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RESUMO: este artigo versa sobre o patrimônio cultural afro-brasileiro que ginga pela linguagem 

polissêmica do canto-narrativa-música-dança-luta-brincadeira-jogo que é a capoeira, e que encontra 

no corpo a síntese para esta manifestação/expressão. A capoeira ainda combina dialeticamente com 

outros elementos que se estruturam nos processos políticos, históricos, culturais, sociais e 

pedagógicos que se apresentam para os seus praticantes. Considerando estes aspectos, este estudo 

objetiva refletir sobre os nexos dialógicos entre os corpos no jogo da capoeira, bem como apontar 

possibilidades para a prática desta arte-luta no espaço escolar.  

PALAVRAS-CHAVE: Capoeira; Corpo; Ritual.  

 

ABSTRACT: This article is about the cultural heritage african american that swings through 

language polysemous narrative-singing-music-dance-fight-game-play that is capoeira, and who 

finds the body of this problem synthesis / expression. Capoeira also dialectically combines with 

other elements that are structured in political, historical, cultural, social and pedagogical 

presenting for its practitioners. Considering these aspects, this study analyzes the links between 

the bodies in tha e dialogical game of capoeira, as well as identifying opportunities to practice 

this art-fight at school.  
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Introdução 

 Não se faz mais necessário discutirmos sobre a originalidade da capoeira, pois este aspecto já 

foi discutido como muita radicalidade por mestres de capoeira, historiadores, antropólogos, 

sociólogos entre outros. Não há dúvidas de que a capoeira seja uma invenção dos negros africanos 

em solo brasileiro, por esta razão, a capoeira é entendida como genuinamente brasileira.  

 O que vale ressaltar é que mesmo no processo de seqüestro e aprisionamento promovido 

pelos colonizadores os negros africanos encontraram brechas nestes enclausuramentos e se fizeram 

presentes no mundo por meio de uma linguagem não verbal, mas predominantemente corporal, 

encontrando na festa, no lúdico e no jogo as armas de resistência e transgressão dos signos 

instituídos, restabelecendo e constituindo um verdadeiro complexo sistema cultural de resistência 

por meio da culinária, religião, arte, jogo e luta. Nas formas de resistência negra adotadas por meio 

das transgressões lúdicas o corpo e som se transformam num “vigoroso centro emissor de energias, 

sobretudo axé do sistema de resistência acionado pela liberdade de seus movimentos e ritmos” 

(TAVARES , 1984, p. 60). 

 Ainda nos valendo das palavras de Tavares, coadunamos com ele quando nos diz que: 

Corpo-movimento e som-ritmo se mesclam e daí espoca um espaço de 

ludicidade em direção ao resgate do cotidiano vivido e seqüestrado pela 

ação colonizadora, assegurando, simultaneamente, a possibilidade de se 

intensificar a sociabilidade entre os agentes do processo (1984, p. 60). 

 Seja no jazz, no mambo, no soul, no reggae, no samba ou na capoeira resistir significava e 

significa se manter vivo. Para isso não bastou o negro se identificar como um corpo aprisionado, 

mas se rebelar contra esse aprisionamento corporal. 

 

Gingando e jogando com e na roda de capoeira 

 

 A capoeira foi uma destas saídas de emergência inventada pelos negros em solo brasileiro, 

em que o corpo foi o seu único instrumento de liberdade, e o instrumento aqui transcende a idéia de 

que é algo separado do sujeito. Assim, o corpo aqui é entendido como sujeito e objeto do capoeirista, 

pois na sua totalidade ele se produz como sinergia de integração de energias coletiva ou de sentidos 

individuais, o que o torna ao mesmo tempo sujeito e objeto de sua intencionalidade de se 

movimentar. 
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  O corpo das culturas tradicionais seja na dimensão sagrada ou lúdica define-se em termos 

muito mais coletivo (grupais) do que individuais, ou seja, ritualístico. Na tradição africana o corpo 

“é considerado um microcosmo do espaço amplo (o cosmo, a religião, a aldeia, a casa) tanto físico 

como mítico, o que o faz da conquista simbólica do espaço uma espécie de tomada de posse da 

pessoa” (SODRÉ, 2002, p.85).  

Seja nas formas religiosas, seja nas formas lúdicas, o corpo integra-se ao 

simbolismo coletivo na forma de gestos, posturas, direções do olhar, mas 

também de signos e inflexões microcorporais que apontam para outras 

formas perceptivas. Por esse motivo, um traço considerado fundamental na 

capoeira, como a malícia, pode ser reencontrado em práticas vigentes em 

outros países, mas nascidas de uma análoga situação colonial e experiência 

da escravidão negra (SODRÉ, 2002, p. 85). 

