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Resumo 

O presente projeto teve por objetivo central fazer uma análise reflexiva sobre o movimento 
básico da capoeira, a ginga, enquanto possibilidades de criação para um processo 
coreográfico. Em busca de respostas às questões que norteiam este estudo, foi realizado 
levantamento bibliográfico, bem como vídeos específicos ao tema. O desenvolvimento prático 
foi proporcionado por meio de oficinas e vivência de capoeira aos bailarinos, a partir do 
movimento fundamental: ginga. Após essa vivência eram propostas idéias de desconstrução e 
construção destes movimentos, levando em consideração a liberdade expressiva individual de 
cada bailarino, por conseqüência surgindo, novos movimentos que se tornaram parte da 
composição coreográfica. Posteriormente, deu-se inicio à montagem coreográfica e os ensaios 
incessantes tendo por base os resultados das experimentações e vivências nas oficinas. 
Palavras – chave: movimento, ginga, vivências  
 

 
Resumen 

 
Este proyecto tenía como objetivo hacer una teoría central de análisis del movimiento básico 
de la capoeira, la ginga, al crear oportunidades para un proceso coreográfico. En busca de 
respuestas a las preguntas que guían este estudio se llevó a cabo la literatura y videos 
específicos al tema. El desarrollo práctico se proporcionó a través de talleres y la experiencia 
de los bailarines de capoeira, de los movimientos fundamentales: swing. Después de esta 
experiencia se propusieron ideas de la deconstrucción y la construcción de esos movimientos, 
teniendo en cuenta la libertad expresiva del bailarín individual, que aparecen como 
consecuencia, nuevos movimientos que se han convertido en parte de la coreografía. 
Posteriormente, se produjo a partir de la coreografía y los incesantes ensayos basados en los 
resultados de experimentos y experiencias en los talleres. 
Palabras - clave: el movimiento, el swing, las experiencias 
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1- INTRODUÇÃO 

 

A construção dessa pesquisa se deu a partir da minha vivência com a capoeira. Em 

relação à formação como licenciando em dança, parto do princípio de que capoeira também é 

dança, por essa razão, questionei-me sobre as possibilidades desta manifestação enquanto 

elemento cênico. Dessa forma, este estudo partirá dos seguintes questionamentos: Quais são 

as possibilidades de criação para um processo coreográfico a partir da ginga enquanto 

movimento básico da capoeira? Quais são os resultados da capoeira enquanto fator técnico, no 

processo de desenvolvimento corporal e cênico?  

O presente estudo tem por objetivo geral fazer uma análise reflexiva sobre o 

movimento da ginga enquanto possibilidades de criação para um processo coreográfico. E 

específicos: Analisar a gestualidade da ginga enquanto processo criativo para a composição 

coreográfica. Refletir sobre os sentidos/significados atribuídos ao ato de gingar na capoeira. 

Vivenciar a ginga por meio dos laboratórios corporais enquanto processo criativo para a 

composição coreográfica.  

A pesquisa ocorreu no período de janeiro a junho de 2010, no Campus de Laranjeiras 

da Universidade Federal de Sergipe.  

O desenvolvimento do projeto ocorreu em três fases: inicialmente foi desenvolvido o 

referencial teórico, a fim de embasar a fase prática, norteando todo o trabalho técnico corporal 

na formação do corpo cênico. Tal embasamento teórico foi desenvolvido por meio de 

levantamento bibliográfico e documental de caráter analítico e reflexivo com artigos, vídeos e 

áudio que discorrem sobre o tema. 

 Na segunda fase da pesquisa, o desenvolvimento prático foi proporcionado por meio 

de oficinas de capoeira angola e regional aos bailarinos,  a partir do movimento fundamental 

da capoeira: a ginga. A ginga apresenta-se como fator indispensável à execução da capoeira, 

como é aconselhado por todos os mestres de capoeira como princípio técnico para execução 

da capoeira, porém deve-se levar em consideração que a ginga não pode ser ensinada e sim 

proporcionada na forma de experiências e vivências. 

