura 2.7: Terceira sessão do Laboratório de Movimento - Barbara and Culver Center of Arts,
Riverside/CA

As sessões de Movimento Autêntico evidenciaram características pessoais de movimento,

das quais destaco o uso do tronco como base de movimento, numa ideia clara de iniciação e

sequenciamento (FERNANDES, 2006, p. 67). A minha preferência pessoal pelo plano médio

e baixo de movimentos foi constante, salientando a relação com o chão, os movimentos rastei-

ros e, principalmente, confluindo à lembrança de que no laboratório de imagem todos registros

fotográficos focavam os pontos de apoio no solo. A variabilidade de tempo – acelerado e desa-

celerado (FERNANDES, 2006, p. 67) –, que traçou um estado de dependência com o contexto

e remete a continuidade já antes observada, entre tantos outros pontos que percebi e busquei

refletir.

O processo de tomada de consciência que acontece após as seções, observação e análise, é

intangível às palavras, pois se concretiza num espaço de extrema complexidade que mistura

memória em âmbitos indefiníveis. É uma sabedoria somática onde os elementos observados

se integram num todo fluído e interligado que indica os três aspectos que emergiram dessa

proposta, os quais posso me relacionar com cada um deles destacando aspectos que fomentam

um diálogo multidimensional entre as experiencias de coleta de material, minha história pessoal

na Capoeira Regional e todos os aportes teóricos esmiuçados no capítulo 1, e foi partindo dessa
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possibilidade que percebi a erupção dos conceitos que serão aqui apresentados: o Equilíbrio

Dinâmico, a Economia de Meios e o Estado de Prontidão.

2.3.2 Equilíbrio Dinâmico

O entendimento do Equilíbrio Dinâmico (tabela 2.3, p. 82) perpassa pela noção de continuidade

e constância, e é um conceito que vem se revelando desde o processo de criação de m’bolum-

bümba: entre o corpo e berimbau, quando observo a forma contínua e constante pela qual o

corpo se move na capoeira, desafiando e estabelecendo o equilíbrio; assim como a relação dos

capoeiras dentro e fora da roda, onde a dinamicidade reside na troca de experiências e histórias.

O corpo, nesse sentido, constrói uma narrativa de movimento na roda, da mesma forma que

subentende a relação dos capoeiristas para além do contexto da Regional, em suas vidas. A

capoeira, como Mestre Nenel frequentemente afirma, não se resigna ao espaço do treino e do

jogo, é sim um modo de vida. Não há como identificar o momento em que a capoeira “é feita”,

é um modo de operar que se apresenta através do corpo na vida cotidiana, para além das rodas.

Equilíbrio Dinâmico

elementos do conceito desdobramentos em análise de movimento

• desafio e recuperação de
equilíbrio em constância e
continuidade

• capoeira como forma de
vida

• iniciação e sequenciamento

• transferência de peso para locomoção

• nível prioritariamente baixo de movimento

• movimento proximal

• conexões ósseas

• estabilidade/mobilidade

• variabilidade de peso, privilegiando o peso forte

• Suporte Muscular Interno

Tabela 2.3: Equilíbrio Dinâmico

A sensação da presença do que seriam as ideias que alimentam o que agora entendo como

o conceito do Equilíbrio Dinâmico circundou o processo criativo de m’bolumbümba através

do esmiuçamento do movimento da ginga, que é considerado como o “caminhar” da capoeira.

É o movimento mais básico e primordial, através do qual o capoeirista constrói todo seu mo-
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vimento. Cada pessoa tem seu modo de gingar e esse movimento representa justamente essa

busca individual por características de movimentos que torna o jogo daquele indivíduo, o mais

efetivo possível. Nesse sentido, esse conceito dialoga com o conceito de circularidade, proposto

por Bertissolo (2013). “A circularidade é a estaticidade como movimento recôndito, dinâmico,

interno, como promessa de movimento latente. A espiral, manifesta no corpo na Capoeira

Regional através dos movimentos tridimensionais, é uma boa imagem para a noção aqui desen-

volvida” (BERTISSOLO, 2013, p. 123). É possível também propor uma relação com a ideia

de ciclicidade, uma vez que é possível entender o Equilíbrio Dinâmico na ginga com ciclos de

deslocamentos de peso trazendo uma ideia de fluxo compartilhada em ambas conceituações.

O fluxo, nesse sentido, remete ao encadeamento dos movimentos na manutenção da continui-

dade do movimento. Essa ideia ficará mais clara a seguir, quando trataremos de iniciação e

sequenciamento.

No decorrer do processo de observação e análise da capoeira, através dos laboratórios pro-

postos, o conceito que hoje delimito como Equilíbrio Dinâmico foi se apontando através dos

parâmetros que pude ir percebendo e confluindo nas experiências, como por exemplo o enca-

deamento de movimento entre os capoeiras na roda. Enquanto um propõe uma ação o outro

se organiza corporalmente em resposta dessa e isso tudo ocorre num movimento de continui-

dade. Essa circularidade, com a qual o movimento encontra espaço em outra trajetória para se

auto-eco-organizar, apresenta-se como relacionada ao princípio de movimento que em Sistema

Laban/Bartenieff referimos como iniciação e sequenciamento (FERNANDES, 2006, p. 67),

onde a ação motora se direciona numa propulsão que considera o impulso inicial do movimento

e sua continuidade, e que se relaciona profundamente com o princípio (também labaniano) da

transferência de peso para locomoção que

Consiste na utilização do Suporte Muscular Interno, principalmente dos músculos
pélvicos profundos, [...], para transferir o peso do corpo nos diferentes níveis de
altura. [...] A ênfase aqui é o peso corporal se deslocando no Espaço. Para tanto,
cria-se uma dinâmica entre a pélvis (Centro de Peso) e o tórax (Centro de Levita-
ção), alternando a iniciação do movimento a partir de um e seguido pelo outro, ou
vice-versa, ou os dois simultaneamente (FERNANDES, 2006, p. 67).
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É como se os movimentos traçassem narrativas das quais um movimento suscita outro, viabi-

lizando a resolução do constante desafio de equilíbrio. Essa capacidade de resolver a situação de

forma tão complexa e entrelaçada, que não permite a identificação de início-meio-fim, fortalece

o discurso construído no capítulo 1, especialmente nas seções 1.1 e 1.2, onde desenvolvo essa

noção de complexidade em relação à Capoeira Regional. É partindo desse modo de organização

que evidencio as imagens do laboratório de imagem, que destacam o espaço onde a transitorie-

dade do movimento acontece: o chão. O contato com o solo foi elemento constante em ambos

laboratórios, seja em imagem ou em movimento. Se nas fotografias todos os registros focavam

os pontos de apoio no solo, na análise do movimento, toda ação se aproximava do chão, vari-

ando entre movimentos de nível baixo, no máximo médio, sendo exceções os movimentos que

se aproximavam de um nível alto. Não por coincidência, o chão é a via onde a transferência de

peso comumente acontece, o que reforça a construção do conceito do Equilíbrio Dinâmico.

As ideias de iniciação e sequenciamento e transferência de peso para locomoção também

tecem o diálogo entre os jogadores que interligam os movimentos como numa gangorra de nu-

ances que se equilibram na busca de um jogo coerente, que seja efetivo. Após a observação

e análise dos laboratórios, outro Princípio de Movimento Bartenieff que se evidenciou para

efetivar essa ideia de dinamicidade foi conexões ósseas, que ofertam suporte (estabilidade), ao

mesmo tempo em que facilitam o movimento (mobilidade). Esse princípio labaniano, conco-

mitantemente com os supracitados, viabilizam uma base estável de movimento “por formarem

uma estrutura no sistema mais consistente e profundo do corpo humano – o ósseo. A partir

dessa base sólida, criam-se inter-relações que permitem o movimento tridimensional de um

corpo bem articulado por pontos-chaves” (FERNANDES, 2006, p. 63).

Essas linhas imaginárias que concretizam a relação da estrutura óssea do corpo humano em

movimento, apresentam-se com frequência e sua otimização evidentemente corrobora a efe-

tividade da ação, e nesse sentido, destaco principalmente a conexão cabeça-cauda, ísquios-

calcanhares e cabeça-calcanhares, que viabilizam uma retomada de estabilidade determinante

nos movimentos que envolvem a perda e retomada de equilíbrio. E para além dessas, ou-

tras conexões que aparecem com frequência na capoeira, tais como: escápulas-mãos, ritmo
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pélvico-umeral, cabeça mãos, entre outras. O desenvolvimento da percepção dessas conexões

no contexto da Capoeira Regional acontece de modo muito orgânico e experiencial, no entanto,

ao observar o jogo, os pontos de apoio no solo e as transferências de peso, foi evidente per-

ceber que os corpos que movem estruturas mais equilibradas em relação aos marcos ósseos

conseguiam transitar no estado de perda e retomada de equilíbrio de modo mais espontâneo.

O Equilíbrio Dinâmico se evidencia, prioritariamente, em relação aos níveis mais baixos e

médios de movimento, poucas vezes envolvendo o nível mais alto da cinesfera50). Nesse sen-

tido, foi muito mais frequente a observação dos movimentos dos pés e membros inferiores

embora as mãos sejam determinantes na manutenção da continuidade que o Equilíbrio Dinâ-

mico evidencia. Essa relação com níveis baixos, reforça a prerrogativa frequentemente lançada

nos treinos de capoeira, de buscar a proximidade com o oponente (e nesse sentido, para não

se colocar em extrema exposição do corpo, recolher-se num movimento proximal), bem como

aproximar-se do solo, o que intensifica a relação das conexões ósseas. A variabilidade de pontos

de apoio no pé abre a possibilidade de, inclusive, traçar novas possibilidades dessa conexão das

pequenas estruturas ósseas nessa parte do corpo, tamanha a variabilidade de movimento explo-

rada em cada vez que toca o solo. O peso se transfere para os metatarsos, calcanhar e bordas me-

diais e laterais, numa expressão clara do conceito, especialmente no que tange à dinamicidade.

Em termos de Expressividade (Categoria da Sistema Laban/Bartenieff que discute os fatores

fluxo, espaço/foco, peso e tempo) o peso forte se destaca, justamente concretizando a tendência

baixa de movimento, bem como o constante acionamento do Suporte Muscular Interno que se

mantém ativado para manutenção do equilíbrio. Isso não inviabiliza o pincelamento do peso

leve, que frequentemente traça o respiro entre as tomadas de decisão nas descargas de peso no

chão, muitas vezes associado a um tempo acelerado; mas justamente destaca a dinamicidade

dos acontecimentos como um todo relacional e complexo.

Como a ginga, que balança o corpo de um lado para outro, essas características transitam

numa simbiose de destaque e calmaria que se auto-eco-organiza em ação que deve buscar a

50“[E]spaço tridimensional ao redor do corpo, alcançável ao estender-se sem que seja necessário transferir seu
peso” (FERNANDES, 2006, p. 182).



86

efetividade do movimento e a manutenção dos aspectos filosóficos da Capoeira Regional que

se desnudam na busca por obedecer ao berimbau através da cadência de jogo adequada. Dessa

forma, entendo o conceito do Equilíbrio Dinâmico como a forma contínua e constante pela qual

o corpo se move na capoeira, desafiando e estabelecendo o equilíbrio; assim como a relação dos

capoeiras dentro e fora da roda, onde a dinamicidade reside na troca de experiências e histórias.

2.3.3 Economia de Meios

No entendimento de uma perspectiva contemporânea das artes51, há um evidenciamento do

corpo, no sentido de percebê-lo nos processos de criação em diálogo com o que se quer criar.

Uma autonomia da obra em diálogo com quem a faz. Trazer esse modo de operar como um

pressuposto permite que o foco da criação se afunile num contexto de emergências, evitando

dispersão de energia que não corrobore o que está sendo idealizado. Em ocasião dos laborató-

rios de imagem e movimento, que foram a base para inferência dos conceitos aqui delimitados,

percebi uma intensa experimentação das transferências de peso entre pés e mãos em distintos

espaços físicos, o que, para o contexto do desenvolvimento do conceito do Equilíbrio Dinâmico,

oferecia informação na continuidade do movimento nos pontos de descarga de peso52. Em con-

traponto, evidenciou-se que o excesso de outros movimentos, à exceção dos necessários para o

cumprimento da tarefa do deslocamento de peso, apresentava-se como um gasto de energia dis-

pensável, que atrapalhava a percepção do que de fato era relevante para as cenas: transferências

de peso e pontos de apoio no solo. Foi na tentativa de me manter fiel à tarefa de observação no

laboratório de imagem que me deparei com o segundo conceito que eu emergiu: a Economia de

Meios (tabela 2.4, p. 87).

O conceito de Economia de Meios se consolida na premissa defendida por Mestre Bimba,

que afirma que o capoeira nunca deve mostrar toda a sua capacidade de jogo sem que isso seja

necessário. Isso determina um ponto fundamental nos Princípios delimitados pelo Mestre no

desenvolvimento da Capoeira Regional. Nesse contexto, todo movimento deve ter um objetivo,

51Esse entendimento foi desenvolvido na seção 1.2.
52O que já foi descrito e desenvolvido na seção acima, 2.3.2.
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Economia de Meios

elementos do conceito desdobramentos em análise de movimento

• objetivo

• pertinência

• autonomia

• Padrões Neurológicos Básicos (PNB)

• contralateralidade expressa na ginga

Tabela 2.4: Economia de Meios

evitando assim que o capoeirista se exponha, oferecendo ao oponente todo seu repertório de

movimento, sem necessidade, tornando seu jogo mais previsível. Esse era um dos itens do

regulamento da Capoeira Regional publicado em 1960, por Ângelo Decânio e, além de estar

presente em muitas outras publicações sobre Mestre Bimba e a Capoeira Regional, está no livro

do Mestre Nenel (MESTRE NENEL, 2018, p. 47).

Na intenção de encontrar um nome que conseguisse abarcar essa ideia, surge a Economia de

Meios, advinda da composição musical, numa acepção que dialoga perfeitamente com o aqui

proposto:

Para os que não são familiares com a noção de ’economia de meios’ devemos es-
clarecer que trata-se de um princípio composicional – ou seja, algo que permeia
as escolhas realizadas pelos criadores –, o qual advoga a derivação de um má-
ximo de consequências a partir de um mínimo material. Uma pequena semente
dando origem a inúmeras derivações, ou se quiserem, tal como na metáfora orga-
nicista, dando origem a todo o organismo sonoro. A estratégia é apontada como
estruturante para a música de Haydn, Mozart, Beethoven, Brahms, mas, pode ser
discutida com relação à música de inúmeros períodos, estilos ou gêneros musicais.
Considera-se que essa redução de foco (pois então, desculpem o humor), potencia-
liza a coesão e a lógica do discurso musical (LIMA, 2015, p. 19).

Na construção desse conceito reside essa noção de ponderar o que se faz emergente – ou

localizar a semente ao que se refere ao conceito exposto por (LIMA, 2015) – , evitando uma

dispersão de energia desnecessária.

