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RESUMO 

 

A partir da percepção da potência da musicalidade afro-brasileira na cena teatral, tanto no que 

diz respeito a instalação de uma presença cênica, a partir de um estado corporal estimulado 

por essas sonoridades, como no que tange as texturas e ambiências que colaboram com a 

dramaturgia, surge o interesse em se debruçar sobre as relações entre corpo, cena, música e 

cultura afro-brasileira. Na busca de compreender os contornos que essa musicalidade delineia 

na cena contemporânea atribuindo-lhe traços de identidades negras, analisa-se nesta 

investigação o trabalho Por cima do mar eu vim, do Núcleo Coletivo 22. O espetáculo cênico 

musical, que aborda a história da rainha Nzinga Mbandi e a influência africana banto no 

Brasil, está comprometido com uma estética negra composta em uma dramaturgia textual e 

corporal em que a musicalidade afro-brasileira aparece como importante recurso poético. Na 

qualidade de pesquisadora e intérprete-criadora do Núcleo Coletivo 22 que participou do 

processo de criação do referido trabalho, bem como de sua circulação pela cidade de Goiânia, 

discuto a partir de percepções, sensações e afetos vividos o imbricar entre ato, toque, canto e 

dança nessa experiência cênica. 

 

 

Palavras-chave: Performance negra, Musicalidade, Corpo, Memória, Processo de criação. 
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ABSTRACT 

 

From the perception of the potency of Afro-Brazilian musicality in the theatrical scene, as 

regard to the installation of a scenic presence, from a body state stimulated by these sounds, 

and as regards to the textures and ambiences that collaborate with the music dramaturgy, the 

interest arises in addressing the relationship between body, scene, music and Afro-Brazilian 

culture. In an attempt to understand the contours which this musicality delineates in the 

contemporary scene, giving it traces of black identities, this research analyzes the show Por 

cima do mar eu vim, from the Núcleo Coletivo 22. The scenic musical show deals with the 

story of Queen NzingaMbandi and the African Bantu influence in Brazil, it is committed to a 

black aesthetic composed in a textual and body dramaturgy in which Afro-Brazilian 

musicality appears as an important poetic resource. As researcher and interpreter-creator of 

Núcleo Coletivo 22, who participated in the creation process of this show, as well as its 

circulation in the city of Goiânia, I discuss from the perceptions, feelings and affections lived, 

the imbricate between act, touch, singing and dance in this scenic experience. 

 

 

Key-words: Black performance, Musicality, Body, Memory, Creation process. 
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A musicalidade afro-brasileira me afeta corporalmente desde criança. Foi ao lado de 

Severina, minha mãe, que ouvi meus primeiros ensinamentos de mestres das emboladas de 

coco, do maracatu e do frevo. Mamãe não abandonava seus costumes, como boa 

pernambucana que era. Falava que música era uma junção de vários elementos: ritmo, 

harmonia, melodia e silêncio (pausa). E que poderia ser transmitida pela voz, por um ou mais 

instrumentos e ainda pelo casamento dos dois (voz e instrumento).  

Além de ouvir seus ensinamentos, praticávamos também alguns passos das danças 

(coco e frevo) como forma de resguardar suas memórias, afetos e encantamentos. O ritmo 

dessas danças era bem marcado e por meio dessa pulsação se estabelecia uma relação e 

diálogo entre a movimentação do corpo com a musicalidade. Ela dizia “isso é tradição minha 

filha, tradição de minha terra, tradição popular”. Nas palavras de minha mãe posso hoje 

compreender o que afirma Câmara Cascudo sobre a definição de tradição podendo ser 

entendida como “traditio, tradere, entregar, transmitir, passar adiante, o processo divulgativo 

do conhecimento popular ágrafo.” (2012, p. 20).  

No período que recebi seus ensinamentos, mamãe havia cursado apenas até a 4ª série 

do ensino primário
1
, mas tentava me explicar que a tradição popular era a transmissão de 

elementos de um povo (saberes, crenças e costumes) e que o termo tradição era muito amplo, 

pois reunia não só comportamentos, como também valores, crenças e muitos hábitos. Ou seja, 

a cultura de um povo. Mamãe era sabida! Cresci rodeada de suas histórias e seus 

ensinamentos. Quando criança, ainda não imaginava que esse contexto da cultura popular, em 

especial a musicalidade afro-brasileira, se faria presente em minha trajetória pessoal, 

profissional e acadêmica. 

O gosto pela musicalidade e cultura popular se intensificou. Ao ingressar no curso de 

teatro pude perceber a potência da música nas relações tecidas com o campo teatral, embora, a 

meu ver, essa fosse uma relação pouco explorada no contexto de minha formação na 

graduação. 

A necessidade de investigar esse campo de saber conduziu-me para uma associação 

chamada Coró de Pau
2
. Na referida associação, fui ritmista e passei por vários instrumentos 

musicais, conheci suas histórias e alguns ritmos afro-brasileiros. 

                                                           
1
Ensino primário foi o primeiro termo dado aos anos iniciais de escolaridade (1ª ao 5ª ano). Atualmente é 

denominado Ensino Fundamenta I. 
2
A Associação Coró de Pau existe em Goiânia há mais de 15 anos. É regida pelo Mestre Alemão e sua esposa 

Geovanna Castro. Juntos ensinam o tocar e a construção de instrumentos percussivos. Atualmente, a Associação 

está localizada no setor universitário. 
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Em treze anos de experiência na área teatral, a relação com o ritmo passou a constituir 

minha identidade, atravessou meu corpo e o fez ressoar em vários espaços. O que me faz 

pensar na ideia de que “...um corpo se faz na multiplicidade dos eventos e dos fluxos que o 

atravessam...” (Oliveira, 2007, p. 106).  

Nesse sentido, pude comprovar a partir das experiências vividas, o que afirma Burnier 

(2009, p.45): “o ritmo é fundamental, nada existe sem ele, na vida ou na arte”. A batida de 

nosso coração, o inspirar/expirar, o cantar de um pássaro, a buzina aguda de um carro, o toque 

estridente de um telefone, as ondas furiosas do mar, o passar do tempo pela marcação de um 

relógio, o toque de um berimbau, o socar do pilão. Ritmo... Ritmo... Ritmo...  

Nesta ação de procura e entendimento sobre a musicalidade, deparei-me com o Núcleo 

de Dança Coletivo 22
3
, um grupo que se dedica a estudar a cultura popular, a cultura afro-

brasileira e as reverberações disto no trabalho de criação cênica. Com as referências trazidas 

pelo grupo, passei a aguçar mais minha percepção sobre musicalidade (ritmo, canto e 

instrumentos) e a sua importância nas manifestações populares, a saber: Capoeira Angola, 

Tambor de Crioula, Jongo, Batuque, Samba de Roda e Congada. Os instrumentos percussivos 

com seus ritmos bem marcados e os cantos são partes fundamentais da performatividade 

dessas manifestações. Além do ritmo, as letras dos cantos permitem um encontro entre 

passado e presente. Algumas são ensinamentos, ora lamentos, ora louvações, brincadeiras e 

relatos da vida cotidiana. 

Sobre isso, Sebastião Rios comenta:  

 

A cultura popular tradicional é constituída por bens simbólicos criados por 

trabalhadores, homens e mulheres do povo, normalmente com baixo poder 

aquisitivo e baixo nível de instrução formal, e que têm ligações diretas com as 

condições concretas de uma batalha pela sobrevivência. (RIOS, 2014, p. 795). 

 

 

Ao consideramos os cantos presentes na Capoeira Angola, no Jongo, no Tambor de 

Crioula, no Samba de Roda, no Batuque, na Congada e em outras manifestações afro-

brasileiras como bens simbólicos das culturas tradicionais, podemos reconhecê-los como 

capazes de nos remeter a conhecimentos específicos de determinadas localidades e 

comunidade, que pode nos fazer viajar no tempo e espaço.  

 

                                                           
3
Núcleo de Dança Coletivo 22 foi o primeiro nome dado à companhia artística que posteriormente assume-se 

como interdisciplinar devido às permanentes relações com o teatro e a música, ficando apenas Núcleo Coletivo 

22. 
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Na concepção do mundo predominante, a cultura popular, o indivíduo está 

profundamente ligado à sua comunidade, aos ancestrais fundadores – reais ou 

míticos – do grupo e às divindades. O grupo social e a cultura na qual está inserido 

são linhas de força que influenciam diretamente o sujeito. Sua história é suporte da 

memória coletiva ascestral. Suas atividades rotineiras de trabalho estão imbricadas 

com a expressão artística, geralmente vinculadas com o plano do sagrado, o mundo 

das forças sobrenaturais e dos ancestrais que constituem fonte de sabedoria e da 

harmonia no mundo dos vivos. (RIOS, 2014, p. 801). 

 

O processo de identificação e interesse pelas produções e estudos realizados no 

Núcleo Coletivo 22 foi imediato e logo, a companhia me acolheu como integrante. No ano de 

2014, inicia-se o processo de criação do espetáculo cênico-musical Por cima do mar eu vim. 

Nesse processo de criação pude experienciar alguns procedimentos que fazem parte da 

metodologia de trabalho do grupo, entre eles a musicalidade afro-brasileira que se fez 

presente desde a preparação corporal até a cena. 

Foi a partir deste processo criativo que surge a seguinte questão: Qual o lugar da 

musicalidade na cena teatral ou de dança? E ainda, quais as ressonâncias da musicalidade 

afro-brasileira no trabalho cênico de companhias que se consideram fazedoras de performance 

negra?  

Falar de musicalidade afro-brasileira sem considerar seus contextos de origens, 

poderia significar a negação da contribuição africana na história da formação do povo 

brasileiro, prática comumente realizada nos discursos coloniais que tentaram e tentam 

invisibilizar as marcas e memórias de diferentes povos vindos da África, desembarcados na 

América por meio de uma imigração forçada para fins escravagistas mercantis. Sujeitos que 

foram submetidos a uma escravidão cultural, espiritual, socioeconômica e política, conforme 

reitera Leda Maria Martins (1997, p. 4): 

 

Assujeitados pelo perverso e violento sistema escravocrata, tornados estrangeiros, 

coisificados, os africanos que sobreviveram às desumanas condições da travessia 

marítima transcontinental foram destituídos de sua humanidade, desvestidos de seus 

sistemas simbólicos, menosprezados pelos ocidentais e reinvestidos por um olhar 

alheio, o do europeu. 

 

Todavia, é importante considerar que estes grupos cultivavam e reinventavam, mesmo 

sem liberdade, seus costumes, valores, crenças, danças, cantos e ritmos. E nesse processo a 

presença do tambor se fez fundamental como elemento aglutinador e capaz de promover uma 

conexão com a ancestralidade e a terra natal.  

O impacto de um esmagamento da cultura e da população negra pelo projeto colonial 

ainda fazem parte da realidade brasileira e pode ser percebido em muitas instâncias da vida 
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social, inclusive na universidade, onde pude perceber durante todo o período da graduação 

que nenhum docente mencionou manifestações afro-brasileiras e muito menos a cultura 

popular como teatralidades ou performatividades possíveis de serem estudadas no campo 

teatral. O que, a meu ver, reforça a necessidade de haver mais pesquisas sobre as culturas 

populares de matriz africana e dos povos indígenas, como forma de revelar suas contribuições 

e modos de construção de conhecimento. 

É nesse contexto de incômodo com uma formação na escola básica e na graduação, 

que ignorava, por exemplo, os saberes de minha mãe Severina, que cresce minha inquietação 

e curiosidade com a cultura afro-brasileira, potencializada no meu encontro com o Núcleo 

Coletivo 22, onde pude experimentar o cantar, o batucar, o dançar, o contar e o atuar sem 

fronteiras de linguagem artística que se faz nas escolas e formações ocidentalizadas.  

A partir dessas vivências e do entendimento que a música compõe a cena teatral 

criando ambiência, texturas, imagens, ritmo, colaborando, assim com a dramaturgia, chego 

também à conclusão de que a musicalidade afro-brasileira também garante a cena teatral uma 

identidade negra, reivindicada política e esteticamente de maneira afirmativa. 

Digo isso por que se buscarmos na história do Teatro Negro, construída no Brasil a 

partir do advento do Teatro de Revista e mais politicamente engajada com o Teatro 

Experimental do Negro, proposto por Abdias do Nascimento, até as investidas atuais dessa 

categoria teatral, veremos uma forte presença do tambor e de ritmos oriundos de 

manifestações negras tradicionais. Parece que essas poéticas, mesmo que recontextualizadas 

na cena contemporânea garante um lugar de reconhecimento de valores estéticos advindos da 

experiência africana no Brasil, em que conforme já salientou o pesquisador Zeca Ligiério, a 

partir dos estudos de Fu-Kiau, é marcado pela tríade do cantar-batucar-dançar, conforme 

falarei mais adiante. 

Os discursos coloniais que tentaram e tentam invisibilizar as marcas e memórias de 

diferentes grupos étnicos africanos na história e formação do povo brasileiro se refletem em 

muitas áreas do conhecimento e, também, nas artes cênicas. As principais referências 

bibliográficas sobre a história do teatro brasileiro praticamente ignoram a participação do 

negro na cena e o surgimento do teatro negro, que, indubitavelmente, traz uma importante 

contribuição sociocultural para a cena teatral brasileira. 

Mas por que a necessidade de adjetivar o teatro com um recorte étnico-racial? Não 

seria o teatro, simplesmente teatro, sem adjetivos, universal? 

Se tomarmos a arte como a expressão cultural de um povo, e que as diversas artes 

existentes exprimem o desejo, a vontade, a cultura, os valores, a liberdade, entre outros 
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elementos que são relacionados ao sujeito e, assim, à própria vida, o uso dessa expressão 

também se insere em campos de disputas políticas e sociais trazendo formas de dominação e 

poder (FERRAZ, 2017).  

Ao adjetivar essa arte, traça-se a possibilidade de se pensar outras formas teatrais que 

foram sendo construídas e ao mesmo tempo silenciadas. Fernando Marques Camargo Ferraz, 

ao trazer essa mesma discussão para a área da dança, aponta que falar sobre dança negra é: 

 

[...] um exercício de empoderamento, pois o que não é nomeado é invisibilizado. Uma 

produção de conhecimento histórico sobre a dança que se posicione afirmativamente 

colabora com outra rota, com outra visão de mundo, para desnaturalizar a norma 

eurocentrada [...] (FERRAZ, 2017, p. 94) 

 

A ponderação de Ferraz acerca da Dança Negra também se aplica ao Teatro Negro, 

que desde o Teatro de Revista, como veremos a seguir, começa a mostrar sua cara preta e 

reivindicar espaços de fala. Dito isso, podemos conceituar Teatro Negro a partir das 

discussões do antropólogo cubano, poeta e diretor teatral Julio Moracen Naranjo: 

 

[...] o teatro negro está relacionado à identidade cultural do homem negro, este pode 

ser compreendido a partir da uma visão cronológica, de análise e de performances, 

como um movimento constituído por representações espetaculares, obras e 

encenações dramáticas negro-africanas – da origem e da diáspora. (NARANJO, 2001, 

p. 65) 

 

As articulações políticas-culturais que podem ser reconhecidas como Movimento 

Negro e que surgem no Brasil a partir de meados do século XX, trouxeram a tona a voz e o 

corpo da população negra, questionando o racismo e a opressão. Neste contexto de 

enfrentamento e de criatividade tem destaque o já mencionado Teatro Experimental do Negro 

(TEN).  

 

O grupo tinha como propósito, trabalhar pela valorização social do negro no Brasil, 

através da educação, da cultura e da arte. Um trabalho que denunciasse os equívocos 

que existiam nos estudos afro-brasileiros da época e que fizesse com que o negro 

tivesse consciência de sua real situação, visto que, por muitos anos, sua cultura foi 

esmagada pela cultura dominante. (NASCIMENTO, 2004, p. 122). 

 

Criado em 1944, no Rio de Janeiro, por Abdias Nascimento, o TEN permaneceu na 

ativa até meados de 1968. Abdias Nascimento foi um artista (ator e diretor), intelectual e 

grande ativista na luta contra o racismo. Dentre os movimentos que participou, destacamos a 

Frente Negra Brasileira, um movimento que tinha como discussão e foco integrar o negro 

brasileiro na sociedade de classes. 
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Nascimento tinha como luta a quebra dos estereótipos que se tinham em relação ao 

negro no teatro e a profissionalização desse artista.  Ele afirma que “quando a sociedade 

brasileira exclui o negro como protagonista, como principal, ela é uma sociedade alienada. 

Porque o Brasil foi constituído pelo negro, o negro é a maioria nesse país...”(NASCIMENTO, 

2006, p. 124). O TEN valorizava a cultura africana e lutava pela identidade denunciando o 

preconceito e o racismo por meio da arte. Consideramos relevante mencionar que muitos 

atores do TEN não possuíam escolaridade e exerciam atividades que eram desvalorizadas no 

mercado de trabalho, tais como motoristas, empregadas, pedreiros. O TEN lhes ofereceu uma 

formação teatral e cursos de alfabetização. A atuação do TEN era totalmente de militância. 

Buscavam uma afirmação e valorização da cultura africana por meio das representações 

cênicas.  

 

O Teatro Experimental do Negro se propunha a resgatar, no Brasil, os valores da 

pessoa humana e da cultura negra-africana, degradados e negados por uma sociedade 

dominante que, desde os tempos de colônia, portava a bagagem mental de sua 

formação metropolitana europeia, imbuída de conceitos pseudocientíficos sobre a 

inferioridade da raça negra. O TEN propunha-se trabalhar pela valorização social do 

negro no Brasil através da educação, da cultura e da arte. (NASCIMENTO, 2006, p. 

127). 

 

Além do lendário TEN, de lá para cá, outros grupos como Teatro Popular Brasileiro 

(SP), Grupo Brasiliana (BA), Teatro Profissional do Negro (SP) e já adentrando o século XXI 

a Cia dos Comuns (RJ), Teatro do Bando Olodum (BA) e mais recentemente Os Crespos 

(SP), As Capulanas (SP) e o Coletivo Negro (SP), para citar algumas companhias seguem se 

auto declarando como fazedores de Teatro Negro, como observa Douxami (2001, p. 324) que 

essas companhias são “verdadeiras herdeiras do TEN, pretenderam fornecer noções de 

cidadania para o afro-brasileiro, servindo-se do teatro para militar contra a discriminação 

racial.” 

Ao observarmos a trajetória e propostas dessas companhias vemos a preocupação em 

abordar temas relacionados a questões da negritude seja ela ancestrais, históricas ou atuais, do 

cotidiano da população negra, facilmente marcada pelo racismo e violência, mas também de 

colocar o negro e a negra em cena, dando visibilidade a seus corpos, subjetividades e 

existência. 

Na cidade de Goiânia, ao buscar as referências negras no teatro, não apenas como um 

tema explorado em um trabalho ou outro, mas sim como uma preocupação estética e política 

de grupo nos depararam com um cenário bastante incipiente. É neste contexto que o Núcleo 

Coletivo 22 chama a atenção por sua abordagem. Embora a companhia não se autodeclare 
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como Teatro Negro, justamente por atuar em uma confluência entre teatro, dança e música, 

afirma o seu compromisso com poéticas negras e a valorização de africanidades brasileiras, 

sobretudo no que diz respeito à matriz banto, por meio de um mergulho em performances 

tradicionais afro-brasileiras, tais como a Capoeira Angola, o Jongo, o Batuque, o Tambor de 

Crioula, o Samba de Roda e a Congada. 

Ao considerar a minha relação de pertencimento em relação ao Núcleo Coletivo 22 

este estudo apresenta um olhar “desde dentro”, mas que se preocupa em se afastar para 

estranhar o objeto no sentido de reconhecer e discutir práticas e procedimentos naturalizados 

no cotidiano de trabalho do grupo. Pois embora a trajetória da companhia esteja marcada por 

sua instríseca relação com o contexto acadêmico, a musicalidade, e as questões referentes a 

ela, é um tema que ainda não havia sido explorado. 

Assim, na busca de compreender os contornos que a musicalidade afro-brasileira 

delineia na cena contemporânea atribuindo-lhe traços de identidades negras, neste trabalho de 

mestrado em Performances Culturais, dedico-me a analisar o espetáculo Por cima do mar eu 

vim, do Núcleo Coletivo 22. O espetáculo cênico musical que aborda a história da rainha 

Nzinga Mbandi (1582 - 1663) e a influência africana banto no Brasil, sobretudo que se 

manifesta nos terreiros de umbanda nos arquétivos de preto-velho, pomba-gira e caboclo.  

Na qualidade de pesquisadora e intérprete-criadora do Núcleo Coletivo 22 que 

participou do processo de criação do referido trabalho, bem como de sua circulação pela 

cidade de Goiânia, discuto a partir de percepções, sensações e afetos vividos o imbricar entre 

ato, toque, canto e dança nessa experiência cênica. 

O trabalho está subdividido em três capítulos. No primeiro, intitulado “POR CIMA 

DO MAR VENHO VINDO”, analiso uma parte da trajetória do Núcleo Coletivo 22 que 

busca elementos da cultura afro-brasileira como referência estética para dar contorno ao corpo 

e a cena. Temas relacionados à negritude, a identidade e a performance se fizeram presentes 

nesta análise e foram atravessados pelas vozes de alguns autores, como: Taylor (2013), 

Ligiéro (2012), Lopes (2006), Mukuna (2000), Cascudo (2012), Martins e Nascimento 

(2016). Ainda neste capítulo, a noção de ressonâncias, importante eixo deste trabalho é 

abordada. Para dialogar sobre esse motivador, utilizo alguns autores: Barba e Savarese 

(2012), Casey (1996), Pavis (2015), Viana e Rios (2016), Silva (2010), Feld (1996), 

Halbwachs (2004) e Antonacci (2014).  

No segundo capítulo - “POR CIMA DO MAR CHEGUEI”, apresento o processo de 

criação do espetáculo Por cima do mar eu vim. As primeiras referências e suas reverberações 

na criação do texto e de dramaturgias corporais. Recorro a autores como Nascimento (2011), 
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Silva e Oliveira (2017) e Lima (2002), que são artistas envolvidos no processo para realizar o 

relato.  

Por fim, no terceiro capítulo “MUSICALIDADES POR CIMA DO MAR”, peço 

licença poética para apresentar uma narrativa, com inteção de acionar o imaginário no qual a 

peça em análise navega. Após a narrativa trago um relato analítico sobre os instrumentos, os 

ritmos e os cantos utilizados no trabalho cênico. Essa discussão parte do princípio de que a 

musicalidade afro-brasileira utilizada no espetáculo é carregada de lembranças, memórias e 

histórias que evocam lugares e criam ambientes, texturas, imagens e estados corporais.  
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CAPÍTULO I – POR CIMA DO MAR EU VENHO VINDO 
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O Núcleo Coletivo 22 é marcado por uma trajetória de 17 anos e tem como alicerce 

encontros, desencontros, lugares, travessias, memórias, trajetos e o corpo, sendo esse último, 

o centro de toda essa busca e criação. O grupo nasce em 2001 como Núcleo de Dança 

Coletivo 22 com o trabalho de conclusão de curso das estudantes Renata de Lima Silva 

(doravante Renata Lima), hoje diretora e intérprete do grupo, e Ively Mayume Nagaye 

Viccari. O trabalho de conclusão foi intitulado Em Qualquer Lugar e trazia os primeiros 

passos, ainda bambos, de uma proposta artística que buscava na cultura negra – popular e 

urbana - no mito, no místico e na mágia razões para o corpo dançar.  

Após a conclusão do curso de graduação em dança na Universidade Estadual de 

Campinas – SP, as duas proponentes retornam para sua cidade de origem, a capital paulistana 

e seguem no propósito de dar continuidade à companhia. Ao mesmo tempo, Renata, 

orientadora deste projeto de pesquisa e professora da UFG, segue em sua trajetória acadêmica 

aprofundando na busca por referências nas performances negras. Esses estudos vão sendo 

incorporados à proposta do então Núcleo de Dança Coletivo 22. 

 Desse encontro com Ively Viccari e de suas pesquisas, que surge o número 22 para 

fazer parte do nome do grupo. Consideramos pertinente mencionar que na numerologia, esse 

número está relacionado à construção e transformação. No tarô, ele é representado pela carta 

“O Louco”, que simboliza a descoberta de novos horizontes e a vontade de desvendá-los. Na 

carta, ele é simbolizado por um jovem que carrega sua matula enquanto caminha por uma 

estrada que termina em um precipício. O jovem é acompanhado por um cão que está 

mordendo seu calcanhar. Ao mesmo tempo em que parece tentar impedir a queda de seu 

dono, é possível, também, concluir que o cão está disposto a se lançar no precipício 

juntamente com o jovem. 