Nessa perspectiva, iniciamos o trabalho de formação do corpo cênico a partir da 

capoeira, pois, todo trabalho de pesquisa e aprendizagem corporal partiu da vivência e 

experiência com capoeira. A experiência corporal da junção das movimentações corporais 

naturais de cada bailarino em que cada indivíduo busca em seu vocabulário corporal, 
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movimentos e expressões corporais relacionadas com as vivências nas oficinas de capoeira, 

proporcionou uma criação cinesiológica e uma formação de corpo cênico nova. 

A fase prática desse estudo foi norteada pela capoeira, que é vivenciar e aprender por 

meio da percepção e experimentação corporal, por meio da liberdade de execução dos 

movimentos e gestualidades de forma individual. O que difere a capoeira das outras artes 

marciais é o fato desta não exigir uma seqüência predefinida de movimentos e ações, em que 

os movimentos e golpes fluem de forma natural e espontânea, sendo esse um forte elo de 

união com as demais manifestações populares, bem como a sua utilização como técnica 

corporal e elemento cênico. 

Na terceira e última fase desse estudo, a montagem coreográfica e ensaios, não muito 

diferente do proposto anteriormente, ocorreram de forma experimental e documental no 

sentido de documentar e analisar tudo que era produzido. Todo esse esforço e dedicação de 

todos que compõem o projeto resultaram na coreografia: “Capoeira, princípio e fim de um 

corpo cênico”   

 

2- A CAPOEIRA ENQUANTO CONSTRUÇÃO SOCIAL 

          

A capoeira desde sua origem carrega consigo diversos sentimentos despertados, a cada 

momento, a cada contexto dentre os quais, alegria, tristeza, dor, nesse momento, o corpo 

reage resultando na expressão corporal um dos elementos a ser trabalhado durante o projeto.  

Durante sua longa trajetória histórica, a capoeira assumiu amplas modificações 

estruturais, rítmicas, motoras, expressivas e sociais, seja pela necessidade de preservação 

enquanto luta ou manifestação folclórica, seja simplesmente esteticamente. Neste sentido, 

Sampaio apud Tavares (2008), nos chama atenção para a corporeidade da capoeira enquanto 

construção social que revela sua forma de existir no mundo por meio de processos de 

ressignificação dos sentidos.      

Embora a capoeira tenha passado por tais modificações, a Ginga não perdeu seu 

caráter elementar e primordial à capoeira. Segundo Silva, (2008, p. 19) “A ginga é a matriz, a 

fonte, origem de todo o repertório da capoeira”. Nesse aspecto, o estudo da capoeira enquanto 

elemento cênico precisa antes de tudo aprofundar-se acerca dos elementos corporais durante a 

ginga, tão simples ao mesmo tempo completa e essencial à perfeita execução da capoeira.  
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O presente projeto, que tem como tema a ginga enquanto arte de malemolência3, busca 

investigar por meio dos laboratórios corporais maneiras diversas de abordá-la enquanto 

elemento cênico e coreográfico, tendo em vista que a movimentação da ginga por natureza 

permite explorar todos os planos, eixos, tempo e espaço durante o processo criativo, pois a 

capoeira é uma grande incógnita, em que cada jogo é uma nova situação, e isto é possível por 

meio da ginga, pois é através da ginga que o corpo demarca seu tempo e espaço, bem como se 

projeta também no tempo e espaço do outro. No jogo de capoeira o outro é condição essencial 

para que o jogo aconteça, logo, os movimentos não são predeterminados e os seus sentidos 

estão o tempo todo por se fazer. 

 A relevância desse trabalho se dá pela possibilidade de discutir a capoeira no 

âmbito acadêmico, enquanto produção da cultura popular brasileira, pois a capoeira é uma 

criação de negros africanos em solo brasileiro. Faz-se relevante ainda por trazer a 

possibilidade de leitura e releitura dos textos e subtextos inscritos nos corpos que gingam, 

visto que a ginga se configura enquanto movimento básico para o jogo de capoeira, desta 

forma, ela pode apresentar a partir de uma gestualidade simples, mas de intencionalidade 

complexa, diversas possibilidades para o bailarino intérprete a partir de um processo de 

criação. 