Um dos equívocos sofridos pelo entendimento da Capoeira Regional é justamente o fato dela

ser atrelada a movimentos acrobáticos e violentos, o que não condiz com o trabalho de Mestre

Bimba. No processo de escrita do seu livro, Mestre Nenel salientou diversas vezes que seu maior
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objetivo com esse escrito era esclarecer vários pontos sobre a Regional, e esse entendimento

errôneo torna-se evidente na delimitação dos princípios, rituais e métodos que são fomentados

por Nenel, a partir do trabalho do seu pai, o Mestre Bimba53. Existem sim movimentos de

projeção (que em parte são aéreos) dentro dessa metodologia, são os chamados balões, que se

apresentam na cintura desprezada praticada na Capoeira Regional, mas esses movimentos não

são ações que encontramos na dinâmica do jogo da capoeira, seu objetivo é treinar uma possível

saída para situações que acontecem fora do contexto habitual, como, por exemplo, no caso do

capoeirista ser agarrado na rua, saber proceder na fuga através de um movimento de projeção. É

uma prática que trabalha o equilíbrio, a auto-confiança, estabilização em quedas, mas de forma

alguma é algo que caracteriza a prática de jogo da Capoeira Regional (MESTRE NENEL, 2018,

p. 50).

Na Capoeira Regional os movimentos devem ser aplicados de acordo com sua pertinência.

Não há razão para apresentar uma sequência de inúmeros e virtuosos golpes se o oponente está

com um jogo que não exija esse empenho. Escolher movimentos de alta complexidade para

se defender num jogo onde não há essa demanda é expor-se desnecessariamente. Apresentar

todo repertório de movimento sem necessidade, expõe o capoeira de modo que todos que es-

tão à volta observando tomam conhecimento da capacidade corporal do praticante, expondo

seu condicionamento e alcance de jogo. Isso submete o jogo a um sentido de demonstração

de movimentos, esquecendo o mais relevante, a efetividade. Esse modo de perceber o jogo

alimenta de forma direta a perspectiva contemporânea da criação, no sentido de evidenciar o

corpo em diálogo com sua criação num caráter de emergência. Viabilizar que as criações em

arte tenham autonomia em seu processo de criação, de acordo com suas emergências, pressupõe

essa mesma dinâmica de permitir que o necessário se evidencie, evitando tudo que possa levar

o entendimento para contextos que não alimentam a obra. A perspectiva aqui proposta supera

a necessidade do belo e virtuoso na arte e, embora essa possa ser a escolha de muito artistas, a

arte tem autonomia para ir além, sem se submeter a parâmetros que não os princípios de cada

obra artística.
53Essa discussão foi mais amplamente desenvolvida na seção 2.1, p. 53.
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Cabe aqui citar Pareyson e sua estética da formatividade:

O fato é que a arte não é somente executar, produzir, realizar, e o simples “fazer”
não basta para definir sua essência. A arte é também invenção. Ela não é execução
de qualquer coisa já ideada, realização de um projeto, produção segundo regras
dadas ou predispostas. ela é um tal fazer que, enquanto faz, inventa o por fazer e o
modo de fazer (PAREYSON, 2005, p. 25-26 – grifos originais).

O conceito de Economia de Meios, nesse sentido, é como um filtro de escolhas que media o

que de fato deve receber espaço em relação ao que se propõe. Foi ao me deparar com os excessos

desnecessários de movimento, tanto na roda de capoeira quanto nos laboratórios de movimento,

que esse conceito se consolidou apontando uma premissa muito específica: o foco no objetivo.

O que media as escolhas de movimento (seja na capoeira, seja nas obras que se relacionam com

essa perspectiva contemporânea) é o que se propõe: o jogo e/ou a obra artística. E se algo não

corrobora isso, é dispensável. Nesse sentido, esse talvez seja o conceito mais difícil de delimitar

em termos de análise, pois sua percepção depende de variáveis muito inconstantes: o jogo e a

obra.

Pensando em m’bolumbümba54 esse conceito se aproxima da ideia de Incisividade proposta

por Bertissolo (2013):

A incisividade é um neologismo criado para definir a característica daquilo que é
incisivo, ou a capacidade de ser incisivo. Em outras palavras, as propriedades de
um movimento contundente em direção a um alvo. Talvez seja uma característica
idiossincrática da Capoeira Regional, uma vez que seus movimentos, embora es-
tejam em diálogo com vários aspectos do jogo e da música, em geral visam ao
oponente e, por isso, são fortemente incisivos (BERTISSOLO, 2013, p. 110).

Nesse sentido, a contundência a que o autor se refere pode ser interpretada sob o viés da

Economia de Meios, uma vez que a trajetória que visa ao oponente tende a priorizar ações mais

efetivas, evitando os excessos desnecessários no jogo. Ambas acepções tratam do processo de

categorização pois dependem de processos cognitivos que avaliam e selecionam as memórias

54Para maiores informações sobre essa obra e suas relações com a pesquisa, consulte a sessão 1.7.1.
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vivenciadas através da experiência de vida de cada um, para que, de fato, seja afloradas as ações

motoras tanto no que se refere à contundência, como em relação à objetividade.

Em termos de análise de movimento, exercitar essa percepção do objetivo que a Economia

de Meios nos impõe configura-se num sentido muito próximo ao que Bartenieff nos leva ao

reconhecer os Padrões Neurológicos Básicos (PNB) no Sistema Laban/Bartenieff. Irmgard Bar-

tenieff (1900-1982) foi uma discípula de Laban que, em colaboração com Bonnie Bainbridge

Cohen, trabalhou numa categoria (Corpo), que hoje se apresenta no Sistema Laban/Barteni-

eff. Essa foi uma de suas contribuições nessa forma de perceber os estudos de Rudolf Laban55

e, dentro desse desenvolvimento, temos um estudo do corpo que inclui alguns princípios de

movimento, dentro os quais os PNB acima citados (FERNANDES, 2006).

O reconhecimento desses padrões básicos de movimento apontam um olhar que parte de

seu estágio mais básico (a saber, a respiração celular) para o mais complexo (organização con-

tralateral), num entendimento processual em relação ao desenvolvimento neuromuscular dos

movimentos do corpo. Ou seja, a observação desse princípio atenta aos passos mais orgânicos

e básicos para construir o todo em relação à capacidade de aquisição de movimento. Parte de

como o corpo vai descobrindo o modo de exteriorizar a ação motora até a organização mais

complexa que conseguimos propor, que envolve a contralateralidade. E esse processo acontece

de modo não linear e sim num contínuo que avança e resgata o que já foi alcançado. Cada aqui-

sição motora acontece por pertinência e necessidade de existir, para então irmos (e voltarmos)

além. É nesse sentido que entender os Padrões Neurológicos Básicos do Sistema Laban/Barte-

nieff alimenta a inferência do conceito da Economia de Meios.

Permitindo ir adiante, percebo pertinência em observar a ginga na capoeira, tanto por ser o

movimento mais básico e econômico, que todo capoeirista precisa desvendar em si, como no

sentido de ser exatamente um exemplo perfeito da contralateralidade almejada na percepção e

estudos dos Padrões Neurológicos Básicos do Sistema Laban/Bartenieff. A ginga é um movi-

mento básico no sentido de que tudo parte e volta para ele. Mestre Nenel traça um paralelo da

ginga com nossa capacidade de caminhar (o que corrobora a relação traçada entre os PNB e a

55Essa delimitação sistêmica em relação ao trabalho de Laban foi desenvolvida na seção 1.6, p. 36.
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Economia de Meios, visto que a mais frequente expressão motora do alcance da organização

da contralateralidade seria justamente nossa capacidade de andar) ao afirmar a ginga como uma

base da capoeira (MESTRE NENEL, 2018, p. 53).

Embora fora do contexto da Filhos de Bimba Escola de Capoeira (FBEC) eu já tenha vivido

experiências de ensino-aprendizagem da ginga com métodos estritamente determinados (ângulo

de altura para posicionamento de braços, posição dos pés, ângulo de flexão dos joelhos, entre

outras indicações), isso não se aplica ao trabalho no contexto da Capoeira Regional. Aliás,

eu diria que esse foi um dos meus primeiros estranhamentos ao me aproximar do trabalho

de Mestre Nenel na Filhos de Bimba Escola de Capoeira: cada um se move na ginga de um

jeito diferente. Essa individualidade é algo muito valorizado nesse contexto e, inclusive, já

ouvi algumas vezes, tanto vindo do Mestre Nenel quanto de outros mestres, a assertiva de

que eles percebem que um capoeirista atingiu um bom nível de desenvolvimento da capoeira

quando sentem que a ginga está “solta”, ou seja, percebem que o movimento começa a acontecer

sem que o praticante busque coordenar os movimentos, mas adquire a capacidade de se mover

livremente dentro daquele contexto de ações motoras. É quando o capoeira começa a dominar

sua caminhada.

Dessa forma eu destaco a contralateralidade como o ápice do desenvolvimento dos PNB (que

inclui todos os outros padrões celulares), tal como destaco a autonomia do processo como auge

do entendimento da Economia de Meios. Quaisquer podem ser os caminhos para chegar no

objetivo final, desde que eu possa traçar esse processo dentro de uma perspectiva de economia

de energia (sem perdas em excessos e caminhos desnecessários) que tenha como meta o objetivo

a que se propõe. Assim como um golpe somente deve ser desferido com sentido próprio e

emergente ao contexto, as escolhas em artes devem se sujeitar à obra e suas expressões de

autonomia.
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2.3.4 Estado de Prontidão

Entrar na roda é sempre um momento de lacuna. Mesmo que conheçamos o oponente, nunca

podemos prever como aquele jogo se iniciará e como a pessoa recriará sua resposta de movi-

mento no diálogo corporal dentro da roda. Nesse sentido, o Estado de Prontidão (tabela 2.5,

p. 92) se refere à necessidade do capoeira manter-se alerta e disponível, e como esse compor-

tamento influencia no modo de se mover. A ideia de imprevisibilidade em relação ao futuro,

o fato de nunca sabermos o que pode acontecer no instante seguinte, a possibilidade de sofrer

uma ataque a qualquer momento, a desconfiança. Tudo isso propicia a necessidade de manter-

se num constante estado corporal de prontidão para agir. Um bom capoeira, para além de uma

vasta gama de golpes, precisa saber acessar esse estado, pois se não souber como e quando

aplicar quaisquer movimentos, toda a maestria e virtuosidade se fragilizará frente à previsibili-

dade de sua resposta motora. Saber sair e entrar na ação, retomar e propor movimentos, estar

sempre pronto para agir. Esse estado é muito nítido ao observar, por exemplo, os mestres mais

experientes jogando. Muitas vezes a habilidade corporal os trai por já não conseguirem exe-

cutar movimentos complexos com perfeição, mas a capacidade de ver o jogo e responder com

prontidão tende a superar a virtuosidade e se estender à vida cotidiana.

Estado de Prontidão

elementos do conceito desdobramentos em análise de movimento

• manter-se alerta e disponí-
vel

• imprevisibilidade

• capacidade de resolução
de desafios corporais

• pausa dinâmica

• variabilidades de fatores expressivos

• Suporte Muscular Interno

• Intenção Espacial

• Categoria Espaço

Tabela 2.5: Estado de Prontidão

Os laboratórios de análise de imagem e movimento destacaram alguns pontos que guiaram o

encontro desse conceito, no entanto, vale salientar que de alguma forma eu já vinha me questi-

onando sobre essa capacidade de resposta tão latente nos capoeiristas que eu mais admirava na

roda, tanto ao perceber o jogo dos mestres, como de alunos mais experientes. Mesmo antes de

decidir trazer a capoeira como cerne da minha pesquisa em arte, sempre me cativou observar
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a dinâmica da roda e como acontecia a resolução dos desafios corporais. Há um aprendizado

muito rico nessa observação, mas que invariavelmente me levava a um lugar de não definição,

porque é impossível traçar uma dinâmica da causa e efeito, vista a complexidade dessa relação.

Por esse viés, sob minha avaliação pessoal, os melhores capoeiristas são primeiramente os que

dominam esse Estado de Prontidão, que resolvem os desafios e permanecem abertos ao jogo. O

treino, a aquisição de movimentos mais plurais e todo investimento na ampliação e efetividade

dos movimentos é necessário e bem vindo, no entanto, sem a percepção do momento adequado

para proposição, provavelmente iremos de encontro ao já supracitado conceito de Economia

de Meios56, que justamente evidencia a necessidade de ponderar, para além do quando e como

(Estado de Prontidão), o quanto (Economia de Meios) devemos apresentar. Mestre Nenel com

frequência afirma que a capoeira é um modo de vida que vai além dos treinos e jogos. Esses

dois conceitos alimentam muito essa assertiva quando percebemos a prudência e agilidade de

raciocínio a que se referem, não apenas no contexto da capoeira, mas também no cotidiano do

capoeirista. Nesse sentido, a Economia de Meios depende do Estado de Prontidão (e vice-versa)

para se exercer. É preciso manter-se aberto e atento para corporificar esse conceito na medida

do necessário. Essa fricção perceptível entre os conceitos inferidos evidencia a complexidade

da análise do contexto, pois salienta o modo auto-eco-organizativo (MORIN, 2006) do qual tra-

tamos ao abordar a perspectiva contemporânea aqui defendida (no primeiro capítulo dessa tese

– seção 1.2), através do qual os conceitos se retroalimentam.

Para identificação e desenvolvimento do Estado de Prontidão, identifico algumas nuances

percebidas nos laboratórios de imagem e movimento. Para esse ponto de vista, as fotografias

indicam a ação resultante dos artifícios de movimento escolhidos pelos capoeiristas ao solu-

cionar seu desafio. Ao observar a figura 2.4 (p. 75), percebemos a alternância de base dos

pés/mãos na continuidade da ação que estava sendo executada. É nesse sentido que afirmo que

não há uma única solução adequada, pois a decisão é mediada por uma conjuntura de inúmeros

fatores em diálogo, desde as possibilidades corporais do capoeirista até todas as variáveis do

contexto. O ato de experienciar o momento encaminha essa ação em relação ao contexto. A

56Desenvolvido na seção 2.3.3, p. 86.



94

cada momento os corpos (não só) podem (como devem) assumir novas atitudes de resolução e,

justamente essa capacidade de variabilidade, é o que vai enriquecer o jogo.

Figura 2.8: Registro do Laboratório de Imagem

Ao avançarmos em relação ao laboratório de imagem e partirmos para análise do laborató-

rio de movimento, desenvolvido através das sessões de Movimento Autêntico57, destacamos

os pontos observados que nos levaram ao conceito do Equilíbrio Dinâmico58, que foi tratado e

desenvolvido anteriormente: as transferências de peso e continuidade para, avançando na aná-

lise, chegar no entendimento da Pausa Dinâmica. Para Sistema Laban/Bartenieff, o Princípio

da Dinâmica Postural (FERNANDES, 2006, p. 54)59 aponta um equilíbrio postural em estado

de continuidade que nos coloca aptos para mudança.

Nesse sentido, uma aparente pausa (o corpo parado no espaço) pode sustentar uma imo-

bilidade que mantém uma organização interna viva e capaz de deixar essa inércia aparente e

mover-se. Ao contrário de abandonar o movimento, esse estado seria uma Pausa Dinâmica; e é

uma construção corporal muito evidente e frequente dentro do jogo da capoeira. A ideia tran-

sita entre o conceito de Equilíbrio Dinâmico (até mesmo pela ideia de dinamicidade evidente

em suas nomenclaturas) e o Estado de Prontidão, no sentido de que, enquanto para o primeiro

aponta a dinamicidade do movimento interno do corpo, para o segundo, depende dessa dinami-

cidade para disparar as reações necessárias. É como uma correlação que se baseia justamente

57Descritas na seção 2.3.1.2, p. 76.
58Desenvolvido na seção 2.3.2, p. 82.
59Para maiores informações sugiro a consulta da seção 1.6, p. 36.
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na capacidade do corpo de construir essa condição que, ao mesmo tempo em que depende da

continuidade, propicia a prontidão60.