O número 22, portanto, dizia muito bem sobre as duas jovens que tentavam romper 

padrões estabelecidos e, assim, criar um novo caminho, uma outra forma de pensar o corpo 

dançante. Embora a ansiedade e o medo serem sentimentos que podem nos arrebatar frente o  

desconhecido, as duas se lançaram em busca de outros aprendizados para, então, começarem a 

traçar os caminhos poéticos, estéticos e metodológicos do Coletivo. 

Em São Paulo, a companhia agregou outros artistas advindos tanto dos estudos e 

performance de manifestações populares brasileiras, como com formação em teatro e dança 

contemporânea. Por volta de 2007, o grupo passa a ser o laborátorio dos estudos de 

doutoramento de Renata de Lima Silva, com o estudo sobre como as danças de matrizes banto 

que estavam sendo ressignificadas de forma ritualística em São Paulo poderiam colaborar 

com os processos de criação em dança. Este estudo acaba por incidir no trabalho Através, 
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primeiro espetáculo fomentado com recurso público da companhia, que foi ganhador do 

prêmio Klauss Vianna 2008.  

 
No limiar do dentro e do fora, do passado e do presente, atravessamos o espaço ao 

mesmo tempo que somos atravessados por ele. E nessa encruzilhada um grito e uma 

reza... Em nome do chão, da carne e do espírito santo, amém! Atravessando 

manifestações de cultura tradicional de matriz africana, que atravessam a metrópole 

paulistana, cruzamos com movimentos, imagens, sons... Que por sua vez nos 

atravessam. Símbolos tecidos numa complexa trama entre o corpo e a cultura, que 

geram outros corpos e novas culturas. Atravessados, atravessomos...  

Através de encruzilhadas em que a crença e a fé se encontram e atravessam a 

concretude de uma realidade urbana, as fronteiras do sagrado e do profano e do bem e 

do mal se dissolvem em um território também atravessado. Através de Dani Souto, 

Fabio Farias, Juliana Klein, Ively Viccari, Vivian Maria e Welligtom Campos, o 

Núcleo de Dança Coletivo 22 apresenta “ATRAVÉS”. (Sinopse do espetáculo 

Através, 2010).  

  

 No mesmo ano de estreia do espetáculo Através, Lima migra para a cidade de Goiânia 

para assumir o cargo de professora efetiva do curso de Dança na Universidade Federal de 

Goiás. Neste momento o Núcleo se divide em dois pólos, o de Goiânia e o de São Paulo. 

 

 

Figura 1 – Espetáculo Através (2008) 

Disponível em: 

https://www.facebook.com/nucleocoletivo22/photos/a.235620483252797/235620536586125/?type=3&theater 

 

Em Goiânia, o grupo que começa suas atividades como um grupo de estudo de caráter 

artístico-acadêmico vai agregando pessoas advindas do campo do teatro, da música e também 

da dança. Em 2013 estreia o primeiro trabalho produzido em Goiânia, o videodança 
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Passagem
4
, produzido em parceria com a TV UFG e que teve como elenco tanto o pólo de 

São Paulo como o de Goiânia.  

 

 

Figura 2 - Vídeodança Passsagem (2013) 

Disponível em: 

https://www.facebook.com/nucleocoletivo22/photos/a.236657116482467/236657163149129/?type=3&theater 

 

No espetáculo Através, podemos perceber a presença de elementos extraídos do Jongo, 

do Batuque, do Tambor de Crioula e da Capoeira Angola, tanto na movimentação como na 

trilha sonora, que também trazia em sua composição ritmos dos orixás. A grande diferença 

entre Através e Passagem, é que no videodança se assume a música ao vivo como parte da 

dramaturgia cênica.  

 É interessante notar, segundo depoimento da diretora artística, que o processo de 

criação de Através, foi em grande medida realizado com música ao vivo, percussão de 

tambores. Mas que foram abduzidos do produto final por uma dificuldade “do que fazer” com 

os músicos em cena. Em Passagem, a música e os músicos pouco aparecem como trilha, em 

geral assumem a cena. É importante destacar esse fato, por que parece-me que isso está 

diretamente ligado ao fato de, nos treinamentos do grupo, todos vivenciarem as citadas 

manifestações que fazem parte do repertório do grupo o cantar-batucar-dançar, 

potencializando nos bailarinos e atores o cantar e tocar, como nos músicos o atuar e dançar, 

permeando as fronteiras entre Dança, Teatro e Música. 

Dirigido por Michael Valim e concebido por Renata Lima, o video-experimental 

Passagem é uma produção do Núcleo Coletivo 22, grupo que atua tanto como 

laboratório de pesquisas cênicas, vinculado a UFG, como na forma de companhia de 

artes. 

                                                           
4
 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=59dGbjPN8UI> Acesso em: 25 jul 2019 
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Passagem é, primeiramente, uma metáfora da sensação, ato e efeito de ir e 

caminhando e "arrebanhando gente", como foi a história de constituição do grupo e 

também como acontece em cortejos, folias, procissões e romarias da cultura popular 

brasileira. Em atenção ao fato de que na cultura popular brasileira é comum se "cantar 

para rezar e rezar para cantar, dançar para os santos e que os santos também dançam " 

o cortejo de Passagem se alimentou da ideia de devoção presente no Congado, Folias 

de reis e outros festejos. 

Tratasse de uma parceria entre o Núcleo Coletivo 22 e a TV UFG: de um lado, o 

Coletivo 22 investigando as possibilidades de construção de dramaturgias corporais a 

partir de elementos da cultura popular brasileira, de outro, a TV UFG investigando as 

possibilidades de dialogo entre o audiovisual e artes cênicas. Entre um lado e outro, 

uma Passagem... Passagem: tempo e espaço em movimento. 

Segundo narrativas da mitologia grega, as representações do tempo aparecem sob as 

formas de Kronos e Kairós, irmãos, filhos de Aion, o tempo eterno. Nesta concepção 

mítica que atravessa os séculos e perdura-se na passagem do tempo, Kronos 

representa o tempo regular, divisível, controlável, o aspecto quantitativo do tempo e, 

Kairós, por sua vez, designa o tempo aberto à ação e constituído pela ocasião, tempo 

perigoso, caótico e, portanto, indomável, seria como um aspecto qualitativo do tempo. 

Que Passagem é esta? Uma experiência de tempo, através de uma passagem que nos 

toca, nos inquieta, nos excita, nos mobiliza e nos transforma. 

Uma passagem como aquelas poetizadas pelos cortejos populares que ao som dos 

tambores remetem a toda uma possibilidade de vivencia limítrofe entre o Kronos da 

cronologia coletiva de compartilhamento do espaço e tempo e o Kairós da 

transgressão, da singularidade, da suspensão em um jogo cênico onde cada espectador 

atravessa os sentidos complementares do "estar", aparentemente provisório - como o 

vento ou as águas do rio - mas, permanente no ciclo incessante e intermitente da vida. 

(Sinopse do videodança Passagem, 2013) 

 

 Além de outras produções realizadas pelo grupo, que não mencionarei aqui, o 

espetáculo Por cima do mar eu vim, escolhido para o estudo neste trabalho, traz também essa 

característica do músico e da música em cena e dos atuantes cantarem. Mais adiante, 

analisarei como a musicalidade afro-brasileira é utilizada na dramaturgia deste espetáculo 

para criar imagens, ambiências e estados corporais, todavia considero pertinente salientar que 

essa estética do espetáculo é fruto de um processo que buscou africanidades brasileiras não 

apenas como temática de um espetáculo, mas que isso aparece tanto na trajetória do grupo 

como na preparação corporal do próprio espetáculo, a partir de performances negras 

tradicionais.  Assim, considero que é justamente nessa relação com as performances negras 

tradicionais que a companhia constroi uma estética negra. 

 

1.1 Performance Negra entre o Ritual e a Cena 

 

Um traço étnico-racial e ou um posicionamento político dão os contornos do que 

podemos chamar de Teatro Negro e Dança Negra, percorrendo as fronteiras entre a cena 

contemporânea e os rituais tradicionais. Talvez, na noção de performance negra, caibam todas 

essas manifestações (de dança, de teatro e de canto) e, ainda, aquelas mais identificadas com a 

performance arte, que mesmo assim, reivindicam para si uma identidade negra. 
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Os estudos da performance são atravessados por vários campos do conhecimento:  

teatro, antropologia, sociologia, fenomenologia, entre outros, e apresentam diferentes modos 

de se pensar sobre esse conceito. Para aporte teórico deste estudo, trazemos uma definição 

apontada por Diana Taylor (2013) que, a partir de suas pesquisas e trabalho, propõe um novo 

olhar para as performances nas Américas, e lança a percepção da performance como forma de 

manutenção e transmissão da memória. 

Para Taylor (2013, p.27) “as performances funcionam como atos de transferência 

vitais, transmitindo o conhecimento, a memória e um sentido social...”. Ao levar em 

consideração a memória como um elemento de grande importância nessa transmissão, ela 

ainda estabelece o entendimento de memória por dois aspectos que são: o arquivo e o 

repertório. “[...] o arquivo de materiais supostamente duradouros (isto é, textos, documentos, 

edifícios, ossos) e o repertório, visto como efêmero, de práticas/conhecimentos incorporados 

(isto é, língua falada, dança, esporte, ritual)” (TAYLOR, idem, p. 48). 

Nesse sentido, podemos ler e compreender a performance negra como as 

manifestações nas quais, africanos e seus descendentes, usam da memória (individual e 

coletiva) para (re)contar e (re)inventar suas histórias e sua cultura, embora a questão da 

negritude, como identidade política, seja mais uma questão da diáspora do que da África 

Negra. 

Assim, podemos definir performance negra como acontecimentos ou comportamentos 

organizados que se manifestam criando, em quem performa ou em quem presencia, uma 

imediata conexão com a ideia de negritute, que aqui deve ser entendida como sinônimo de 

identidade negra. Essa identidade negra é uma identidade de projeto no qual, Silva e Falcão 

(2015) a partir dos estudos de Castells (1999), nos apontam que a base dessa identidade está 

na maneira como os sujeitos a produzem por meio do uso de um capital cultural, conseguindo 

redefinir e construir outras posições, além de criar conceitos e ações que perpassam a 

sociedade.  Esse sentimento de negritude como uma lembrança de África, como um vínculo 

que se quer afirmar ou como condição de ser e de estar é, inevitavelmente, marcada pelo 

racismo e as consequências da brutalidade da escravidão. 

O corpo dos africanos na diáspora foi silenciado e submetido a uma condição 

desumana de trabalho. Foi perseguido, ironizado, desconfigurado. Foi apartado de suas 
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cosmologias, de seus laços, vínculos afetivos e tiveram suas práticas culturais
5
 proibidas e 

também desconfiguradas.  Sobre isso Leda Maria Martins (1997. p. 24) comenta que: 

 
Os africanos transplantados à força para as Américas, através da Diáspora Negra, 

tiveram seus corpos e seu corpus desterritorializados. Arrancados de seu domus 

familiar, esse corpo individual e coletivo, viu-se ocupado pelos emblemas e códigos 

europeu, que dele se apossou como senhor, nele grafando seus códigos linguísticos, 

filosóficos, religiosos, culturais, sua visão de mundo.  

 

Mesmo submetidos a esse contexto, os africanos preservavam suas tradições por meio 

da oralidade e do corpo, sendo elas as únicas instâncias que não lhes foi expropriada na 

diáspora. Trouxeram várias formas celebratórias de diferentes etnias para o Brasil e eram por 

meio delas que alimentavam e mantinham vivo o contato com sua ancestralidade. 

Inicialmente, essas formas foram até perseguidas, mas quando os “senhores de escravos” 

descobriram que com a diversão os escravizados produziam mais, começaram a tolerar e 

permitir esses momentos (LIGIÉRO, 2011). O que possibilitou a criação de estratégias de 

sobrevivência, luta e a (re)invenção dessas manifestações africanas em solos brasileiros. 

Conforme mencionamos anteriormente, a oralidade e o corpo foram as únicas 

instâncias que os negros escravizados conseguiram preservar. Logo, foi e é na memória como 

repertório que o corpo negro se alimentou/alimenta para resguardar/transportar seus saberes 

para o presente.  

Martins investiga a matriz africana por meio da performance do Congado na 

Irmandade de Nossa Senhora do Rosário de Jatobá, localizada em Contagem, Minas Gerais. 

Em seu trabalho, a noção de Afrografias da Memória, diz respeito a um “[...] conjunto de 

procedimentos (verbais e não verbais) destinados a fazer aparecer os princípios simbólicos do 

grupo...” (MARTINS, 1997, p. 150). É por meio da oralidade e do corpo no ritual que a 

afrografia se manifesta.  

Nos circuitos de linguagem dos congados, a palavra adquire ressonância singular, 

investindo e inscrevendo o sujeito que a manifesta ou a quem se dirige em um ciclo 

de poder. No circuito da tradição, que guarda a palavra ancestral, e no da 

transmissão, que a reatualiza e movimenta no presente, a palavra é sopro, hábito, 

dicção, acontecimento e performance, índice de sabedoria. (MARTINS, 1997, 146) 

 

No contexo deste trabalho, pensar a performance negra entre o ritual e a cena, diz 

respeito ao aprendizado em práticas não espetaculares que colaboram com práticas 

espetaculares. Aqui, é importante que se diga que reconhecer a existência de manifestações 

tradicionais não é negar a contemporaneidade delas, apenas destacar que essas são produzidas 

                                                           
5
Práticas culturais são entendidas aqui como um conjunto de comportamentos, valores, crenças e hábitos que são 

aprendidos socialmente e transmitidas de geração para geração. 
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de modos e com finalidades diferentes do que fazem profissionais das artes cênicas. As 

manifestações tradicionais, em geral, estão intimamente ligadas a fazeres e saberes de uma 

comunidade que produz para si própria esses eventos.  

Conforme mencionado anteriormente, no contexto das performances tradicionais, 

Zeca Ligiéro (2012) aponta que a tríade “batucar-cantar-dançar”, apresentada pelo filósofo, 

antropólogo e educador do Congo, Dr. Fu Kiau, em suas pesquisas sobre as performances na 

África Negra, estão também presentes nas performances afro-brasileiras. A tríade é 

característica marcante advinda das diferentes etnias que compuseram a cultura de origem 

africana no Brasil, resultado da diáspora. Essa tríade perpassa por momentos festivos, 

religiosos e pela vida cotidiana, que por vezes se confundem.  

Sobre isso, Ligiéro comenta: 

A execução de rituais ajuda os povos a passarem por períodos difíceis de transição. 

O ritual também é uma forma de os povos se conectarem a um estado coletivo e, ao 

mesmo tempo, a um passado místico e construírem uma solidariedade social, para 

formar uma comunidade. ( LIGIÉRO, 2012, p.88) 

 

Nas manifestações tradicionais, o ritual com o toque do tambor e a dança são 

propulsores de momentos de conexão com ancestralidade africana, em que, muitas vezes, o 

tambor é um símbolo forte de relação com o sagrado. Sobre isso, Martins em seus estudos 

sobre o congado, coloca que “o som dos tambores funcionava, também como um elemento 

significante que restituía a lembrança, a memória e a história do sujeito africano, fortemente 

exilado de sua pátria.” (1997, p. 39).  

O período da escravidão no Brasil foi marcado por grandes barbáries e eram nesses 

rituais que os africanos e seus descendentes mantinham vivas suas matrizes culturais. Para 

Ligiéro (2012), o termo matriz se mostra “insuficiente” para conceituar os processos e 

transformações sofridas nas performances culturais, logo ele adota o termo “motrizes 

culturais” como forma de ampliar o leque do conceito e o define como “... um conjunto de 

dinâmicas culturais utilizadas na diáspora africana para recuperar comportamentos ancestrais 

africanos.” (LIGIÉRO, 2012, p. 107).  

A antropóloga Juana Elbein dos Santos em seu livro intitulado “Os Nagô e a Morte”, 

fala a respeito do poder do som assim como da palavra: [...] ambos são “condutores do axé, 

invocadores das entidades sobrenaturais e mobilizadores da atividade ritual” (2012, p. 50). E 

nesse sentido Ligiéro (2012, p. 137) ainda aponta que “a sobrevivência e multiplicação dessas 

culturas no Brasil se devem à incrível tenacidade dos afro-brasileiros permaneceram fieis aos 

seus valores culturais - religiosos”. Não apenas no contexto religioso, mas também nas 

práticas mais relacionadas ao campo do lazer e da arte, a força do ritmo e tambor estiveram e 
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estão presentes na cultura afro-brasileira participando da construção de uma identidade 

cultural.  

Em manifestações como Capoeira Angola, Tambor de Crioula, Jongo, Batuque, Folia 

de Reis e Congada, e em várias outras manifestações populares encontramos um modo de 

cultivar o tradicional, ligado à memória, ao lugar e à comunidade. Nessas manifestações 

saberes e fazeres da diáspora africana são postos em movimento, contando, cantando, tocando 

e dançando. Esses saberes e fazeres, por vezes, são tirados de seus contextos de origem (a 

roda, a festa e o terreiro) para habitar e significar a cena contemporânea. 

Nesta cena, alguns grupos afirmam uma identidade negra em seus fazeres artísticos, é 

neste lugar que compreendemos a ação e trajetória do Núcleo Coletivo 22, uma companhia 

artística que no limiar da dança, teatro e música abastece-se de elementos da cultura afro-

brasileira para dar corpo a sua poética. Como outras companhias artísticas espalhadas pelo 

Brasil que buscam manifestações de cultura tradicional como lugar de formação, preparação 

técnica e mola propulsora da criação.  

No caso específico do Núcleo Coletivo 22, performances tradicionais de matriz 

africana banto são importantes referências, já que fazem parte do repertório da companhia. 

Assim, manifestações como a Capoeira Angola, o Jongo
6
, o Batuque, o Tambor de Crioula

7
, o 

Samba de Roda e a Congada alimentaram direta ou indiretamente o processo criativo do 

espetáculo Por cima do mar eu vim.  

 

1.2 Ecos de sambas e batuques 

 

Sobre as influências africanas nas performances tradicionais brasileiras é importante 

compreender que dentre os africanos que desembarcaram no território brasileiro a partir do 

século XV, além dos sudaneses, nomeados no Brasil como jejês, nagôs, iorubanos ou ketu, 

advindos da região do Golfo da Guiné, que ficaram bastante conhecidos devido a sua 

influência no candomblé e na cultura baiana, deve-se os povos oriundos do grande tronco 

linguístico Banto, localizados na África subsaariana grande parte dos elementos que 

constituem a estética das manifestações afro-brasileira. 

                                                           
6
 O Jongo também é conhecido por tambu, batuque e caxambu. Uma manifestação cultural afro-brasileira que 

também integra a percussão de tambores, a dança, canto e suas raízes se encontram nos saberes, ritos e crenças 

dos povos africanos, sobretudo os de língua bantu.  (Dossiê Ifhan 5) 

 
7
 O tambor de crioula também é uma expressão de matriz afro-brasileira e acontece principalmente no 

Maranhão. Envolve dança circular, canto e percussão de tambores. Um movimento coreográfico bastante 

marcado é a umbigada.  
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Sobre isso o sambista e pesquisador Nei Lopes (2006), em seu livro intitulado 

“Bantos, malês e identidade negra” aponta alguns fatores históricos sobre a formação do 

Brasil e a importante contribuição dos bantos nesse processo identitário, social e cultural, 

embora a perspectiva colonial tenha tentando invisibilizar essa contribuição, com reflexos até 

os dias de hoje.  

De acordo com o autor, a partir do século XIX, alguns estudos tidos como referência 

da pesquisa científica, espalharam ideias a respeito da inferioridade dos bantos. Logo, essa 

concepção adentrou no inconsciente coletivo brasileiro. Eram tidos como brutais, feios, 

menos cultos, estúpidos, inferiores, submissos, insolentes, sem persistência em relação ao 

trabalho, temiam o castigo, entre outras. Esses adjetivos eram usados não apenas para 

desqualificar os bantos, mas também outros povos oriundos do continente africano e povos 

indígenas, todavia recaíram sem filtros ou piedade sobre banto. 

Ainda, de acordo com Lopes, banto foi um nome criado por W.H. Bleck, para uma 

designação linguística. Já bantos compreende “todos os grupos étnicos negro-africanos do 

centro, do sul e do leste do continente que apresentam características linguísticas e um modo 

de vida comum.” (LOPES, 2006, p. 105).  

 

Banto é uma termo português que designa um grande número de línguas e dialetos 

negro-africanos; segundo Balandier (1968 c, p.64), foi utilizado pela primeira vez em 

1862 por Wilhelme Bleck, filólogo alemão, que o empregou para caracterizar aqueles 

falares nos quais a palavra que nomeia os seres humanos é sempre – com 

pouquíssimas variações – ba – ntu (singular: mu-ntu), sendo ntu o radical e ba o 

prefixo plural.  (LOPES, 2012, p. 18) 

 

Alguns elementos trazidos pelos bantos foram incorporados, atualizados e recriados no 

modo de vida do povo brasileiro e podem ser encontrados em sua língua, em suas formas 

celebratórias (religiosas e festivas), em suas manifestações populares, em suas danças e em 

sua musicalidade (ritmo, canto, instrumento). Conforme ponderou importante pesquisador das 

influências bantas na cultura brasileira, o etnomusicólogo Kazadi Wa Mukuna: 

A presença dos africanos e seus descendentes, durante quase cinco séculos, no cenário 

brasileiro, deixou valiosos elementos culturais do velho mundo cujas marcas 

persistem em várias facetas da expressão artística. Na música, esses elementos, 

juntamente com elementos das fontes indígenas e europeias, forneceram um solo fértil 

para o crescimento de várias formas (religiosas e profanas) que serviram nas décadas 

passadas como tópico para inúmeros estudos, tamto de musicólogos como de 

folcloristas. (MUKUNA, 2000, p. 87).  

 

Os sambas de umbigada, por exemplo, tem origem nos antigos batuques africanos 

introduzidos no Brasil a partir do processo de escravidão. O termo batuque segundo Câmara 
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Cascudo (2012) é uma denominação comum e generalizante para toda dança de negros da 

África e foi um nome dado pelos portugueses, a partir do verbo “bater”. Mukuna (2000) traz o 

termo batuque para designar algumas danças de umbigada consideradas percussoras do atual 

samba. Ainda sobre os batuques, Cascudo a partir dos estudos de Alfredo de Sarmento aponta 

que eles podiam se constituir em círculo onde no centro, um casal, depois de executar uma 

variedade de passos dava uma umbigada conhecida por semba.  

Sobre o termo samba, Cascudo traz a seguinte definição: 

 

Baile popular urbano e rural, sinônimo de pagode, função, fobó, arrasta-pé, balança-

flandre (Alagoas), forrobodó, fungangá. Dança popular em todo o Brasil. Dança de 

roda, inicialmente o mesmo batuque é atualmente dançado, como elemento citadino, 

com par enlaçado. Determinou o verbo sambar, dançar, e sambista, quem canta ou 

dança o samba. Provém de semba, umbigada em Loanda.(CASCUDO, 2012, p. 629) 

 

De acordo com Mukuna (2000) a atribuição feita por alguns escritores ao apontar que 

samba é derivado de semba ainda é hipotético. Embora, pesquisas recentes apontando que na 

área do Congo-Angola a palavra semba é usada para denominar o samba brasileiro. 

No Novo dicionário Banto do Brasil, de autoria de Nei Lopes (2012), o termo semba é 

definido como “espécie de dança, do quimbundo semba, umbigada” (p.232).  

Assim, os sambas de umbigadas referem-se a todas as manifestações que tem presença 

da umbigada, ou a menção da mesma. Dentre elas temos o Jongo, o Samba de Roda, o 

Tambor de Crioula, o Batuque, entre outros. Na musicalidade dessas manifestações, 

encontramos algumas características comuns que são: a presença central do tambor, que é 

percutido com as mãos e produzido com um pedaço de tronco ocado, coberto por pele de 

animal e afinado por meio do calor (fogo). Em alguns casos os tambores são saudados pelos 

dançarinos durante o ritual e em alguns o acento forte marca o tempo da umbigada da dupla, 

como é o caso do Batuque de umbigada e do Tambor de crioula. Quanto às vozes, podem 

alternar em coro/solo e no canto temas relacionados ao contexto histórico, social e 

comunidade, ao sagrado e profano.  

Além dos sambas de umbigada, podemos perceber a influência banto em outras 

performances tradicionais brasileiras, com, por exemplo, a Capoeira e a Congada. A congada 

ou congado, é uma dança dramática
8
 e representa a coroação (prática que abrangia os 

sudaneses e os bantos) de um rei/rainha negros, é constituído por um cortejo com evoluções 

de passos e cantos (CASCUDO, 2012). 