O presente projeto pretende experimentar e analisar a capoeira enquanto processo de 

criação e composição coreográfica, sendo realizadas as experimentações e análises da 

pesquisa, na Universidade Federal de Sergipe, Campus de Laranjeiras, situado na cidade de 

Laranjeiras. Nessa perspectiva, o trabalho se delimitará na pesquisa da GINGA e seus 

elementos corporais no processo de pesquisa deste mesmo corpo, apropriando-se dos seus 

valores morais e antropológicos, como ancestralidade, cultura e valores físicos, como 

flexibilidade e resistência.  

A pesquisa ocorreu na perspectiva da ginga enquanto base para aperfeiçoamento e 

criação de outras movimentações corporais dos bailarinos e como fator de ligação da capoeira 

com as demais ramificações da dança, analisando de forma laboratorial as possibilidades de 

                                                           

3 Malemolência neste contexto é entendida como a ação de explorar por meio da ginga as diversas possibilidades 
corporais como eixos, tempo e espaço a seu favor, produzindo por assim dizer idéias e sentidos aos movimentos 
a serem executados, é usar dessas possibilidades para expressar uma idéia de movimento ao publico e por meio 
desta mesma idéia produzir um novo movimento oposto ao proposto inicialmente e em relação aos movimentos 
do outro, como assim perfaz  na capoeira em quanto luta. É usar do molejo corporal, do contorce-se, agachar-se, 
dos giros e da flexibilidade bem como das expressões e assim de um movimento originar outro no estante 
momento. É o fingir que vai a atacar e recua, fingir que vai gira para uma direção porém, volta e girar para o 
lado contrario. É um jogo de gestos, atitudes, jeito de falar e expressar ou mover-se que denota diversas 
qualidades como a manha, a malícia, a elegância, a destreza, de alguém; molejo. 
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criar e desenvolver novas movimentações, usando-se vocabulário coreográfico de outras 

danças.  

Devido a uma limitação de tempo para os laboratórios corporais, essa pesquisa está 

centrada no fundamento básico da capoeira que é a ginga, porém é necessário dizer que a 

capoeira apresenta diversas possibilidades para um processo de criação em dança, a partir de 

suas defesas por meio das esquivas e dos ataques, por meio dos golpes, no entanto, para que 

estes elementos sejam executados com qualidade técnica, antes se faz necessário gingar bem e 

a ginga representa a condição corpórea de cada um, o que dá uma singularidade ao capoeirista 

e ao bailarino intérprete, como remete Silva:   

 

Na capoeira não há a necessidade de preparar o corpo para ação, pois com a ginga o 
corpo se prepara na própria ação. Em outras palavras, para aprender a capoeira não a 
uma separação (se-para-ação) entre aprender e realizar, a aprendizagem se dá 
concomitantemente à realização prática (ou ação). O principio realiza-se no próprio 
movimento (SILVA, 2008, p. 81). 

 

Sendo assim, a união da capoeira por meio da ginga com outras linguagens da dança 

originará o aperfeiçoamento, bem como uma nova movimentação, e assim o processo criativo 

tornar-se-á mais fluente tendo em vista que a ginga por si só já nos proporciona uma gama de 

possibilidades cinesiológicas, o que dirá em concomitância com outros estilos de dança.   

 

3- GINGANDO COM A CAPOEIRA E A CONSTRUÇÃO CORPORAL PARA 

DANÇA 

Ao iniciarmos a pesquisa sobre a função da capoeira no processo criativo com especial 

ênfase à ginga, faz-se necessária uma abordagem e aprofundamento a respeito da construção 

deste corpo na capoeira e sua relação com o processo criativo. Conforme Freire afirma: 

 

 A capoeira ultrapassa esses limites que tentamos impor a ela. Ela é um estilo de 
vida, um modo de ser, conviver, enfrentar o mundo. É mais que uma filosofia, é a 
própria vida do capoeirista. Na capoeira, a gente pode expressar a dor, a alegria, a 
sensualidade, o ataque, a defesa, a saudade, o encontro (FREIRE apud TAVARES, 
2008. p. 74) 