A negaça, através da qual o capoeira transita e constrói seu diálogo com o movimento do

outro, perpassa por essa pausa constantemente, assim como a variabilidade de fatores expressi-

vos61 que se alternam entre livre e controlado, forte e leve, acelerado e desacelerado, direto e

indireto. O Estado de Prontidão não consegue traçar uma correspondência com fatores especí-

ficos, pois depende justamente da variabilidade para se concretizar e multiplicar sua capacidade

de surpreender o oponente. Ao tentar identificar padrões de análise para esse conceito, chega-

mos justamente no lado oposto dessa intencionalidade, pois a capacidade de evitar quaisquer

padrões é justamente o que atribui maior efetividade para esse conceito.

Pensando nessas nuances do movimento e do estado do corpo na capoeira, nunca há essa

pausa que se refere ao abandono do movimento e da energia de estar em jogo. Os momentos

que aparentam uma interrupção de movimento, na verdade guardam no corpo uma propulsão

interna que fica evidente na capacidade de resolução de resposta imediata, e essa capacidade é

a base do conceito do Estado de Prontidão. Para efetivação dessa energia constante, percebo

a ênfase em dois Princípios de Movimento Bartenieff, que são o Suporte Muscular Interno e a

Intenção Espacial (FERNANDES, 2006).

Esses dois princípios são caminhos pelos quais o corpo se coloca disponível para à constante

e desejada resolução de desafios. O Suporte Muscular Interno se baseia no uso da musculatura

mais profunda para estabilização e suporte das ações motoras e perpassa por todos conceitos.

No entanto, no que diz respeito ao Estado de Prontidão, faz-se fundamental no sentido de que,

ao delegar à musculatura interna a tarefa de dar suporte ao corpo, abre-se espaço para que a

musculatura mais superficial possa complementar a resposta aos desafios. Enquanto o Suporte

Muscular Interno mantém o corpo disponível e em movimento, no tocante da capoeira através

60Ao mencionar os fundamentos da Capoeira Regional, Muniz Sodré descreve o Estado de Prontidão: “Seus
fundamentos? Flexibilidade, velocidade do impulso, ritmo corporal e malícia. Arte-jogo, malícia é a palavra-
chave. É a malícia que indica com precisão a capacidade do capoeirista de superar a história do seu ego (a
consciência dos hábitos adquiridos e consolidados) e adotar em questão de segundos uma atitude nova” (SODRÉ,
2002, p. 22).

61Me refiro aqui à Categoria Expressividade do Sistema Laban/Bartenieff. Para maiores informações, sugiro a
leitura da seção 1.6, bem como Fernandes (FERNANDES, 2006, p. 123).



96

da ginga por exemplo, a musculatura mais superficial pode trazer para a ação o necessário

para dar conta dos detalhes da situação que o específico espaço-tempo de seu acontecimento

demanda.

O uso dos músculos internos para estabilização e suporte permite o destensiona-
mento da musculatura superficial e facilita o movimento e a expressão corporal.
Ou seja, liberados da função de suporte, inapropriadamente atribuída, os músculos
superficiais podem ser usados nas diversas nuances da expressão (FERNANDES,
2006, p. 54).

É através do movimento viabilizado pela musculatura mais superficial que destaco a Intenção

Espacial, pois é através desse Princípio que as particularidades da situação se solucionam e

são projetadas no jogo. Essa intenção não se refere, necessariamente, ao foco do movimento

em relação ao fator expressivo espaço62, mas de sua projeção a partir do corpo no Espaço

(físico/contextual), relacionando-se prioritariamente com a Categoria Espaço63 e sua ocupação

e mobilididade de acordo com a cinesfera dos praticantes.

Este princípio implica no tônus muscular das partes que, ao moverem-se, projetam-
se no Espaço. Não é necessário que se direcionem para este ou aquele ponto no
Espaço, mas que apresentem em si, enquanto Corpo, uma intenção de prolongarem-
se para o Espaço, mesmo que em aparente repouso (FERNANDES, 2006, p. 69).

Por essa construção conceitual, ao que se relaciona com a pesquisa de Bertissolo (2013) atra-

vés de m’bolumbümba: entre o corpo e berimbau, refere-se ao conceito de surpreendibilidade.

Trata-se de um neologismo que refere à capacidade de surpreender. Talvez esse seja um dos

principais elementos da Capoeira Regional. Todo o capoeirista entende a importância da ca-

pacidade de surpreender. Na Capoeira Regional, a eficácia em surpreender o oponente reside

no ato de derrubá-lo, ou ao menos, desequilibrá-lo. O equilíbrio, o ponto de estabilidade do

capoeira, está no chão. A surpreendibilidade na Capoeira Regional é a quebra de um equilíbrio,

62Espaço aqui se refere à Categoria Expressividade e seu fator espaço. Para maiores informações, sugiro a
consulta de FERNANDES (2006).

63O Sistema Laban/Bartenieff se divide em quatro granges Categorias: Corpo, Expressividade, Forma e Espaço.
A associação dessas quatro categorias se refere à Corêutica. Para maiores informações, sugiro a consulta de
Fernandes (2006).
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e o capoeira deve estar sempre pronto para se reequilibrar. Nesse sentido, há expectativa em

observar e gerar movimento, seja no entendimento da surpreendibilidade, seja para o Estado de

Prontidão. Esse constante estado de mudança e disponibilidade é o ponto de diálogo entre esses

conceitos.

O Estado de Prontidão, ao se colocar como um fruto da relação do espaço-tempo de cada

jogo em diálogo com os corpos (complexos) que se entremeiam em ações corporais, assume a

impossibilidade de traçar parâmetros concretos de análise de movimento, pois depende do seu

acontecimento. Nesse sentido, o entendimento desse conceito perpassa por modos de organi-

zação corporal (Categoria Corpo no Sistema Laban/Bartenieff ), mais do que pela análise de

Expressividade, de Forma ou Espaço. São as possibilidades dos corpos que estão em jogo que

alimentam essa conceituação, para além do modo como enxergamos o movimento resultante

dessa organização.



Capítulo 3

Experimentações Regionais: propostas de

criação partindo dos eixos/conceitos

inferidos

A pesquisa performativa se consolida na prática. É ao fazer algo que preciso organizar todo meu

conhecimento sobre alguma coisa. É nesse sentido que essa pesquisa apresenta três experimen-

tações artísticas que são o ápice do objetivo dessa tese, investigar a Capoeira Regional como

uma rede complexa de saberes que pode, através do modo como se organiza na atualidade, esti-

mular a invenção de caminhos e possibilidades (teóricas e práticas) para criação e performance

de novas vivências artísticas.

Esse capítulo se propõe a apresentar os trabalhos desenvolvidos por mim em colaboração

com outros artistas, discutindo seus respectivos processos de criação e aprofundando a discus-

são sobre os eixos/conceitos propostos no capítulo anterior: Equilíbrio Dinâmico, Economia de

Meios e Estado de Prontidão. Balance, Base e Converse são perspectivas (entre tantas outras

possíveis) que desvelam as possibilidades de criação perante os conceitos inferidos na Capo-

eira Regional, fazendo uso de recursos variados, seja vídeo, música ao vivo, processamentos

diversos em tempo real e performance. Na tabela 3.1 (p. 99), apresento uma síntese das obras,
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sua configuração e o conceito que mobilizou sua criação, seguido de sessões para discussão e

análise específicas para cada trabalho.

Experimentações

obra configuração conceito

Balance instalação composta de quatro vídeos (três
pré-gravados e um em tempo real) e proje-
ção sonora quadrifônica

Equilíbrio Dinâmico

Base videodança performada com eletrônica e
piano tocado ao vivo

Economia de Meios

Converse apresentação com performance ao vivo em
cena, projeção de dois vídeos processados
em tempo real e piano ao vivo

Estado de Prontidão

Tabela 3.1: Experimentações

3.1 Balance ao Equilíbrio Dinâmico

Balance é uma instalação composta por quatro vídeos (três pré-gravados e um projetado em

tempo real) e difusão quadrifônica, idealizada e realizada colaborativamente com Guilherme

Bertissolo, baseada na experimentação e desenvolvimento do conceito do Equilíbrio Dinâmico.

Para criação através desse eixo/conceito, a obra aborda a forma contínua e constante pela qual

o corpo se move na capoeira, desafiando e estabelecendo o equilíbrio; além da relação dos

capoeiras dentro e fora da roda, onde a dinamicidade reside na troca de experiências e histórias,

evidenciando a capoeira como modo de vida. Foi viabilizada em uma residência artística no

Experimental Acoustic Research Studio (EARS), na University of California, Riverside, nos

Estados Unidos, em fevereiro de 2017, realizada com a colaboração do Prof. Dr. Paulo C.

Chagas1, desdobrando-se através de processos de criação que perpassam a improvisação, em

experimentações com transferências de peso, iniciação e sequenciamento; propondo desafios

corporais, como alterações de tempo e limitações como a impossibilidade de uso do quadril

como ponto de apoio; além de enfatizar os movimentos que acontecem em proximidade ao

1Esta residência foi possibilitada através do Prêmio IBERMUSICAS - Ayudas a compositores para residencias
artísticas 2016.
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solo e o diálogo entre dois dos storyboards dos vídeos que se entrelaçam numa construção que

acontece sob a mesma música.

A ideia inicial desse trabalho se consolida na possibilidade de trabalho junto ao EARS, sob

a orientação de Chagas, como um desdobramento do trabalho lá iniciado em 2012 com a obra

m’bolumbümba: entre o corpo e berimbau2. Num movimento de continuidade com essa co-

laboração, elaborei junto à Guilherme Bertissolo uma proposta de trabalho colaborativo que

deveria desenvolver o conceito do Equilíbrio Dinâmico, pois esse era um conceito que já vinha

emergindo desde o processo de criação de m’bolumbümba: entre o corpo e berimbau e estava

mais fortemente apontado a partir das observações no laboratório de imagem (seção 2.3.1.1, p.

74) no contexto da Capoeira Regional. Bertissolo relata como entende o Equilíbrio Dinâmico

da seguinte maneira:

Equilíbrio Dinâmico é um conceito poético, inventivo, de grande potencial para a
criação. Creio que a ideia de qualquer equilíbrio só pode ser considerada se for em
movimento. Na capoeira, o equilíbrio, se for estático, pode significar um risco. O
movimento deve estar num continuum, num fluxo, que desloque sempre os centros
de peso, sob pena de ser desequilibrado. A experiência da escuta em música tam-
bém pode ser vista pelo prisma da criação e quebra de equilíbrios. Entendo que o
jogo entre o equilíbrio das forças e a quebra das tendências ou expectativas na expe-
riência musical é um ponto chave tanto para a criação quanto para o entendimento
(Depoimento por escrito – cf. Anexo 1, p. 143).

Balance (em português, um imperativo do verbo balançar, em inglês, equilíbrio) explorou

a ideia de Equilíbrio Dinâmico presente em diversos aspectos da Capoeira Regional, como a

ginga, que permite os constantes deslocamentos de peso que ajudam o capoeira a se manter

em pé, em uma metáfora da resistência que a capoeira representa como manifestação outrora

perseguida, hoje celebrada. Como descrito na seção 2.3.2, foi através do primeiro laboratório

de observação (em imagem) que, baseada na premissa da memória incorporada e explicitada

na movimentação dos capoeiristas (vide seção 1.4), coletei materiais em foto e vídeo em busca

de características de movimentação e detalhes reincidentes para, a partir dessas pontuações,

desenvolver os laboratórios de exploração corporal que forneceriam material de movimento

2Para maiores aprofundamentos, consultar a subseção 1.7.1, p. 47.
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para elaboração do nosso trabalho. Dessa investigação pude observar: o modo contínuo como

o corpo trabalha em transferências de peso, a pluralidade de formas de apoio nos pés, a pre-

dominância do uso dos pés como suporte de peso e o modo como as mãos prestam suporte

auxiliar na retomada no equilíbrio durante as movimentações, o que nos remeteu a Princípios

de Movimento advindos do Sistema Laban/Bartenieff, tais como: iniciação e sequenciamento,

conexões ósseas e transferência de peso para locomoção (FERNANDES, 2006). Foi partindo

dessas características que elaborei um roteiro de exploração corporal pessoal e que começamos

a idealizar o planejamento de Balance.

Esse roteiro de exploração envolveu as já citadas sessões de Movimento Autêntico descritas

na seção 2.3.1.2, bem como outras experimentações que foram desdobradas de investigações

prioritariamente desenvolvidas dentro do espaço do EARS. Nessas pesquisas de movimento,

perpassei por várias sessões de improvisação3 com pequenas determinações variadas de con-

texto e de duração. Investiguei, por exemplo, as transferências de peso entre diversas partes do

corpo, num sentido de iniciação e sequenciamento (num diálogo entre esses princípios de movi-

mento do Sistema Laban/Bartenieff ) e, depois de alguns registros, busquei dilatar a experiência

impondo pequenos desafios tais como a alteração de tempo (acelerando e desacelerando) e a

regra de não poder usar o apoio do quadril no solo (remetendo ao contexto da capoeira onde

Mestre Nenel sempre salienta que o bom capoeira sai com as calças limpas da roda). Fui gra-

vando em vídeo e observando essas experimentações e percebendo que o chão do espaço que eu

estava trabalhando (coberto por carpete), desfavorecia o movimento em vários aspectos. Inclu-

sive, quando comparava com as sessões de Movimento Autêntico vivenciadas no Dance Studio

do Barbara and Culver Center of Arts (com chão de madeira envernizada), isso se evidenciava

mais ainda. Depois de alguns momentos de improvisação (além das sessões de Movimento

Autêntico), eu já estava fisicamente limitada por sentir partes do meu corpo (especialmente

cotovelos e joelhos) com a pele ferida pelo contato com o carpete. Conforme os machuca-

3Nessa etapa de criação a improvisação entra como uma ferramenta de criação para além das sessões de Mo-
vimento Autêntico, trazendo pequenas nuances que foram ser exploradas livremente como modo de reverberação
corporal. Para aprofundar o estudo sobre formas de improvisação, sugiro a leitura de Guerrero (2008a, 2008b).
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dos se agravavam, o movimento respondia em limitação e aqui encontramos um ponto que foi

determinante nessa criação: o chão.

Inicialmente, pensávamos em elaborar uma videodança com música eletrônica e fomos or-

ganizando as ideias composicionais nesse sentido. Com o desenvolvimento dos laboratórios

de movimento4 que, para além do processo de composição desse trabalho, também seriam a

base para determinação dos conceitos que estavam em processo de inferência, outros caminhos

foram sendo apontados. Essas questões em relação ao chão do EARS nos levaram a perceber

e observar melhor a influência dos espaços físicos nas explorações corporais, pontualmente, as

distintas maneiras pelas quais o solo altera o modo de mover do corpo. Partindo dessa obser-

vação, começamos a considerar a exploração de movimento em espaços variados. Circulando

pela cidade de Riverside, achamos fácil acesso para as seguintes possibilidades: o carpete (do

EARS); gramado, chão emborrachado, cimento e cobertura de serragem (num parque infantil

próximo do estúdio que estávamos trabalhando) e o chão de madeira (em perfeito estado, no

Culver Center).