                                                           
8
Dança Drámatica é uma categoria utilizada por Mário de Andrade para folguedos que tenham a presença de 

enredo e personagens.  Ver Andrade, Mario de.  Danças dramáticas do Brasil (198). 
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Sobre a coroação de reis negros e as festividades promovidas por Irmandades Negras, 

a pesquisadora Marianna Monteiro em artigo escrito em parceria com Paulo Dias, pondera: 

 

[...] No interior das irmandades negras de nossa senhora do Rosário, são Benedito, 

santa Ifigênia, articularam-se instâncias religiosas e políticas em dois registros: essas 

entidades eram, ao mesmo tempo, promotoras dos cultos públicos católicos e dos 

rituais de coroação de reis e rainhas, os quais, ao incluírem cantos e danças 

acompanhados por instrumentos de percussão, reconstruíam aspectos da cultura e da 

religiosidade africana no interior de instituições tipicamente europeias. A presença 

dos reinados africanos nas procissões refletia, assim, a articulação entre tradições 

políticas e religiosas africanas e formas políticas e religiosas portuguesas. Tolerados 

pelas autoridades, integravam as grandes festividades públicas setecentistas, sendo 

motivo de admiração dos letrados nos panegíricos festivos que descrevem sua 

imponência e beleza, sem, contudo, atribuir-lhes um poder político legítimo. 

(MONTEIRO e DIAS, 2010, p. 346) 

 

No Dicionário do Folclore Brasileiro, Cascudo (2012, p. 218-219) nos aponta três 

elementos importantes na constituição da congada:  

 

A) coroação dos Reis do Congo;  

B) préstitos e embaixadas;  

C) reminiscências de bailados guerreiros, documentativos de lutas, e a 

reminiscências da Rainha Njinga Nbandi, Rainha de Angola, falecida em 17 de 

dezembro de 1663, a famosa Rainha Ginga, defensora da autonomia de seu reinado 

contra os portugueses.  

 

 A respeito desse último elemento apontado por Cascudo é importante ressaltar que não 

é são em todos os reinados que a figura, ou mesmo reminiscência, da Rainha Nzinga aparece. 

Todavia essa é uma temática especialmente interessante de ser abordada nesse trabalho, já que 

o espetáculo Por cima do mar eu vim, além de contar a história da rainha, buscou também na 

Congada motivações de póeticas musicais e de dança. 

A presença simbólica da Rainha Nzinga, também conhecida como Ana Ginga, pode 

ser percebida na Capoeira em seu mais importante elemento “coreográfico”, a ginga. Embora 

não haja estudos aprofundados que comprovem a relação direta entre a ginga da Capoeira e a 

Rainha Ana Ginga o fato é que ambas são conhecidas pelas suas habilidades de negociar, 

articulando sabiamente o atacar e o defender.  

Assim, a Capoeira, especificamente a Capoeira Angola, também foi uma expressão 

importante para o processo criativo do espetáculo em questão, tanto no que diz respeito a 

musicalidade como na movimentação. A capoeira é outra manifestação popular considerada 

de origem africana banto, mistura golpes (ataque e defesa) dança e musicalidade.  

Sua origem é bastante discutida, embora Lopes (2006) nos aponta que muitos 

escritores acreditam que ela era a arte marcial do povo banto. Seu nome é tupi, e pode 
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significar um cesto de transportar aves que os negros utilizavam ou o mato ralo onde os 

negros se refugiavam para fazer tal prática. Afirma ainda tratar-se de uma dança-luta 

originada de práticas de povos ao sul de Angola. Estudos históricos mais recentes
9
 sobre a 

prática da Capoeira indicam com mais precisão que se trata de uma prática afro-brasileira, isto 

é, elaborada por africanos e seus descendentes no território brasileiro, tendo articulado, ao 

longo de seu desenvolvimento e consolidação, para sua própria sobrevivência, aspectos 

lúdicos, artísticos e marciais. Diferentemente dos sambas de umbigada, na Capoeira ao invés 

do tambor, embora este também esteja presente na roda, é melhor representada pelo berimbau.  

Segundo Mukuna (2000) é bem difícil indicar a origem do berimbau entre os bantos, 

mas nas regiões costeiras de Angola o uso de um arco musical era bastante presente e sua 

descrição sugere a forma da qual o modelo brasileiro se derivou. O instrumento tinha uma 

semelhança na técnica de execução onde o tocador usava a boca da cabaça como ressoador. 

Na execução, o músico movimentava a cabaça aproximando e afastando de seu peito, o que 

alterava a vibração do ressoador, fazendo com que se gerasse uma possível melodia. A 

posição do arco era na diagonal e enconstava no chão.  

Além do berimbau, outro instrumento banto, segundo o pesquisador Mukuna (2000) 

que foi detectado foi o chocalho de cesto que aqui no Brasil é conhecido como caxixi. Possui 

tamanho variável e foi usado em algumas regiões para carregar produtos agrícolas e em 

cerimônias de iniciação juntamente com o tambor de fricção (cuíca). Outras regiões 

substituem os cestos por chocalhos de lata que continham sementes secas.  

Por fim, além dos sambas de umbigada, da Congada e da Capoeira Angola, outra 

manifestação brasileira de influência africana foi importante para o processo criativo do 

espetáculo que neste trabalho é abordado, o Candomblé. Embora a palavra candomblé seja de 

origem banto, os candomblés no Brasil, como prática religiosa, se constituíram como tal a 

partir de forte influência Iorubá, mesmo os candomblés designados como Angola, ou Congo-

Angola. De modo geral, o candomblé como prática religiosa afro-brasileira se organiza em 

torno do culto e devoção a orixás/nkisis/voduns, que se manifestam por meio do corpo de seus 

“filhos”. Esses santos (orixás, nkisi e voduns) são louvados com ritmos, toques, danças, 

comidas e sacríficios específicos.  

 

                                                           
9 Ver PIRES, Antonio Liberac Cardoso Simões. Movimento da Cultura afro-brasileira: a formação da capoeira 

comtemporânea 1890 – 1950. Tese de doutorado, Unicamp. 2001 e SOARES, Carlos Eugênio Líbano, A 

capoeira escrava e outras tradições rebeldes no Rio de Janeiro (1808 – 1850), Campinas, SP, Ed. da Unicamp, 

2002. 
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[...] Os corpos trazem em si a divindade e permitem o trânsito delas entre Duílo 

(Orun) e o Mungongo (Aiyê) para estabelecer uma das formas de contato que orixás, 

inquices e voduns têm com o restante das comunidades. É nos corpos que orixás, 

voduns e inquices se manifestam para confraternizar e confirmar a instância da 

ancestralidade, através do transe. É neles que elas dançam, festejando, ensinando 

[...] (NASCIMENTO, 2016, p. 160). 

 

 

No espetáculo Por cima do mar eu vim, a influência do Candomblé aparece nesse 

encontro de nações Keto e Angola. Utilizamos ritmos da nação ketu como opanijé e adoró 

onde fizemos menção a Matamba, região onde nasceu Nzinga e o nkisi feminino.  

Discutir as ressonâncias da musicalidade afro-brasileira no espetáculo Por cima do 

mar eu vim, passa indubitavelmente por reconhecer e valorizar a contribuição banto para a 

formação cultural do povo brasileiro. Essa contribuição que pode ser reconhecida nas citadas 

performances tradicionais chegam ao repertório do Núcleo Coletivo 22 e, consequentemente, 

ao processo de criação do espetáculo, a partir de algumas trajetórias que atravessam o grupo e 

que perpassam lugares onde estas tradições foram praticadas, sobretudo na cidade de São 

Paulo, onde o grupo se desenvolveu. Nesse sentido, vale a pena citar que na década de 90 a 

capital paulistana viveu um fenômeno de reinvenção e atualização de manifestações populares 

como práticas espetaculares e também de lazer e estudo através de núcleos como: o Abaçaí 

(Balé Folclórico de São Paulo); o Centro de Capoeira Angola Angoleiro Sim Sinhô – SP; 

Morro do Querosene – SP; Associação Cultural Cachoeira – SP; as mais variadas formas 

celebratórias (festivas e religiosas) das manifestações populares que os integrantes do Núcleo 

tiveram a oportunidade de vivenciar.  

Além dessa vivência do grupo, é também importante mencionar que o tema da 

Capoeira Angola e dos sambas de umbigada foi discutido pela diretora da companhia em sua 

tese de doutrorado intitulada “O Corpo Limiar e as Encruzilhadas: A Capoeira Angola e os 

Sambas de Umbigada no processo de criação em Dança Brasileira Contemporânea”, 

defendida no ano de 2010 no Instituto de Artes da Unicamp. 

 

1.3 Ressonâncias de corpo e som 
 

O corpo pode produzir uma variedade de sons. Além da voz (grave, médio e agudo) 

podemos listar outras possibilidades sonoras, entre elas: palma, espirro, respiração, 

batimentos do coração, soluço, estalar de dedos, entre outros. No contexto do cotidiano por 

vezes não visualizamos o potencial sonoro de nosso corpo, que produz vibração em muitas 

situações.  
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Tratamos no contexto deste estudo a ressonância, como um fenômeno relacional em 

que um corpo vibra ao ser atingido por vibrações produzidas por outro corpo sonoro. Logo, 

quando o corpo humano sente um determinado ritmo ele se afeta, seja num susto quando algo 

cai no chão e provoca um barulho estrondoso, ou quando alguém é chamado por psiu ou 

assobio. No contexto das Artes Cênicas esse afetar do corpo por meio de estímulos sonoros 

pode alcançar dimensões ainda maiores se utilizados de forma consciente, mobilizando uma 

técnica corporal que instaura a determinada presença e a atitude cênica. 

A noção de ressonância é de suma importância para esse trabalho, uma vez que 

simboliza, desde o título desta dissertação, as relações entre cena e a musicalidade afro-

brasileira no espetáculo Por cima do mar eu vim.  

Em um processo de criação em Artes da Cena pode-se experiênciar outro 

espaço/tempo, isto é, uma vivência em que as percepções e os sentidos estão dilatados, 

possibilitando uma capitação e interpretação diferenciada de sons. É por meio desse conjunto 

de sentidos aliado a determinadas vibrações que o intérprete lida com sua pré-expressividade 

até chegar à expressividade. 

 

O nível que se ocupa de como tornar cenicamente viva a energia do ator, ou seja, de 

fazer com que ele se torne uma presença que atrai imediatamente a atenção do 

espectador, é o nível pré-expressivo [...]. Esse substrato pré-expressivo faz parte do 

nível da expressão, da totalidade percebida pelo espectador. No entanto, ao nível de 

mantê-los separados do processo de trabalho, o ator pode intervir no nível pré-

expressivo, como se, nessa fase, o objetivo principal fosse a energia, a presença, o 

bios de suas ações, e não seu significado. Então, concebido dessa maneira, o nível 

pré-expressivo é um nível operacional: não é um nível que pode ser separado da 

expressão, mas uma categoria pragmática, uma práxis que, no decorrer do processo 

do trabalho, visa fortalecer o bios cênico do ator. (BARBA; SAVARESE, 2012, p. 

228). 

 

 

Assim, considerando o que Barba e Savarese (2012) discutem sobre o trabalho do 

atuante, onde a pré-expressividade é a base do trabalho do ator, buscando apreender e treinar 

uma técnica, articulando ações físicas, vocais e e ainda a ponderação de Casey (1996), sobre o 

fato de a percepção não ser passiva e sim sinestésica, pode-se compreender que no ato da 

criação artística há um cruzamento de informações e sensações a serem processadas, criadas e 

recriadas para a construção da expressividade e consequentemente de uma dramaturgia 

corporal.  

Deste modo, em um processo criativo a musicalidade pode atuar como um lugar de 

acesso, um dispositivo de condução a um outro estado corporal, além de compor o resultado 

estético, isto é, o produto final. Entende-se aqui por dispositivos mecanismos utilizados para 
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conduzir os atuantes em suas ações corporais e vocais, tais como imagens, vídeos, textos, 

cheiros, sensações e emoções na construção da cena ou mesmo de persongens. Neste 

contexto, a musicalidade, na qualidade de dispositivo não atua como algo neutro e sim a partir 

de estéticas e identidades intencionadas, ou seja, escolhidas a partir de desejos e afinidades do 

grupo ou proposta artística. 

Ao passo que uma palma, espirro, soluço, som de algo caindo no chão, barulho da 

chuva ou do vento pode ser utilizados como dispositivos sonoros “neutros”, a música 

inevitalmente traz referências culturais específicas. Logo, o som do tambor ressoa no corpo 

do intérprete-criador acionando um imaginário, sensações e repertórios diferentes que um 

outro instrumento poderia causar. 

Ao considerarmos o trabalho do intérprete-criador desde a construção de um corpo 

disponível e dilatado, capaz de construir um texto a partir de sua própria ação, visualizaremos 

esses estímulos como algo fundamental na construção de dramurtugias que não se apoiam 

apenas em textos (escrito) pré-estabelecidos. Nesse sentido podemos redimensionar a 

afirmação de Pavis (2015, p. 30), sobre o termo intéprete, como sendo “aquele que faz 

significar o texto de uma maneira nova a cada interpretação”, não apenas para o texto falado, 

mas também para as escritas do corpo. 

Em relação à importância da musicalidade nas manifestações afro-brasileira, Viana e 

Rios (2016) nos trazem a história do Moçambique de Tonho Pretinho, no livro intitulado “Na 

Angola tem: Moçambique do Tonho Pretinho”, ao afirmarem que a música e os cantos são 

elementos centrais desta manifestação. 

 

A música e os cantos são fundamentais na manifestação e exercem papel central na 

devoção e na intermediação com o plano do sagrado. Por meio deles, Tonho 

Pretinho e seu Moçambique acessam a esfera do divino, louvam os santos e se 

comunicam com os espíritos dos ancestrais e com as entidades protetoras. (VIANA; 

RIOS, 2016, p. 25) 

 

Assim como no Moçambique de Tonho Pretinho, percebemos essa mesma potência de 

conexão divina nas outras performances negras tradicionais que fizeram parte do processo de 

criação do espetáculo Por cima do mar eu vim. Assim, essa consciência e escolha não foram, 

evidentemente, aleatórias já que se buscou em cada toque, instrumento e canto uma conexão 

com a ancestralidade, também entendida em sua dimensão com o sagrado.  É nesse estado, 

nesse espaço/tempo distinto que o intérprete-criador revisita, recupera e cria 

comportamentos/ações corporais, tecendo assim a sua dramaturgia corporal movida por uma 
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espécie de “transe”. Silva (2010) a partir de seus estudos em relação às manifestações 

populares nos traz a seguinte definição do termo “transe”: 

 

No ritual da capoeira angola e nos sambas de umbigada, os participantes são eles 

próprios durante todo o tempo, não há incorporação e nem representação de outro 

ser. A “espécie de transe” (“trânsito”) seria, na verdade, o estado de jogo, 

promovido, pela relação paidia e ludus, isto é, a entrega e envolvimento potencial do 

brincante estimulada ou mesmo propiciada pela estrutura do evento, a saber – a 

musicalidade, as relações de jogo e as matrizes corporais.  Nesse contexto, a paidia 

diz respeito à disponibilidade do brincante de se envolver com o evento de forma 

espontânea, com abertura para que as corporeidades próprias da capoeira angola e 

dos sambas de umbigada se atualizem. (SILVA, 2010, p. 98). 

 

 

A musicalidade afro-brasileira como dispositivo pode atuar tanto no sentido de instigar 

como acionar o imaginário. Sobre isso Steven Feld apresenta o conceito acustemologia para 

designar a “exploração das sensibilidades sonoras”(1996, p.97), que diz respeito à maneira 

que, por meio da exploração sonora as memórias, são ativadas e corporificadas. 

 

A acustemologia significa uma exploração das sensibilidades sonoras, 

especificamente das maneiras pelas quais o som é central para fazer sentido, para o 

conhecimento, para a verdade experiencial. Isso parece particularmente relevante 

para a compreensão da interação do som e equilíbrio sentido, na sensação e 

sensualidade da colocação, de fazer lugar. Pois os lugares são tão potencialmente 

reverberantes como reflexivos, e as suas experiências incorporadas e suas memórias 

podem atrair significativamente a interação dessa ressonância e reflexividade. ” 

(FELD, 1996, p. 97). 

 

 As memórias podem ser individuais ou coletivas. Não é preciso vivenciar um 

determinado fato para se lembrar dele, pois, a lembrança é construída pelas afetividades e se 

dá mediante o convívio social que o sujeito constitui com outros sujeitos ou grupos sociais 

nos quais  esteve/está inserido. É dessa maneira que acredito que os ritmos e canções das 

performances tradicionais são capazes de comover, mesmo as pessoas que não 

necessariamente tem uma ancestralidade (genética) africana. Essas musicalidades carregam 

em si um imaginário e inconsciente coletivo. Cabe salientar ainda que o fato da história dos 

africanos e seus descendentes terem sido marcadas pelo horror da colonização parece tornar 

essas memórias ainda mais comoventes.  

Para Maurice Halbwachs, o sujeito lembra porque faz parte de um ou mais grupo, “... 

lembranças permanecem coletivas, e elas nos são lembradas pelos outros, mesmo que se trate 

de acontecimentos nos quais só nós estivemos envolvidos, e com objetos que só nós vimos. É 

porque em realidade, nunca estamos sós.” (HALBWACHS, 2004, s/n). Assim os grupos 
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também podem determinar os lugares de preservação dessa memória, seja por resistência, 

afirmação da identidade ou preservação de valores culturais e sociais. 

Para muitos povos africanos a música tem papel e função em todos os aspectos da 

vida, do nascimento à morte. Para os vivos, pode ser uma ferramenta didática usada para 

instruir os membros de uma geração mais jovem a seus papéis como membros efetivos de 

suas comunidades. Por meio dela, mantém-se viva uma comunicação e que passa 

ensinamentos de geração para geração.  

Em muitas performances tradicionais que tem alguma dimensão do sagrado (Jongo, 

Capoeira Angola, Tambor de Crioula, Batuque, Candomblé, Congada...), vemos a presença 

forte do tambor. Em sua maioria são feitos de um pedaço de tronco de uma árvore, o centro é 

oco, coberto por uma pele de algum animal presa com pregos, grampos, cola, etc. E na 

maioria das vezes percutidos com as mãos, com excessão do candomblé ketu que são tocados 

com aquidavis
10

. 

É no toque do tambor que africanos e seus descendentes espalhados na América em 

diáspora encontram histórias, ensinamentos, diversão e com o sagrado. A musicalidade afro-

brasileira carrega um “lugar” de memória e aqui podemos também estender a noção de lugar a 

partir do discutido por Edward Casey (1996, p. 24), que aponta que os lugares “[...] reúnem 

experiências e histórias, mesmo línguas e pensamentos. Pense apenas no que significa voltar 

para um lugar que você conhece, encontrando-o cheio de lembranças e expectativas, coisas 

antigas e coisas novas, o familiar e o estranho [...]”, pensando o lugar não apenas em sua 

fisicalidade.  

Neste entendimento, podemos afirmar que as ressonâncias do ritmo no corpo 

provocadas pelas vibrações do instrumento percussivo, podem acionar memórias e lugares 

liminares específicos de determinado contexto cultural, pois em consonância com o que 

afirma a historiadora Maria Antonieta Antonacci (2014), compreendemos que as cosmogonias 

africanas e culturas negras da diáspora em suas pesquisas, aponta que herdeiros de matrizes 

africanas vivem intercambios cósmicos, sendo o corpo a expressão dessa mediação. A partir dos 

estudos de Hampátê Bâ, ela nos aponta que o corpo é considerado um “arquivo vivo”, um 

arquivo de memórias sem fronteiras de tempo e espaço, alheias as “lâminas cartesianas” que 

fatiaram o mundo.   

Nesse “intercâmbio” entre passado e presente, tais ressonâncias colaboraram na 

instauração de um determinado espaço/tempo onde o corpo se encontra em estado de límen. 

                                                           
10

Aguidaves são varetas utilizadas para o toque dos atabaques no candomblé feitas dos galhos de arvores 

sagradas para o candomblé.  
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Sobre esse estado, Ligiéro (2012, p. 25) diz: “Um límen é um limiar ou peitoral, uma fina 

faixa, nem dentro, nem fora de uma construção ou sala, ligando um espaço a outro”. Ainda 

sobre este estado, Renata de Lima Silva (2012, p. 69) nos aponta que o “corpo limiar é o 

próprio corpo da encruzilhada, entre o passado e o presente, o sagrado e o profano, o eu e o 

outro”.  É um ritual de retorno, de estar entre, de acessar e transformar codificações corporais. 

É nesse estado limiar que a memória coletiva e ancestral é ativada e com ela os desejos de 

preservação dessa cultura que ainda hoje é dominada e subjugada como inferior. 

 

Do corpo e de seus prolongamentos materiais e acústicos afloram índices de 

costumes africanos e perfis de seu documento/monumentos, desdobrando 

interrogações à história. Nesses ensaios, herdeiros de ancestralidades africanas 

expressam seus universos, referentes mentais e epistemológicos em corpos e 

imaginários culturalmente plasmados. (ANTONACCI, 2014, p. 201-202). 

 

Por fim, se considerarmos o corpo em seu potencial discursivo veremos o esculpir na 

memória, na história e na cultura, sua própria identidade e no caso do intérprete-criador seu 

discurso cênico, construído a partir de determinados dispositivos.  É nesse sentido que nos 

parece que o espetáculo Por cima do mar eu vim se insere em uma cena de perforamane negra 

contemporânea, ao evocar a força e presença da musicalidade afro-brasileira como dispositivo 

para construção dramatúrgica afro-referenciada.  Isso é claro, sem isolar a questão da 

musicalidade de outros dispositivos também utilizados pelo grupo, tais como matrizes 

corporais e narrativas, todavia vale mencionar que na trama do espetáculo a música é um 

importante agenciador de sentidos. 
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CAPÍTULO II - POR CIMA DO MAR EU CHEGUEI 
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Na trajetória do Núcleo Coletivo 22, talvez uma de suas produções mais expressivas 

seja o espetáculo Por cima do mar eu vim, que historicamente, nasce de uma primeira 

iniciativa em 2011,  com o projeto de conclusão do então estudante do Curso de Artes 

Cênicas da Escola de Música e Artes Cênicas, da UFG, Vinicius Bolivar, que motivado pelo 

seu interesse em abordar na criação teatral figuras arquetípicas que aparecem na Umbanda, 

procura  Renata Lima como orientadora. Assim, a partir da figura de Zé Pelintra, aliado a 

outros elementos do ritual religioso, surge o espetáculo chamado O Dono do Corpo. 

Em uma articulação parecida entre arte, vida e estudos acadêmicos em 2013, outro 

trabalho é montado, a partir do trabalho de conclusão de curso de Artes Cências (UFG) de 

Lorena Fonte, que interessada nas articulações entre teatro, contação de histórias e capoeira, 

realiza, também sob orientação de Renata,  a cena De lá pra cá Nzinga Vem Gingar, contando 

a história da Rainha Nzinga.  

Em 2014, surge a possibilidade de articular os dois projetos em uma só proposta, para 

concorrer a edital de fomento a produções culturais. A proposta foi intitulada de Kalunga 

Grande e tendo sido aprovada na Lei Municipal de Incentivo à cultura de Goiânia (Edital 

001/2014), possibilitou a criação de Por cima do mar eu vim, agregando ao elenco Diego 

Amaral e eu, Flávia Honorato.  

 

2.1 Primeiras ondas: O Dono do corpo e De lá pra cá Nzinga vem gingar 

 

O Dono do Corpo 

No meio da encruzilhada, entre a cena e o ritual existe um corpo que se tranfigura em 

movimento e som ao ser atravessado por outros corpos. O do velho sofrido, humilde e 

caridoso e o do malandro, astudo e sedutor. 

De quem é esse corpo? 

É meu, é seu ou de quem já morreu? 

“O Dono do Corpo”, traz para cena, em um espaço entre o teatro e a dança, notícias de 

um certo José.  

Você conhece o Seu Zé? 

Ele mora em algum lugar entre o passao e o presente, entre a direita e a esquerda, 

entre a linha das almas e o povo da rua. Ali na fronteira entre o ceu e a terra, bem na 

divisa entre o que dizem ser deus e o diabo. Esse Zé, o Seu Zé, mora bem aqui... 

Dentro de mim. 

(Sinopse da Cena Teatral, O Dono do Corpo, 2011) 

 

O título da cena teatral é baseado na célebre obra de Muniz Sodré (1998) “Samba, o 

dono do corpo”, em que o autor nos remete às vinculações religiosas do samba, invocando a 

figura de Exu, orixá e mensageiro. 
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 O trabalho cênico é baseado na figura arquetípica de Zé Pilintra, que se manifesta nos 

terreiros de umbanda, mas também, com menos frequência, em outras manifestações 

populares afro-brasileiras, como é o caso do Moçambique de Tonho Pretinho, na cidade de 

Itapecerica, em Minas Gerais.   