 

Quando caminhamos não contamos os passos, muito menos coordenamos qual perna 

vem primeiro ou narramos direita, esquerda, todos os movimentos surgem fluente bem como 
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naturalmente do nosso vocabulário em extrema relação como o espaço, tal fenômeno 

cinesiológico ocorre na capoeira, para Eusébio Lôbo (2008), os movimentos da capoeira 

acontecem por meio de um diálogo individual, onde a função do mestre ou professor é 

estritamente nortear, como iniciar esse processo criativo, a partir daí o aluno, por meio da 

experiência prática e perceptiva, aprenderá e aprimorará seu vocabulário. Como conceitua 

Silva: 

A experiência me demonstrou que quanto mais se entende o conceito da ginga na 
prática da capoeira mais se descobre o fenômeno do espaço. Enfim girar é dialogar 
com o espaço. Esse diálogo é individual. Por isso não se pode determinar o modo 
como cada um irá construir sua relação com o espaço, logo, não se pode ensinar a 
gingar. O que é possível é proporcionar experiência para que o estudante-discípulo 
possa desenvolver a sua própria ginga e isso pode ser facilitada pela exposição do 
princípio da ginga. (SILVA, 2008, p. 20, [b]). 

 

Entendemos por corporeidade na capoeira a essência interna do capoeirista, ou seja, 

uma identidade individual e única, onde cada indivíduo nasce com esta essência e, ao longo 

da sua caminhada na capoeira, aprende e transforma esta de forma natural, não escolhemos 

nossos gestos cotidianos, estes brotam da necessidade de adaptação ao meio, por estarmos 

inserido no presente momento e, uma vez executado este movimento, o mesmo passa a 

compor nosso vocabulário de movimentos que, a partir deste momento, não precisa mais ser 

planejado ou arquitetado para repetir-se, mas naturalmente como o simples caminhar.  

Pode-se assim dizer que a ginga é o principio e o fim de todas as seqüências de 

movimentos da capoeira. De acordo com Silva (2008, p. 18), “comumente os mestres dizem 

para os estudantes recém chegados: “primeiro aprenda bem a ginga, depois dê mais atenção 

aos outros movimentos”.  

Sendo este, então, elemento primordial à perfeita execução das demais movimentações 

da capoeira, toda essa atenção exclusiva ocorre devido à múltipla flexibilidade proporcionada 

por ela, pois a mesma possibilita a exploração de todo o corpo, o que permite a conexão 

fluente de vários movimentos bem como a criação de novos, tudo isso utilizando o tempo e 

espaço por meio exploratório dos eixos e planos. De acordo com Silva: 

 

Essa organização implica na percepção e no controle do próprio corpo, no equilíbrio 
postural, na lateralidade bem definida, na independência de diferentes segmentos em 
relação ao tronco e aos outros membros bem como no controle da respiração 
(SILVA; FONTES, 2005, p. 10). 
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Na ginga, o corpo exerce constantemente troca de força e peso, quando o capoeirista 

ginga, ele executa uma movimentação de troca de perna passando a perna da frente para trás e 

consecutivamente a, de trás passa para frente sempre, porém isso não significa que o corpo 

está fixo em um ponto, pelo contrário, o corpo movimenta-se em todas as direções, na troca 

de perna, ambas as pernas desenham um semicírculo, os braços servem para proteção do rosto 

ou do tronco, bem como ajudar na malemolência, no balançar do corpo e no equilíbrio deste 

corpo em ação. 