Munidos desses dois storyboards (que embora se diferenciassem, tinham um diálogo bem

concreto entre si) e das pontuações acertadas, fomos construindo as definições sobre figurino e

demandas técnicas. Para as tomadas de vídeo com câmera parada, onde poderíamos evidenciar

a exploração de movimento em contraste com as localidades selecionadas, escolhemos uma

minicâmera digital, conhecida por sua portabilidade e capacidade angular ampla5. Para registro

de detalhes de apoios no solo e outras demandas que foram surgindo, utilizamos uma máquina

fotográfica profissional que grava vídeos em alta definição 6. Em relação à estrutura do contexto

mais amplo do trabalho, em diálogo com o Prof. Chagas, concluímos que utilizar o espaço

do Center for Ideas and Society da University of California, Riverside para organizar uma

instalação seria o formato mais adequado para receber o trabalho. Dessa forma, poderíamos

contrapor os vídeos que já estavam em processo de elaboração, evidenciando suas relações e

diálogos.

4Para maiores aprofundamentos, consulta a seção 2.3.1.2, p. 76.
5GoPro Hero4 Silver.
6Canon 6D.
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Exploramos o contexto do parque durante vários dias e, após observação e análise dos regis-

tros, nos sentimos provocados a ver a descarga de peso no solo por outra perspectiva que não a

lateral, desenvolvida em todos takes de vídeo que estávamos fazendo. Foi nesse momento que

sentimos a emergência de encontrar um espaço para ver as transferências de peso de baixo para

cima. O desafio de encontrar um espaço que favorecesse essa observação foi bem mais intenso

do que encontrar os variados solos, mas depois de percorrer museus e vários espaços culturais

da cidade e da universidade, chegamos numa cafeteria (Back to the Grind) para uma reunião

com o Prof. Paulo Chagas e vislumbramos uma grande escadaria antiga que estava interditada

por segurança. Depois de alguma negociação, conseguimos fazer algumas imagens que foram

muito ricas pois, além da mudança de enquadramento e ponto de vista, propiciaram-nos a expe-

rimentação de um contexto completamente diferente dos outros solos regulares que estávamos

explorando. Munidos das imagens dos diversos espaços, começamos um processo de seleção e

discussão da organização dos vídeos em relação ao conceito do Equilíbrio Dinâmico.

O fato de estar numa localidade tão distante do Brasil (tanto física quanto culturalmente)

favoreceu a ideia de tornar a exploração de movimento mais genuína, no sentido de evitar

fatores contextuais que remetessem à capoeira, deixando a cargo do corpo-memória essa busca

por caminhos e soluções de movimento. Concomitantemente aos laboratórios de movimento, a

composição musical vinha se desenvolvendo e, através do trabalho de Bertissolo, chegamos em

duas estruturações distintas para o vídeo. Eram duas propostas que se relacionam intimamente,

mas cada um propunha uma distribuição particular dos vídeos e, partindo dessas definições,

chegamos em dois vídeos diferentes7.

Considerando o fato de que estávamos partindo de um contexto eminentemente brasileiro

(Capoeira Regional) e que iríamos apresentar isso nos Estados Unidos (onde, embora a capo-

eira já seja amplamente difundida, seu papel social na vida das pessoas não exerce o mesmo

espaço que no Brasil), concluímos sobre a pertinência de uma apresentação sucinta sobre as

imagens que estavam alimentando minha pesquisa. Assim decidimos por um terceiro vídeo

7Nomeados como Balance1, disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=esRRxbPT9Dw&t=40s> e
Balance2 disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=5CiiAOd7MMo&t=4s>.
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que traçaria essa apresentação, baseado nas imagens coletadas no laboratório e na música com-

posta por Guilherme Bertissolo, que se desenvolve a partir da ideia de Equilíbrio Dinâmico,

com a aplicação de perfis cíclicos de síntese granular aplicados a sons coletados em gravações

realizadas na Fundação Mestre Bimba. Como relata o compositor:

A ideia de Equilíbrio Dinâmico foi o ímpeto inicial para a composição musical
de Balance. Inicialmente, o plano era compor uma música acusmática com ví-
deodança (equilíbrio das intenções), mas acabamos realizando uma instalação que
pode ser apresentada com dois 4 vídeos simultâneos (dinamicidade). A ideia de cri-
ação e quebra de equilíbrios pode ser notada na música pela construção de gestos
musicais, ainda que se trate de uma música puramente eletrônica. Há a busca pela
criação, apresentação e transformação de gestos, que contribuem para a construção
de uma identidade sonora, também propiciada pela aplicação de diversas técnicas
de síntese granular sobre as mesmas fontes sonoras (gravações de diversas versões
do Hino da Capoeira tocadas por sujeitos da Fundação Mestre Bimba), transforma-
das ciclicamente entre as diversas combinações. Esse equilíbrio está em um jogo
constante de quebra e retomada de expectativas, refletindo inclusive na forma da
música (Depoimento por escrito – cf. Anexo 1, p. 143).

Na continuidade da criação dessa ambiência para instalação, vislumbramos uma quarta pro-

jeção de imagens no intuito de fomentar a percepção dos visitantes com uma projeção ao vivo.

Optamos por desdobrar um dos enquadramentos mais explorados durante a captação de imagem

desse trabalho, a saber, um plano geral em contra-plongée, que viabiliza um olhar de baixo para

cima, evidenciando os pontos de descarga de peso no solo, que no caso dessa experimentação

artística, tornaram-se fundamentais para construção da noção do Equilíbrio Dinâmico. Assim,

o material criativo produzido durante a residência foi: três vídeos (duas videodanças e uma

vídeoexposição de imagens), uma captação e projeção de vídeo ao vivo e uma música eletroa-

cústica espacializada em sistema de quatro alto-falantes que foram cuidadosamente distribuídos

no espaço disponível para apreciação, que envolvia um hall de entrada, uma sala central e uma

saleta contígua a esta mais centralizada.

A estreia ocorreu no Center for Ideas and Society, no dia 15 de fevereiro de 2017. Ao chegar

no espaço, as pessoas visualizavam um vídeo no hall de entrada que era projetado ao vivo numa

tela. Essa projeção registrava imagens do público no centro da sala interna andando pelo espaço.
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Figura 3.1: Disposição da instalação de Balance no Center for Ideas and Society/UCR - River-
side/CA

Ao entrar na sala principal, as cadeiras estavam dispostas para que as pessoas pudessem sentar

entre os vídeos principais e apreciar a projeção sonora em quatro alto-falantes dispostos ao seu

redor, além de favorecer a observação concomitante das videodanças (Balance1 e Balance2)

posicionadas à direita e à esquerda das cadeiras. Numa pequena sala contígua, o vídeo com

as imagens coletadas em Salvador era projetado em loop. Nosso planejamento propôs que a

instalação ficasse montada, com os vídeos rodando de forma independente por um tempo, antes

de iniciarmos um momento de apresentação de música e vídeos, linkados uns aos outros. Após

30 minutos, com as pessoas circulando pela sala, convidamos os espectadores a se sentarem

para assistir as videodanças (e seus diálogos) e ouvir a música projetada quadrifonicamente8.

Finalizamos a instalação com uma conversa aberta com todos os presentes, tirando dúvidas e

explicando nossas pesquisas e o processo de criação colaborativa desenvolvido.

A instalação de Balance viabilizou a criação de Balance1 e Balance2, que são duas videodan-

ças reverberadas desse processo de exploração de movimento, registro, observação, discussão

8Um registro desse dia de instalação pode ser apreciado em <https://youtu.be/Xxqm4FLDbRc>.
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e análise. Ambas possuem o tempo aproximado de 10 minutos e se baseiam no diálogo entre

as imagens planejadas, numa busca pela exploração da transferência de peso no chão, especial-

mente na descarga de peso nos pés e mãos. Os dois vídeos foram elaborados para uma mesma

música e a proposta, para essa instalação, é que fossem projetados ao mesmo tempo em espaços

físicos que exigissem do público ter que escolher entre observar um ou outro vídeo. No decorrer

das trilhas, há momentos que os vídeos se encontram e se perdem como no encaixe do jogo na

roda de capoeira. Podemos afirmar que a instalação propõe um jogo de imagens que se organiza

através do entendimento do conceito de Equilíbrio Dinâmico.

3.2 Uma Base na criação por Economia de Meios

Base é uma videodança9 composta por um vídeo acompanhado por eletrônica e piano ao vivo,

performada a partir do entendimento do eixo/conceito da Economia de Meios, tendo como

inspiração o filme alemão Metrópolis, lançado em 1927 e dirigido pelo cineasta Fritz Lang,

encomendada por Paulo Chagas em ocasião do concerto multimídia Metropolis Multi-Media

Event, coordenado por ele e tendo como músico o pianista Gary Barnett. A obra foi criada em

Salvador, conjuntamente com Guilherme Bertissolo (música) e estreada em 17 de novembro

de 2017, no Barbara and Culver Center of Arts, em Riverside, California, Estados Unidos,

abordando a Economia de Meios sob perspectivas de objetividade, pertinência e autonomia.

Para a criação e elaboração desse trabalho, partimos da apreciação do filme, em diálogo com

as ideias que alimentam o conceito, através do qual fomos delimitando o processo criativo,

partindo da percepção de elementos chave no vídeo, fosse relacionado às imagens, fosse na

percepção de sua interpretação: a soma das pessoas sem identidade representadas pelo acúmulo

dos pontos, a escolha do vídeo em preto e branco, o destaque do gesto com as mãos, a exposição

do corpo feminino atrelado a personagem Maria, o deslocamento de imagens como nuances de

ascensão e descensão hierárquicas e a escolha da finalização do vídeo com o ponto vermelho.

9Disponível em <https://youtu.be/AiLLuP5YtGw>. Vale ressaltar que a gravação do piano ao vivo executado
por Barnett em ocasião à estréia da obra, foi perdida, sendo que o vídeo disponibilizado conta com a colaboração
da pianista Luciane Cardassi para interpretação do piano.
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De acordo com a perspectiva do eixo/conceito da Economia de Meios, esses elementos, foram

surgindo e se organizando por emergência num processo autônomo e na tentativa de condensar

os elementos do modo mais objetivo possível.

A partir dos diálogos com Bertissolo, ele relatou seu entendimento sobre a Economia de

Meios de forma muito pessoal:

A Economia de Meios é um conceito muito familiar, que pude experimentar tanto
na Capoeira Regional quanto na composição musical. Na Capoeira Regional, os
movimentos no jogo visam o oponente e percebo nos capoeiras experientes que
suas ações costumam se concentrar naquelas necessárias para cumprir seu objetivo,
mesmo que seja ludibriar seu companheiro de jogo. Na composição musical, a Eco-
nomia de Meios remonta uma tradição ligada ao organicismo, que exerceu grande
influência na música do séc. XX. Entendo a Economia de Meios como a irradiação
de ideias a partir de um cerne coeso e pleno de sentidos que podem ser múltiplos e
capazes de transformação (Depoimento por escrito – cf. Anexo 1, p. 144).

Metrópolis é um filme emblemático e possui uma vastidão de críticas e resenhas disponíveis

na internet10. Embora seja um filme feita há quase um século, apresenta-se com análises muito

pertinentes à atualidade. No primeiro contato do Prof. Paulo Chagas para solicitação do traba-

lho, nem eu ou Guilherme tínhamos visto o filme. Conhecíamos por ser um título importante na

história cinematográfica, mas de fato não havíamos assistido. Ao nos deparar com o profícuo

número de escritos sobre ele, partimos para apreciação do filme e identificação de trechos que

mais chamavam a nossa atenção. Dessa ocasião, destaquei alguns pontos que trouxe para dis-

cussão com Bertissolo e dos quais me baseei para construção de um primeiro storyboard para a

videodança.

Num primeiro momento evidenciou-se uma subdivisão do vídeo em três partes que se in-

terligariam numa estética visual em preto e branco, seguindo justamente a lógica do filme. O

destaque mais evidente que a mim emergiu foi a relevância das mãos na dramaturgia do filme.

Durante toda a narrativa, há uma evidenciação expressiva nas mãos que acompanha o movi-

mento do rosto dos atores. Por ser uma filme em preto e branco e mudo, a força do gesto

10Para leitura sobre o filme recomendo críticas e resenhas disponíveis em: <http://www.planocritico.com/
critica-metropolis-1927/>, <https://bocadoinferno.com.br/criticas/2016/11/metropolis-1927/>.
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se sobrepõe de forma exponencial, de maneira que delimitei a exploração dos movimentos das

mãos como uma base de movimento para duas partes do vídeo: a inicial e a final. Outra perspec-

tiva importante foi o fato de que para além das mãos, há um discurso de gênero que subdivide o

homem como ser social, trabalhador ou detentor do poder, e a mulher, representada prioritaria-

mente pela personagem Maria, que aparece no filme como cuidadora e amante. Esses aspectos

foram trabalhados criticamente na parte central da videodança.

Outro aspecto importante que percebemos na narrativa do filme é o modo como os homens

são tratados em relação ao seu papel social. Enquanto os donos da fábrica são os personagens

centrais da trama, que constituem a narrativa, os operários são numerosos e iguais. Todos são

mais um ponto (sem identidade) nesse contexto de soma e quantidade. Essa ideia foi o que

suscitou a abertura do vídeo com um trabalho de fotografias encadeadas que formam um aglo-

merado, o que subjetivamente representa esse amontoado de pessoas. Para construção dessa

imagem quantitativa de um modo objetivo, construímos um painel onde, progressivamente fo-

mos pintando pontos pretos, que foram fotografados. Tomamos o cuidado de escolher materiais

com o menor aporte de informação possível: um fundo branco e pontos pretos, justamente pen-

sando da ideia da Economia de Meios, evitando quaisquer acréscimos desnecessários. Essas

imagens foram organizadas progressivamente (como podemos observar na cronologia de 1 a 4

da figura 3.2) num vídeo que apresenta uma acumulação, até que chegamos num momento onde

um ponto central começa expandir-se, ocupando o todo da imagem.

Ainda na abertura, há também a sobreposição de uma imagem que preenche a cena de terra,

remetendo ao contexto para onde os pontos/operários são levados: o subterrâneo. Então, para

além da acumulação desses indivíduos/pontos, sem identidade, buscamos apresentar o contexto

de onde esses personagens tem espaço: na indústria nas profundezas da terra. Na parte de

cima, apenas os homens de poder são personagens, em contraponto a esses homens operários.

Nossa estratégia inicial para elaboração dessa imagem partiu da ideia de gravar uma imagem

de soterramento. Para isso, fizemos testes utilizando uma câmera de pequeno porte11 captando

imagens dentro e fora de vários tipos de recipientes até chegarmos no material escolhido para

11Foi utilizado uma câmera GoPro Hero4 Silver com capa acrílica de proteção.
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Figura 3.2: A construção da ideia de acumulação na abertura de Base

o vídeo. Partindo dessa coleta, a edição foi feita num cruzamento de imagens entre a ideia dos

pontos e o soterramento, sendo que o vídeo se encerra na soma dessas ideias para então iniciar

a primeira parte da videodança.