 É comum no universo capoeirístico terminologias como “malícia”, “mandigueiro”, o que nos 

leva a dizer que estes termos revelam uma forma de resistência escrava decorrente de uma 

corporeidade marcada por um simbolismo polissêmico “dos ritos holísticos, em que o sagrado, o 

lúdico e o guerreiro estão fortemente imbricados” (SODRÉ, 2002, p. 86). 

 A malícia ou a mandinga está presente de forma visível na capoeira por meio do corpo que 

ginga, e a ginga é o movimento básico/fundamental da capoeira. Através da ginga, o capoeirista 

situa-se no espaço, ou melhor, se reconhece enquanto espaço, visto que a ginga tem como função 

favorecer ao capoeirista mover-se em qualquer direção, plano ou nível; entrar ou sair do jogo; a subir 

ou descer no momento oportuno; sair pelas tangentes; girar; torcer; saltar e por fim possibilita uma 

visão ampla do companheiro de jogo (SILVA, 2000). 

 A ginga na capoeira representa um convite à sedução. É por meio da ginga que o capoeirista 

seduz o outro para o seu jogo em uma relação dialética. Nesse jogo de sedutor e seduzido não se 

sabe realmente quem é um ou quem é o outro. Ambos atacam e defendem. Não há um vencedor e 

um perdedor porque o resultado desse jogo não é definitivo, ele foge a lógica da cultura européia 

veiculada por meio do esporte, em que é necessário ter um vencedor. Ambos são ganhadores e 

perdedores. “A sedução é um jogo cujos elementos fundamentais são os signos. Consiste ele em 

transformar os desejos em sinais perceptíveis que os denunciem”. (NUNES FILHO, 1997, p. 127) 

Ainda sobre a ginga, Reis nos diz que: 

[...] o enfrentamento indireto na capoeira, proporcionado pela ginga, 
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expressa, através de uma linguagem corporal, estruturas de representações 

presentes na sociedade mais amplas, relativa a condição do negro: seu lugar 

social e as estratégias de ação que estão a seu alcance. Se observarmos um 

pouco mais de perto a história da capoeira, veremos que seu significado 

social varia conforme se operam mudanças no pensamento social sobre o 

negro no Brasil (REIS, 1996, p. 37). 

 É importante ressaltar que os elementos dessa arte-luta-dança-jogo e brincadeira Afro-

brasileira apresentam várias possibilidades e aspectos interessantes para a análise da história do 

negro brasileiro e aqui no caso específico deste artigo, encontramos na roda de capoeira um 

ambiente favorável para esta reflexão. 

 No processo de aprendizagem do jogo de capoeira e na sua relação entre mestre e 

discípulos, a roda de capoeira é o locus privilegiado, onde se realiza parte da experiência dos 

treinamentos nesse jogo. Para Falcão: 

A roda de capoeira é o espaço por excelência no qual se realiza o jogo. Ela 

é um universo de signos, símbolos e linguagens que simultaneamente 

intrigam e encantam, constituindo um trailer da realidade social, e 

revelando um turbilhão audiovisual, que expressa um rico contexto e 

consolida um mosaico capaz de fascinar pela riqueza gestual e ritualística. 

Ao mesmo tempo pode provocar temor pela imponência e pela 

imprevisibilidade das manobras dos seus autores/sujeitos (FALCÃO, 1999, 

p. 32). 

           Uma outra compreensão sobre a magia que é a roda de capoeira é relatada por Tavares 

(1984), em que ela é um complexo contexto cultural para a vivência dos possíveis textos e 

subtextos, sendo o corpo o veículo para este diálogo. 

A roda é uma unidade do intertexto que o complexo cultural, constituído 

como resistência, estabeleceu. Haveria uma rede ou subsistema cultural, 

envolvendo várias práticas ou eventos culturais. Todos eles trazem o traço 

lúdico de suas realizações como aspectos mais vigoroso. Os subtextos que 

coexistem na roda são as diferentes combinações que poderiam ser 

traçadas por cada jogador; o arranjo conjunto que seria possível constituir 

pelo duplo movimento. Cada jogo é uma frase que se reduplica após cada 
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diálogo que é realizado. Assim, a roda é o lugar-texto que contém 

subtextos que são os jogos compostos por frases individuais. Pauta do 

texto cinético e proxêmico desencadeando por intermédio do berimbau, na 

sua ritmada batida e que, por ele, fazem navegar, pela via do ritmo, os 

incorporais, agenciadores do transe corpóreo, da energização e da 

eletrização do corpo (TAVARES, 1984, p. 75). 

          A roda de capoeira é também um momento de festa, de brincadeira, de comunhão e 

celebração entre os jogadores e o público que assiste aos movimentos dos capoeiristas, uma vez que 

contém elementos interativos que os envolvem “diretamente”, acreditando que até mesmo os que 

estão de “fora” da roda têm o seu caráter participativo, visto que não são meros receptores passivos, 

pois a capoeira brinca em seus corpos estabelecendo uma relação de sensibilidade. 