Como foi mencionado durante a ginga o corpo se decompõe em partes, ao mesmo 

tempo essas partes tornam-se um todo; é nesse sentido que podemos interpretar a relação dos 

braços com as pernas, pois enquanto as pernas fazem toda a troca de peso, os braços auxiliam, 

além da proteção no equilíbrio e toda essa transição ocorre em um corpo relaxado. De acordo 

com Pastinha: 

 

[...] a capoeira não é somente dotada de grande poder agressivo, mas possui uma 
qualidade que torna mais perigosa – é extremamente maliciosa. A capoeira lança 
mão de inúmeros artifícios para enganar e distrair o adversário. Finge que se retira e 
volta-se rapidamente. Pula para um lado e para o outro. Deita-se e levanta-se. 
Avança e recua. Finge que não esta vendo o adversário para atraí-lo. Gira para todos 
os lados e se contorce numa “ginga” maliciosa e desconcertante (PASTINHA apud 
SILVA, 2008, p. 79. [a]).     

 

A Ginga, em relação ao espaço, é visível, pois a mesma apropria-se de todo o espaço a 

seu favor, por isso para boa execução de golpes na capoeira, o capoeirista precisa exercitar e 

corrigir toda sua mecânica da ginga no jogo da capoeira, ela lhe permite explorar os limites 

corporais e lógicos do seu adversário, utilizando-se do espaço por meio da ginga é que o 

capoeirista movimenta-se buscando o melhor momento para desferir o golpe. Trazendo para a 

dança, a ginga nos permite trabalhar com os eixos e planos, conforme lhe for a necessidade do 

movimento seguinte: “é uma cultura corporal que trabalha os diversos planos, a gente pode 

trabalhar através dela o plano baixo, a gente sobe um pouquinho mais já trabalha o plano 

médio.” (Nóbrega, s/d.), sendo assim, o corpo cênico o qual passa por um treinamento acerca 

da ginga possui uma ampla capacidade de explorar todo o espaço à sua volta.  

É no estudo e aperfeiçoamento corporal e cênico por meio da ginga, que se aprende a 

unir outro elemento importante ao bailarino que é a percepção lógica do seu corpo em relação 

ao espaço, na capoeira essa percepção ocorre quando este está frente a frente com seu 

adversário e precisa de forma calma e tranqüila, entretanto instantânea obter um resultado 

lógico ou acabará por ser golpeado, na perspectiva cênica, este corpo precisa da percepção 
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para poder orientar seu corpo por todo o espaço e tomar iniciativas rápidas e constantes, o que 

lhe proporciona maior fluência em suas seqüências coreográficas, para tanto a ginga deve ser 

bem trabalhada. Segundo Silva (2008), a ginga pode ser conceituada em três pontos: 

mobilidade que se destina a ginga ao molejo corporal, locomoção, toda troca de peso 

ocorrente durante a ginga e a focalização, ato de perceber o adversário como um todo em 

movimento, porém sem perder toda a percepção do seu próprio corpo em relação ao espaço. 

Compreende-se por malícia, conjunto de ações e intenções que envolvem flexibilidade 

e molejo corporal, como giros, dissimulações, olhares, expressões falsas e verdadeiras no 

ritmo que confundem seu adversário. Segundo conceitua Rodrigues:  

 

A ginga é que diferencia a capoeira das outras mobilidades de luta [...], justamente 
por estar o capoeirista em constante movimento. Um bom capoeirista é reconhecido 
pelo seu estilo de ginga, isto é, se ele apresenta grande desembaraço, ritmo, 
descontração, amplitude de movimento e malicia. (RODRIGUES, 1997, p. 79). 
 

 

A ginga por vez encontra-se indissociável de outros elementos da capoeira como a 

malícia, termos designados por vezes a intenções maldosas, como investidas contra adversário 

com o intuito de atingi-lo. Outrora, o que pode se entender por malícia é a capacidade de 

utilizar-se do meio ao seu favor. Como é o caso da negaça, conjunto de movimentações com 

intuito de livrar-se de golpes desferidos contra si, como as esquivas, bem como de maneira 

(maliciosa) a ludibriar o adversário fazendo com que pense que você se encontra de forma 

desatenta ao jogo. Afirma Silva (2008. p. 81) que “certo gingado de corpo, ou a própria ginga. 

Na simulação, implícita nesse gingando, encontra-se a malícia, e esse conjunto expressa a 

característica do mandingueiro”. 