Figura 3.3: A construção da ideia do subterrâneo na abertura de Base

A parte inicial da videodança explora um gestual de mãos que, para remeter a essa masculi-

nidade social e firme através de movimentos repetitivos, baseia-se numa combinação de fluxo
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prioritariamente controlado e espaço direto12. Essa combinação advém da observação e análise

de movimento em cenas as quais os homens que alimentam essa percepção atuavam, regendo-

se assim através de um dos parâmetros que o conceito de Economia de Meios nos evidencia,

a autonomia do processo. Se referir expressivamente ao espaço, trata do contexto espacial da

ação que, nesse sentido, poderia variar entre um foco de movimento multidimensional (espaço

indireto) ou uma ação que possui um foco específico, como o caso do espaço direto, que jus-

tamente foi nossa percepção. Da mesma forma, a variabilidade da tensão muscular necessária

para execução das ações, que pode variar entre um modo de operar livre ou um caminho mais

contido e que, para esse contexto, evidenciou-se num fluxo controlado.

Nessa perspectiva, essas características de movimento corroboram a segurança e controle ao

que o gestual abordado remete: os homens que detém o poder, sabem onde e como agir, o que

justamente nos coloca à frente de um Estado Expressivo Remoto. Para o Sistema Laban/Bar-

tenieff os Estados Expressivos resultam da combinação de dois fatores da Categoria Expressi-

vidade. No caso da análise que estamos referindo nessa etapa do processo de criação de Base,

a combinação de fluxo controlado e espaço direto, que nos remete ao Estado Remoto. Essa

possibilidade de combinação é relevante ao se tratar da análise de movimento, no sentido de

que as qualidades expressivas que podemos observar no movimento se expressam através de

combinações (dois ou três fatores) e, através dessa percepção, chegamos às Ações Básicas de

Expressividade, que dizem respeito ao modo de mover em ações cotidianas (sem variação de

fluxo). Essas ações propõem movimentos que iniciam e acabam sem titubear, de onde partem

e para onde vão, e que utilizam exatamente a tensão muscular necessária para executar o que

precisa ser feito. É justamente nessa propulsão que exploramos os movimentos dessa primeira

etapa da videodança. Após a exploração corporal do Estado Remoto, foram determinados ou-

tros parâmetros de cena, como a camisa branca do figurino, que também dialoga com o que

estava evidenciado e, em seguida, os takes de gravação para edição posterior, que mantém o

processamento de imagens em cruzamento já apresentado na abertura.

12Tratamos aqui de combinações de fatores expressivos advindos do Sistema Laban/Bartenieff, que propõe a
análise do movimento em quatro categorias: tempo, espaço, fluxo e peso. Para maiores informações, sugiro a
consulta da seção 1.6, p. 36.
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Figura 3.4: Primeira parte de Base

A parte central da videodança trata pontualmente de Maria, a personagem mulher central da

trama. É ela que traz as crianças para a indústria, ela representa um conflito de gênero, sim-

boliza a paixão de um dos personagens centrais e, assim sendo, seria a referência do feminino

no filme. No exercício de analisar e ponderar sobre as estratégias de desdobramento das nos-

sas percepções sobre o filme, entendemos a necessidade de rever a ênfase do gestual das mãos

nessa parte da videodança, visto que, da mesma forma que as mãos reforçavam as evidenciações

sobre esse homem que detém poder (trabalhados na primeira parte do vídeo), isso não se apre-

sentava ao pensar em Maria. Pensando no estereótipo da feminilidade que emergia ao observar

as cenas, buscamos uma referência em relação ao corpo humano e chegamos ao tronco que,

para além remeter simbolicamente a mulher através dos seios, também seria de onde, através

de um Suporte Muscular Interno13, os movimentos emergem, seja na sinuosidade evidente da

personagem, bem como se pensarmos da prévia análise expressiva das mãos no filme.

Nesse sentido, o tronco seria a parte do corpo que, através do acionamento do Suporte Mus-

cular Interno, organiza o movimento corporal de modo a construir as gradações expressivas

necessárias. Remetendo ao contexto dramatúrgico do filme, que trata da paixão entre um dos

13O Suporte Muscular Interno é um dos Princípios de Movimento que Bartenieff desenvolveu no Sistema
Laban/Bartenieff. Para maiores informações, sugiro a leitura da seção 1.6, p. 36, bem como a consulta em
(FERNANDES, 2006).



112

personagens por esse personagem feminino, para essa parte do vídeo, trabalhamos a sinuosi-

dade do tronco que se consolida tanto nos aspectos de análise de movimento quanto na ideia de

que Maria (o tronco) é a sustentação de um dos personagens mais emblemáticos, Freder (o mo-

vimento), num jogo de metáforas entre partes do corpo e a narrativa do filme. O tronco nu que

suscita a sensualidade da mulher, no filme coberto por pontos prateados nos mamilos, joga com

as diversas nuances da personagem feminina no filme, com a citação dos pontos que tecem a

abertura da videodança e que movem e se misturam com outras imagens a seguir apresentadas.

O processamento cruzado de imagem (procedimento de edição que foi utilizado em toda a

videodança) nesse momento se entrecruzou com a ideia de ascensão e descensão. Isso ocorreu

porque, conjuntamente com o trabalho de tronco evidente nessa parte central do vídeo, emergiu

a necessidade de dialogar com elementos que trouxessem para dentro do trabalho imagens que

apresentassem o movimento dos trabalhadores na narrativa do filme (como pode ser observado

na figura 3.5). A fábrica onde os homens trabalhavam no filme é subterrânea (o que já foi

trabalhado na apresentação do vídeo), então uma das imagens fortes do filme é uma marcha

de muitos homens entrando em enormes elevadores que os levavam para debaixo da terra, em

contraposição aos homens que detinham poder que ascendiam. Para construir esse contraponto,

trabalhamos imagens em movimento com a filmagem de trechos do filme, na direção em que os

personagens que estavam em cena tendiam se a mover em ascensão ou descensão.

Para parte final da videodança, busquei um trabalho de representação de gestuais selecio-

nados por pontos da narrativa do filme. A ideia se consolidou partindo do evidenciamento

expressivo das mãos (como já citado acima), que possuem um destaque cênico importante na

dramaturgia do filme. Depois de assistir e destacar várias cenas onde essa gestualidade se des-

tacava, selecionei dez movimentos diferentes, remetidos a aspectos observados no storyboard

do filme e reproduzidos com qualidades expressivas variadas, que se organizavam justamente

pela análise de movimento advinda da observação do filme. Novamente no sentido de destacar

o estritamente necessário, preservando o entendimento do conceito de Economia de Meios, a

gravação foi feita em fundo preto com luvas brancas. Foram feitos 5 takes diferentes de vídeo,

baseados nesse fraseamento. Após a observação das cenas gravadas – e buscando a continui-
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Figura 3.5: Parte central de Base

dade do processamento cruzado de imagens –, optamos pela edição em diálogo com fotografias

do vídeo (editoradas digitalmente), com algumas das cenas que suscitaram os movimentos (ob-

servados na imagem 3.6.). Essa foi a terceira a última etapa do storyboard da videodança, que se

encerra num ponto vermelho centralizado na tela. A escolha dessa finalização emerge da trama

romântica de Freder, que se torna elemento propulsor do filme, num conflito pessoal entre o

amor e tudo o que ele toma conhecimento na realidade da fábrica.

Figura 3.6: Terceira parte de Base
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A construção da música de Base foi realizada em dois vieses: a escrita pianística e a eletrô-

nica. A escrita pianística privilegiou a construção de um padrão repetido em moto perpétuo, do

qual foram extraídas os diversos materiais utilizados na peça. Logo nos primeiros compassos é

apresentado o material que serviu de base para toda a escrita. A eletrônica foi composta direta-

mente sobre o vídeo, e foi realizada pela montagem de sons gravados em um piano na Escola

de Música da UFBA, onde o próprio compositor tocou trechos da partitura enviada ao músico

Gary Barnett. Bertissolo relata a composição da obra:

Na obra Base, os materiais são derivados de um moto perpétuo apresentado logo
nos primeiros compassos. Esse gesto, entretanto, não é repetido, mas continua-
mente transformado. Cada nova ideia deriva do material inicial – como os clusters
da seção central que são uma transformação da sobreposição das notas do padrão
inicial, apresentadas na mão direita do piano – e aparece sempre de modo gradual,
em uma transição que transforma a escuta pouco a pouco, de modo a conduzir o
ouvinte entre os universos sonoros. Há uma verdadeira economia de materiais, no
sentido de aproveitar cada ideia e transformá-la de modo a gerar novos gestos e
processos. Nesse sentido, entendo que, mesmo que a música apresente as mesmas
3 partes do vídeo, diferentes entre si mas em um todo coeso, todas os materiais são
derivados de uma única ideia musical (Depoimento por escrito – cf. Anexo 1, p.
144).

Esse trabalho colaborativo recebeu o nome de Base, numa lógica parecida com a escolha de

Balance, na busca por um nome que conseguisse expressar um sentido lógico para a relação

do conceito da Economia de Meios com a obra, tanto em português quanto em inglês, uma vez

que a obra foi encomendada e estreada nos Estados Unidos. Diferentemente de Balance, onde

as palavras em português e inglês possuem sentidos complementares que contribuem para o

entendimento do conceito, em Base as palavras possuem acepções próximas, mas ao mesmo

tempo diversos significados. Essa foi também uma questão explorada no processo de criação:

desdobrar diversos materiais a partir de ideias iniciais simples.

Como podemos perceber, todo o exercício de coleta de materiais, construção do processo

criativo colaborativo, que envolveu a elaboração do vídeo e da música, parte e retorna para a

ideia da Economia de Meios, num diálogo contínuo. O conceito media as decisões, na me-

dida em que as análises e a troca entre os artistas envolvidos vão sendo percebidas, nomeadas
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e experimentadas. Esse trabalho surgiu a partir de uma encomenda que apresentava uma pro-

posta pontual de se relacionar com um filme importante na indústria cinematográfica, mas ainda

que isso possa sugerir que dessa forma muito já estivesse determinado, o processo colaborativo

que começou como um desafio (pois considerávamos a possibilidade de não conseguir trazer

o conceito da Economia de Meios para essa criação) foi ficando evidente que, em se tratando

da criação colaborativa que se instaurou, as possibilidades são muito profícuas e variáveis e,

na verdade, a ideia de ter um conceito como esse mediando o processo criativo trouxe uma

autonomia à obra, pois, embora todos os parâmetros observados tenham partido da percepção

pessoal minha e de Bertissolo em relação ao filme, o modo de operar da obra foi emergindo

conforme trazíamos a ideia do conceito para o processo de tomada de decisão. A construção

de Base apresentou-se como um grande desafio, visto que, ao contrário das outras experimen-

tações artísticas aqui apresentadas, foi encomendada não para ser uma possibilidade dentro da

pesquisa, mas uma obra em outro contexto a partir da qual nós nos desafiamos numa tentativa

que aos poucos se desvelou como um auxílio no processo criativo da obra.

3.3 Converse em constante Estado de Prontidão

Converse é uma obra colaborativa que apresenta dois vídeos, acompanhados de performance,

música eletrônica e execução de piano ao vivo. Foi composta conjuntamente por mim, Gui-

lherme Bertissolo e Luciane Cardassi baseada no eixo/conceito do Estado de Prontidão. O

trabalho foi estreado em 10 de setembro de 2018, no Salão Nobre da Reitoria da UFBA14, em

ocasião do Seminário de Criação Colaborativa, evento idealizado e executado por Bertissolo e

Cardassi no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Música da UFBA. Para o processo de

criação, destaco a composição não hierarquizada, a imprevisibilidade das proposições e desdo-

bramentos, a escolha dos vídeos que contam com processamento em tempo real e captação e

projeção ao vivo, além do jogo entre som e movimento. Esses foram parâmetros desdobrados a

partir do Estado de Prontidão que, no contexto dessa obra, reverberou no sentido de propor um

14Um registro da obra pode ser assistido em <https://www.youtube.com/watch?v=4j_kKpBmhCc&t=3s.>
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estado de alerta e disponibilidade, a imprevisibilidade e a capacidade de resolução de desafios

corporais.

A ideia inicial desse trabalho surgiu do desejo dos três artistas partilharem o palco. Luciane

atualmente é Professora Visitante da Escola de Música da UFBA (desde fevereiro de 2018) e

esteve, juntamente com Guilherme, ministrando uma disciplina chamada Ateliê de Composição

e Performance Contemporânea, onde tratam justamente do ensino, criação, discussão e análise

de obras colaborativas. Perante o ímpeto da criação colaborativa, aproveitei a oportunidade de

desenvolver um dos conceitos inferidos nessa tese e propus que trabalhássemos com o Estado

de Prontidão. Assim, nos dispomos, coletivamente, a desenvolver esse trabalho.

Nos primeiros encontros que fizemos, numa sala de aula da Escola de Música da UFBA, con-

versamos sobre o entendimento do Estado de Prontidão e fomos, partindo dessa ideia, pensando

em possibilidades para experimentação. Iniciamos com proposições de caráter bastante aberto

e experimental, onde Luciane e Guilherme dialogavam produzindo sons e as primeiras germi-

nações a serem desenvolvidas em partituras, enquanto eu observava e registrava em imagens.

Já nos primeiros contatos, emergiu a demanda de trazer imagens para esse trabalho. Assim, no

desenrolar dos encontros, fui me incumbindo de explorar visualmente, fosse com fotografia ou

vídeos, o trabalho ao piano.

Desses ensaios, aos poucos a composição da música foi se consolidando e a pesquisa visual

foi se concretizando num banco de 23 imagens estáticas (figura 3.7) e vários pequenos trechos

de vídeo que foram editados em 3 pequenos vídeos (figuras 3.8, 3.9 e 3.1015). Essas imagens,

tanto em fotografia quanto em vídeo, foram sendo apreciadas no processo dos ensaios, onde

observei a relação do toque do corpo no piano, através das mãos e pés e seu reflexo em som; as

possibilidades em relação aos martelos de dentro da estrutura do piano, que ao serem tocados ou

interferidos com algum material, produziam novas sonoridades; as tentativas de acertar a exata

tecla que estava escrita na partitura, em contraponto com os parâmetros que podiam apresentar

variações.

15Disponíveis em <https://youtu.be/KTEE0HAiebc>, <https://youtu.be/W-JGMCgsZRg> e <https://youtu.be/
1pyRgGdk8xk.>
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Figura 3.7: Banco de Imagens para o processamento em tempo real em Converse
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Figura 3.8: Vídeo n. 01 para processamento em tempo real em Converse

Figura 3.9: Vídeo n. 02 para processamento em tempo real em Converse

Os pequenos vídeos são resultantes de um entremeamento de imagens que ora se encontram

e outras vezes variam em tempo e posição. São muitas possibilidades, que forneceram material

para um banco de imagens que, no decorrer da performance do trabalho, são sorteados no vídeo

produzido ao vivo, com processamento em tempo real através de programação no software Pure

Data16, programado por Guilherme (figura 3.11). O patch realiza processamento em tempo real

de som (parte esquerda da figura) e vídeo (parte direita) ao mesmo tempo.

16PureData, ou Pd, é uma linguagem de programação visual orientada ao objeto, desenvolvida por Miller Puc-
kette na década de 1990, para criação de música eletrônica, música electroacústica, música interativa, e trabalhos
multimídia. Maiores informações no site <https:puredata.info>.
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Figura 3.10: Vídeo n. 03 para processamento em tempo real em Converse

Figura 3.11: Patch PureData usado em Converse

Os sons produzidos são capturados por um microfone condensador posicionado nas cordas

do piano. No caso dessa peça, as respostas do computador ao processamento são aleatórias e

basicamente realizadas em quatro processos, sucessivos ou simultâneos: 1- uma amplificação

brusca das ressonâncias dos acordes atacados pelo piano; 2- um delay que multiplica os ataques;

3- um processo que o compositor chama delay espectral, que utiliza informações de um banco

de dados de durações baseado em um repertório de músicas previamente analisadas; 4- um
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processo aleatório de ressíntese, que transforma (baseado em probabilidades definidas) o som

do piano e transpõe, muda a velocidade e a textura em tempo real.