 Sendo assim, a noção de festa também pode ser inserida na análise sobre o jogo de 

capoeira e a corporeidade, tendo em vista que essa dimensão coletiva está sempre presente 

mesmo em gestos e movimentos de corpos individuais. No momento do jogo não existe uma 

pessoa ou um ser isolado; estão todos juntos na mesma freqüência de energia (Zohar, 1990), 

trocando forças e emoções numa relação com todos os elementos que fazem desta uma 

manifestação popular. Desta forma, podemos nos remeter às palavras de Dantas quando diz: 

O movimento do outro coloca em jogo a experiência do movimento do 

próprio observador: a informação visual gera, no espectador, uma 

experiência sinestésica imediata. O movimento se deixa se reconhecer por 

um tipo de comportamento do espectador – alterações na sua postura, 

mudanças de atitude, movimentos que se insinua no seu corpo (DANTAS, 

1999, p. 116).  

 Assim, o olhar dos que assistem ao jogo da capoeira retoma os movimentos dos 

capoeiristas e os reunifica em intenções motoras, num movimento esboçado em seu próprio corpo: 

os movimentos dos capoeiristas ressoam no corpo do espectador, e a produção de sentidos em um 

evento visual não deixará de proporcionar uma sensação do movimento no corpo do espectador. 

 Na roda de capoeira, as freqüências da menção à figura do mestre nas ladainhas, quadras e 

corridos (andamentos) recebem um tratamento muito especial. Muitos discípulos na capoeira no 

Brasil e no exterior mantêm uma relação muito íntima com seus mestres, considerando-os em 

muitos casos como um segundo pai. Mestre Cafuné, ao tratar desse tema, nos diz que: 
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Sempre quando terminava as aulas nas manhãs de Domingo, os mais 

íntimos do mestre, geralmente os mais antigos, tinham a regalia de ir até a 

residência de seu Bimba para um bate papo mais demorado. Ouvir 

histórias, casos da vida do mestre e da capoeira de antigamente [...] era 

muito grande a amizade de seu Bimba para com esses seus colaboradores 

(MESTRE CAFUNÉ, 2003, p. 21).  

 Na mesma linha de pensamento, o mestre Paulo dos Anjos nos dá um belíssimo exemplo 

em sua ladainha: 

“Iê! 

Dessa árti eu sei um pouco 

Ô méstri que me ensino 

Depois passei para alguém 

Eu tênhu bons professo 

Tôdus são bem educádu 

Eu vô prová pao enhô 

Mi orgulho dess árti 

Foi Deus quem me ajudo, camaradinho! 

É mandiguêru! 

Iê! É mandinguerô, câmara 

Iê! Sábi jogá! 

Iê! Viva meu méstri. 

(MESTRE PAULO DOS ANJOS) 

 O mestre de capoeira seria, então, a pessoa prestigiosa. Na teoria de Mauss, é ele o mentor 

das gerações mais novas; é a pessoa respeitada por todos pelo conhecimento adquirido e 

comprovado através de sua experiência na roda de capoeira. O mestre-capoeira é a pessoa 

prestigiosa que conhece os fundamentos, os princípios e as técnicas corporais do jogo. Para 

Mauss, 

É precisamente nesta noção de prestígio da pessoa que torna o ato 

ordenado, autorizado e provado, em relação ao indivíduo imitador, que se 

encontra todo o elemento social. No ato imitador que segue, encontra-se 

todo o elemento psicológico e o elemento biológico. Mas o todo, o 
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conjunto, é condicionado pelos três elementos indissoluvelmente 

misturados (MAUSS, 1974, p. 215).  

  Com efeito, é fundamental no processo de aprendizagem da capoeira a figura 

emblemática do mestre, aquele que sabe e conhece profundamente os “segredos e mandingas” 

dessa arte de lutar. Portanto, concordamos com as palavras Barbieri, quando nos diz que: 

Um dos pilares básicos da capoeira, sem dúvida, é a relação 

mestre/aprendiz, onde surge e se consolida a consideração fraterna. Um 

mestre não é ditador, um disciplinador, um impositor de conhecimentos ou 

um ‘educastrador’ nem por certo, é o aprendiz a tábua rasa. O mestre tem 

como principal preocupação fazer indicações durante a caminhada do 

aprendiz, favorecer a reflexão sobre as conseqüências que decorrem das 

ações, aguçar o entendimento do aprendiz sobre o que seu mestre quer 

fazer (BARBIERI, 1993, p. 110).  