 

4- OS ELEMENTOS DA CAPOEIRA E A SUA RELAÇÃO COM OUTRAS 

MANIFESTAÇÕES POPULARES  

 

É perceptível a grande relação das diversas manifestações populares com a capoeira 

em suas movimentações, a exemplo do frevo que é originário da capoeira, segundo descreve 

Nóbrega: 

 

A dança do frevo, o passo do frevo também se recria, evoluciona através de 
passistas, mas todos eles músicos, compositores e dançadores sempre com o pé na 
tradição, o novo não brota do nada, o novo dialoga constantemente com a tradição, 
uma tradição viva.  (NÓBREGA, s/d.) 
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Segundo Nóbrega, a afinidade da capoeira com frevo surge da necessidade de 

autodefesa das bandas de frevo em Recife; como era de costume, as bandas militares em 

Recife encontravam-se nas ruas e eram rivais, diante dos fatos,alguns regentes tiveram a idéia 

de colocar à frente da banda alguns capoeiristas como componentes da banda, muito embora o 

ritmo por sua vez distanciava-se e muito dos ritmos da capoeira, regional, angola, benguela e 

assim por diante, pois por se tratar de bandas Militares, tocavam dobrados, marchas, polcas e 

maxixes; diante destes ritmos os capoeiristas tiveram que se adaptar ao ritmo surgindo assim 

o frevo 

O Frevo nada mais é que a recriação e evolução de passos oriundos da capoeira para 

servir a outro contexto ao qual ela foi inserida: o de proteger. É nessa recriação de passos que 

surge o passo do frevo (abre alas), que é uma adaptação dada à ginga, o passo roda gigante 

que nos lembra o aú 4e esquiva5 da capoeira, bem como outros que não se modificaram, 

porém foram incorporados ao frevo como os saltos. 

O que torna essas duas manifestações populares mais em comum são as questões de 

individualidade corporal e a liberdade expressiva dos movimentos que cada brincante possui, 

e não é inferida por seus mestres, como é o caso da capoeira com a ginga, onde cada 

capoeirista ginga da sua maneira; o que o mestre apenas faz é nortear este capoeirista sobre os 

princípios técnicos da ginga, segundo Silva (2008) não se pode ensinar como gingar, mas sim 

proporcionar experiências e vivências da ginga, a partir daí o capoeirista absorve tudo que lhe 

for necessário à boa execução.  

Durante a aprendizagem da ginga a relação entre mestre e discípulo ocorre em um 

diálogo informal onde este, por meio de sua experiência e vivência na capoeira, busca inserir 

meios de aprender e aperfeiçoar sua ginga, onde cada vivência é um novo aprendizado. Para 

Silva (2008. p. 20) “Esse diálogo é individual, por isso não se pode determinar o modo como 

cada um irá construir sua relação com o espaço, logo, não se pode ensinar a gingar” 

                                                           

4 Movimento no qual o praticante leva as duas mão ao solo subindo imediatamente as duas pernas, geralmente 
esticadas e caindo geralmente de pé. É sempre feito para um dos lados, sendo que possui diversas variações, a 
perna que impulsiona  é a perna para o lado que se vai aplicar o aú. A primeira perna a atinge o chão é 
justamente a outra, que ao fim do movimento flexiona-se  um pouco para melhor atingir o chão.  
5 Movimento em que o capoeira se desloca sem recuar o corpo, porém evitando a trajetória de um golpe 
contrário, se abaixando lateralmente, com uma perna esticada e outra flexionada, tendo por apoio um dos braços 
o outro encontra-se enfrente o rosto auxiliando no equilíbrio, na proteção bem como possibilidade de auxiliar em 
um novo movimento. 
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Não muito diferente da capoeira, no tocante a liberdade de expressão enquanto 

brincante é o frevo, o qual já foi explicitado anteriormente; vale ressaltar que nasce da 

evolução das movimentações da capoeira a partir da união de ritmos e do contexto à qual foi 

designada, porém o frevo traz em sua movimentação o elemento primordial: a boa execução 

da capoeira, liberdade de expressão.  