 A umbanda pode, a grosso modo, ser compreendida como uma prática religiosa que se 

constitui nas confluências entre religiosidades de matriz africana (banto e ioruba), espiritismo 

kardecista e o catolicismo. Segundo Ortiz (1999) a religião fundamenta-se no culto dos 

espíritos e é pela manifestação destes, no corpo do médium, que ela funciona e faz viver suas 

divindades; através do transe, realiza-se assim a passagem entre o mundo sagrado dos deuses 

e o mundo profano dos homens. O autor também pontua que diferentemente do candomblé, 

na umbanda as reproduções ligadas à mitologia africana, as aventuras e desventuras dos 

deuses, desaparecem. Os orixás cedem lugar agora às entidades como, caboclos índios, 

boiadeiros, baianos, cangaceiros, marinheiros, pretos-velhos, crianças, ciganos, e exus. 

 As manifestações que fazem parte do ritual umbandista foram agrupadas por Ortiz 

(1999, p.71) como: Espíritos de luz: caboclos, pretos-velhos e crianças e Espíritos das trevas: 

os exus. Aqui é evidente, que opera uma concepção maniqueísta e cristã do mundo, que se 

divide entre o bem e o mal. Nesta concepção, o grande mensageiro Exú, primeiro orixá do 

panteação Iorubá, figura fundamental de ligação entre os seres humanos e os orixás é 

transfigurada da linha de exus. Todavia, essa divisão maniqueísta pode ser amenizada nas 

noções de uma linha da direita e uma linha da esquerda que são fundamentalmente 

complementares e coexistentes. Nesse sentido, Zé Pilintra seria a única entidade aceita nas 

duas linhas e que malandramente transita pelos dois mundos (NASCIMENTO, 2011).  

 Vinicius Bolivar Nascimento relata em seu trabalho de conclusão do curso como se 

deu o processo de criação da cena teatral, apesar de longa acredito ser relevante retratar o 

relato nas palavras do próprio artista-pesquisador: 

 

O processo de criação da cena se deu por meio de exercícios/estímulos para utilização 

das impressões e sensações obtidas no campo e também lembranças já impressas no 

meu corpo. Afinal sabemos que o trabalho de ator não está deslocado das nossas 

vivencias pessoais. Desenhos de Kiko Dinucci, que aqui espalhadas por todo o texto, 

também foram utilizadas como “portas de entrada” para o jogo de experimentação 

cênica. Além dessas imagens utilizamos também alguns símbolos presentes no ritual 

da umbanda, selecionados a partir da experiência pessoal com a manifestação 

religiosa e também da pesquisa de campo. Os desenhos e alguns símbolos que já 

haviam nos surgido como elementos de estimulo para a criação, que citaremos mais 

adiante, foram se desencadeando para algo parecido com o quê Ferracini (2006), 

chama de “blocos” e aqui chamaremos de pontos ou lugares/momentos. [...] 

(NASCIMENTO, 2011, p. 29) 
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 Os lugares momentos
11

 selecionados neste processo de investigação cênica foram: 

Ponto da vela; Ponto do Preto velho, Ponto Cantado, Encruzilhada e Ponto riscado. Esta 

seleção corresponde a ações, símbolos ou repertório vivenciado pelo artista-pesquisador em 

sua inserção no campo de pesquisa, a saber, um terreiro de umbanda localizado na cidade de 

Aparecida de Goiânia, mas também de sua própria experiência como umbandista.  

 
A vela é um objeto forte em significados para o universo religioso, representando um 

elo com o sobrenatural. O ato de acender uma vela para uma oração pode ser 

entendida como uma espécie de conexão com o sagrado. Essa ação no “jogo de 

dentro” foi utilizada como uma porta de entrada para um tempo/espaço “ritualístico.” 

O ponto do Preto velho é um dos que mais me cativa. Ele surge logo após a vela, 

criando esse elo direto com o passado, mas também com o futuro. Um túnel do tempo 

onde se revive a ancestralidade, do mesmo modo que está ligada a velhice que ainda 

virá. A idéia/sensação que temos nessa imagem faz referência direta ao Preto Velho 

que se manifesta nos ritos da umbanda e também o jogo de uma das facetas a qual a 

entidade Zé Pilintra se manifesta – a linha das almas. A idéia de definir um 

lugar/momento como sendo o Ponto cantado, parte da constatação da importância da 

música no ritual da umbanda. 

“Oi Zé quando vem lá de Alagoas  

Toma cuidado com o balanço da canoa 

Oi Zé, faça tudo o que quiser 

Só não maltrate o coração dessa mulher.” 

A escolha do ponto acima citado foi definida antes mesmo de ele ser apresentado para 

minha orientadora, pois eu tinha a certeza que ela iria se apaixonar pelo ponto 

cantado, dito e feito. Assim como diz o ditado esse ponto surgiu como uma “mão na 

roda”, pois estava composto exatamente da forma como queríamos: 1) o canto não 

fala diretamente no nome de Zé Pelintra, menciona um Zé, que poderia ser qualquer 

Zé nesse mundo. 2) retrata a característica de malandragem presente em Seu Zé. 3) 

fala de sua origem em Alagoas e o balançar da canoa, que pode estar relacionado à 

cachaça e a embriagues.  

A encruzilhada é aqui relacionada ao do povo da rua, é exu quem fala agora, dá 

receitas e aconselha com sua forma mais bruta e direta. Nesse ponto, vemos clara a 

relação de incorporação e do não domínio do corpo. É esse o momento em que o dono 

do corpo se manifesta, brinca, ri e se diverte. Turbulência. 

O ponto riscado como marca “de quem por aqui passou”. Na umbanda essa 

iconografia é utilizada antes ou depois da incorporação da entidade no corpo do 

médium. (NASCIMENTO, 2011, p. 31-33). 

 

                                                           
11

 O lugar/momento são ações corporais, chaves no processo de composição. Movimentação que mpulsiona 

outras ações corporais. (SILVA, 2012, p. 150). 
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Figura 3 – Espetáculo O Dono do Corpo (2011) 

Disponível em: 

https://www.facebook.com/nucleocoletivo22/photos/a.236658776482301/236658833148962/?type=3&theater 

 

De lá pra cá Nzinga vem gingar 

 

Iêeeeee.... 
Ouviram? É grito guerreiro que vem do quilombo! Será Zumbi, grande rei de 

Palmares?  
Pela força e realeza pudera ser, mas esse canto tem som de mulher. 
É Nzinga de Matamba, lá das bandas de Angola. A rainha que guerreava de lá 

enquanto Zumbi lutava de cá, separados pela grandeza do Atlântico e unidos por 

uma história de coragem e astúcia.  
De lá pra cá, Nzinga vem gingar! É uma peça que mistura teatro, dança e capoeira 

para contar pra mulecada a história de uma rainha guerreira, batuta e bambambã, 

que lutou feito capoeira, cheia de malícia e jogo de corpo, em defesa da liberdade de 

seu povo.  
De Nzinga Mbandi Ngola, passou a ser Dona Ana, que virou Ana Ginga que será 

sempre a Rainha Nzinga que chefiou sem preguiça ou covardia a resistência dos 

povos de Ngola e Matamba contra a dominação dos portugueses.  
Filha, irmã, mãe e avó guerreira, Nzinga, vem de lá pra cá, pra gingar e deixar seu 

recado, dado pela atriz e capoeirista Lorena Fonte, acompanhada dos músicos Diego 

Amaral e Noel Carvalho: “se ainda hoje existir por aí algum borocoxô que pensa 

que pode comprar e vender gente é só invocar o meu nome de rainha Mbande e 

convocar milhares de quilombolas pra afugentar essa gentalha. Sou velha e guerreira 

desde menina, portanto eu vos dou a minha bênção que é pra essa molecada brincar 

capoeira, que é bom porque ensina a cair e levantar depressa prepara cada fibra de 

músculo...”. 
De lá pra cá, Nzinga vem gingar! É uma homenagem a uma mulher guerreira que 

viveu de 1582 a 1663 e que lutou durante 4 décadas em defesa de seu povo, 
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deixando sua força marcada na história do que hoje conhecemos como Angola, país 

que tanto alimentou a cultura e imaginário brasileiro. (Sinopse da peça “De lá pra 

cá, Nzinga vem gingar”, 2013) 

 

 Segundo os relatos da artista-pesquisadora Lorena de Oliveira Fonte, a cena teatral em 

questão foi o resultado prático do projeto “Nzinga vai à escola: teatro, capoeira e educação”, 

que surge do interesse de pensar a Capoeira e o Teatro em suas possíveis relações com a 

discussão sobre educação, com o objetivo de realizar e discutir a produção teatral para o 

contexto da escola, que valorize a história da cultura africana e afro-brasileira, utilizando a 

Capoeira Angola como preparação corporal e mola propulsora do processo de criação em 

artes cênicas.  

A partir de um olhar que expande a capoeira para além dela mesma, movimentos e 

ações como rabo de arraia, chamada, meia lua de frente e negativa ganham novos 

nexos de sentidos na cena teatral. Além de reterritorializados em um espaço-tempo 

simbólico, esses padrões de movimentos também foram remodelados, a partir da ideia 

de que ao se conhecer a forma é possível transformar sem incorrer no equívoco de 

tipificações. Assim, o impulso necessário para realizar determinado padrão de 

movimento da capoeira pôde ser utilizado para desenhar no espaço outras 

formas/fôrma, no entanto a partir de uma mesma gênese. (SILVA e OLIVEIRA, 2017, 

p. 155) 

 

 Neste estudo chega-se a figura de Nzinga, justamente pela via da Capoeira Angola já 

que este é o nome do grupo criado por Mestra Janja, Grupo Nzinga de Capoeira Angola, que 

no ano de 2012, participou do evento Ginga Menina, realizado pelo NUPICC, na Faculdade 

de Educação Física e Dança. Na ocasião, Mestra Janja, também conhecida como Prof.ª Dr.ª 

Rosângela Costa Araújo,  da Universidade Federal da Bahia, contou sobre a inspiração do 

nome de seu grupo: “a história de uma guerreira africana que lutou bravamente para defender 

seu povo”. Encontra-se assim, o pré-texto do trabalho de Lorena, que já tinha na capoeira seu 

ponto de partida, uma investigação cênica para a construção de uma cena teatral a partir da 

corporeidade da Capoeira Angola. 
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Figura 4 – De lá pra cá, Nzinga vem gingar – Evento Ginga menina (2013) 

Disponível em: 

https://www.facebook.com/nucleocoletivo22/photos/a.349522198529291/349522488529262/?type=3&theater 

 

 

2.2 Projeto Kalunga Grande 

 

Conforme já mencionado, o espetáculo Por cima do mar eu vim foi uma proposta de 

criação de espetáculo que envolveu as duas montagens cênicas acima descritas, O Dono do 

Corpo e De lá pra cá Nzinga vem gingar. O que a princípio seria uma proposta de circulação 

de duas cenas teatrais acabou por se transformar no projeto Kalunga Grande: 

 

Num território híbrido entre dança, música e cultura populares o Núcleo Coletivo 22, 

apresenta por meio do Projeto Kalunga Grande, fomentado pela Lei Municipal de 

Incentivo à Cultura o espetáculo cênico-musical Por cima do mar eu vim, que trata da 

travessia de africanos escravizados a caminho do Brasil e de sua permanência nesse 

território. O mar, na qualidade de Kalunga Grande, é o símbolo utilizado como um elo 

de ligação entre a história da lendária rainha africana Nzinga Mbandi e figuras 

arquétipicas do imaginário e realidade cultural afro-brasileira. (Release do projeto 

Kalunga Grande, 2015) 

 

 

Assim, KALUNGA GRANDE que partiu do interesse em aproximar, mas sem 

necessariamente misturar, duas grandes figuras lendárias representativas do imaginário social 

afro-brasileiro: a africana Rainha Nzinga Mbandi Ngola que viveu entre 1581 e 1663, 

dedicando toda a sua vida pela luta contra dominação portuguesa no território que hoje é 

Angola e o malandro Seu Zé Pilintra, que segundo consta, viveu na Lapa carioca no início do 

século XIX. 
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Levando-se em consideração a importância que a matriz Banto teve para a formação 

cultural brasileira com a vinda de muitos negros escravizados para o Brasil  de etnias bantas 

(congo, benguela, ovambo, cabinda, angola, macua, angico etc.), colocar Nzinga ao lado de 

Zé Pilintra é por um lado relacionar, aproximar os dois universos e, por outro, destacar a 

maneira particular com que a África banto se reinventou no Brasil. 

Kalunga Grande, no que poderíamos chamar de um “banto brasileiro” é o mar, o 

oceano que liga e ao mesmo tempo separa o Brasil do continente africano. A palavra kalunga 

sem o adjetivo grande, entre outros significados, refere-se à morte – o portal da 

ancestralidade, o elemento que eterniza Nzinga e também Seu Zé Pilintra. 

Metaforizando a Kalunga Grande, o projeto cênico pretende realizar um espetáculo 

que dinamize a experiência estética do espectador em dois momentos/lugares simbólicos e 

espaciais. A guerreira Nzinga se apresenta primeiro, no pátio ou hall do teatro e envolve a 

todos em uma cantoria e um balanço, como o da kalunga grande, conduzindo o público para 

as dependências do teatro. Lá a personagem Nzinga se dissolve no novo contexto - assim 

como cultura banto que foi a principal base do sincretismo religioso no Brasil – dando lugar 

para um atmosfera mais densa e ritualística em que se constrói a figura de Zé Pilintra. Em 

meio ao processo de criação da peça, a figura de Zé Pilintra foi diluída nos arquétipos pomba-

gira, exu, preto-velho e caboclo. 

A palavra Kalunga é de origem do grande tronco linguístico Banto e possui vários 

significados. Dentre eles, uma boneca de madeira, uma divindade do culto banto, um deus 

angolês. É símbolo de poder e ancestralidade. Mari de Nasaré Baiocchi (2013, p.45) aponta 

que “em quimbundo é tratamento de pessoa ilustre, de homem nobre, significando ainda a 

morte, o inferno, o oceano, o senhor. Kalunga é também sinônimo de preto...”. Lopes (2006, 

p. 196) diz que a palavra Kalunga “é do quimbundo e quicongo, que nomeia mar, a divindade 

que o corresponde, e às vezes até mesmo o grande Deus criador”. Dentre todos os 

significados foi na condição de mar que o termo Kalunga foi empregado nesse projeto. Mar 

esse que encontra e separa os dois territórios, o brasileiro e o africano.  Elo de ligação, poder e 

ancestralidade de duas figuras lendárias: Zé Pelintra e Nzinga. 

 

Por cima do mar eu vim 

Por cima do mar eu vou voltar 

Por cima do mar eu vim 

Por cima do mar eu vou volta 
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Este corrido
12

 inspira o nome do espetáculo. Presente nas rodas de capoeira faz alusão 

à travessia dos navios negreiros e o compromisso de retorno que se estabeleceu com os que 

ficaram. Passado e presente se ligam e se recriam em solos brasileiros.  

Metaforizando a Kalunga Grande, o espetáculo dinamiza a experiência estética do 

espectador em dois momentos/lugares simbólicos e espaciais: Brasil/Angola, mundo dos 

vivos/Aruanda, passado/presente. A proposição desse projeto baseou-se, primeiramente, na 

consciência de que a diversidade cultural brasileira deve permear as discussões na área 

artística, sobretudo, no que diz respeito à importância da cultura negra para a formação 

cultural do povo brasileiro. 

 

Por cima do mar eu vim. Atravessei a Kalunga Grande como quem encara a própria 

morte e aqui cheguei. Na travessia, pude pressentir todo mal que ainda estava por 

vir. Com a alma retorcida, chorei e rezei baixinho pra não acordar meu desespero, 

mas não teve jeito. De tanto chorar e rezar, minhas lágrimas e preces se fundiram em 

um único canto. E quando eu cantei deu um balanço no mar que reverberou no meu 

corpo por anos, séculos até... Nessa terra aqui plantei meu sangue e meu suor e dela 

brotou quilombos, batuques, terreiros, samba, capoeira e outras quizombas. Pouco 

antes de partir, Nzinga Mbandi, a rainha que sabia fazer chover, me abençou. Disse 

que eu sentiria medo, mas me recomendou coragem. Aqui estou para contar nossa 

história (Sinopse do espetáculo, 2015). 

 

 

 

Figura 5 – Por cima do mar eu vim 

Foto: Layza Vasconcelos (2015)  

Arquivo pessoal 

                                                           
12

 É um canto na capoeira que acelera o ritmo da roda. Os versos são curtos e simples de modo que o coro repita 

com certa “facilidade”. Podem ser tirados de uma ladainha, ou narrar passagens da vida cotidiana, de um passado 

histórico ou simplesmente da imaginação do cantador. 
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Figura 6 – Cartaz – Projeto Kalunga Grande(2015) 

Disponível em: 

https://www.facebook.com/nucleocoletivo22/photos/a.499354513546058/499051746909668/?type=3&theater 

 

 

2.3 Processos criativos Por cima do mar 

 

Mergulho no mar  

Na profundidade 

no silêncio 

na dor 

no medo  

nas máscaras 

 

Mergulho na verdade que se revela 

Em reinos submersos pela história 

Nas sabedorias 

Nas escritas 

Nas danças 

No toque 

no corpo que se fez presente  
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Mergulho em mim 

Mergulho no outro 

Descubro o profundo 

O particular 

 

Flávia Honorato 

Diário de bordo - 2014 

 

 

A criação tem seu tempo. Não o tempo cotidiano, puramente cronológico, mas o outro 

tempo, o tempo diferenciado. Tempo de pesquisa, tempo de mergulhar no vazio e em 

intensidades, que acompanham um tempo de recolher, de pensar/repensar, de experimentar, as 

vezes até de desistir e recomeçar. Um que precisa ser individual e ao mesmo tempo coletivo 

quando se trata de um processo de criação em grupo. 

Cada etapa deste tempo possui suas complexidades, e o corpo, como centro do 

processo criativo, vai buscando estratégias de perceber, assimilar, aprender e guardar vivos os 

registros criados.  

O corpo é composto por diferentes camadas: pele, músculo, osso, víceras e sua 

subjetividade. Todas essas camadas devem ser levadas em consideração no trabalho criativo. 

É na investigação (pesquisa de campo e sala de ensaio) que necessitamos colocar o corpo em 

risco, em desequilíbrio, propor estímulos externos, internos e outras sensações para atingir 

essas camadas. Há várias possibilidades de estímulos: texto, imagem, cheiro, exercícios 

físicos, a musicalidade, a relação com o outro, entre outras. Estímulos que considero, aqui, 

como veículos de acessos – dispositivos. 

Para os intérpretes-criadores, não basta vivenciar todas essas possibilidades de 

estímulos, deve-se absorve-lás no corpo, traduzi-las em ações e, posteriormente, em partituras 

corporais, que são um sequenciamento organizacional de ações selecionadas durante um 

processo de investigação pautado no movimento. Além disso, devem ter consciência e 

controle de todo o caminho para “chegar” nessas partituras já criadas e também “sair” delas 

para outros “lugares” e “estados”. 

Nessa busca que é o trabalho do intérprete, nos deparamos com medos, inseguranças e 

angústias. Vontades, impulsos e alegrias. E nesse conflito, nos revelamos em nossa singeleza 

como um corpo despojado, despido, nu. A respeito do corpo despojado Jerzy Grotowisk, em 

seu livro Em busca de um teatro pobre, comenta que:  

 

Tudo está concentrado no amadurecimento do ator, que é expresso por uma tensão 

levada ao extremo, por um completo despojamento, pelo desnudamento do que há 

de mais intimo – tudo isso sem o menor traço de egoísmo ou de auto-satisfação. O 

ator faz uma total doação de si mesmo. Esta é ima técnica de “transe” e de 



52 

integração de todos os poderes corporais e psíquicos do ator, os quais emergem do 

mais íntimo do seu ser e do seu instinto. (GROTOWISK, 1987 p.14).  

 

Na concepção de Burnier (2006, p. 23), “a arte trabalha antes de mais nada com a 

percepção”. É por meio dessa ampliação da percepção que nos tornamos únicos em uma 

totalidade e descobrimos, ao longo da caminhada, nossas singularidades, nossos limites e a 

relação que se estabelece com outro. O processo de criação de um espetáculo teatral envolve o 

trabalho engajado de todos os (as) envolvidos (as) nesta etapa. Cada grupo possui uma 

metodologia de trabalho, sistematizadas ou não, sendo ela a responsável por conduzir todo o 

processo de consciência, percepção, criação e de criação da dramaturgia corporal.  

Dramaturgia corporal são os sentidos expressos na organização no corpo do intérprete 

a partir do conjunto de ações/movimentos investigados durante o processo. Segundo Pavis 

(2015, p. 113), dramaturgia “designa o conjunto das escolhas estéticas e ideológicas que a 

equipe de realização, desde o encenador até o ator, foi levada a fazer”.  

Ainda sobre dramaturgia, Barba e Savarese (1995, p. 68) a define como “o trabalho 

das ações na representação. Uma técnica para organizar os materiais a fim de construir, 

revelar e tecer relações”. Ainda sobre esse assunto, Martins (1997), também pondera que 

dramaturgia se constituiu no conjunto de técnicas e teorias que dão forma a signos 

expressivos e ações que são solicitados para criar a tessitura de uma performance.  

Conforme mencionado anteriormente, as escolhas estéticas, ideológicas e políticas do 

Núcleo Coletivo 22 têm como base o trabalho da diretora artística que, a partir de sua tese de 

doutorado, sistematiza um método de preparação e criação corporal baseado em princípios da 

cultura popular brasileira, mas específico da Capoeira Angola e dos sambas de umbigada. Foi 

na vivência e no experienciar dessas manifestações que ela percebeu a potência geradora de 

energia e de presença cênica dessas manifestações. Um dos procedimentos metodológicos 

construído pela diretora artística em sua tese de doutorado é a instalação corporal.  

A instalação é vista como um trabalho de consciência corporal e transformação do 

corpo (simplesmente corpo ou corpo cotidiano). É um corpo diferenciado. Esse 

processo envolve o ato e efeito de se aliar à imagem de si e à sensação de si através de 

exercícios que acionam um tônus muscular, respiração, equilíbrio e concentração 

distintos do cotidiano. (SILVA, 2012, p. 125) 

 

A instalação corporal é vista como uma técnica que busca ampliar a consciência 

corporal, além de proporcionar um estado potente de expressão e de criação, pois ativa a 

percepção de si, acionando um corpo sensível, e extrapola a dimensão do cotidiano. Para 

Burnier (2009, p. 27), “a verdadeira técnica da arte de ator é aquela que consegue esculpir o 
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corpo e as ações físicas no tempo e no espaço, acordando memórias, dinamizando energias 

potenciais e humanas...”. A instalação corporal é um caminho que prepara o corpo e 

possibilita essa dinamização, pois amplia e instala uma consciência corporal, gerando um 

tempo/espaço diferenciado. 

Assim, o trabalho do intérprete-criador envolve um processo de criar e recriar 

caminhos para uma composição cênica. Esses caminhos podem ser traçados a partir de uma 

estética e de uma identidade do grupo artístico. Durante o processo de construção da 

dramaturgia corporal do espetáculo Por cima do mar eu vim, perpassamos por algumas 

práticas corporais como, por exemplo, Capoeira Angola, alguns sambas de umbigada (Jongo, 

Batuque, Tambor de Crioula), por técnicas e procedimentos de criação como a instalação 

corporal, ginga pessoal, lugar/momento, jogos teatrais e a pesquisa de campo que dialogou e 

subsidiou as práticas e os procedimentos.  

No decorrer do processo, esses procedimentos serviram não apenas para acionar um 

corpo diferenciado e disponível, mas também para assumir uma corporeidade relacionada 

com o contexto afro-brasileiro. Todavia, é importante frisar que esse tipo de trabalho deve ser 

pensado como algo contínuo, pois o corpo do artista da cena está em um processo de 

constante formação. 

 É nesse sentido que Pavis (2015, p. 30) comenta que o intérprete é “aquele que faz 

significar o texto de uma maneira nova a cada interpretação”. E é por meio dessa reconstrução 

que o corpo pode vibrar em diferentes frequências, trazendo à tona um outro tempo/espaço: a 

cena. Sobre isso Burnier (2009, p. 172) também comenta que este “pode ser traduzido por 

restauração dos movimentos, o que reflete a memorização e codificações de ações, ou seja, o 

próprio processo de elaboração e codificação técnica do ator”. Na concepção de Barba e 

Savarese (2012, p. 244) “[...] os performers entram em contato com essas sequências de 

comportamento ao recuperá-las, recordá-las ou, inclusive, ao inventá-las...”. 

Por esse motivo é interessante uma metodologia de trabalho para viabilizar esse 

processo, justificando assim a necessidade de treinamento (preparação corporal) e ensaio, pois 

um trabalho técnico pode, indubitavelmente, potencializar a expressividade do corpo.  