Partindo desse ponto, já tínhamos a performance ao vivo do piano (que vinha sendo ensai-

ada e trabalhada nos encontros na Escola de Música da UFBA), bem como vídeos e imagens

processados em tempo real para dialogar em cena. Durante o processo de ensaio da música e

edição dos materiais audiovisuais, começamos a entender o todo do trabalho de modo que con-

cordamos com uma performance minha ao vivo em diálogo com o piano, além dos vídeos. Foi

partindo da edição desses vídeos que percebi o desejo de trabalhar com as variações de tempo,

que acabaram embasando o jogo do piano e da performance de movimento ao vivo. O layout do

palco (figura 3.13) foi determinado para o espaço que seria a estreia, o Salão Nobre da Reitoria

da UFBA, considerando sua estrutura e as necessidades a serem privilegiadas na apresentação.

Fomos estudando o espaço (figura 3.12) de uma forma onde houvesse um jogo de projeção, luz

e sombras entre eu (performer) e Luciane (pianista), para além do vídeo produzido em tempo

real. Conseguimos chegar a um formato de distribuição, testado na semana anterior à estreia em

uma visita técnica ao espaço, mas que só se efetivou no dia da montagem, com a afinação dos

vídeos, piano e localização da performance (figura 3.13): fiquei centralizada no palco com os

projetores apontados para mim, formando sombra nas paredes ovaladas da Reitoria; à direita,

Luciane dividia comigo as sombras formadas no vídeo processado em tempo real e, projetado à

esquerda, tínhamos outro vídeo oriundo da captação ao vivo da minha imagem, com a câmera17

disposta na minha frente. Aqui, um novo desdobramento do Estado de Prontidão, visto que

as definições espaciais só se tornaram factíveis ao considerar o espaço e tudo que nele estava

presente. Antes disso, não foi possível testar qual a abertura de imagem dos projetores que

estavam disponíveis, onde poderíamos projetar ou como afinar os equipamentos. Prevemos al-

gumas situações (como quem treina os golpes da capoeira no dia a dia), mas só na dinâmica do

dia da apresentação (ou da roda de capoeira), que fomos coordenando as informações conforme

a demanda daquele espaço-tempo. Por fim, não conseguimos viabilizar um modo de disposi-

17Uma câmera GoPro Hero4 Silver.
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ção onde Luciane e eu conseguíssemos nos enxergar, apenas eu a via e nossas sombras eram

refletidas na parede.

Figura 3.12: Rascunhos para decisão do layout do palco na Reitoria para Converse

O vídeo que é processado se divide em 3 partes correspondentes a cada uma das seções da

peça. A primeira delas é uma esfera branca que cresce pouco a pouco, que durante o processo,

emergiu da necessidade de iluminar a performance no palco. Essa esfera também sofre mudança

aleatória na sua opacidade em resposta a alguns dos ataques do piano. Nessa etapa do vídeo,

a interação com movimento foi mais sutil, apenas com as sombras se entrecruzando como se
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Figura 3.13: Organização do palco utilizado para Reitoria da UFBA na estreia de Converse

apresentassem as performers, num jogo de aparecer e esvanecer junto à opacidade da ilumina-

ção gerada pelo vídeo. Na segunda seção, essa esfera se multiplica e 6 círculos passam a girar

aleatoriamente, crescendo também pouco a pouco. Nessa etapa o computador sorteia imagens

(do banco apresentado na figura 3.7) que são plotadas como flashes em cada uma dos círcu-

los, também aleatoriamente. Pouco a pouco esses flashes vão ficando mais recorrentes, até que

ocupam quase toda a tela. Esse é o momento onde mais intensamente há um jogo entre os mo-

vimentos e suas variações de velocidade e intensidade. Finalmente, a terceira seção apresenta

os 3 vídeos produzidos durante o processo (figuras 3.8, 3.9 e 3.10). O computador sorteia em

que ponto cada vídeo será iniciado, se será mostrado em preto e branco ou colorido, e o tempo

que irá durar. Dessa forma, as possibilidades de combinação são múltiplas. Nesse momento, na

performance de movimento, retiro-me da frente do aparelho que projeta a imagem do vídeo em

processamento e, mais ao final da peça, finalizo com uma interferência de sombras próximas a

lenta do projetor, jogando com a possibilidade de esconder e mostrar partes do vídeo, que nesse

momento ocupa boa parte da tela.

As trocas sobre os conceitos permearam as decisões e sempre que era necessário algum en-

caminhamento, retornávamos ao entendimento do Estado de Prontidão18. Desde a distribuição

18Para maiores informações, consultar a seção 2.3.4, p. 91.
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das ações cênicas no palco (que variam conforme o espaço de apresentação), desde as experi-

mentações com a música e o jogo entre piano e performer. Para essa etapa de interação entre a

Luciane (pianista) e eu (performer), fui experimentado como dialogar com as nuances da música

que para mim seriam variáveis e de pronto percebi que a composição de Guilherme abria uma

brecha para variações de tempo nas execuções. Considerando as demandas para delimitação do

layout da peça, consideramos a necessidade de trazer uma performance que não tivesse grandes

deslocamentos e assim, decidimos que eu trabalharia com movimentos de tronco e braços com

uma base fixa. Remetendo ao m’bolumbümba: entre o corpo e o berimbau19, resgatei um es-

tudo de movimentos da Sequência de Bimba20 feita com braços em jogo com sombras (o que

parecia se relacionar bastante com o que estava sendo desenhado até então) e, partindo dessa

experimentação, testamos o jogo de interpretar esses movimentos em relação ao som tocado.

A partir daí, tivemos a ideia de abrir a possibilidade de Luciane e eu jogarmos durante a obra,

num diálogo de movimento em que o tempo da música (figura 3.14) interferia no movimento

de modo a sugerir variação de peso (forte e leve) e tempo (acelerado e desacelerado)21.

As percepções sobre esses encaminhamentos se evidenciam nos relatos fornecidos pelos ar-

tistas colaboradores Guilherme (anexo 3.4, p. 145) e Luciane (anexo 3.4, p. 146). Enquanto

o compositor traça uma relação intensa com a imprevisibilidade (conceito proposto e discutido

por ele em sua tese de doutorado (BERTISSOLO, 2013) e destacado brevemente na seção em

que desenvolvo o conceito de Estado de Prontidão (seção 2.3.4), a pianista discorre sobre a

sensação de mobilidade que permeou desde os ensaios até a organização do trabalho em cena.

Guilherme traz o conceito para a composição musical, perpassando o piano e a eletrônica.

Numa composição dinâmica, baseada numa troca colaborativa, provocando reações minhas e

da pianista, numa conversa multidimensional:

Na obra Converse o conceito esteve presente desde a primeira ideia. Creio que a
imprevisibilidade foi um dos principais elementos, permitindo um diálogo entre os

19Descrita e discutida na seção 1.7.1, p. 47.
20Para maiores informações sobre a Sequência de Bimba, sugiro consulta do livro Bimba: um século da Regio-

nal, especificamente a p. 49.
21Esses são fatores de movimento relacionados com a Categoria Expressividade. Para maiores informações,

sugiro consultar a seção 1.6 e vice-versa.
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Figura 3.14: Registro dos jogos entre movimento, luz/sombra e piano, durante a apresentação
de Converse na Reitoria

processos eletrônicos de som e vídeo, a pianista e a performer. Creio que o Estado
de Prontidão é um elemento chave para entender o processo colaborativo da obra,
considerando as decisões que são tomadas durante a performance pelos participan-
tes, incluindo os processos realizados em tempo real pelo computador, e como cada
um reage às diferentes a essas decisões. O emaranhado de diálogos que decorrem
dessas escolhas e desdobramentos durante a experiência da performance são de-
correntes da capacidade perceptiva dos colaboradores e permitiram um processo
criativo repleto de significados (Depoimento por escrito – cf. Anexo 1, p. 145).
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Figura 3.15: Rascunhos: processo de composição da música para Converse.

Já Luciane, além de citar esse processo colaborativo em relação à música, considerou mais

intensamente nossa interação em cena. Nosso desejo inicial era um jogo entre som e movimento

e, no contexto da estreia, foi perfeitamente possível no que diz respeito à minha escuta da

música e resposta corporal. No entanto, ainda fica o desejo de intensificar as possibilidades

de Luciane responder aos movimentos para que o desafio seja uma via de mão dupla. Ainda
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assim, conforme o relato posterior das pessoas que puderam assistir à performance, a interação

das sombras do meus movimentos gerou um diálogo interessante com as sombras resultantes

do corpo da pianista. A partir dessa experiência, Luciane destaca a natureza não hierárquica

ocorrida no nosso processo de criação, que fortalece e muito o Estado de Prontidão por nós

desejado:

Gostaria de concluir dizendo que Estado de Prontidão é também uma metáfora de
um tipo de colaboração que envolve interação entre os colaboradores em um nível
mais profundo, mais visceral, do que normalmente acontece (ao menos na música
de concerto contemporânea). Converse, a meu ver, é um ótimo exemplo do que
Hayden e Windsor (2007) chamam de criação verdadeiramente colaborativa, que
não é apenas diretiva (prescrita por uma partitura ou script) ou interativa (em que o
contato entre colaboradores se deu para discutir o que era possível ou não). Nesse
terceiro nível, mais profundo, de colaboração “colaborativa”, existe parceria na
tomada de decisões, sem hierarquia de papéis, e na autoria do trabalho final, que não
é visto apenas como originário de um autor, mas, neste caso, de três (Depoimento
por escrito – cf. Anexo 1, p. 146).

Ao me deparar com essa experiência, se torna evidente o Estado de Prontidão como uma con-

dição para uma obra colaborativa acontecer, no tocante que, se o artista compõe sua obra (solo)

pressupondo suas experiências vivenciadas, uma colaboração precisa estar aberta ao mundo

vivenciado por todos envolvidos. Assim, esse conceito pressupõe um estado de abertura que

viabiliza um fazer complexo de se concretizar. Isto está longe de ser uma soma e sim um

emaranhado dinâmico.

Essa experiência tornou ainda mais evidente a complexidade que ocorre no jogo de capoeira,

sem nenhuma intenção de que isso aconteça. É, de fato, uma condição. Assim como estar na

roda (de capoeira) é estar vulnerável ao que vai acontecer, em Converse nos colocamos à prova

para propor uma interação que só acontece no decorrer da obra, seja na relação com os vídeos,

a música eletrônica ou as dinâmicas entre a performance do piano e de movimento.
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3.4 Um olhar para o todo: capoeira que opera arte

Ao intencionar a criação artística como possibilidade de desdobramento do modo de operar da

capoeira, enfrentamos vários desafios. Num primeiro olhar, essa não é uma proposta inovadora,

visto o numeroso contingente de pesquisas que dialoga com a capoeira. A grande virtude dessa

pesquisa se apresenta no “como” propõe essa fricção, que vai além de uma inspiração: é a

Capoeira Regional como protagonista da ação, organizadora da pesquisa, mais especificamente,

da pesquisa em artes.

Essa tese se consolida ao reconhecer a pertinência e complexidade da Capoeira Regional no

tempo-espaço que já viveu e se insere hoje. Foi partindo da minha experiência pessoal nesse

contexto que inferi eixos/conceitos que são nada mais que identificações de modos de operar da

Regional. Essa vivência se baseia nos anos de prática que tenho e culmina na organização do

livro Bimba: um século da Capoeira Regional, obra do Mestre Nenel, que passou anos rabiscada

num rascunho e tornou-se uma realidade no final do ano de 2018, fruto de um intenso trabalho

colaborativo nosso. Essa oportunidade, não prevista na ideia inicial da pesquisa, consolidou os

conceitos que estavam em processo de inferência, tornando mais evidente minhas percepções

sobre o contexto da capoeira.

Assim, chego nessa etapa de finalização da tese me deparando com as três obras apresenta-

das na tabela 3.2, que são expressão da minha experiência na capoeira através dos conceitos

inferidos. Através do Equilíbrio Dinâmico cheguei em Balance, aprofundando meu entendi-

mento sobre a Economia de Meios, criei Base, e foi desdobrando colaborativamente o Estado

de Prontidão que vi desvelar a obra Converse. São todas experimentações que reverberam da

tese em modos diferentes de configuração, apoiando-se em recursos diferenciados e baseadas

em trabalhos colaborativos.

Balance foi a primeira das obras a ser criada partindo do conceito de Equilíbrio Dinâmico22.

Sua ideia inicial se referia a uma videodança colaborativa com Guilherme Bertissolo, mas aca-

bou resultando numa instalação composta por quatro vídeos e uma projeção sonora quadrifô-

22Para aprofundamento específico no conceito do Equilíbrio Dinâmico, consultar a seção 2.3.2, p. 82, e para
mais informações sobre Balance, recorrer a sessão 3.1, p. 99.
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nica. Os vídeos se subdividem em três categorias: duas videodanças que foram pensadas para

ocorrerem juntas à música, um vídeo de abertura que roda em loop e uma captação e projeção

de vídeo ao vivo. Nesse processo, o conceito se desvela trazendo intensamente o desafio e re-

cuperação do equilíbrio em processos constantes e contínuos que se apresentam na obra, por

exemplo, no trabalho de exploração de movimento que foi desenvolvido com sessões de im-

provisação guiada, baseada na ideia de transferências de peso e iniciação e sequenciamento23,

assim como no jogo de manutenção da continuidade do movimento através de desafios de al-

teração de tempo24 e pequenas regras como a impossibilidade de encostar o quadril no chão.

Durante a pesquisa dessa obra foram vivenciadas as sessões de Movimento Autêntico que ali-

mentaram a obra, apresentando as minhas tendências pessoais de movimento (apresentando,

na especificidade desse trabalho, a ênfase de movimentos em plano baixo25, que coincidiram

com o laboratório de imagem e evidenciando material corporal para o trabalho, além de ter sido

um processo fundamental na inferência dos outros conceitos que foram posteriormente desen-

volvidos. A capoeira como forma de vida, característica também atribuída ao entendimento

do Equilíbrio Dinâmico, apresenta-se em diferentes esferas do trabalho, mas especialmente na

negociação dos storyboards dos vídeos, onde houve um jogo entre entre as decisões que eu e

Guilherme precisávamos firmar durante o processo de composição do trabalho, de forma que

chegamos em dois vídeos que se baseiam na mesma música e possuem relação intrínseca entre

si, como um bom jogo de capoeira.

Base é uma videodança acompanhada por performance em piano ao vivo e música eletrô-

nica, baseada no filme Metropolis e desenvolvida por eu e Guilherme, a partir do conceito de

Economia de Meios26. Nesse trabalho, buscamos juntos traçar parâmetros entre o filme e nosso

processo de criação. A definição do vídeo em preto e branco nutre a ideia de objetividade no

tocante que, se o filme original não trabalha cores, não achamos a necessidade de alterar essa

23Esses dois termos: transferências de peso e iniciação e sequenciamento, se referem ao Sistema Laban/Barte-
nieff, apresentados na seção 1.6, p. 36, e desenvolvidas em relação ao conceito na seção 2.3.2, p. 82.