Podemos assim compreender que as movimentações por mais parecidas nunca são as 

mesmas, pois se analisarmos ambas as danças citadas, perceberemos as expressões e as 

movimentações independentes de uma técnica predefinida, em que cada brincante expressa o 

que sente no momento, inclusive ao reproduzir os mesmos movimentos, horas depois este 

movimento não será o mesmo devido a fatores diretamente relacionados ao movimento, como 

tempo e espaço.  

 

5- PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Em busca de respostas às questões que norteiam este estudo, este projeto foi realizado 

a partir de uma pesquisa indireta por meio do levantamento bibliográfico. De acordo com 

Silva & Meneses (2001, p. 21), ela é “elaborada a partir de material já publicado, constituído 

principalmente de livros, artigos de periódicos e atualmente com material disponibilizado na 

internet”.  

Utilizamos também como fonte de pesquisa vídeos com documentários específicos 

sobre o tema. Esta pesquisa estará baseada nas obras de Silva (2008), Tavares (2008) e 

Rodrigues (1997). A escolha desses autores deu-se pela importância dos mesmos em relação 

ao estudo da capoeira, seja ela entendida como luta, como dança, como arte, como educação, 

como cultura. 

O desenvolvimento prático foi proporcionado por meio de oficinas de capoeira angola 

e regional aos bailarinos, a partir do movimento fundamental da capoeira: a ginga. A ginga 

apresenta-se como fator indispensável à execução da capoeira, como é aconselhado por todos 

os mestres de capoeira, como princípio técnico para execução da capoeira, porém deve-se 

levar em consideração que a ginga não pode ser ensinada e sim proporcionada na forma de 

experiências e vivências. 

Sendo assim, de início foi apresentado o movimento da ginga e seus princípios 

técnicos, sendo esta executada no ritmo angola, bem como posteriormente no ritmo regional, 

para uma melhor compreensão do movimento. Após a apresentação ao som de toques de 
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capoeira angola e regional iniciaram-se as vivencias e experiências dos bailarinos e bailarinas; 

durante estas vivências foram inseridos golpes de capoeira que eram executados, porém 

sempre retornando à ginga, aumentando assim o vocabulário de movimentos dos bailarinos e 

bailarinas, considerando que estes ainda não eram de conhecimento dos mesmos devido à 

vivência. Após a execução destes movimentos eram propostas idéias de desconstrução e 

construção destes movimentos, levando em consideração a liberdade de expressão de cada um 

dos bailarinos, onde surgiam, por conseqüência, novos movimentos que se tornaram parte da 

composição coreográfica. Após as experimentações deu-se inicio à montagem coreográfica e 

os ensaios incessantes tendo por base os resultados da experimentações e vivencias nas 

oficinas. 

 

6- CONCLUSÕES 

 

As possibilidades de criação coreográficas a partir da ginga fator indispensável da 

capoeira são inúmeras devido a sua liberdade expressiva e corporal onde o corpo em 

experimentação teve a seu favor todos os elementos essenciais a elaboração de frases 

coreográficas. Sendo assim por meio destas experimentações o processo coreográfico fluiu de 

forma natural por meio de criações de frases que resultaram na composição coreográfica do 

espetáculo: Capoeira, princípio e fim de um corpo cênico. Que teve por objetivo a obtenção 

da nota máxima a aprovação do trabalho de conclusão do curso em dança licenciatura da 

Universidade Federal de Sergipe 

Durante o processo prático de experimentações e composição da coreografia: 

Capoeira, princípio e fim de um corpo cênico. Os bailarinos traziam enraizados em seus 

corpos elementos técnicos específicos do vocabulário cinesiologico fruto da vivencia com 

suas respectivas técnicas corporais. No decorrente período de preparação e ensaios estes 

passaram por vivencias inéditas como aulas de capoeira angola e regional, que resultou em 

uma inserção de elementos coreológicos a seu vocabulário cinesiologico bem como a 

expressividade a gestualidade da capoeira inserida nos corpos ali dispostos contribuindo 

assim no seu desenvolvimento corporal e cênico. 
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