Dessa forma, percebemos que para penetrar no universo da capoeira, na trajetória de 

seu ensino e de sua arte, existe uma relação de iniciação, ou seja: assim como num rito sagrado, a 

relação mestre-aprendiz é profunda e repleta de disciplina, afetividade, uma verdadeira harmonia 

entre mestre e o aprendiz. 

O jogar, o atuar, o dançar, o representar, o brigar, o apaziguar, é o meio com o qual as 

corporeidades se tomam vivas, totais, pois são resultados da interação de muitos elementos, 

objetivos e subjetivos, presentes em imagens (como as que existem identificando os golpes, as 

negaças e as acrobacias) e em relações com fragmentos de histórias passadas e atualizações 

presentes.  

Conforme Reis, a roda 

É o palco privilegiado de expressões dos jogadores, pois é o lugar onde 

eles podem mostrar tudo o que sabem: sua destreza corporal e 

principalmente sua mandinga, isto é, a capacidade que têm de seduzir o 

adversário, iludi-lo, se quiser, (ou puder) derrotá-lo (REIS, 1997, p. 200). 

 

Nesse sentido, esse espaço (palco) se apresenta historicamente na capoeira como o lugar 

privilegiado das representações corporais, visto que é nele que os jogadores recriam seus 

movimentos. A simbologia da roda de capoeira, seu significado, portanto vai, além da mera 
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identificação de um grupo de pessoas que se reúnem para vadia. Segundo Reis, comumente os 

capoeiristas fazem uma analogia entre a roda de capoeira e o mundo, porque: 

 

Entrar na roda é dar uma volta ao mundo ou ir pelo mundo afora. Mas se a 

roda de capoeira é o mundo. É um mundo diferente, particular, 

simultaneamente profano e sagrado. Profano porque, para ter acesso a ele, 

os capoeiristas pagam simbolicamente, ou seja, eles “compram o jogo”. 

Mas, ao mesmo tempo, é o lugar do sagrado, porque lá ninguém entra nem 

sai sem antes se benzer. Além disso, ao final do ritual, canta-se uma música 

de despedida, quando os capoeiristas desejam-se, mutuamente, uma “boa 

viagem”, em seu regresso do “mundo da roda” ao mundo dos homens 

(REIS, 1997, p. 207). 

 

A roda de capoeira tem, sobretudo, um “caráter ritualístico”, a instrumentação quase 

religiosa dos berimbaus, atabaque e pandeiros, suas cantigas de louvações e toda hierarquia que 

vai de aprendizes a mestres configuram-na sem dúvida como uma das manifestações 

socioculturais religiosas. 

Considerando estes aspectos, reconhecemos na capoeira um importante conteúdo 

cultural de uma vasta representação simbólica a ser desenvolvido nas aulas de Educação Física 

escolar, no entanto, é importante que a capoeira na escola transcenda os próprios limites impostos na 

maioria das vezes por uma educação domestigadora, pois, a capoeira nos molde da educação 

tradicional corre o risco de descaracterização e desapropriação dos seus signos. 

A capoeira na escola pode representar o espaço síntese para uma relação dialógica entre 

os corpos e o mundo, promovendo o desenvolvimento de uma identidade cultural, em que os seus 

praticantes reconhecem na história da capoeira a história do negro no Brasil, bem como a sua própria 

história. 

No espaço da roda onde o jogo de capoeira se configura, passado e presente, sagrado e 

profano, competir e lúdico, conhecido e desconhecido, mestre e aprendiz são elementos presentes 

que se mesclam numa relação dialética. Neste sentido, a roda é um espaço de luta, de resistência e 

transgressão, e no espaço escolar pode significar a ruptura de uma educação bancária que insiste em 

trilhar por caminhos conhecidos e pré-estabelecidos, pois a roda de capoeira é um vir-a-ser, é um 
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jogo de improviso, em que um jogador tenta decifrar os códigos da gestualidade e intencionalidade 

do outro. 

 

Enfim... 

 

A capoeira neste trabalho foi discutida como um ritual coletivo, que a partir de seus 

elementos significantes (a musicalidade, a roda, a relação mestre-discípulo, os golpes, os gestos e as 

encenações do faz de contas), consegue estruturar seu atuar de uma maneira plural, não homogênea, 

fazendo relações com o que já foi e com o que vem por aí; misturando-se com outras práticas de 

exercícios físicos; atualizando-se como uma atividade que não se resume à aplicação de uma técnica. 

Ela pode ser denominada mística operativa (LEVI-STRAUSS, 1970) que articula o simbólico, 

presente no seu universo de representações, e o orgânico, presente na conformação das forças 

significantes que atuam na construção da corporeidade do capoeirista. Neste sentido, a roda da 

capoeira se apresenta como espaço inicial para o encontro de corpos que jogando estabelecem uma 

relação inicial e contínua, pois a roda quando acaba, continua existente (viva) que jogam. 
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