24Tempo se refere a uma Categoria Expressiva do Sistema Laban/Bartenieff, apresentada na seção 1.6, p. 36, e
desenvolvida em relação ao conceito na seção 2.3.2, p. 82.

25Plano baixo se refere à Categoria Espaço do Sistema Laban/Bartenieff, apresentada na seção 1.6, p. 36 e
desenvolvida em relação ao conceito na seção 2.3.2, p. 82.

26Para aprofundamento específico no conceito do Economia de Meios, consultar a seção 2.3.3, p. 86 e para mais
informações sobre Base, recorrer a seção 3.2, p. 106.
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estética para nosso vídeo. Da mesma forma, fomos discutindo nossas percepções em relação

ao filme, criando relações com as cenas a serem desenvolvidas. A cena dos pontos remete aos

trabalhadores que foram representados pelos pontos pretos acumulados na imagem. Foi esse o

modo mais objetivo e sem rodeios que encontramos para apresentar essa ideia de soma de pes-

soas todas iguais (sem suas individualidades consideradas). No decorrer do processo, as outras

cenas foram surgindo como desdobramentos das nossas discussões, em cruzamento com enten-

dimento do filme, e procuramos respeitar a ordem das ideias e nos manter focados em não trazer

para as imagens mais do que o necessário. Foi exatamente nesse sentido que identificamos a

ênfase nos gestos de mãos e escolhemos o corpo feminino (representado pontualmente pelos

seios desnudos) para desenvolver a videodança. As cenas que descem e sobem para remeter aos

níveis hierárquicos da sociedade foram baseados em refilmagem e edição de cenas do próprio

filme e, por fim, o ponto vermelho que foi o modo de identificar o romance que alimenta a trama

do filme. O exercício de compor através da Economia de Meios é desafiador, pois mexe com

o ego do artista (assim como do capoeirista) que precisa auto-controle e perspicácia para ser

muito objetivo na identificação dos pontos chaves da criação.

Converse é um trabalho cênico criado em colaboração com outros dois artistas, Guilherme

Bertissolo e Luciane Cardassi, no ímpeto criativo de desenvolvimento do Estado de Prontidão.

Essa obra se apresenta com performance de movimento e piano em cena, com eletrônica em

tempo real e projeção de dois vídeos. Os vídeos são diferenciados no sentido de que, enquanto

um capta os movimentos da performance corporal ao vivo e projeta num lado da cena, o outro é

resultado de um processamento de imagens sorteado em tempo real. A ideia de manter-se alerta

e disponível foi condição para essa peça acontecer, desde seu processo compositivo, que foi

acontecendo durante a experiência conjunta e colaborativa, fosse nos ensaios ou nas inúmeras

conversas e análises das tarefas e emergências pessoais do processo. Essa imprevisibilidade

rege a apresentação que traz variadas possibilidades de interação das diversas dimensões a que

se propõe: vídeos, música eletrônica, piano e movimento. A parte mais concreta dessa peça

é a partitura musical que ainda assim traz muita abertura à execução. Para além disso, os

diálogos com o processamento em tempo real dos vídeos e sons e a performance de movimento
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e piano colocam à prova a capacidade de resolução de desafios durante a peça. Esse trabalho

só acontece no espaço-tempo em que ocorre e cada repetição será sempre algo muito diferente.

Embora sejam definidos os recursos utilizados – vídeo, performer de movimento e piano –,

o resultado do diálogo entre todos esses parâmetros possui uma capacidade muito grande de

variabilidade.

Assim, trago diferentes experimentações que se dedicaram a aprofundar noções específicas

através de conceitos que indicam parâmetros do modo de operar na capoeira. Perante tanta obje-

tividade, expressa inclusive na tabela 3.2, é preciso relembrar a complexidade que rege a rede de

saberes da capoeira (seção 1.1) e a partir da qual construo a perspectiva contemporânea (seção

1.2) a partir da qual me relaciono com a criação artística, para que fique claro que, embora eu

apresente os conceitos de forma objetiva e trace relações muito diretas nos processos de criação,

estes não são aspectos isolados. Embora Balance se refira ao Equilíbrio Dinâmico, é impossível

não perceber que a Economia de Meios perpassa a escolha objetiva de trabalhar intensamento

com os pés, ou que a captação e projeção de vídeo ao vivo não apresenta parâmetros Estado de

Prontidão. Da mesma forma, Base se relaciona com o Equilíbrio Dinâmico na continuidade e

evanescência de cenas do vídeo e certamente traz o Estado de Prontidão para cena ao ser proje-

tada junto com a performance musical de piano ao vivo. E, por fim, Converse, que entremeado

em tanta imprevisibilidade, resgata os pontos de apoio no solo, tão perceptíveis no Equilíbrio

Dinâmico, transpondo-os para o piano através das imagens dos dedos nas teclas e, remete à

Economia de Meios, por exemplo, ao decidir, pontualmente por isolar o corpo, buscando ações

do tronco para, objetivamente, dialogar com as sombras das performers de movimento e piano.

A tabela 3.2 apresenta uma síntese geral das obras e seus conceitos para apreciação do todo

desenvolvido na pesquisa. Assim, a dinamicidade, tão relevante no Equilíbrio Dinâmico, rege

esse entrelaçamento de pensamentos que são expostos de modo tão objetivo – ou quiça através

da Economia de Meios – para, apenas, tornar mais clara a discussão, identificação e análise do

que foi desenvolvido. Mas o desejo dessa tese perpassa pelo Estado de Prontidão, de modo que

tudo aqui construído se mantenha aberto e disponível para ir além.
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Síntese

obra configuração conceitos e seus elementos processo de criação

Balance instalação composta
de quatro vídeos (três
pré-gravados e um
em tempo real) e
projeção sonora qua-
drifônica

Equilíbrio Dinâmico:

• desafio e recuperação de
equilíbrio em constância e
continuidade

• capoeira como forma de
vida

• Improvisação: transferência de peso,
iniciação e sequenciamento

• desafios: alteração de tempo, sem
apoio do quadril

• ênfase no chão

• entrelaçamento de storyboard de vídeo
Base videodança perfor-

mada com eletrônica
e piano tocado ao
vivo

Economia de Meios:

• objetivo

• pertinência

• autonomia

• soma sem identidade: pontos

• vídeos em preto e branco

• destaque das mãos: gestos

• corpo feminino: Maria

• deslocamento de imagens: ascensão e
descensão

• ponto vermelho
Converse apresentação com

performance ao vivo
em cena, projeção de
de vídeos processa-
dos em tempo real e
piano ao vivo

Estado de Prontidão:

• manter-se alerta e disponí-
vel

• imprevisibilidade

• capacidade de resolução
de desafios corporais

• composição não hierarquizada

• imprevisibilidade das proposições e
desdobramentos

• vídeo processado em tempo real

• captação e projeção de imagem ao
vivo

• jogo entre som e movimento

Tabela 3.2: Tabela de síntese



Considerações finais

Essa tese se construiu na tentativa de investigar a criação artística partindo da minha vivência

de campo no âmbito da rede complexa de saberes da Capoeira Regional, levando à identificação

de eixos/conceitos que emergiram da multidimensionalidade da experiência nesse contexto. A

exploração dos conceitos inferidos nesse processo – Equilíbrio Dinâmico, Economias de Meios

e Estado de Prontidão – reverberaram em experimentações artísticas colaborativas que são uma

síntese das reflexões propostas e desenvolvidas no decorrer dessa pesquisa, que se apresenta

como performativa, numa possibilidade não disciplinar de fricção entre a cultura e a arte.

Em Balance desenvolvi, junto com o compositor Guilherme Bertissolo, o eixo/conceito do

Equilíbrio Dinâmico numa instalação que conta com três vídeos, uma projeção em tempo real

e composição quadrifônica. Estreada em Riverside/CA em fevereiro de 2017, foi composta

em ocasião de uma residência artística no Experimental Acoustic Research Studio (EARS) na

University of California, Riverside (UCR). Base, criada partindo do eixo/conceito da Economia

de Meios, foi uma composição encomendada pelo Prof. Paulo Chagas em ocasião ao con-

certo Metropolis Multi-Media Event. Essa obra é uma videodança acompanhada por música

eletrônica (composta por Bertissolo) e piano (executado por Gary Barnett) e foi inspirada no

lendário filme Metrópolis, que deu nome ao evento. Foi estreada em novembro de 2017 no

Barbara and Culver Center of Arts em Riverside, na Califórnia. A terceira obra, que trata do

eixo/conceito de Equilíbrio Dinâmico, chama-se Converse e se constitui numa apresentação

com piano e performance ao vivo, além de projeção de dois vídeos processados em tempo real.

Foi composta colaborativamente com Bertissolo e a pianista Luciane Cardassi e estreada em

setembro de 2018 na Reitoria da Universidade Federal da Bahia (UFBA), em Salvador. Todos
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esses três trabalhos criativos, que se desdobraram partindo das leituras, reflexão e análise, são

capoeira no seu modo de operar e por isso a escolha por uma metodologia que viabilizasse esse

entendimento, a pesquisa performativa.

Trazer a capoeira para o campo da pesquisa performativa evidencia o protagonismo da cultura

popular em contexto de campo de investigação. Toda a prática desenvolvida e apresentada aqui

é também texto desse trabalho, da mesma forma que as palavras que reverberam das leituras e

processos de criação. As estratégias de composição – coreográfica, performática, audiovisual,

musical ou de qualquer outra natureza – são capoeira no seu modo de operar, só que friccionadas

a uma outra possibilidade que não a da manifestação cultural da capoeira.

É o “ser capoeira” operando no “fazer em dança”. São as experiências vividas na capoeira

que foram (e continuam sendo) armazenadas em memória, que encontram modos de coordenar

o fazer em arte, numa lógica que é a condição de existência da Capoeira Regional. Um olhar

perspicaz para a manutenção desse saber popular que se desvela capaz de viabilizar a criação

em arte.

Dessa forma, minhas escolhas, em relação a esta pesquisa se engendraram e se apoiaram

numa proposta metodológica de pesquisa performativa. Foi suportada por essa metodologia

que desenvolvi essa tese baseada na minha experiência pessoal dentro da capoeira e que aponto

como uma profícua possibilidade o uso de tal abordagem para pesquisas no âmbitos dos estudos

culturais. A pesquisa performativa permite que os pesquisadores mergulhem em suas vivências

e, baseados nas reverberações dessas experiências, permitam a emergência de objetos de pes-

quisa que são fruto da fricção da memória de todos que partilham do processo de pesquisa.

Partindo dessa possibilidade que se abre uma enorme brecha que supera a discussão sobre a

possibilidade do pesquisador interferir (ou não) no seu contexto de pesquisa. Não há ênfase na

separação entre observador e observado, e sim uma vivência que reverbera em possibilidades

múltiplas e únicas que se referem às experiências vividas nos espaço-tempos específicos em

que ocorrem, daí performativas. Essa possibilidade acolhe dimensões de memória que não são

conscientemente verbalizadas (o que é muito presente nas tradições replicadas oralmente), no

sentido que nada necessita ser racionalizado e explicado, pois o conhecimento emerge da expe-
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riência. Assim, destaco a importância do fazer para entender e do viver para analisar. Assim,

a pesquisa performativa surge como uma possibilidade extremamente coerente e relevante para

os estudos culturais de modo geral, não apenas ao que se resume a capoeira.

Tratando especificamente dessa pesquisa, onde todo o material visto e analisado no contexto

foi abordado como experiência que se concretiza através da memória de quem é capoeirista

(seja eu ou as pessoas observadas) e que se desdobra através de movimento corporal, o movi-

mento é o pensamento do corpo e concretiza a ideia de que o modo de mover do capoeirista é

síntese de sua experiência, através dos artífices da memória. A tradição oral tão presente nos

estudos culturais é percebida em movimento através da memória incorporada, que reverbera

tudo que foi vivido por quem se move e no que diz respeito aos desejos dessa tese, reverbera

em criação em arte. Destaco assim o fato de que, embora a ideia inicial da pesquisa fosse di-

recionar a criação para a dimensão artística à qual tenho mais experiência, a dança, encerro

essa tese com três obras colaborativas que se entrelaçam com criação em movimento, música

e imagem num todo integrado e interrelacionado de modo que os conceitos inferidos podem

(e devem) ser desdobrados em possibilidades múltiplas no âmbito das artes e quiçá, para além

dela. Os conceitos inferidos não são reféns das experimentações que resultaram (tão pouco o

contrário) e, seguindo o prosseguimento de advirem de uma rede complexa de saberes como a

capoeira, possuem autonomia para reverberar além, seja criando novos trabalhos e experimenta-

ções, seja sendo reavaliados, dilatados ou decupados em novos conceitos e novas obras. Sinto,

dessa forma, a necessidade de chegar nesse encerramento (muito pontual e nada definitivo),

alimentando a ideia de que esse é um trabalho vivo e dinâmico que pode levar a outros lugares

artísticos, seja pela inspiração no processo de inferência de conceitos que construí, seja pelo

desdobramentos dos conceitos em novos trabalhos, e por outros artistas.

A capoeira perdurou no tempo resistindo ao preconceito e a falta de suporte do poder público

e mantendo-se firme e forte pelos esforços das pessoas que a praticam. Mestre Bimba foi um

homem visionário que, num momento onde a capoeira estava sendo abafada e criminalizada,

soube contornar a situação com perspicácia, apresentando o que hoje conhecemos como Ca-

poeira Regional que, em 2018, completou seu centenário de existência. Dos seus numerosos
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discípulos, reverberam ações da Regional na atualidade. Cada um traz consigo suas memórias e

sua forma de entender o conhecimento do criador da Regional. Entre esses está o Mestre Nenel,

filho do Manoel dos Reis Machado, o Mestre Bimba, que trabalha arduamente para manuten-

ção da memória do trabalho de seu pai com a Filhos de Bimba Escola de Capoeira (FBEC)

e vinculado à Fundação Mestre Bimba (FUMEB). Um dos frutos mais recentes e importantes

do trabalho do Mestre Nenel é o livro Bimba: um século da Capoeira Regional lançado em

dezembro de 2018. Essa também pode ser considerada uma (inesperada) contribuição dessa

pesquisa, visto que tive o prazer de organizar e viabilizar a produção desse lançamento. A ex-

periência da organização do livro junto ao Mestre Nenel culmina um convívio de mais de uma

década, que sinaliza minha experiência nesse contexto que viabilizou essa pesquisa e, embora

não fosse uma ação prevista, calhou perfeitamente na minha emergência pessoal de mergulhar

na Capoeira Regional para, assim, poder desenvolver a pesquisa.