A importância do trabalho de experimentação e exercício do intérprete-criador é algo 

ressaltado pela Antropologia Teatral, que aponta que antes do nível expressivo se tem o nível 

pré-expressivo, como mencionamos anteriormente, trazendo Barba e Savarese (1995). Um 

nível que se ocupa em conduzir a energia do ator cenicamente viva. É nesse nível que 

acontece todo o treinamento corporal. Nessa mesma linha de pensamento o ator e pesquisador 
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Renato Ferracini (2003, p.144) salienta que é nesse nível que “o ator aprende a desenhar e 

manipular as diferentes intensidades de energia e tensão”.  

A preparação corporal do processo de criação de Por cima do mar eu vim abordou, 

entre outros recursos já citados, a Capoeira Angola e os sambas de umbigada, e isso, a nosso 

ver, de alguma maneira possibilitou que o grupo tivesse a oportunidade de acessar memórias 

ancestrais e uma maior identificação com a questão da negritude, para além de um 

desenvolvimento técnico de elementos como força e resistência muscular, flexibilidade, 

postura corporal e ritmo, pois segundo Silva (2012, p. 76) “capoeira e os sambas de umbigada 

têm o seu sentido criado em uma esfera de significação tecida pelo corpo em um devir de 

realidades, tempos e espaços sobrepostos pela força da tradição [...]”.  

Tanto nos jogos teatrais, na instalação corporal, como na ginga pessoal, foi possível a 

dinamização de energias para instaurar um corpo extra cotidiano. A ginga pessoal está aliada 

à ginga da Capoeira que é uma importante movimentação, pois por meio dela o (a) capoeirista 

tem mobilidade, agilidade, consegue se defender e atacar. Todos os movimentos partem dela. 

Ela proporciona ao capoeirista uma dinamização de energia que o coloca atento para qualquer 

eventualidade que possa surgir no jogo. Um corpo brincante, um corpo atento e malicioso. 

Ao aliar a ginga com os elementos da instalação (enraizamento dos pés, arqueamento 

dos joelhos, seta do cóccix, zíper no púbis, cachoeira nos ombros e fio de nylon) o corpo 

ganha outra dinâmica no espaço. A consciência corporal é ampliada e o corpo se instala 

tornando-se único, capaz de fazer ressoar outras possibilidades poéticas. Segundo Silva (2012, 

p. 125) “um corpo instalado é o corpo diferenciado. Ele é sensivelmente preparado para uma 

abordagem extracotidiana do movimento corporal”. 

Por meio da junção de exercícios que estimulam o equilíbrio, a concentração, a 

atenção, o tônus, a respiração e as articulações foi possível o acesso de um tempo/espaço 

limiar.  

Voltando ao processo do espetáculo Por cima do mar eu vim, é importante recuperar 

que esse trabalho começou antes da aprovação do projeto Kalunga Grande na Lei de Incentivo 

à Cultura, no ano de 2014. Nesse período eu já era uma das integrantes do Coletivo 22 e 

juntamente com Lorena Fonte, Vinicius Bolivar e Diego Amaral participei de todo o processo 

de criação do referido espetáculo, atuando em sua primeira parte  como uma guerreira Mbandi 

e, na segunda, como Maria, uma pomba-gira. Sobre Maria, dedicaremos algumas páginas 

mais adiante. Neste tópico, é nosso intuito relatar todo o processo de criação do espetáculo em 
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questão. Nesse sentido, ao utilizar a primeira pessoa do plural (nós) para falar sobre ele, me 

refiro aos integrantes mencionados acima e à diretora artística Renata Lima. 

Após um estudo e entendimento sobre as duas montagens anteriores, O dono do corpo 

e De lá pra cá Nzinga vem gingar, com Vinicius Bolívar e Lorena Fonte (elucidados nos 

tópicos anteriores), iniciamos o trabalho de preparação corporal. Toda a preparação foi feita 

em observância às pesquisas da diretora artística Renata Lima. Por tal razão, e para entender a 

metodologia sugerida por ela, fomos convidados a praticar Capoeira Angola durante seis 

meses. Vinicius Bolívar, Diego Amaral e Lorena Fontes já haviam vivenciado esse processo. 

Mas eu ainda o desconhecia. Praticamos os seis meses no Grupo Calunga de Capoeira Angola 

(Lorena Fonte, que é integrante do Grupo de capoeira Só Angola, realizou sua prática em seu 

grupo), depois desse período, todos começamos a praticar juntos no Espaço Águas de 

Menino
13

. 

Nos primeiros dias de vivência da Capoeira Angola, conhecemos a base propulsora de 

todas as movimentações na prática da capoeira: a ginga. Após a assimilação e o entendimento 

da movimentação, começamos a entender sua dinâmica e suas funções. A ginga é o coração 

do capoeirista. Sem a ginga, não se tem locomoção, mobilidade, golpes (ataque e defesa) e o 

olhar amplo que dá a compreensão de toda a logística do parceiro de jogo e também da roda.  

Sobre a ginga, Evani Tavares Lima 2002 comenta que ela:  

 

[...] corresponde exatamente à apropriação e domínio do equilíbrio em movimento. 

A ginga escamoteia a intenção do capoeirista, ela precede toda sua ação, é 

justamente o “intermezzo” entre a aplicação do golpe e a preparação dele. A ginga é 

também o movimento de deslocamento que possibilita a defesa e o ataque. Esquivar, 

avançar, recuar, para um lado e outro são as principais ações realizadas pelo 

capoeirista quando ginga. Este bambolear, é fator primordial na capoeira, pois se 

baseia no escapar do golpe, desviando-se em sentido contrário à sua saída ou 

recuando [...] (p. 107). 

 

 

Meu corpo já aceitava o chão, sabia entrar e sair, conhecia a mecânica de alguns 

golpes: rabo de arraia, meia lua, rasteira, aú, meia lua de costas e aú de cabeça e entendia o 

balançar que era conduzido pelo gingar.  

 
Ginga Menina 

Ginga e cria sua mandinga 

Ginga entra 

Ginga sai 

Ginga golpeia 

                                                           
13

O espaço Águas de Menino é um projeto que acontece no fundo do quintal e é ligado ao Centro de capoeira 

Angola Angoleiro Sim Senhor. A ação é ligada a Faculdade de Educação Física e Dança da UFG e coordenada 

pela professora Renata de Lima Silva.  
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Ginga e não cai 

A Ginga me faz pulsar  

É na ginga que descubro o meu balançar. 

Flávia Honorato 

Diário de Bordo – 2014 

 

Parelamente às movimentações, trabalhamos com a musicalidade presente na 

Capoeira, conhecemos os instrumentos que compõe a bateria e aprendemos alguns cantos. Em 

um das versões possíveis para a organização da bateria da capoeira, o berimbau gunga inicia 

com o toque de angola, em seguida o médio com são bento pequeno e o viola com o são bento 

grande. Após os 3 berimbaus entram os dois pandeiros marcando três tempos. Um Iê é 

pronunciado pelo tocador do gunga que inicia o canto na roda de capoeira. O primeiro canto é 

uma ladainha que pode ser uma oração, um lamento ou uma louvação. Após a ladainha vem a 

saudação aos mestres e na primeira resposta do coro, todos os demais instrumentos (reco-

reco, agogo e um atabaque) entram para compor a musicalidade.  

O berimbau é instrumento percussivo formado por uma vara de Biriba (ou Guatambú), 

uma cabaça, que atua como caixa de reverberação, e um arame de aço que é amarrado na 

biriba e percutido com uma baqueta. Temos o caxixi para compor o toque e o dobrão que 

modifica as notas. São três berimbaus: gunga, médio e o viola. O gunga tem a sonoridade 

mais grave, o médio de sonoridade menos grave, reforça o gunga e o viola, mais agudo, que 

faz virada e possui alguns improvisos que são característicos. Na roda quando escutamos: 

“chora viola” é o momento de seus toques específicos. Os berimbaus, cada qual com seu 

toque diferente, se complementam e formam a musicalidade da Capoeira Angola 

acompanhados dos demais instrumentos. A disposição da bateria pode mudar de acordo com 

os grupos praticantes desta manifestação. A roda de capoeira é um pequeno mundo, 

aprendemos a viver, aprendemos os códigos e sua força ancestral.  

Praticar uma técnica específica, no nosso caso a Capoeira Angola, possibilitou-nos ver 

limitações corporais. Trabalhamos com força e resistência muscular, flexibilidade, ritmo, 

percepção do outro e do espaço, equilíbrio e desequilíbrio. Por meio do treinamento corporal, 

exploramos nossas capacidades e trabalhamos as dificuldades. Dilatamos o corpo e abrimos 

caminhos para fluir energias potenciais (BURNIER, 2009). Ou seja, colocar o corpo em risco, 

em desequilíbrio, quebrar hábitos já codificados, corrigir postura, alongar ainda mais a 

musculatura, pisar com segurança, libertar a pélvis, acertar a postura da cabeça, destravar 

joelhos, dentre outras marcas presentes no corpo do intérprete-criador que precisam ser 

quebradas. Não se pode construir algo novo se o corpo ainda se prende a codificações 

passadas que bloqueiam a criação.  
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Lima, em seu trabalho intitulado Capoeira Angola como treinamento para o ator 

(2002), considera a capoeira como um caminho possível para o desenvolvimento de 

condições necessárias, uma vez que explora os recursos de equilíbrio, impulsão, força, 

agilidade e flexibilidade. Além de sua movimentação, oferece um contato direto com o espaço 

e os elementos presentes na prática. Exige atuação dos sentidos e uma ação e reação 

imediatas. 

É preciso enfatizar, uma vez mais, que o treinamento da capoeira foi de grande 

relevância para o preparo de nosso corpo para as cenas. Ao conciliar o treinamento e os 

laboratórios de criação, tudo fazia sentido, pois ao coletar uma movimentação pré-expressiva, 

iniciava a transformação para o expressivo. Nessa etapa outros recursos entravam no 

processo. A instalação corporal, como mencionada anteriormente, ganhava vida nos corpos e 

no processo. Juntamente com ela, o processo de dinamização de energia se fazia presente. 

Sobre o referido processo, utilizamos como referência o treinamento energético do Grupo 

LUME
14

. Silva (2012) comenta que a dinamização é a produção de energia por meio da 

intensificação da dança das articulações, proporcionando uma dilatação da percepção de 

corpo. É a partir dessa dilatação que são executados os exercícios que compõem a instalação 

corporal. A Capoeira Angola integra esses exercícios. Todos os exercícios foram de suma 

importância para o processo criativo do espetáculo. O corpo se mostrou vivo e ativo para 

novas experiências e criações.  

 Paralelo ao processo de preparo corporal, fizemos uma pesquisa de campo em uma 

casa de candomblé angola que também “toca” umbanda. Uma noção que acompanha os 

trabalhos do Núcleo Coletivo 22 tem sido a de campo vivido, ou seja, conhecer, visitar, ser e 

estar em contato com os contextos culturais que podem alimentar nossos processos de criação 

e formativo. 

Assim, visitamos a AVI – Associação Vida Inteira / Casa de Candomblé Angola Nzo 

Jimona dia Nzambi, de raiz Tumba Junsara, localizada na cidade de Águas Lindas de Goiás, 

onde, atualmente Renata tem cargo de makota
15

. Fomos recebidos e acolhidos por 

TataNgunz‟tala, que além de responsável pela associação, é o sacerdote da casa. A 

Associação é um espaço que trabalha com a Umbanda, o candomblé e desenvolve um 

trabalho social com a comunidade próxima a ela.  

                                                           
14

Lume Teatro é um Núcleo Interdisciplinar de pesquisas teatrais da UNICAMP. É formado por sete atores. Uma 

referência internacional para artistas e pesquisadores no redimensionamento técnico e ético do ofício de ator. 
15

Makota, é um cargo no candomblé angola que equivale a figura da Ekedi no candomblé ketu, são mulheres 

mais velhas na hierarquia da casa e que por não “virarem” no santo são responsáveis pelo cuidado com esses. 
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Nessa roça, como é chamada por seus integrantes, tivemos a oportunidade de 

participar de três giras
16

: Preto velho, Caboclo e Pomba Gira/Exu. As duas primeiras foram 

festivas e, a terceira, de trabalho. Na gira festiva é feito homenagens às entidades e na de 

trabalho é uma sessão aberta para atendimentos à população. Entendemos a participação nas 

três giras como uma pesquisa de campo, entretanto, não interferimos em nenhuma instância 

do ritual com perguntas, anotações ou filmagens. A pesquisa foi, de fato, uma experiência 

sensível, isto é, sentida no corpo. Após essa etapa, levamos as percepções e também algumas 

matrízes corporais e vocais que foram marcantes para a sala de ensaio, onde estabelecíamos 

uma relação entre a prepação corporal e a pesquisa de campo. A partir dessa junção, tecíamos 

as ações, isto é, as partituras corporais e vocais. 

Cada gira foi uma descoberta. Emocionei-me muito na gira de preto velho. Nessa 

época, minha mãe estava muito doente. E ao falar com um dos pretos velhos, a primeira 

pergunta que me fez foi saber como ela estava. Um espanto: Como ele sabia da saúde de 

minha mãe? Em seguida, relatou várias situações a respeito de minha família e deu alguns 

conselhos. Como não acreditar? Na gira de caboclo, assim como na do Preto Velho, cada 

entidade consultada me falava sobre minha família e também trazia conselhos. Todavia, na 

gira de exu e da pomba gira tive uma experiência completamente diferente das duas 

anteriores. Senti no corpo e na pele uma energia diferente. Desde o momento que cheguei ao 

espaço, não era eu.  Era ela.  

 

2.4  Maria Eu   

 

(In) corporada 

 

Seus ombros tremiam e o corpo 

Suspenso respondia. 

Brinco, saia e cabelo 

Tudo pronto para o sagrado se manifestar. 

LEVANTA! Exclamou ela 

Deixa sua gira girar! 

 

Flávia Honorato 

Diário de campo – 2014 

 

Entre as entidades que povoam os terreiros de umbanda chamamos a atenção para as 

Pombas Giras, entre elas: Maria Navalha, Maria Padilha, Maria Mulambo, Pomba Gira 

Cigana, Maria Quitéria, entre outras. Por vezes, essas figuras povoam o imaginário coletivo 

                                                           
16

A gira é um termo usado para denominar as sessões de Umbanda.  Pode ser festiva, de trabalho ou de 

treinamento. 
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como uma figura ruim e promíscua, imagem facilmente associada às mulheres ao longo da 

história da humanidade, que não poupou forças, fogueiras e calabouços para condenar 

mulheres consideradas bruxas, feiticeiras e pecadoras. Assim, ser Maria foi, em uma primeira 

instância, ser mulher e revelar as marcas e os estigmas sociais que giram em torno do 

universo feminino, sobretudo no que tange à violência e à sexualidade.  

Sim, as Pombas Giras podem ser compreendidas como “mulheres da vida”, ligadas 

aos prazeres da carne e ao mundo da rua – inclusive, a denominação “Pomba Gira” tem sua 

origem em Bombogira, Pambunjila, deus bantu patrono dos caminhos, das encruzilhadas e da 

cópula. 

As Pombas Giras são, então, espíritos de mulheres que, em vida, na grande maioria 

das vezes, teriam sido prostitutas, devido à falta de outras oportunidades. Mulheres que 

passaram por algum tipo de opressão, violência ou assédio e tiveram que escolher um 

caminho para a sobrevivência, conforme pode ser observado no trecho de fala de uma 

médium que, em transe, incorporava a Menina da Estrada no toque de umbanda na AVI, sobre 

o qual já comentamos anteriormente:− [...] Fui abusada pelo meu pai com treze anos de 

idade. Minha mãe!? Minha mãe resolveu ficar com ele! Daí, tive que fugir levando meu 

irmão caçula. Como não tinha condição de sustento, fui logo abrindo meu negócio. (Diário 

de Campo, Flávia Honorato, 2014). 

Nessa fala, nota-se o descaso e as consequências que sofreu. A Pomba Gira, quando 

incorporada, gosta de receber oferendas e presentes como rosas e cigarros. São procuradas 

para a resolução de problemas no campo afetivo (amor) e apresentam-se sempre de vestidos e 

saias cujas cores são determinadas pela entidade. Sua movimentação é sensual e debochada, 

trazendo sempre em suas falas algumas gargalhadas.  

Partituras codificadas durante o processo de criação como o abrir do leque, o vibrar 

(gincar) dos ombros, o girar da saia, a gargalhada e um olhar penetrante foram criadas a partir 

de elementos levantados na vivência em campo. Durante a gira, essas ações se tornavam 

fortes e emblemáticas. No texto do espetáculo, o fragmento pronunciado pela personagem 

Maria foi uma compilação de falas de várias Pombas Giras ouvidas durante a pesquisa de 

campo e outros estudos. 

A Maria do espetáculo Por cima do mar eu vim foi inspirada na Maria Navalha, que 

era uma das amantes de Zé Pilintra. Segundo Ligiéro (2004, p. 126), ela “era conhecida como 

uma das mais agressivas e perigosas, como o próprio nome já diz”. Sua navalha era sua 

proteção contra a agressividade de homens que encontrava em seu caminho. As partituras 

criadas com o leque foram inspiradas na ideia de movimentação de uma navalha.  
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Hoje eu vim aqui à procura de um amor, e eu quero um homem vivo, porque você já 

viu homem morto fazer alguma coisa? (Risadas). 

Vosmecê me conhece? E vosmecê? Já ouviu falar de mim? Num tenha medo, pode 

vim e deixe essa mulherzinha aí – porque, minha filha, ele até pode ser seu, mas ele 

é seu, meu e de muitas outras... (Risada).  

Me chamo Maria. Fui abusada pelo meu pai com treze anos de idade. Minha mãe!? 

Minha mãe resolveu ficar com ele! Daí, tive que fugir levando meu irmão caçula. 

Como não tinha condição de sustento, fui logo abrindo meu negócio. Um 

PUTEIRO, pra ser mais clara... (Risos). Lá atraí olhares maliciosos de meus 

fregueses e foi lá que conheci o Zé. Êta moço bunito! Alguém aqui viu o Zé? Zé? 

Zé? 

Zéeee... 

 

(Trecho do texto do espetáculo Por cima do mar eu vim, sistematizado por, Flávia 

Honorato 2015) 

 

 

 

Figura 7 – Maria – Por cima do mar eu vim 

             Fotografia: Layza Vasconcelos (2015). 

Arquivo Pessoal 

 

 

Devo dizer que interpretar Maria foi uma experiência única. Todo o processo de 

preparação e criação me proporcionaram a oportunidade de amadurecer como artista. Maria é 

sobretudo uma imersão nas possibilidades da transformação do corpo (o corpo que encena, o 
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corpo que dança, o corpo que grita). A construção de uma dramaturgia corporal demanda que 

o interprete-criador invista em descobrir, incorporar e explorar uma gestualidade que 

transborde o seu cotidiano – quando isso está relacionado a um contexto ritualistico e afro-

brasileiro, exige ainda um cuidado para não se escolher o caminho da “tipificação”, isto é, de 

formas esteriotipadas que, ao invés de revelar saberes e poéticas ignoradas ou marginalizadas, 

podem reforçar estigmas e preconceitos. 

Parece-nos que a vivência em campo, bem como uma preparação corporal que 

aproxime deste contexto foram caminhos favoráveis para esse outro lugar. No processo de 

construção de personagens, tivemos a oportunidade de conhecer e experimentar o terreiro de 

umbanda (e candomblé), seus sons, cheiros, arrepios e narrativas que carregam um pouco da 

história do Brasil. Assim as dramaturgias corporais foram construídas a partir dos 

procedimentos elegidos, capazes de restaurar, de forma dinâmica, tanto memórias da vivência 

em campo como os próprios sentidos e percepções dos atuantes.  

As ações criadas (corporais/vocais) instauram um estado corporal que é uma ponte de 

ligação entre o que está no momento da cena e as vivências no campo, bem como nos 

laboratórios. Os procedimentos utilizados na preparação corporal e no processo de criação, tal 

qual a capoeira, e os dispositivos de acesso como a musicalidade, auxiliaram nesse processo 

de instauração do estado corporal à medida que carregam em si marcas de uma identidade que 

se quer abordar é ainda uma potência de dilatação do corpo. 
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CAPÍTULO III - MUSICALIDADES POR CIMA DO MAR 
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3.1 – História de além-mar
17

 

 

Nganga Rainha Muzenza, guerreira Muzenza 

Que teve a missão de ensinar que pra vencer, tu nunca te rendas 

kilombo, Mombele, Kifunge, Dikauetê, Nganga Kalu, Kiluanje, acuenda!! 

 

No século XVII, no continente Africano, existiu uma mulher chamada Nzinga 

Mbandi, conhecida popularmente por Rainha Ginga, Rainha Nzinga, Jinga, Ana Nzinga, Ana 

de Souza, entre outros nomes. Ela governou o território que hoje conhecemos como Angola 

por mais ou menos 40 anos.  Muitos guerreiros, advindo de vários povos, foram escolhidos 

para acompanherem Nzinga na luta pela liberdade de seu povo contra os portugueses. Entre 

esses guerreiros estavam Akin, Niara, Kito e Aziza. 

Akin era do Reino do Ndongo, a província mais importante da época. Valente, não 

falava muito, mas trazia consigo preciosidades musicais (canto, toques e instrumento). Niara 

tinha o temperamento forte. Era de Jaga, povo considerado mais perigoso do Ndongo, 

conhecidos por bestas selvagens, sedentos por sangue e carne humana. Kito era uma liderança 

e conciliador em Samba, povo localizado no Reino de Matamba. Foram os primeiros a 

dominarem as técnicas da metalurgia.  E por fim Aziza, guerreira quieta, calma e reservada. 

Era Mbundo, um povoado que também pertencia ao Reino do Ndongo.  

Os quatros guerreiros eram mensageiros do exército da Rainha Nzinga. Estavam em 

um barco no Rio Kwanza
18

 a caminho de Benguela para levar uma mensagem ao rei, quando 

foram atacados em alto mar por uma tropa de Portugal. Toda a tripulação morreu, restando 

apenas os quatros. Perdidos, chegaram a um povoado africano que desconheciam. 

Procuravam pela rainha. 

 

“Eu vim beirando o rio, eu vim beirando o mar, eu sou negro de Angola, ê ê a”  

 

No povoado, uma multidão se aglomerava próxima a um grande embondeiro
19

 cuja 

copa, cobria em parte o ambiente. Seu tronco era grosso e tinha alguns metros de diâmetro. 

Suas raízes, que mergulhavam profundamente no solo, davam suporte e sustento ao 

                                                           
17 Espetáculo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=5HCcBrqBe1w&feature=youtu.be 
18

Foi o maior canal de tráfico humano no século XVII.   
19

 Também conhecido como baobá é uma arvore considerada um dos símbolos fundamentais das culturas 

africanas tradicionais. O baobá pode atravessar um milênio e carregar consigo a força da resistência africana, a 

história da devoção do povo negro e o poder da transformação. 
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embondeiro. Minunciosamente, os quatro guerreiros foram se aproximando da multidão para 

contarem a história de Nzinga Mbandi.  

Disseram que durante as explorações marítimas feitas pelos europeus a fim de 

conquistar mais terrítórios e assim dominar o mundo, os portugueses chegaram até a região do 

Reino do Ndongo, governado por Ngola Kiluanje Nbamdi pai de Nzinga. Nesse território, 

descobriram uma sociedade bem organizada, cheia de talentos. Dominavam o comércio, a 

metalurgia, a criação de gado e a agricultura. Possuíam riquezas como ouro e prata que eram 

cobiçadas pela coroa portuguesa. Depois de alguns anos fazendo esse levantamento, os 

portugueses decidiram regressar a Portugal prometendo ao Rei Ngola voltar e trazer um 

exército para combater os ataques dos reinos vizinhos.  

Na volta para o Ndongo, os portugueses trouxeram tropas com a missão de tomar 

posse do Reino daquele lugar à força. Os habitantes do reino foram pegos de surpresa e 

tentaram defender corajosamente sua terra, mas devido à potência das armas que os 

portugueses usavam, tiveram que se render.  Nesse período, os invasores não acharam as 

minas de ouro e nem de prata. Então, desenvolveram o comércio de escravos para alimentar 

em mão de obra a nova colônia, o Brasil.  

É nesse período que viveu a jovem Nzinga. Acompanhava de perto a resistência de seu 

pai, o rei. Nzinga era uma mulher forte e guerreira. Durante a sua vida respondia por vários 

nomes. Era inteligente e orgulhosa. Recebeu uma educação de qualidade dos missionários e 

comerciantes portugueses que invadiram seu território, mas não aceitava que seu reino fosse 

controlado por esses invasores. 

 

Guerreira Rainha, Matamba de Angola 

 

Por volta do ano de 1600 o rei do Ndongo, Ngola Kiluanji morreu e seu filho, Ngola 

Mbande, torna-se o novo rei. Infelizmente não tinha o carisma do pai e a inteligência da irmã, 

que detestava. Como não tinha “malandragem” para repelir os ataques portugueses, propõem 

um acordo de paz com o governador e pede a sua irmã para conduzir essa negociação com o 

vice-rei de Portugal, Dom João Correia de Souza. Em direção a Luanda, cidade portuária 

criada pelos portugueses para ser um dos portos negreiros mais importantes do continente, 

Nzinga cruza com vários escravos em fuga, outros sendo colocados em navios negreiros e 

aldeias sendo destruídas.  

Ao chegar em Luanda foi recebida pelo governador que cometeu a indelicadeza de não 

colocar uma cadeira para ela se sentar. Com um simples olhar, Nzinga fez um sinal para um 
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de seus guerreiros, que imediatamente se pôs de quatro para que ela se sentasse. O governador 

ficou todo desconcertado.   

As negociações duraram dias.  O vice-rei propunha paz, sob a condição de libertação 

de todos os prisioneiros de guerra. Nzinga pedia que ele respeitasse as fronteiras e parasse de 

agir com brutalidade. Por fim, ela conseguiu o recuo das tropas e que o Reino do Ndongo não 

pagasse mais tributos a Portugal. Em troca, ela cedeu a aberturas de vias comerciais com os 

portugueses e se converte cristã. Depois de alguns meses recebeu o nome de Dona Ana de 

Sousa.  

 

Sinhá Rainha seu brinco caiu 

Deixa que eu apanho pra você 

 

 

Ela aceitou o batismo porque sabia que o Deus deles estaria do seu lado e protegeria o 

seu povo de todas as barbáries desses invasores. Que o Deus deles, se fosse justo, concederia 

a tão sonhada liberdade. Mas, apesar de toda negociação o vice-reino é substituído por outro 

governador que desprezou os compromissos de seu antecessor. Portugal novamente ataca o 

Ndongo que se vê obrigado a lutar mais uma vez.   

Em uma dessas batalhas o irmão de Nzinga é morto, fazendo com que ela assuma o 

poder do reino tornando-se Ngola Mbande Nzinga Bandi Kia Ngola. Nzinga conquista o reino 

de Matamba, aliada aos Jagas e junta uma enorme confederação de descontentes com Portugal 

opondo-se aos projetos coloniais, tecendo estratégias de luta e resistência.  Nunca uma mulher 

comandou uma tropa tão bravamente.  

 

Rainha, mandou me chamar, 

vou lutar com ela onde ela levar, 

e me serpenteia, e me serpenteia 

 

 

Os portugueses não aguentaram muito tempo a teimosia da Rainha e aplicaram um 

golpe, elegendo seu primo Hare a Kiluanje como novo Rei. Kiluanje era fraco, sem carisma. 

Ninguém o respeitava. Uns diziam que ela era Mbundo outros que era Jaga e também de 

Matamba. O certo é que graças a sua aliança e tomada do Reino de Matamba, ela conseguiu 

negociar com os invasores holandeses para minar a presença portuguesa em Angola.  

 
Música de Matamba (Iansã) 

“Nós somos pretos da cacimba da Matamba,  

à Iansã viemos louvar, ananaêêê, ananaêêá” 
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Após contarem toda a História, os quatro guerreiros foram surpreendidos com a 

presença da rainha Nzinga que em forma de um redemoinho chegou até o povoado. Ela dizia:  

 

Sou velha e guerreira desde menina e agora vou morrer porque já estou cansada de 

tanto lutar e resistir. Defendi esse povo por quarenta anos, por que aprendi com 

ngola kiluanji a não me entregar. Não desistir de acreditar, de sonhar, não desistir da 

liberdade. Meu corpo repousará na terra em que eu nasci, e desse chão uma grande 

estátua se erguerá e todos meus descendentes saberão quem foi nzinga mbandi, 

ninguém duvidará que eu fiz o que foi preciso fazer para proteger nossa terras. 

O meu corpo repousará nesse chão...o corpo de vocês? Ah o corpo de vocês… com 

o meu espírito atravessará a kalunga grande e por cima do mar chegarão no lugar 

onde conhecerão toda a dor e todo ódio do mundo. Vosso sangue e vosso suor serão 

derramados naquele chão. Mas apesar de tanta coisa tétrica nossa ancestralidade 

brilhará no novo mundo. 

Minas, canbindas, angolas e benguelas! guerreiros jagas, do ngongo e de matamba! 

vão sentir medo, vão chorar, vão gritar de desespero… mas zambi lhes dará força 

pra não sucumbir e reinventar o novo mundo com nossas cores e nossas dores... 

Resistam! que eu lhes dou a minha bença pra transformar vosso lamento em 

ladainhas, vissungos, loas e toadas.  

Louvaremos a zambi cantando e dançando nos terreiros bem embaixo do nariz de 

nossos algozes. (Trecho do espetáculo Por cima do mar eu vim, 2015). 

 

 

Quando a rainha terminou de falar, ela desapareceu. Um capataz que se escondia entre 

as pessoas, capturou os guerreiros juntamente com parte do povoado e os conduziu para um 

navio negreiro na condição de escravos. 

 

O navio negreiro vem chegando 

Ele vem chegando de vagar 

Ele vem trazendo esse povo  

Que é das terras de Angola 

 

 A travessia durou meses. Muitos não aguentaram o percurso e morreram. Outros 

pularam no mar por não suportarem os maus tratos. Os que resistiram, chegaram ao território 

brasileiro. Dentre eles estavam os quatro guerreiros da Rainha, mas foram separados e 

vendidos a um alto preço. Todos foram destituídos de seus costumes, valores, hábitos e 

crenças para “vestirem” outra cultura imposta pelo colonizador. 

Aê angola, Aê angola,  

essa gunga veio foi de lá, 

vem beirando o beira-mar, 

tá remando, deixa remar, 

tá remando deixa remar...” 

 

Afastados de sua cultura, criaram estratégias para que seus costumes não se 

perdessem. Foi na mistura, desses dois territórios (brasileiro e africano) que surgem outras 

possibilidades de existência. O ritmo, o toque, o canto, o conto e a dança eram canais de 

comunicação com as pessoas que haviam ficado na África.  
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Niara e Aziza foram violentadas pelos seus donos. Ambas morreram por tentarem 

fugir. Akin, viveu muitos anos trabalhando nos engenhos e morreu de velhice. Kito tentou 

fugir espalhando toques e cantos por onde passava.  Morreu em uma estrada com fome e sede. 

A vinda do povo africano deixou grandes contribuições na cultura brasileira. Entre essas 

contribuições, o sincretismo religioso. Foi na mistura dessas duas culturas que os arquétipo da 

Pomba gira, do Zé Pilintra, Preto Velho e dos caboclos apareceram nessas terras de cá. 

Memória viva da África que ressoou aqui no Brasil.  

 

Adeus povo bom adeus 

Adeus que eu já vou embora, 

Pelas ondas do mar eu vim 

Pelas ondas do mar eu vou embora. 

 

 

3.2 – Musicalidades e suas ressonâncias  

 

No espetáculo Por cima do mar eu vim, a musicalidade (ritmo, canto e instrumento) 

foi um dispositivo usado para suscitar memórias (corporais e do imaginário) trilhadas por 

nossos antepassados. Foi no corpo que revisitamos essa ancestralidade e compartilhamos as 

histórias de múltiplas vozes que foram silenciadas. Vozes encontradas nas ladainhas, corridos, 

toadas e/ou nos cantos para os orixás como forma de resistência, lamento, celebração, dor, 

alegria, encantamento, saudade, lembrança, poder e luta contra a opressão. Nas pulsações 

(vibrações) de cada instrumento, tentamos bloquear os sons externos do ambiente, a fim de 

criar outras texturas e ambientes, com o intuito de conduzir o espectador para uma atmosfera 

ritualística e para o reconhecimento de uma estética e identidade negra. 

Schroeder (2000) em sua dissertação de mestrado intitulada A musica na dança: 

reflexão de um músico nos aponta algumas funções que a música exerce involuntariamente na 

dança. Entre elas estão a função bloqueadora, atrativa e dimensionadora. O uso da música 

como bloqueadora dos sons do ambiente é importante no sentido de ser um recurso para 

convidar o espectador a adentrar no universo, na história do espetáculo, logo tem sua atenção 

desviada do “cotidiano” e conduzida para o extra cotidiano, ou seja, para a cena. Mesmo com 

essa responsabilidade, a música pode ser interrompida por um espirro, um grito, uma buzina 

fazendo com que o espectador volte para sua realidade imediatamente. A musicalidade aqui se 

torna uma condição essencial para essa função bloqueadora de sons externos, que age como 

um mascaramento dos sons da realidade. 
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Na função atrativa, além de bloquear os ruídos externos e internos do espaço, ela 

ganha a atenção dos espectadores para a cena. A presença da música, do músico e do 

instrumento indica uma atividade fora do cotidiano. Essa presença musical impõe uma 

percepção diferenciada em relação a ela e a cena anunciada. Pode servir para pontuar, 

conduzir, complementar um acontecimento de relevância na cena. Ela pode anunciar o início, 

marcar o meio e avisar sobre o encerramento. 

Por fim, a função dimensionadora contribui para a delimitação do espaço cênico, tanto 

na área física quanto subjetiva que é marcada pela direção artística e escolha estética da peça. 

Dois importantes recursos são utilizados nessa função: a qualidade sonora, que são as 

ressonâncias, ecos, reverberações no espaço que irão mudar muito de acordo com o espaço a 

ser ocupado (teatro, rua, praça...), as paisagens (histórica, geográfica, social e mental) e 

climas que são oferecidos para o espectador.  

As funções apontadas por Schroeder (2000) vão também ao encontro das funções da 

musicalidade no espetáculo Por cima do mar eu vim. Com seus efeitos sonoros e imagéticos 

conduzimos os espectadores a habitarem o “velho mundo” e a reconhecer suas marcas no 

presente. Toque, canto e instrumento forneceram juntos a travessia marítima, a alusão de 

perigos inusitados, a reminicência de reinados e a evocação de divindades. 

O recurso da musicalidade afro-brasileira não foi utilizado apenas para compor a 

dramaturgia do espetáculo, mas também como estímulo para o trabalho dos intérpretes-

criadores de construção de partituras e estados corporais. Para além das funções apontadas por 

Shroeder, para grupos que utilizam esse dispositivo, sobretudo na dança, o ritmo possibilita 

uma experiencia coletiva, ou seja, por meio dele um grupo de pessoas participa das mesmas 

ações, das mesmas formações, de criação de uma movimentação com a mesma qualidade e 

execução em sincronia com o tempo. Esse caracter coletivo unifica o grupo na experiência 

vivida, mas não nos sentidos. 

A seguir, um relato dessas musicalidades (instrumentos, ritmos e cantos) e suas 

ressonâncias: 

 

3.3“Músicas dos  Mares e das Terras” 
20

 

 

A Gunga é o primeiro instrumento a ser manipulado no espetáculo e anuncia a 

chegado dos guerreiros na cena. Pode ser feita de pequenas cabaças ou latinhas recheadas de 

                                                           
20

Os títulos que iremos utilizar agora fazem referência a uma coletânea de cd´s intitulados Músicas do Brasil.  
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chumbo ou pedra, guizos ou grãos, amarradas nos tornozelos. São utilizadas como 

instrumento de ritmo pelos moçambiqueiros. Os moçambiqueiros são integrantes dos ternos 

de Moçambique presentes na Congada. Conforme já mencionado, a Congada é um ritual afro-

brasileiro e sua origem se dá nos cortejos de coroação de reis, do culto à ancestralidade 

africana e dos santos da igreja católica.  Cascudo (2012) assinala que no século XIX, alguns 

enredos que eram performados na Congada, tinham por tema celebrar a memória e as 

conquistas da Rainha Njinga Nbandi.  

Os envolvidos nesta manifestação prestam homenagem a Nossa Senhora do Rosário e 

a São Benedito, alguns ternos homenageiam a Santa Ifigênia, Nossa Senhora Aparecida, entre 

outros. Os ternos se diferenciam por meio das cores das roupas, do canto e da dança. O canto 

é composto por um puxador e a resposta vem do coro. Algumas músicas são específicas de 

cada terno e são passadas de geração para geração. Sobre a questão das músicas do 

Moçambique de Tonho Pretinho, Viana e Rios (2016) comentam que algumas são segredos e 

não podem ser reveladas para os de fora, apenas para as cerimônias reservadas. O ritual é 

composto por elementos da cultura banto, e, no Brasil, recebe influência de outros povos 

africanos, europeus e os nativos de cada região.  

Alguns congados são fundamentados no mito da aparição da imagem de Nossa 

Senhora do Rosário. Um mito que possui várias versões. Martins (1997) nos apresenta seis, 

dos quais citaremos um que foi relatado para a autora por uma integrante da guarda-coroa da 

Irmandade de N. S. Do Rosário do Jatobá. Ela conta que no tempo da escravidão, Nossa 

Senhora estava dentro do mar. Os brancos, donos da terra, a avistaram, tiraram a imagem do 

mar e a levaram para uma capela. No dia seguinte, ao entrarem na capela, a imagem não 

estava mais lá, havia voltado para o mar. Então um grupo, agora de escravos, se reuniram e 

num ritmo mais rápido, que hoje é conhecido por congo, foram cantando e dançando para 

tirar a imagem do mar, mas também não conseguiram. Então outro grupo de escravos, com 

um ritmo mais compassado, que hoje é o Moçambique, cantou e dançou para ela. Ela os 

acompanhou.  

Em todas as narrativas apresentadas por Martins (1997), os contadores das histórias 

que são integrantes da Irmandade de N.S. do Rosário do Jatobá (MG) acreditam que esse foi o 

motivo pelo qual os ternos de Moçambique puxam a coroa, ou seja, os responsáveis por 

conduzir as imagens dos santos e reis, as coroas e os coroados durante toda a procissão.  

Dentre os instrumentos utilizados por essa guarda encontram-se certos tipos de 

chocalhos atados na perna, conhecido pelo nome de gunga. Cascudo (2012, p. 30) nos atesta 

que o uso desses instrumentos já era conhecido na África entre os naturais Manavane, de uma 
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tribo chamada Macambane. Havia um bailado guerreiro que se destacava pelos “tschivangos 

nos tornozelos, enfiadas de barulhentos bugalhos, e sevandos nas pernas vivas e fortes”. No 

Brasil, também era conhecido pelos indígenas, como nos aponta Cascudo (2012, p.741) em 

um de seus verbetes com o nome de zuzá. “De frutos secos do piqui fazem chocalhos, zuzá, 

que atam nos tornozelos, como guizos para dançar.”.   

O formato desse chocalho é variável. São produzidos de forma artesanal e também de 

forma industrial. Em algumas regiões é conhecido por guizos, paiás ou gungas. As gungas 

podem ser feitas de latinhas e vedada nos extremos. Perfurações são feitas nas extremidades 

para sair o som. As perfurações representam desenhos com o objetivo de proteção. No Por 

cima do mar eu vim, apenas dois intérpretes usam esse instrumento.  

 

 

 

Figura 8 – Gunga (2019) 

Arquivo pessoal 
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Figura 9 – Gunga (2018) 

Foto – Silvia Patrícia 

Arquivo pessoal 

 

 

A primeira experiência do Núcleo Coletivo 22 com as gungas se deu no processo de 

criação do videodança Passagem, em que um dos intérpertes, em meio a um cortejo ao ritmo 

de “serra acima” da Congada, fez improvisões com o instrumento. Todavia, as gungas 

chegam para o grupo, sobretudo o núcleo de Goiânia, no contato direto com grupos de 

congadeiros, primeiramente em 2012, com a Irmandade do Rosário de Nossa Senhora de 

Justinópolis, que por meio do projeto Corpopular – Intersecções Culturais (Proext 2011 – 

UFG) esteve na Universidade Federal de Goiás ministrando oficina de Congo e Moçambique. 

Durante o período de execução do projeto, fez parte da preparação corporal um estudo 

mais profundo sobre a gunga, com Leandro Medina e Andrea Soares, ambos artistas do 

Núcleo Pé de Zamba (São Paulo) e participantes da Festa da Irmandade do Rosário de 

Justinópolis, que assim como o Coletivo, realizam estudos em comunidades fazedoras de 

performances tradicionais. Além de participar da preparação corporal trabalhando elementos 
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da Congada, Leandro Medina participou do projeto na dramaturgia textual e na pesquisa 

musical. 

Estimulados por esse estudo, cada integrante do grupo adquiriu sua própria gunga, 

ação essa que intensificou a vontade de tocar e de investigar no corpo suas reverberações. Seu 

toque é realizado por meio de uma dança/sapateado onde ocorre uma agitação das 

esferas/sementes. Fomos estimulados por dois ritmos: “serra acima” e “serra abaixo”. Dois 

ritmos que são usados pela guarda de Moçambique para subir e descer as ladeiras presentes 

no caminho do cortejo. Uma forma de conseguir sustentar as vibrações dos tambores, 

patangomes
21

 e gungas presentes no trajeto, de forma a “aliviar” o cansaço dos tocadores. 

(RUBIÃO, 2010).  

 Na pesquisa musical, além de instrumentos e ritmos, foram sugeridos por Leandro 

Medina cantos para compor a dramaturgia. Entre eles temos três cantos cantados pelo terno de 

Moçambique de Justinópolis. “Beirando o rio”, “Navio Negreiro” e “Aê Angola”. Cada 

letra/narrativa usada  nos remete a um contexto histórico, a provérbios e adivinhas que foram 

/são usadas na educação e transmição de sabedorias para os africanos e seus descendentes.  

 

Nos congados, cada situação e momento rituais exigem propriedade da linguagem, 

expressa nos cantares: Há cantos de estrada, cantos para puxar bandeiras, cantos 

para levantar mastro, cantos para saudar, cumprimentar, invocar, cantos para 

atravessar portas e encruzilhadas, e muitos outros. (MARTINS, 1997, p. 147)  

 

Assim como na Congada, o espetáculo possui pontos específicos para a entrada de 

cada canção, ritmo e instrumento, de forma a levar o espectador a lugares, ações e ambientes 

diferenciados.   

 

“Eu vim beirando o rio, 

eu vim beirando o mar, 

eu sou negro de angola, ê ê a” 

 

(Canto de Moçambique) 

 

Logo no início do espetáculo, os guerreiros procuram sua rainha e afirmam sua 

devoção. Apesar de todos os perigos, estão dispostos a acompanha-la. “Beirando o rio” é um 

canto que faz referências aos trajetos feitos pelos negros. Caminhos de cruzamento, 

deslocamento, travessia e transformação. Em um ritmo mais lento, pausado e lamentoso da 

                                                           
21

 Instrumento de ritmo manual, de forma arredondada e achatada. São as formas de zinco recheadas por pedras 

ou chumbos, tocadas por ambas as mãoes. (MARTINS, 1997, p. 45)  
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gunga o canto é proferido. Enquanto um dos intérpretes-criadores marca o tempo na gunga, os 

outros três acompanham o toque num movimento sinuoso com a coluna, remetendo ao 

balanço do mar. No cantar, dois puxam o primeiro e o segundo verso, depois todos cantam até 

o final em forma de coro e repetem duas vezes. Esse é o primeiro canto de congada que 

aparece no espetáculo. O segundo é o “Navio Negreiro” seguido de “Aê Angola”.  

 

O navio negreiro vem chegando 

ele vem chegando devagar 

Ele vem trazendo esse povo 

que é das terras de angola...” 

 

(Canto de Moçambique) 

 

 “Navio Negreiro” é o nome do transporte pelo qual os negros escravizados eram 

transportados. Passavam dias amontoados, em meio a depressão, suicídios, choro e fome. 

(ANTONACCI, 2014). Ao final da primeira parte do espetáculo (hall ou espaço externo), 

todos os espectadores são convocados a embarcar nesse “navio” e fazer essa travessia.  No 

início estávamos no território africano entendendo a história e os feitos da rainha Nzinga. 

Agora transplantados para o território brasileiro, tentávamos perceber o ressoar de toda 

contribuição e importância da África na formação da cultura brasileira. Ao som da gunga e 

também da caixa é feito o ritmo “serra abaixo” para conduzir todos os espectadores para outro 

local (teatro ou espaço interno). Um dos intérpretes canta o primeiro verso e é seguido pelos 

demais. Antes do rito de passagem, ou seja, de atravessarem o “portal” de acesso ao território 

brasileiro outro canto é emitido: 

 
Aê angola, Aê angola, 

essa gunga veio foi de lá, 

vem beirando a beira-mar, 

tá remando, deixa remar, 

tá remando deixa remar...” 

 

(Canto de Moçambique) 

 

No canto “Aê angola” utilizamos os mesmos instrumentos e ritmo do canto anterior. 

O valor simbólico do mar (kalunga) é mais uma vez exaltado, embalando novamente a 

travessia marítima e agora as lembranças da terra de origem. Apesar de todas as perseguições 

e intolerâncias, os ritos e a cultura africana vêm se (re) inscrevendo e se (re) inventando nesse 

território brasileiro. Neste momento, sou a puxadora do canto e depois sou seguida pelos 
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demais. O canto termina quando os espectadores atravessam o portal que dá acesso ao 

território brasileiro. 

 

 

 

Figura 10– Caixa (2011) 

Fonte http://caixeirasdasnascentes.blogspot.com/p/caixa-do-divino.html 
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A caixa é um instrumento membranofone, ou seja, um instrumento que gera o som 

através de membranas ou peles. Os instrumentos de membrana são quase em sua totalidade 

percutidos, mas alguns podem ser friccionados. 

São tambores de duas peles usadas em algumas manifestações populares. Podem ser 

chamadas de "caixas de guerra" ou "caixas do Divino", próximas das alfaias de maracatu. As 

peles, ou"couros" são esticados por um conjunto de aros de metal, madeira ou cordas. 

Nascimento (2018) nos aponta que esse tambor chegou ao Brasil através dos 

imigrantes das ilhas dos Açores de Portugal, por meio dos foliões das festas do Divino e pelas 

bandas militares. No estado do maranhão recebe um nome feminino, caixas do divino, pelo 

papel que as mulheres exercem em todo o Ritual da festa, tocando e cantando com esse 

tambor. Cacheiras do divino é o nome pelo qual são chamadas. A festa do divino possui 

muitos rituais: Alvoradas, cortejos, levantar do mastro, refeições, folia entre outros. Cada um 

com seus cantos e toques específico. Dentre as manifestações populares que aparece a caixa, 

podemos citar a Congada e o Moçambique. Na folia ela recebe o nome de caixa de folia.  

 

 

Figura 11– Espetáculo Por cima do mar eu vim (caixa, gunga, calimba) 

Arquivo pessoal 

                                   Foto: Layza Vasconcelos (2015) 
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 Tivemos o prazer de vivenciar experiências posteriores que nos remetiam a esse 

processo de musicalização com a gunga e também com a caixa. Em 2016, um ano após a 

estreia do espetáculo, fomos convidados pelo Profº Sebastião Rios a vivenciar uma oficina 

com integrantes do Terno de Moçambiqueiros de Tonho Pretinho, localizado em Itapecerica – 

MG. Essa oficina fazia parte de um projeto maior que se chamava Memórias e cantos do 

Moçambique do Tonho Pretinho que buscava a troca de saberes inserindo mestres da cultura 

popular ao quadro de professores acadêmicos. Foi realizado pelo Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional - IPHAN em parceria com a Universidade Federal de Goiás. Nesta oficina 

conhecemos um pouco da história do terno e dos instrumentos, aprendemos toques com as 

gungas, caixas e os patangomes, além de ouvir e apreender novos cantos.  

No ano de 2016, a companhia remonta a performance “Entre Raizes, Corpos e fé”. 

Nesse processo, o grupo traz a imagem das caixeiras do divino, fato que motivou as 

integrantes a adquirirem caixas, o que possibilitou o estudo de toques e cantos. Nesse mesmo 

ano, em uma viagem a São Paulo para conhecer todos os caminhos trilhados pela diretora 

artística e vivenciar de perto as manifestações que alimentam a poética e estética do grupo, as 

integrantes da referida performance conheceram de perto as caixeiras do divino do Morro do 

Querosene, reconhecendo nessa ocasião uma das canções usadas na performance.  

Já em 2017, o grupo executa um projeto intitulado “Corpo, Cultura e Cidade: Coletivo 

22 em circulação” aprovado pela Lei Municipal de Incentivo à cultura de Goiânia (Edital 

001/2016), com o objetivo de circulação de dois trabalhos artístico, a saber: Por cima do mar 

eu vim, com circulação nas escolas públicas estaduais, e Entre raízes, corpos e fé, com 

circulação nos espaços públicos da cidade. Além dos espetáculos, foram propostas oficinas 

ligadas aos processos de criação de cada trabalho. Especificamente na oficina do Por cima do 

mar eu vim, levamos movimentos aprendidos na capoeira, cantos usados no espetáculo e os 

ritmos realizados nas gungas e na caixa.  