Foi a percepção de resistência e pertinência que me fez entender a capoeira num lugar de pro-

tagonismo que me provocou a defender as ideias desenvolvidas nessa tese. Embora os estudos

sobre capoeira estejam de fato se multiplicando dia após dia, as ações normalmente circulam o

fazer da capoeira, seja pesquisando sua história, seja explorando seus movimentos como objeto

de criação para dança, ou seus sons, como material para música. Esses modos de entender a

capoeira colaboram para sua manutenção no tempo, no entanto, ao conviver no contexto da

Regional, cada dia se torna mais clara a capacidade da capoeira ir além e, ao invés de apenas

inspirar pesquisas, ser exemplo de modo de operar por toda consistência de seu fazer. Foi per-

cebendo a relevância e expertise da capoeira no dia a dia que senti a necessidade de trazê-la

como protagonista da minha pesquisa acadêmica que, até então, sempre tratou dos processos

de criação em dança. O que tornou possível a análise e discussão de tudo que foi percebido em

movimento, foi o Sistema Laban/Bartenieff, que viabilizou a concretização entre o movido, o

visto e o escrito, nos mais diversos âmbitos de reflexão, além da experiência com sessões de

Movimento Autêntico. O entrelaçamento de leituras, reflexões, observação e análise mediou

a criação das obras que são exatas sínteses dos pensamentos dessa pesquisa – Balance, Base

e Converse – através de criações em vídeo, performance, música eletrônica, composição para
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piano e processamento de imagem em tempo real, evidenciando a capoeiragem como fazer em

arte. Foi dessa forma que vi a pesquisa se consolidar.

Para além do previsto, sinto que a cada visita a esse processo, novos encaminhamentos vão

se destacando, assim como partes do todo vão ganhando cada vez mais força. Isso tudo é

indicativo dessa vivacidade da pesquisa que continua em movimento e renegociação constante.

A cada releitura sobre os conceitos, cada apresentação das obras, todas as interações com o

que já foi organizado até então, apontam novas possibilidades. Uma parte importante desses

desdobramentos diz respeito à dilatação do espaço que os estudos somáticos vem ocupando

no meu trabalho. Essa pesquisa vem se entremeando com a Somática em diversos eixos: seja

em sua metodologia, trazendo a Pesquisa Somático-Performativa como modo de acontecer,

seja na sua abordagem de análise baseada no Sistema Laban/Bartenieff ou até como técnica

ao discutir, por exemplo, o conceito da Economia de Meios, através dos Padrões Neurológicos

Básicos, os quais são base para os Exercícios dos Fundamentos de Bartenieff. A Somática é um

campo em pleno desenvolvimento na atualidade e percebo que, ao chegar nessa etapa da tese,

tornam-se evidentes cada vez mais parâmetros de análise, seja pelo seu diálogo com o processo

de criação de obras através do Equilíbrio Dinâmico ou pela relação da Sintonia Somática como

reverberação da Economia de Meios27. Cada re-olhar para os conceitos-obra construídos parece

multiplicar novas possibilidades e isso é relevante pois atesta a dinamicidade dessa pesquisa.

Essa já apresentada possibilidade de desdobramento consolida o pensamento complexo ao qual

me apego ao propor modos de operar em arte.

Outro aspecto relevante a ser aprofundado é a criação colaborativa (ímpeto já pincelado na

sessão 2.3.1, p. 72). No II Congresso da UFBA (em outubro de 2018), dividi uma mesa de

discussão sobre criação colaborativa junto com Luciane Cardassi (coordenadora), Guilherme

Bertissolo e Alexandre Espinheira (convidados) e foi ao me preparar para essa atividade que

constatei o fato de que há anos meu trabalho artístico é predominantemente colaborativo. Além

de trabalhar com muita frequência com Guilherme Bertissolo – o que, em ocasião da banca

27Para aprofundamento dos diversos aspectos da Somática, recomendo a leitura do texto Quando o Todo é mais
que a Soma das Partes: somática como campo epistemológico de Ciane Fernandes (FERNANDES, 2015b).



de defesa de Doutorado de Bertissolo o Professor Paulo Costa Lima chamou de metodologia

doméstica em analogia ao fato de sermos parceiros também na vida pessoal – já desenvolvi

trabalhos com outros instrumentistas e compositores, e isso tem sido muito forte em minha tra-

jetória. Ao vislumbrar os conceitos dessa pesquisa, entendendo a relevância deles para criação

para além da dança, sinto que um desdobramento inevitável, será aprofundar o estudo na ideia

de colaboração entre artistas.

Por fim, sinto a emergência do aprofundamento da discussão dos conceitos sob o viés dos

estudos cognitivos, que se apontam através da pesquisa de Bertissolo (2013), mas que, por

hora, demandaria uma outra tese para ser adequadamente desenvolvido. A cognição é uma

área determinantemente promissora para o adensamento das discussões e será, por certo, um

caminho lógico para a continuidade dessa pesquisa.

Então, como desdobramentos futuros dessa tese, vislumbro a continuidade do aprofunda-

mento dos conceitos através da Somática, num desejado movimento de revisitação dos concei-

tos para ampliação e dilatação do que já foi até agora desenvolvido, bem como o aprofunda-

mento em relação aos estudos cognitivos. Como um processo orgânico desse movimento, já

tenho alguns projetos de criação que envolvem desdobrar os conceitos em novas criações e no-

vas edições das experimentações já concretizadas. A continuidade dos trabalhos que já foram

elaborados torna-se desejosa e indica uma circulação que já vem se apontando visto que, Ba-

lance já foi apresentado no Congresso da UFBA em outubro de 2018 e, recentemente, em duas

ocasiões na Escola Infantil Casa da Infância28. No momento, já estou em planejamento de uma

edição de Balance e Converse em Porto Alegre e estou em diálogo com artistas locais para cri-

ação de uma videodança inspirada no conceito do Equilíbrio Dinâmico, com a participação de

crianças, num movimento de ampliação do alcance das experimentações artísticas, fruto dessa

pesquisa.

Assim, toda a investigação proposta da ideia dos corpos que são, como bem aponta o título

desse trabalho, foi colocada em reflexão e encerra essa etapa da pesquisa como possibilidade de

jogo, seja no meu trabalho como artista, seja para outros artistas e pesquisadores. Esse é meu

28Para maiores informações, cf. https://www.casadainfancia.com.br/
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desejo maior em relação ao todo que aqui foi pensado e discutido: continuidade, flexibilidade e

mudança.
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Anexos

Anexo 01

Transcrição de materiais fornecidos pelos colaboradores das obras descritas e analisadas
na tese: Guilherme Bertissolo e Luciane Cardassi

Sobre o Equilíbrio Dinâmico e a obra Balance – por Guilherme Bertissolo

Como você entende o Equilíbrio Dinâmico?

Equilíbrio Dinâmico é um conceito poético, inventivo, de grande potencial para a criação.
Creio que a ideia de qualquer equilíbrio só pode ser considerada se for em movimento. Na
capoeira, o equilíbrio, se for estático, pode significar um risco. O movimento deve estar num
continuum, num fluxo, que desloque sempre os centros de peso, sob pena de ser desequilibrado.
A experiência da escuta em música também pode ser vista pelo prisma da criação e quebra
de equilíbrios. Entendo que o jogo entre o equilíbrio das forças e a quebra das tendências
ou expectativas na experiência musical é um ponto chave tanto para a criação quanto para o
entendimento.

Como/onde você percebe a manifestação desse conceito no processo colaborativo e na

obra?

A ideia de Equilíbrio Dinâmico foi o ímpeto inicial para a composição musical de Balance.
Inicialmente, o plano era compor uma música acusmática com vídeodança (equilíbrio das in-
tenções), mas acabamos realizando uma instalação que pode ser apresentada com dois 4 vídeos
simultâneos (dinamicidade). A ideia de criação e quebra de equilíbrios pode ser notada na
música pela construção de gestos musicais, ainda que se trate de uma música puramente ele-
trônica. Há a busca pela criação, apresentação e transformação de gestos, que contribuem para
a construção de uma identidade sonora, também propiciada pela aplicação de diversas técnicas
de síntese granular sobre as mesmas fontes sonoras (gravações de diversas versões do Hino da
Capoeira tocadas por sujeitos da Fundação Mestre Bimba), transformadas ciclicamente entre
as diversas combinações. Esse equilíbrio está em um jogo constante de quebra e retomada de
expectativas, refletindo inclusive na forma da música.
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Sobre a Economia de Meios e a obra Base – por Guilherme Bertissolo

Como você entende a Economia de Meios?

A Economia de Meios é um conceito muito familiar, que pude experimentar tanto na Capo-
eira Regional quanto na composição musical. Na Capoeira Regional, os movimentos no jogo
visam o oponente e percebo nos capoeiras experientes que suas ações costumam se concentrar
naquelas necessárias para cumprir seu objetivo, mesmo que seja ludibriar seu companheiro de
jogo. Na composição musical, a Economia de Meios remonta uma tradição ligada ao organi-
cismo, que exerceu grande influência na música do séc. XX. Entendo a Economia de Meios
como a irradiação de ideias a partir de um cerne coeso e pleno de sentidos que podem ser
múltiplos e capazes de transformação.

Como/onde você percebe a manifestação desse conceito no processo colaborativo e na

obra?

Na obra Base, os materiais são derivados de um moto perpétuo apresentado logo nos primei-
ros compassos. Esse gesto, entretanto, não é repetido, mas continuamente transformado. Cada
nova ideia deriva do material inicial – como os clusters da seção central que são uma transfor-
mação da sobreposição das notas do padrão inicial, apresentadas na mão direita do piano – e
aparece sempre de modo gradual, em uma transição que transforma a escuta pouco a pouco,
de modo a conduzir o ouvinte entre os universos sonoros. Há uma verdadeira economia de
materiais, no sentido de aproveitar cada ideia e transformá-la de modo a gerar novos gestos e
processos. Nesse sentido, entendo que, mesmo que a música apresente as mesmas 3 partes do
vídeo, diferentes entre si mas em um todo coeso, todas os materiais são derivados de uma única
ideia musical.
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Sobre o Estado de Prontidão e a obra Converse – por Guilherme Bertissolo

Como você entende o Estado de Prontidão?

Entendo o Estado de Prontidão como uma condição perceptiva de pronta reação, de capa-
cidade de se moldar ao fluxo dos acontecimentos a partir de uma disponibilidade constante.
Na capoeira essa ideia pode ser experimentada corporalmente durante o jogo, onde é preciso
estar sempre atento à imprevisibilidade dos movimentos do seu oponente para reagir rapida-
mente. Em música, essa condição perceptiva pode ser associada a uma escuta ativa, que é capaz
de ressignificar os eventos na experiência auditiva a partir de uma disponibilidade e atenção
constantes.

Como/onde você percebe a manifestação desse conceito no processo colaborativo e na

obra?

Na obra Converse o conceito esteve presente desde a primeira ideia. Creio que a imprevisi-
bilidade foi um dos principais elementos, permitindo um diálogo entre os processos eletrônicos
de som e vídeo, a pianista e a performer. Creio que o Estado de Prontidão é um elemento chave
para entender o processo colaborativo da obra, considerando as decisões que são tomadas du-
rante a performance pelos participantes, incluindo os processos realizados em tempo real pelo
computador, e como cada um reage às diferentes a essas decisões. O emaranhado de diálogos
que decorrem dessas escolhas e desdobramentos durante a experiência da performance são de-
correntes da capacidade perceptiva dos colaboradores e permitiram um processo criativo repleto
de significados.
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Sobre o Estado de Prontidão e a obra Converse – por Luciane Cardassi

Como você entende o Estado de Prontidão?

Entendo o conceito de Estado de Prontidão como um “estar no presente” levado ao extremo,
pois não há chances para preparação, antecipação do que virá no minuto seguinte. Uma metá-
fora da vida humana, que sempre nos surpreende, apesar de vivermos sempre tentando planejar
tudo, e muitas vezes vivendo no futuro. Estado de Prontidão é uma maneira de valorizar os ele-
mentos básicos da vida humana, que envolvem constante ação e reação, percepção do contexto,
valorização do instinto antes de reflexão, e capacidade de adaptação.

Como/onde você percebe a manifestação desse conceito no processo colaborativo e na

obra?

Acredito que, em nossa colaboração em Converse, a ideia de Estado de Prontidão tenha se
manifestado em vários níveis. Inicialmente cada encontro era irrigado pelo elemento surpresa.
Eram sempre muito questionamentos, muitas “viagens”, e a maneira como cada um de nós
reagia a essas elucubrações trazidas pelos três colaboradores, já envolvia uma prática desse
conceito. Afinal, estávamos tateando juntos no escuro, buscando maneiras de dialogar entre
nossas áreas de “expertise” (Composição, Dança e Piano) e refletir sobre esse conceito. Pas-
sada a reação inicial a cada ideia apresentada, e o compartilhar da tomada de decisões nesse
processo, procurava-se chegar a um resumo do que havíamos feito naquele dia e decisão sobre
a “tarefa” de cada um para o encontro seguinte. Mesmo assim, quando procurávamos afunilar
possibilidades para nos sentirmos mais “preparados” para o próximo encontro, cada encontro
era ainda regido pelo inesperado, e tínhamos que lidar com isso de maneira criativa, compre-
ensiva e produtiva, pois sabíamos que o trabalho tinha data a ser apresentado ao público. Esta
questão, a corrida atrás do tempo em função de data de estreia, que normalmente me incomoda,
neste trabalho fez todo sentido. Quem sabe até nos forçou a praticar o conceito de Estado de
Prontidão mais profundamente?

Com relação à música em si, o conceito foi explorado de maneira a incluir elementos de alto
nível de imprevisibilidade. Acordes nos registros extremos do piano, em níveis de intensidade
diferente a cada vez, com o pedal sendo pressionado depois do ataque, pegando apenas a res-
sonância, configuram um desses elementos. Cada vez que esses acordes aconteciam era sem
dúvida uma surpresa (até para mim!). A duração dos gestos em sussurrando, com seus acen-
tos também variáveis, e que incluem relativa improvisação de minha parte, também constituem
elemento de grande imprevisibilidade. Todos esses materiais causavam reações em Guilherme,
que trabalhava na parte eletroacústica em tempo real, parte essa que também me proporcionava
surpresas a causarem reações minhas ao piano, e assim por diante. Era um ciclo contínuo de
ação e reação.

No que se refere ao momento de performance em si, tanto no ensaio geral quanto na apre-
sentação pública me senti reagindo mais aos sons manipulados do que à projeção da dança ou
à dança em si. Isto porque o posicionamento de Lia e da tela não me permitia ver nenhum dos
dois. Sei que como performance, para o espectador, esse posicionamento era o melhor. Ouvi
vários comentários positivos sobre a maneira como minha sombra estava às vezes na tela, etc.
De fato, ao assistir o vídeo no youtube, me agrada muito o resultado daquela apresentação.
Mas ficou a vontade de poder participar mais da performance com Lia, ao vivo. Em resumo, o
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conceito de Estado de Prontidão funcionou belissimamente durante o processo de colaboração,
mas nem tanto durante a performance ao vivo, pois eu não tinha como reagir aos elementos da
dança ao vivo ou projetada. Isso servirá de pretexto para uma próxima realização da peça!

Gostaria de concluir dizendo que Estado de Prontidão é também uma metáfora de um tipo
de colaboração que envolve interação entre os colaboradores em um nível mais profundo, mais
visceral, do que normalmente acontece (ao menos na música de concerto contemporânea). Con-
verse, a meu ver, é um ótimo exemplo do que Hayden e Windsor (2007) chamam de criação
verdadeiramente colaborativa, que não é apenas diretiva (prescrita por uma partitura ou script)
ou interativa (em que o contato entre colaboradores se deu para discutir o que era possível ou
não). Nesse terceiro nível, mais profundo, de colaboração “colaborativa”, existe parceria na
tomada de decisões, sem hierarquia de papéis, e na autoria do trabalho final, que não é visto
apenas como originário de um autor, mas, neste caso, de três.
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