 



77 

 

Figura 12 – Oficina Processo do Por cima do mar eu vim 

Foto – Silvia Patrícia 

Arquivo pessoal 

 

 

Figura 13– Oficina Processo do Por cima do mar eu vim 

Foto – Silvia Patrícia 

Arquivo Pessoal 
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3.4 “Músicas dos homens, das mulheres e das umbigadas” 

 

É comum a existências de “cantos de abertura” para iniciar manifestações populares. 

Conforme mencionamos anteriormente, na capoeira, por exemplo, temos a ladainha, cantada 

em forma de reza, agradecimento ou desafio. A escolha dependerá de quem estará no gunga 

(berimbau) e as suas intenções. No Congado de Nossa Senhora do Jatobá, é escolhido sempre 

um canto em dialeto africano, como forma de consagração e bênçãos a todos que participam 

do festejo (MARTINS 1997). Trouxemos essa ideia para o espetáculo. O canto de abertura foi 

composto por Leandro Medina, e diz:   

 

Nganga Rainha Muzenza, guerreira Muzenza 

Que teve a missão de ensinar 

Que pra vencer, tu nunca te rendas 

kilombo, Mombele, Kifunge, Dikauetê, 

NgangaKalu, Kiluanje, acuenda!! 

 

Sua composição foi estimulada pela história e pelos ambientes por qual a Rainha 

Nzinga passou. Nos versos, vários são os adjetivos atribuidos a ela. Ao iniciar o espetáculo os 

guerreiros estão à procura de sua rainha. Ao mesmo tempo a exaltam avisando a todos (as) de 

sua posição social, de seu poder ancestral e de sua liderança. Na letra da música há palavras 

do tronco linguístico banto e outras inventadas, de forma a casar com a melodia. O canto é 

seguido apenas por uma Gunga e o ritmo é baseado no Batuque de Umbigada.  

O termo batuque era utilizado pelos senhores para qualquer tipo de música percussiva 

ou dança praticada pelos africanos e seus descendentes. (LIGIÉRO, 2011). Segundo 

informações retiradas do livro Batuque de Umbigada: Tietê, Piracicaba e Capivari – SP, 

sendo Paulo Dias (2015) um de seus organizadores, o Batuque de Umbigada, também 

conhecido como Batuque paulista, é uma manifestação popular afro-brasileira, cuja presença 

é observada nas cidades de Rio Claro, Piracicaba, Tietê, Capivari, Barueri e São Paulo. 

Recebia também o nome de Caiumba e era dançado na Senzala. Na dança, as mulheres 

recebem o nome de batuqueiras e os homens de batuqueiros.  

Os instrumentos que compõem o batuque são quatro: Tambu que é um tambor feito de 

tronco de árvore. Seu centro é oco e em uma das extremidades é coberto por couro. O 

quinjengue que é um tambor menor e com um formato de cálice. Os dois são afinados com o 

calor do fogo, temos a matraca que são duas madeiras ou baquetas que produzem seu som 

com o toque no corpo do Tambu e o guaiá que é um chocalho parecido com um maracá (feito 
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de metal). Abaixo trago imagens do Batuque em Barueri para ilustrar os instrumentos usados 

nesta manifestação.  

 

 

Figura 14 - Batuque em Barueri. (2008) A presença do tambu, quinjengue e da matraca. 

 Foto disponível em: http://www.barueri.sp.gov.br/sistemas/informativos/informativo.asp?id=15571 

 

 

Figura 15 - Guaiá.  

Foto disponível em https://www.barueri.sp.gov.br/sistemas/informativos/informativo.asp?id=16968 
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No canto, temas como amor, liberdade, escravidão, desafios, metáforas, adivinhações, 

adoração, entre outros são colocados pelos puxadores (cantadores). 

 

Os cantadores revezam–se ao pé dos instrumentos, entoando cantos reverentes ou 

satíricos cujos versos, tirados no repente ou buscados na tradição, ajudam a traçar a 

crônica da comunidade à qual pertencem. Falam de acontecimentos recentes ou 

passados, de amores, de valores, da história e dos personagens maiores do grupo. 

(DIAS e col, 2015, p. 86).  

 

 

A disposição dos batuqueiros e batuqueiras acontecem da seguinte forma: duas fileiras 

se organizam tendo os tocadores no centro. Uma fileira de homens de um lado e do outro de 

mulheres. Assim são formados pares. O puxador (cantador) com o guaiá na mão puxa um 

canto e todos (as) aprendem o mesmo, dando a resposta em forma de coro.  

Quando todos aprendem o canto, inicia-se a dança. Os batuqueiros sobem até a fileira 

das batuqueiras e as cumprimentam dançando e cantando. Depois voltam para seus lugares de 

origem e o mesmo movimento é feito agora pelas batuqueiras. Após seu retorno, os 

batuqueiros acompanham e começam a umbigar seguindo o ritmo do tambor grande, o tambu.   

A umbigada é o encontro do umbigo e parte da região pubiana de ambos os dançantes. 

Nas tradições de origem bantas a ação da umbigada se faz presente como um ato simbólico de 

equilíbrio, fertilidade e alimento, tendo o cordão umbilical como nossa primeira fonte de vida. 

 

Quando estamos no ventre materno o nosso primeiro canal de alimentação é pelo 

umbigo.  O cordão umbilical é o nosso conector com a fonte que nos mantem vivos. 

Em algumas das tradições das culturas bantas (macro grupo etnolisguístico presente 

principalmente nas regiões central e sul do continente africano), representa também 

uma fonte permanente de alimentação espiritual que ajuda no equilíbrio do ser com 

ele mesmo, com a comunidade e no mundo. Essa cosmovisão (maneira de perceber 

o mundo em sua totalidade) é presente em outras culturas, entre elas a indiana, na 

qual a respiração abdominal é enfatizada como forma de concentração de energia 

física e espiritual. (MANOEL e col. 2015, p. 43).   

 

 

Na dança a mulher brinca com sua leveza, sensualidade e com um elemento de 

feminilidade que é a saia, já o homem é mais rígido e traz a força e equilíbrio em seus 

movimentos. A dança finaliza quando o cantador apita, parando tudo. 

No momento em que é projetado esse canto, os corpos se movimentam conforme os 

passos do batuque, embora não existam fileiras de homens e mulheres. Todos os intérpretes 

estão no meio do público o que possibilita o diálogo com todos, sendo que, no final de cada 

movimentação há uma umbigada entre os atuantes, possibilitando uma atenção e prontidão de 

todos os envolvidos. 
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Após o espetáculo, nosso interesse pelos sambas de umbigada aumentou. Começamos 

a estudar com mais frequência o Jongo, o Batuque e o Tambor de Crioula. No ano de 2017 

aprovamos no FAC – Fundo de arte e cultura de Goiás um projeto intitulado “Barro no chão”, 

onde dentre as ações propostas, seriam feitas rodas dessas manifestações populares pela 

cidade no decorrer dos meses de execução do projeto. Em cada mês realizávamos uma roda 

diferente, o que foi muito rico para todos os envolvidos e certamente retroalimento da 

experiência com o espetáculo Por cima do mar eu vim. 

 

 

Figura 16 - Roda de Tambor de crioula – Barro do chão (2018) 

Arquivo pessoal 
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Figura 17 - Roda de Jongo – Barro do chão (2018) 

Arquivo pessoal 

 

 

Figura 18 - Roda de Batuque – Barro do chão (2018) 

Arquivo pessoal 
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Outras duas composições musicais do Leandro Medina fazem parte da dramaturgia 

musical. São elas “Guerreira Rainha” e “Serpenteia”.  

 

Guerreira Rainha, matamba de angola, muzemza Nzinga 5X 

Seu povo lhe deu toda força e fé 

Na guerra nasceu uma grande mulher 

Kikongo, mandinga, monjolo se fez 

Unindo a África de negra a tez 

Teu corpo encandeia 

No chão capoeira, a ginga dança da libertação 

Teu corpo encandeia 

Se fez capoeira, a ginga dança da libertação 

Muzenza Nzinga 

 

 

No “Guerreira Rainha” há uma referência ao samba exaltação em que, de maneira 

saudosa, os quatro guerreiros exaltam sua Rainha. A letra da música traz o apoio de seu povo, 

sua força, resistência e o seu “gingado” que atrai e provoca encantamento de quem a 

observava. Nzinga, segundo os relatos, sabia esquivar e atacar de forma a responder aos 

golpes que levava em todas as instâncias de sua vida, como acontece na ginga da capoeira. O 

canto é acompanhado por um atabaque no ritmo de samba de roda.  

 

 

Figura 19 – Atabaques (2018) 

Arquivo pessoal 
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A origem do atabaque varia de acordo com algumas pesquisas. Alguns autores 

afirmam que é de origem árabe, outros, origem indígena e africana. (GALANTE, 2006). Seu 

formato é cilíndrico e revestido com um couro que pode ser afinado por cordas ou por 

tarraxas. Pode ser feito com ripas presas por pregos, cola e aros e pode ser feito em uma peça 

única. Tocado com as mãos ou com baquetas dependendo do ritmo. É usado em quase todo o 

ritual religioso afro brasileiro como candomblés e umbanda e em manifestações populares 

como o samba de roda, jongo e a capoeira.  

No camdomblé há três tipos de atabaques e recebem nomes diferentes. O maior e mais 

grave se chama run. Ele é o responsável por invocar os orixás. Nos candomblés Jeje-Nagô é 

percutido com uma vareta (aquidavis) e uma das mãos do Ogã mais velho. Nos Candomblés 

Congo-Angola é percutido com as mãos. O atabaque de afinação e tamanho médio recebe o 

nome de Rumpí. Seu toque é a base para as variações do tambor grande. No candomblé Jeje-

nagô é percutido com duas varetas. Já no candomblé Congo-angola com as duas mãos. E por 

fim, o tambor pequeno que se chama Lé. Sua afinação é a mais aguda. Ele complementa o 

toque do Rumpi para dar base ao Run. (GALANTE, 2006). 

Segundo Galante (2006) os atabaques são mais que dispositivos produtores de som. 

Possuem um papel importante, um papel de divindade. São sacralizados, alimentados, 

ornamentados e recebem nomes. Além de tudo não é qualquer pessoa que pode tocá-los. 

Apenas pessoas com cargos importantes e sacerdotes.  

No “Dossiê IPHAN  4 - O samba de roda” (2006), o samba de roda é uma das matrizes 

de manifestação popular considerada como símbolo nacional dando origem a vários tipos de 

samba e podem ser definidos por dois grandes grupos: o samba corrido e samba chula. Seu 

valor ultrapassa os tempos e permanece presente em todo o estado da Bahia e, principalmente 

na região do Recôncavo.  

 

As principais diferenças entre samba corrido e samba chula se referem às relações 

entre música e dança, e podem ser resumidas em dois pontos principais. Primeiro: 

no samba chula, a dança e o canto nunca acontecem ao mesmo tempo - estando os 

toques dos instrumentos presentes nas duas atividades -, enquanto no samba corrido, 

ao contrário, dança, canto e toques acontecem simultaneamente. Segundo: no samba 

chula apenas uma pessoa de cada vez samba no meio da roda; enquanto no samba 

corrido podem sambar uma ou várias pessoas ao mesmo tempo no meio da 

roda.(Dossiê IPHAN – 4 O samba de roda 2006, p. 34).  
 
 

Tanto no samba corrido como no samba chula os participantes são colocados em 

círculo, ou em um formato aproximado. Os instrumentos mais característicos dessas 

manifestações são: o prato e faca; o pandeiro e a viola que são elementos trazidos pelos 
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portugueses e o tambor. Os tocadores também compõem a roda e os demais participantes 

acompanham com palmas.  

No canto, a estrofe principal, em casos específicos, é chamada de chula e pode ser 

cantada por um ou dois cantadores, enquanto a resposta é dada por todos. Os versos do canto 

são relativamente curtos, o que facilita a participação de todos os envolvidos. A dança é feita 

sempre no meio da roda e pode ter variações. Miudinho é o gesto típico dessa movimentação, 

e mobiliza os pés que quase colados ao chão, ressoa para os quadris causando um tremilicar. 

Na dança, a predominância é de mulheres, embora homens também possam dançar. Já no 

toque dos instrumentos, a predominância é de homens, menos no prato e faca, em geral 

reservado às mulheres. (IPHAN, 2006). 

A manifestação pode acontecer em muitos espaços e tem caráter inclusivo, onde todos 

os presentes são convidados a participar, seja cantando as respostas, batendo palmas e 

dançando no centro da roda.  O samba de roda tem como suporte tradições herdadas de 

africanos escravizados no estado da Bahia e se mescla com traços culturais trazidos pelos 

portugueses, como mencionamos acima (IPHAN 2006). 

Segundo consta no já mencionado Dossiê (2006, p. 19), o samba de roda também “é 

parte fundamental do culto aos caboclos, entidades espirituais cultuadas no contexto afro-

brasileiro, mas com forte referência ao universo ameríndio”. No espetáculo, o samba é posto 

como uma manifestação festiva, sendo ela uma das expressões da negritude.  

O ritmo do samba de roda é utilizado no espetáculo em cantiga de candomblé angola e 

de caboclo citada abaixo: 

 

Dilé, Dilanoma Tambangola 

Delaroié eá 

Aroera, dandacara  

Caraé djangola 

Oradé , tambandola de anbocanbo angola 

Ai ai ai aroeira 

 

A escolha se fez pertinente pelo contexto das palavras serem bantas e por ser também 

um samba de caboclo. Nesse ponto da trama, todos dançam para saldar os caboclos que já 

estão no território brasileiro.  

Tanto o Batuque, como o Samba de roda são manifestações populares que fizeram 

parte da pesquisa da diretora artística, como mencionamos anteriormente, sendo eles 

integrantes do conjunto de manifestações caracterizados pela umbigada. Em nossos 

treinamentos corporais vivenciamos cada manifestação, entendendo sua estrutura rítmica, 

seus cantos e movimentações. As reverberações desses estudos, se deu no projeto “Barro do 
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chão”, onde vivenciamos uma oficina de Samba de Roda com Mestre Plínio do Centro de 

Capoeira Angola Angoleiro Sim Sinhô – SP.  Aprovamos o projeto Corpopular Intersecções 

Culturais pelo Edital nº 01/2017 da Lei municipal de Incentivo à cultura, nesse projeto 

vivenciamos algumas oficinas com conhecedores de algumas manifestações populares, a 

saber: Jongo, Caboclinho e uma oficina com ritmos afro-brasileiros. A ação final do projeto 

era realizar um samba de roda.  

 

 

Figura 20 - Samba de Roda (2018) – Projeto Corpopular  

Arquivo pessoal 

 

 

Figura 21 - Samba de Roda (2018) – Projeto Barro do chão 

Arquivo Pessoal 
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3.5 “Música dos santos” 

  

Ainda no que diz respeito ao cancioneiro utilizado no espetáculo, um ponto de 

umbanda, adaptado para o contexto do espetáculo foi utilizado para nos remeter a imagem da 

Rainha:  

“Nós somos pretos da cacimba da Matamba,  

à Iansã viemos louvar, ananaêêê, ananaêêá” 

 

Matamba foi um reino poderoso localizado entre o Ndongo e o Congo no século XV. 

É também uma Nkisi do Candomblé Angola, rainha dos raios e trovões, dos vendavais e do 

fogo, é equivalente a orixá Iansã.  Dentre os muitos toques que são utilizados para sua 

reverência, o mais conhecido é o adaró que é um toque atribuído a essa Nkisi nos terreiros de 

Candomblé. Na dança criada para acompanhar o toque, movimentos do punho pra cima e para 

baixo, dão a ideia de abanar, criar vento. 

 

Rainha, mandou me chamar,  

vou lutar com ela onde ela levar, 

e me serpenteia, e me serpenteia 

 

A canção “Serpenteia” foi o último composta por Leandro Medina. O canto nos 

remete a um chamamento de todos da plateia para estarem presentes na batalha e 

acompanharem a rainha aumentando a força do exército. Serpenteia remete ao caminho de 

resistência e uma referência à própria ginga da capoeira. Foi serpenteando, se escondendo, 

defendendo e atacando que conseguiu sobreviver em meio a todas as opressões que seu povo 

sofreu. Nesta canção a levada é o carimbo, e os instrumentos usados são a caixa e a Gunga.  

O carimbó é uma manifestação popular que envolve toque, canto e dança 

originalmente afrodescendente. Está presente nos estado do Pará e Amazonas.  

 

O termo carimbó designa o instrumento musical denominado curimbó, tambor feito 

de um tronco internamente escavado, onde em uma das extremidades é colocado 

couro curtido. A palavra carimbo ou Lorimbó, inclusive, seria fruto de duas palavras 

de origem tupi, curi (madeira, pau oco) em‟bó (furado, escavado) (CASCUDO, 

2012, p. 176).  

 

 

Outros dois ritmos usados que aparecem na musicalidade do espetáculo e são 

encontrados nas práticas religiosas afro-brasileiras é o opanijé e o Ijexá. O opanijé é tocado 

para reverenciar o orixá Omolu
22

. O ijexá é o toque do orixá Oxum
23

, embora acompanhe 

                                                           
22

No candomblé, Omolú é o mais temido dos orixás. Responsável pela terra, fogo e a passagem dos seres de um 

plano para o outro. 
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cantigas de quase todos os orixás. (CARDOSO, 2006) O ijexá é o toque mais popular. 

Ganhou notoriedade por meio dos grupos de afoxé.  

As reverberações desses ritmos se deu no projeto Corpopular. Tivemos a oportunidade 

de fazer uma oficina intitulada “na batida do Atorí – ritmos afro-brasileiros” com Alexandre 

Buda, ogã
24

 em São Paulo. 

 

 

Figura 22 - Oficina na batida do Atori – Projeto Corpopular (2018) 

Arquivo pessoal 

 

 

Uma incelença que é pra ele 

Uma incelença que é pra ele 

Mãe de Deus, Mãe de Deus 

Oh! Mãe de Deus, rogai a Deus por ele 

Oh! Mãe de Deus, rogai a Deus por ele 

Outro canto presente no espetáculo é a incelença. O termo incelência vem de 

excelência, que equivale à grandeza, elevação e superioridade. Canto de passagem, tido como 

sagrado ou profano. Uma prática em extinção.  Cascudo (2012, p. 285-286) define como “[...] 

                                                                                                                                                                                     
23

Oxum é a rainha da água doce, dona dos rios e cachoeiras.  
24

 É um título dado a um membro do terreiro, do sexo masculino.  Possui várias funções, a de músico ou a de 

manter a ordem no terreiro durante os rituais. Aos que possuem essa função de organizarção são denominados 

“ogãs de sala”. Não recebem entidades, logo a expressão “fazer santo” não é usada. O termo para utilizado para 

determinar seu tempo de terreiro é “confirmar”. ( CARDOSO, 2006).  
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um canto entoado à cabeça dos moribundos ou dos mortos, cerimonial de velório, ainda 

existente na Paraíba, Rio grande do Norte e Pernambuco e, possivelmente, noutros estados.” 

A incelença é um canto que compõe a tradição das rezadeiras e o choro das 

carpideiras. Possui um caráter oral e uma forma mágica de conceber o imaginário da vida e da 

morte. (SALAZAR, 2014). 

Em cena é entoado apenas por um dos interpretes que expressa à passagem de Zé 

Pilintra.  

 

 

Figura 23 -Momento do canto Incelença – Espetáculo Por cima do mar eu vim 

Arquivo pessoal 

Foto – Layza Vasconcelos 

 

3.6 Instrumentos africanos 

 

Entre os instrumentos de origem africana que compõe a dramaturgia musical do 

espetáculo, encontramos o djembe, a kalimba, o ocean drum e o talking drum que passaram a 

fazer parte do universo do grupo. 

O Djembe é um instrumento musical de percussão que parte da família dos 

membranofones. É conhecido também por djimbe, Jembe, jenbe, yembe e sanbanyi. Pode 
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alcançar vários sons dependendo do local e de como se toca/encosta na sua pele. Nuances 

podem ser obtidas pelo toque da palma da mão e pontas dos dedos.  

 

De acordo com os povos Bamana do Mali, o nome djembê vem da expressão “anke 

djé, anke bé” que se traduz como “todos se reúnem em paz” nome esse que também 

define a finalidade do tambor. A origem do djembê esta associada a uma sociedade 

de ferreiros mandingas conhecidos como Numus. (LAZZARY, 2017, p.30). 

 

 

Seu formato é parecido com um cálice. Feito com um pedaço do tronco de madeira 

escavada, e coberto por pele de animal ou pele sintética. No espetáculo, ele compõe os 

tambores escolhido s para fazer a trilha Sonora. É usado no toque do canto “dilê” e nos ritmos 

adaró e opanijé.   

 

 

Figura 24 – Djembe (2019) 

 Arquivo pessoal 

 

 

A kalimba é um instrumento de origem africana. Está entre os instrumentos 

classificados como lamelofone, ou seja, um instrumento que possui uma série de 
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placas/línguas que são fixadas em uma das extremidades e a outra fica livre para que possa ser 

tocada.   

Ela é originária de Angola e lá é conhecida por tyitanzi ou Kisanji. Em Moçambique 

se chama mbira e em outras regiões da África recebe outros nomes. Pode ser encontrada de 

diversos tamanhos, formatos e espessuras. Suas lâminas podem ser de bambu ou de metal. Ela 

é conhecida no ocidente por “piano de dedo”.  Seu uso foi de ambientação juntamente com o 

ocean drums.  

 

 

Figura 25 - Kalimba  

Arquivo pessoal 

 

O ocean drum, que produz sons parecidos aos das ondas do mar. Sua forma é 

pandeireta fechada e no interior tem uma série de contas de metal. Toca-se segurando o 

instrumento na horizontal, de forma que as contas de metal se movam, produzindo um ruído. 

Por meio da velocidade com que é movido, pode produzir diferentes sons, desde ondas 

furiosas até a calmaria podendo também produzir o som de arrebentação das ondas.  

A escolha de seu uso se deu pela aproximação com a Kalunga, ou seja, de transmitir a 

ideia do mar, sua imensidão, grandeza e de travessia.  Ligação entre os dois territórios 

africano e brasileiro. De um lado Nzinga Mbandi e do outro Zé Pilintra. Nesse mover do 

instrumento, a kalimba compõe a sonoridade. 
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Figura 26 - Ocean Drum – Espetáculo Por cima do mar eu vim 

Arquivo pessoal 

Foto – Layza Vasconcelos 

 

Por fim, o Talking drum ou tambor falante é o último instrumento utilizado em cena. 

Segundo Caetano (2004, p. 53) “são feitos e tocados, habilmente, com o objetivo de se 

aproximarem dos sons da fala”. Serviam como meio de comunicação entre os povos. No final 

do espetáculo, ele é tocado para dar voz a toda movimentação utilizada na cena. A 

movimentação é acompanhada pelo instrumento e por um canto final, que é um ponto de 

despedida. Nesse ponto, a imagem do mar é novamente acionada como um elo.  Ele que nos 

faz ir e também voltar. 

 

Adeus povo bom adeus 
Adeus que eu já vou embora, 

Pelas ondas do mar eu vim 

Pelas ondas do mar eu vou embora. 

 

 

 O talking drum Possui duas peles que ficam nas extremidades e são entre amarradas 

por cordas. O corpo do instrumento lembra uma ampulheta e é tocado sob a aquixila direita 

ou esquerda. Ao ser pressionado as cordas aumentam a tensão das peles produzindo o som. 
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Talking drum – Espetáculo espetáculo Por cima do mar eu vim 

Arquivo pessoal 

Foto Layza Vasconcelos 

 

O uso de cada instrumento, canto e ritmo se deu por suas referências vindas da África 

e suas rerveberações em solos brasileiros. Um pensamento de recuperação e revelação para 

aqueles que não estão familiarizados com esse universo, remetendo-nos há tempos, espaços, 

texturas, ambientes, imagens diferentes.  
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POR CIMA DO MAR EU VOU VOLTAR 
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Mamãe era mesmo sabida! Suas histórias contaminaram e influenciaram as minhas, 

assim como meus trajetos que futuramente, talvez, poderão contaminar as histórias de outros 

(as). Todos seus ensinamentos e afetos estarão resguardados em minha memória, em meu 

corpo. Antes de sua passagem, que foi no ano de 2018, ela teve a oportunidade de assistir ao 

espetáculo Por cima do mar eu vim, o que a fez refletir sobre os problemas que enfrentou por 

ser uma mulher negra. Durante anos foi inferiorizada, sofreu agressão (verbal e física) e foi 

condicionada a servir.  Servir a quem?  A uma sociedade que sempre colocou o negro em 

condição inferior ao branco. A uma sociedade que embalada por um discurso colonial, tentou 

e tenta invisibilizar as contribuições, marcas e memórias do povo negro brasileiro.  

 Essa presença negra tem sido distorcida, estereotipada, inferiorizada ou mesmo 

invisibilizada em diferentes esferas da vida e no campo das artes não seria diferente. Essa 

percepção estimulou o aparecimento de um discurso político e ideológico mobilizador de 

grupos para lutar e afirmar sua identidade afro-brasileira. Neste contexto, o Teatro Negro 

assim como a Dança negra, surgem em caráter de resistência e afirmação, buscando em suas 

ações valorizar e ratificar sua própria existência. Temas relacionados à negritude, ao cotidiano 

da população negra, contextos históricos, entre outros são colocados nas dramaturgias. Vemos 

também a preocupação de colocar o negro e a negra em cena, para dar visibilidade não só a 

seus corpos, mas as suas subjetividades. Assim, definimos o conceito de performance negra 

como acontecimentos ou comportamentos organizados que cria, em quem performa 

/presencia, uma imediata conexão com a ideia de negritute, aqui entendida como sinônimo de 

identidade negra.   

Nexte contexto, muitos grupos trazem elementos das performances negras tradicionais 

para a cena contemporânea, tal como a tríade “batucar-cantar-dançar”, apontada por Ligiéro 

(2012), mencionada anteriormente. A partir dessa discussão fica evidente que o ritmo dos 

tambores e o tambor em si é um elemento de grande importância nas manifestações populares 

tradicionais, sendo um grande mobilizador de pessoas e articulador do encontro. Sua 

presença, bem como sua rítmica reivindica para cena contemporânea a força dos tambores que 

soam e ecoam como grito de ancestralidade nas rodas de batuque e terreiros afora, em que se 

canta e dança como forma de celebrar a vida e o sagrado.  

Foi na busca por referências negras em cena, com a preocupação estética e política que 

o Núcleo Coletivo 22 do qual sou integrante, chamou minha atenção. Uma companhia que no 

imbricar do toque, do canto, da dança e do conto, afirma o compromisso com poéticas negras, 

valorizando as contribuições africanas deixadas no Brasil, principalmente no que diz respeito 

à matriz banto.  



96 

É nas performances tradicionais afro-brasileiras, tais como a Capoeira Angola, o 

Jongo, o Batuque, o Tambor de Crioula, o Samba de Roda e a Congada que buscam 

elementos para abastecer suas práticas. Sendo integrante do Coletivo, tive a preocupação de 

me afastar e assim reconhecer e discutir a prática e os procedimentos usados no cotidiano de 

trabalho do grupo.  

 A escolha do espetáculo Por cima do mar eu vim, não foi aleatória. Nele, a 

musicalidade é um importante agenciador de sentidos na dramatrugia textual e corporal. Foi 

no corpo e com o corpo que pude explorar essa musicalidade afro-brasileira carregada de 

lugares, memórias, sentidos e histórias. Pude compreender que ela é uma expressão simbólica, 

associada à conservação e perpetuação de memórias, traços identitários e legados de longos 

processos históricos ancestrais.  

Essa perspectiva, que pude vivenciar no processo de criação do Núcleo Coletivo 22, se 

anuncia desde uma metodologia de preparação corporal até a construção dramatúrgica. A meu 

ver, o trabalho desenvolvido no espetáculo Por cima do mar eu vim mostra o compromisso 

com ações que afirmam e valorizam a cultura afro-brasileira. Traços esses, que podem ser 

observados em outros trabalhos da Cia, que embora não se intitule Teatro Negro, mas busca 

no batucar-cantar-dançar vivenciado na Capoeira Angola, Jongo, Batuque de umbigada, 

Tambor de crioula e, também, no Candomblé e na Umbanda, espaços de formação. 

Companhias fazedoras de performance com identidade negra, por vezes, buscam 

construir sua abordagem metodológica e estética a partir de elementos da cultura popular e da 

cultura afro-brasileira, afirmando um lugar estético e político, numa atitude de enfrentamento 

ao racismo e a favor da diversidade cultural. Por meio desse canal de comunicação e de 

produção de conhecimento, é possível perceber a importância e as contribuições da cultura 

negra no campo artístico.  

Por fim, A construção de uma dramaturgia corporal demanda que o intérprete-criador 

invista em descobrir, incorporar e explorar uma gestualidade que transborde o seu cotidiano – 

e quando isso está relacionado a um contexto ritualístico e afro-brasileiro, exige ainda um 

cuidado para não se escolher o caminho da “tipificação”, isto é, de formas estereotipadas que, 

ao invés de revelar saberes e poéticas ignorados ou marginalizados, podem reforçar estigmas 

e preconceitos. 
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POR CIMA DO MAR EU VIM 

Texto Leandro Medina e Núcleo Coletivo 22 

PRÓLOGO 

 

A trupe entra tocando e cantando a música de abertura: são guerreiros  

Nganga Rainha Muzenza, guerreira Muzenza 

Que teve a missão de ensinar que pra vencer, tu nunca te rendas 

kilombo, Mombele, Kifunge, Dikauetê, Nganga Kalu, Kiluanje, acuenda!! 
A música termina, os guerreiros-mensageiros se desarmam e se reúnem no centro. Observam 

atentamente ao redor, espreitam, se entreolham, investigam com o olhar, silenciam... Qualquer 

movimento vindo da plateia faz com que todos se voltem atentamente para o „lugar do foco‟ e 

movimentam-se entrelaçando o corpo (reorganização espacial coletiva sinuosa). Silenciam novamente 

e espreitam esperando o novo ruído. No terceiro e último ruído-movimento... 

Vinícius – vocês conhecem Nzinga Mbandi,  Ngola do Ndongo? 

(o público de certo responderá negativamente – os guerreiros se entreolham desapontados) 

Flávia – Filha de Kiluanje Mbandi, Rei Ngola da Matamba? Alguém viu?Sabe onde podemos 

encontrá-la? 

(o público vai negando e todos estremecem. Guerreiros que são, não desistem) 

Lorena – uma guerreira africana que lutou bravamente para defender seu povo? 

(O público nega – os guerreiros se acuam, voltam a olhar ao redor, ao longe, para ver se encontram 

Nzinga, pra ver se correm algum perigo– ao se sentirem seguros, „desarmam o corpo‟. 

Todos – somos mensageiros do exército da Rainha Nzinga 

Diego e Flávia – Rainha do Ndongo! 

Vini e Lorena – Rainha da Matamba! 

Todos – filha do oitavo grande soberano Ngola, Rei Kiluanje  

Lorena – Nos perdemos do exército de nossa Rainha na última batalha sobre o Rio Kwanza. 

Flávia – estávamos levando uma mensagem ao Rei de Benguela, quando guerreiros inimigos atacaram 

nossa canoa e acabamos naufragando...  

Os mensageiros se agrupam e simulam através de movimentos pequenos o equilibrar em uma canoa 

(parafraseando corporalmente o „balancinho‟ dos moçambiqueiros da irmandade de Justinópolis) 

“Eu vim beirando o rio, eu vim beirando o mar, eu sou negro de angola, ê ê a”  

Lorena – Conseguimos escapar nadando até aqui….  

Flávia - Precisamos encontrar Nzinga, não temos muito tempo. 

Vini –Calma, talvez essas pessoas não saibam o suficiente sobre Rainha Nzinga para identificá-

la, afinal, todos sabemos tratar-se de uma mulher guerreira, sim, mas que durante sua vida, atendeu por 

vários nomes diferentes.  

Lorena - Chama-se Nzinga Mbandi, mas também é conhecida como Ana de Souza, Ana Ginga, 

Nzinga Tembanza, Rainha Ginga… dependendo da circunstância... 

(Tambores – vinheta percussiva – movimentos – sons de guizos no corpo) 

Flávia - Mais respeito mensageira, não sabemos onde está Nzinga, mas sabemos de sua astúcia, 

quando o assunto é garantir a liberdade de seu povo. Nossa Rainha não tem muitas caras não camará, 

tem muitos olhos... 

Vini - É verdade, ela tem muitos olhos, sim, camará, mas, as duas mensageiras têm razão.Nossa 

Rainha é mesmo uma camaleoa, a cada situação se camufla de uma cor diferente. Mas, o fato é que 

agora, nesse momento em que nos encontramos perdidos, o mais importante não é essa discussão, mas 

encontrarmos nosso exército e saber em que momento está nossa batalha 

Lorena - E do lado de quem a Rainha Ginga está jogando 
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Flavia - Calma lá Camará!!! queres levantar falso contra a Rainha do teu exército? Eu que o pergunto, 

de que lado você está jogando? Você deve sua liberdade à Rainha Ginga, não esqueça, de outro modo, 

serias mais um escravo das tropas portuguesas 

Lorena - Meu sobrenome é liberdade, camará! ou esqueceu que sou uma guerreira Jaga? (Avançando 

em direção à Flavia) 

Diego - Ei, Ei! Parem com isso meninas, não percamos o foco! O foco não é discutir as alianças da 

Rainha, muito menos nos agredirmos fisicamente… o foco é encontrarmos nosso povo, nos juntarmos 

a eles e assim, nos salvarmos!  

Vini - Isso mesmo, camará! Devemos parar de confundir essas pessoas que estão aqui com essas 

histórias de contradições precisamos é convencê-los e pra isso eles precisam saber é dos grandes feitos 

de nossa rainha, para que eles se juntem a nós. 

Flávia – Está certo, não temos muito tempo Nzinga já não mais uma jovem guerreira, já está cansada 

de resistir e a morte já deve estar a sua procura... Quando ela morrer, a África inteira estará 

desprotegida e mais cedo ou mais tarde, seremos capturados e enviados como escravos ao Brasil. 

Música – Guerreira Rainha, Matamba de Angola 

● eles voltam a caminhar juntos, no caminho… (caminhada do início) 

Vini - Rei Ngola Kiluanje, pai de Nzinga morreu e sua a coroa foi entregue a Ngola Mbandi, seu filho 

mais velho, as relações com a coroa portuguesa pioraram. Mbandi era fraco, não tinha… malandragem 

e acabou pedindo que Nzinga assumisse as negociações de paz com o Governador. Foi nesse dia que 

ela começou a escrever sua história. 

Lorena - Nzinga chegou com seus guerreiros e foi recebida pelo governador João Correia de Souza, 

que cometeu a indelicadeza de não oferecer-lhe uma cadeira para que se sentasse à mesa.Sem perder a 

compostura, ela pediu a um dos seus guerreiros que se pusesse de quatro no chão e sentou-se. Rá! o tal 

governador ficou todo desconcertado. Conheço essa história... 

Flávia - Ela ainda conseguiu que a Coroa desistisse de construir o presídio de Mbaka e que o Reino do 

Ndongo não pagasse tributo nenhum. Grande Nzinga! 

Lorena - Conseguiu tudo isso por que aceitou a condição que o governador impôs, de se converter 

cristã, e saiu da reunião com outro nome.Como guerreira jaga, essa condição nunca seria aceita pelo 

meu povo. 

Vini - Ela nunca deu um passo em falso, garanto a você 

MÚSICA SINHÁ RAINHA 
Flávia - Ela aceitou o batismo, porque sabia que na hora das batalhas, o Deus deles estaria do seu lado, 

protegendo seu povo das barbáries desses invasores. Que o Deus deles, se fosse justo mesmo, haveria 

de conceder seus pedidos de liberdade. Nzinga passou a ser chamada de  

Todos - Ana de Souza 

Vini - Mesmo com todo esse sacrifício, a paz não foi garantida. O Reino do Ndongo ficou 

enfraquecido e Portugal se aproveitou disso.  

Flávia - Portugal descumpriu o acordo que tinha feito e avançou em direção a capital. O lazarento do 

Governador só recuou quando Nzinga assumiu como Rainha do Ndongo. 

Lorena - assassinando o próprio irmão  

Flávia - isso nunca foi provado, camará 

Lorena - O governador só recuou porque a Rainha Nzinga se aliou aos guerreiros Jaga. Os temidos e 

impiedosos Jaga, como somos conhecidos. Foi do nosso lado que Ela adquiriu a força que tem hoje e 

aprendeu as artimanhas da guerra. Ana de Souza não era nada, comparada à Nzinga Tembanza. Rainha 

dos Kilombos! Esposa do grande chefe Kaza 

Vini - Nzinga, com o apoio dos Jaga, de fato, formou uma enorme confederação de descontentes com 

Portugal. Até os negros que eram obrigados a defender a Coroa, fugiram para engrossar o exército de 

Nzinga. 
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Lorena - Essa Rainha que juntou um contigente grande de africanos e resistiu por décadas, essa 

Nzinga me representa.Nunca uma mulher comandou uma legião tão bravamente.  É por ela que estou 

aqui. Nzinga Tembanza. Se ela me chamar pra lutar, eu vou! 

Todos - Eu também! 

Vinheta = “Rainha, mandou me chamar, vou lutar com ela onde ela levar, e me serpenteia, e me 

serpenteia…”  Samba de roda - palmas 

Vini - É mas… os portugueses não engoliram a audácia e teimosia de Nzinga por muito tempo. Um 

pouco depois de Nzinga no poder governador aplicou o golpe, destituiu Nzinga do poder de Rainha e 

elegeu seu primo Hare a Kiluanje, como novo Rei. 

Todos zombam! 

Flávia - Hare a Kiluanje era o fantoche que o governador precisava. Frágil, medroso e sem carisma 

nenhum. Nenhuma das lideranças tribais o obedeceu. 

Diego - pelo contrário, aumentou o número de vassalos que passaram a apoiar Nzinga. 

Flávia - Hare a Kiluanje não sabia fazer chover, haha foi isso que o derrotou. Nzinga sabia! Era uma 

legítima mulher Mbundo. 

Lorena - isso não é coisa de mulher Mbundo, isso é ensinamento Jaga! Foi Temba Ndumba, nossa 

grande feiticeira quem nos ensinou o feitiço. Mas, Nzinga Tembanza, com sua força descomunal e 

coragem absurdas, realizou proezas que a própria Temba Ndumba não conseguiu. O poder 

indestrutível de nossa Rainha está ligado aos rituais de Magi a Samba. 

Flávia - Aquele ritual horrível que se faz com crianças recém… (encomoda-se ao lembrar) 

Lorena - (interrompendo) aquele ritual sim, que se faz há muito tempo e que garante poderes especiais 

aos guerreiros.Qualquer outro comentário seu, dirija-se à Rainha. 

Vini - Calma, Camará! muita calma! Nzinga é Rainha de todos os povos. Nasceu Mbundo, se tornou 

Jaga, mas sua família veio da Matamba, de onde eu vim. O que importa é que juntos somos mais 

fortes. Ela tem a força das nossas guerreiras, a Matamba, sempre foi um Reino governado por 

mulheres.Nzinga Mbandi é Rainha legítima da Matamba. 

Música de Matamba (Iansã) 
“Nós somos pretos da cacimba da Matamba, à Iansã viemos louvar, ananaêêê, ananaêêá” 

Coreografia de Oya 

Flávia - Foi na condição de Rainha da Matamba que Nzinga negociou com os invasores holandeses, 

dando passagem para as tropas aliadas. A aliança foi mais uma oportunidade de minar a presença 

portuguesa em Angola. 

Lorena - mais uma aliança na vida de nossa Rainha… 

Vini - (vindo do meio do povo) - mensageiros, trago notícias, acabei de encontrar um dos nossos 

guerreiros. Ele me alertou sobre a nossa localização, estamos perto do nosso contingente. Precisamos 

ser ligeiros, a situação não está boa 

Flávia e Diego - conte-nos, o que está acontecendo? 

Vini - Nzinga está fraca, suas duas irmãs foram pegas pelas tropas portuguesas e levadas para Luanda. 

Kifunje foi assassinada por traição, enquanto Mocambo está detida sem comunicação. Segundo me 

disse o guerreiro, ela está preparando um plano para resgatar Mocambo, mas o Governador, só aceita 

uma conversa se ela aceitar o batismo novamente. 

Flávia - (emocionada) vejam! É nossa Rainha, é Nzinga! 

Lorena-  (sai do meio do povo): e anuncia a sua morte:  

(ritual de morte) 

Sou velha e guerreira desde menina e agora vou morrer por que já estou cansada de tanto lutar e 

resistir.Defendi esse povo por quarenta anos, por que aprendi com ngola kiluanji a não me 

entregar.Não desistir de acreditar, de sonhar, não desistir da liberdade. Meu corpo repousará na terra 

em que eu nasci, e desse chão uma grande estátua se erguerá e todos meus descendentes saberão que 

foi nzinga mbandi, ninguém duvidará que eu fiz o que foi preciso fazer para proteger nossa terras. 
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O meu corpo repousará nesse chão...o corpo de vocês? Ah o corpo de vocês… com o meu espírito 

atravessará a kalunga grande e por cima do mar chegaram no lugar onde conheceram toda a dor e todo 

ódio do mundo. Vosso sangue e vosso suor serão derramados naquele chão. Mas apesar de tanta coisa 

tétrica nossa ancestralidade brilhará no novo mundo. 

Minas, canbindas, angolas e benguelas! guerreiros jagas, do ngongo e de matamba! vão sentir medo, 

vão chorar, vão gritar de desespero… mas zambi lhes dará força pra não sucumbir e reinventar o novo 

mundo com nossas cores e nossas dores... 

Resistam! que eu lhes dou a minha bença pra transformar vosso lamento em ladainhas, vissungos, loas 

e toadas.  

Louvaremos a zambi cantando e dançando nos terreiros bem embaixo do nariz de nossos algozes. 

(risos da preta velhas) 

 

BATUQUE 

 

Flávia e Lorena se retiram... entram Vini e Diego como capatazes (usam tambores e gungas nos pés) 

Diego – levantem-se!! Todos de pé! Levantem-se (?) 

Vini – declaro por decreto da coroa portuguesa que todos vocês são considerados escravos partir de 

agora.Serem enviados para o Brasil, onde serão vendidos, para trabalhar no que for necessário. Devem 

respeito e obediência a Igreja Católica e a Santíssima Trindade, a Portugal e ao seus senhores. 

Abandonem seus pertences, deuses profanos e história infame. Passem pelo portal do esquecimento e 

esquecem quem são, esqueçam seus pais, filhos, esposas e maridos. E entrem no návio. Vamos!!! Seus 

imundos entrem no navio!!!!! 

Diego e Lorena (vindo do fundo) é melhor a gente ir vamos 

Flávia (vindo do fundo) mas ficar todos juntos, não separem o espírito da rainha nos acompanhará 

Entra em cena a corda que será metaforizada de navio negreiro 

Todos entoam o ponto de Moçambique de serra acima 

“o navio negreiro vem chegando ele vem chegando devagar 

Ele vem trazendo esse povo que é das terras de angola...” 

 

Segunda Parte 

 

Travessia (entrada dos atores e público para o teatro). Lorena está sentada no ombro do Vinicius, 

ela segura um tecido que represente a vela de um navio. Diego está com uma caixa, todos estão 

com gungas (instrumento de congada nos pés), entram cantando a música a cima. 

Ao chegarem dentro do teatro, Lorena desse do ombro do Vinicius, todos começam a cantar outra 

música, enquanto a plateia entra e procuram seus acentos.  

“Música: Aê Angola, Aê Angola, essa gunga veio foi de lá, vem beirando a beira-mar, tá remando, 

deixa remar, tá remando deixa remar...” 

Flávia – Saí, segue para um local onde estão suas roupas e instrumentos, enquanto isso vini saiu 

de cena para retirada da gungas e ficara um tempo fora de cena, onde podera ouvir apenas a sua 

voz entoando cantigo guerreira rainha. 

Flávia - coloca sua saia, depois de um tempo com uma música que lembra o balanço do mar, 

Lorena entra e trabalha com movimentação dos marinheiros (Entidade da Umbada), depois de 

fazer uma sequencia de movimentação, ela sobe em uma estrutura, a música vai se alterando  

Flávia monta a personagem Maria Navalha (Entidade Pomba Gira da Umbada)  
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Flávia – Hoje eu vim aqui porque estou a procura de um amor, e eu quero um homem vivo, 

porque  você já viu homem morto fazer alguma coisa? (risadas) Vós me cê me conhece? Que casa 

comigo? E vós me cê? Já ouviu falar de mim? num tenha medo pode vim e deixe essa 

mulherzinha aí, porque minha filha, ele até pode seu, mais ele é seu, meu e de muitas outras.... 

(risada) Me chamo Maria, fui abusada pelo meu pai com treze anos de idade. Minha mãe!? Ficou 

do dele!Tive que fugir de casa e levar meu irmão caçula. Como não tinha condição de sustento, fui 

logo abrindo meu negócio. Um PUTEIRO pra ser mais clara. Risos... Fui cobiçada e atrai muitos 

olhares maliciosos de meus fregueses. Foi quando conheci o Zé. Eta moço bunito! Igualzinho vós 

me cê. 

Alguém aqui viu o Zé? Zé? Zé? 

Zéeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee... 

No meio da Fala da Flávia, Vinicius entra, Lorena que está em cima da estrutura, realiza poucos 

movimentos, quando Vini aproxima de Lorena, ela começa a persegui Vini, que neste momento 

está ali como Zé Pelintra, ele se esquiva dessa perseguição com movimentos de capoeira. Quando 

a perseguição está no seu ápice, Zé morre. 

Começa a Inselencia Flávia e Vini acendem uma vela, vini coloca o decido que a Lorena o 

segurou até sua morte, em dois bancos que estão à frente, ele canta uma música. 

Lorena e Flávia se levantam até e começa a erguer a estrutura formando um altar, em seguida 

cada uma pega uma vela e coloca no altar, começam coreograficamente a lembra os corpos das 

pretas velhas, inicia a coreografia dos pretos velhos, os três dançam. 

Quando acaba a coreografia eles estão cada um em seus personagens (Pretos Velhos) 

Lorena e Vini sentam nos dois bancos a frente. 

Diego ajuda a Flávia a se sentar. 

Lorena - Já andei muito nessas terras, Já vi o que eu queria e o que eu não podia. Nesse mundo 

quando você entrega a alguém o direito de ser mais importante que você mesmo, aí sua vida está 

desprotegida. Na terra num tem mais amor, num tem mais respeito entre vocês, sabe filho, aquele 

que é seu amigo, fique de olho nele, abre teu olho meu filho, amigo seu é só tua mãe. O resto fi? 

Cê respeita, mais não confia. (PRETA VELHA MARIA CONGA) 

Vinicius – Que Louvado seja nosso Senhor “Jesun Cristo”Nego véi vigia os fio, sem os fio 

aperceber. Nego num abandona os fio, vai cum ele inté morrê.Preto velho é homem simples, gosta 

de conversar.Dá uma pitada no cachimbo, ai a gente, vorta a pruziá.(Dizendo para alguém)(faz 

menção de ter vidência por entre a fumaça). Quando meus fio tivé nas dificulidade da vida… pede 

a zambi meu fio… pede que ele ajuda.Sunces esquece quin‟zambi ta ai pra num ajuda. Nego veio 

também ja foi escravo que nem sunces. Mas num foi escravo de 8 horas nao, foi escravo de vida 

inteira. A vida pode lhe parecer muito dificil, mas dificil é um homi sem zambi.(falando para outra 

pessoa)- Já suncê fio, tem de aprender a ficar um pouco com seu bico fechado. Parar de contar os 

seus pranos pros „outro.Porque assim as coisa acaba desandando.Compreende? Aqui ó! 

(oferecendo a bebida a pessoa) Bebe um cadinho do vinho pra puder amiorá. - Cê conhece de erva 

fio?Nego veio vai ensinar:Primeiro, toma um banho de arruda, pra limpar bem o teu aura.Depois 

vem a guiné: banha da cabeça aos pé. É bão energiza!Mas precisa ter fé!- Pr „ultimo pega a espada 

do São Jorge Guerreiro, Esta espanta gente ruim, e inté os fofoqueiro.  - Faz um vaso bonito, bota 

na porta da entrada, vai livrar do inimigos daqueles que num vale de nada. - E pro cê minha fia... 
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(riso) (para uma nova pessoa)- Procê o banho é de rosa branca com alecrim. Toma esse banho com 

fé, com uma firmeza Assim: Salve minha beata Santa Catarina, conhecendo sua força e o teu 

poder, lhe peço que me atenda o seguinte pedido pra que eu novo amor eu possa ter.  - Mas carece 

de fé... O mundo Hoje Carece de Fé!!! 

Flávia – Dilé, Dilanoma Tambangola (Pensativa) Tam- ban –go- La. Aruanda, dilé... Dandacara, 

dandacara, Cara é oradé Dilaroie... Angola, arueeera 

Lorena e Vini fazem a mesma coreografia dos pretos velhos sentados e depois levantam 

dançando, até começar a Música Dilê, inicia um samba movimentação, correria, samba de 

caboclo. 

Coreografia da encruzilhada. Encruzilhada, movimentação acelerando até chegar na exaustão. 

Todos caem no chão, pausa. Coreografia da capoeira no chão, Lorena e Flávia levantam e pegam a 

pempa, Vini está no chão faz a sequência do ponto riscado. 

Lorena e Flávia dessem a estrutura que estava como altar, elas sobem, inicia a música Adeus, 

povo bom adeus... Movimentações que lembrem todo o espetáculo, blackout. 

FIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


