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Desde  que  Mestre  Pastinha  “assumiu  a  voz  da  capoeira”,  tornando  em  letras  os 

conhecimentos e sentimentos desta prática, inaugurou-se um novo percurso na trajetória dos estudos 

sobre a capoeira. Se por um lado houve a tentativa de alguns intelectuais de capturar elementos 

dessa manifestação em registros de letras das músicas, elaboração de partituras, descrições de seus 

rituais, fotografias, etc; a apreensão de aspectos imateriais relativos ao aprendizado da prática da 

capoeira ainda era pouca.

A partir desta contribuição do Mestre Pastinha, entre tantas, outros capoeiristas passaram a 

produzir essa modalidade de conhecimento; não eram mais informantes de um pesquisador de fora, 

ou até mesmo relativamente pertencente ao universo da capoeira, mas sem que esta se constituísse 

como sua prática regular; passaram a ser autores, voz e corpo de um discurso, expressando pela 

escrita seus conhecimentos sobre capoeira.

Esta  dinâmica  marca  a  relação da  capoeira  com as  universidades.  Antigos  mestres  hoje 

recebem  títulos  de  doutores  honoris  causa;  praticantes  de  capoeira  encontram  aberturas  para 

pesquisas em áreas de antropologia, dança, educação, esportes, etc; e não praticantes se interessam 

pelo tema e se aproximam da capoeira com a intenção de estudá-la e tornam-se capoeiristas.

São muitas as formas de aproximação entre as duas, mesmo porque elas variam de acordo 

com  a  experiência  pessoal  de  cada  um,  no  entanto,  que  o  seu  estudo  teórico  passa 

imprescindivelmente pela sua prática, o que para o antropólogo torna a pesquisa de campo peculiar, 

de modo que não há isenção do pesquisador na elaboração do texto, mas sim envolvimento, isto já 

se estabelece. 

Como  praticante  de  capoeira,  busco  em  elementos  da  “mediação  em  arte”  provocar  a 

percepção de uma experiência estética, recompondo processos de aprendizagem dessa manifestação 

cultural em um procedimento do fazer artístico. A elaboração de um acróstico que interprete alguns 

fundamentos da capoeira angola,  busca na associação forma/conteúdo uma expressão na escrita 



análoga à prática da capoeira, pensando a dimensão do próprio corpo no espaço e assimilando pelo 

discurso a noção de deslocamento espacial do corpóreo.

Nesta composição “verbo-voco-visual” o aprendizado de fundamentos da capoeira angola 

são investigados na chave arte/ritual, baseando-me nos estudos de Schechner, que analisa se “existe 

alguma diferença real de significado entre os termos que as diferentes culturas tem criado para 

descrever o que os performers fazem?”

Assim, a própria escrita é pensada dentro desta relação, como performance e como ritual. As 

formas textuais possuem força expressiva e grande possibilidade de repercussão social, surgindo, 

então,  como  referência  em  sua  dimensão  no  espaço  dinâmico  (verbal  e  visual)  gerando 

transformações na escrita.

Explorando conceitos da poesia contemporânea e as suas transformações no ato de leitura, 

busco experimentações de uma nova (des)ordem a partir  do estímulo á criação de um discurso 

antropoético  no  qual  os  recursos  expressivos  encontram-se  no  limite  da  escrita  com  as  artes 

performáticas.

Schechner  (1985)  ao  estabelecer  pontos  de  contato  entre  o  pensamento  antropológico  e 

outras práticas performáticas questiona até que ponto os “performers” de rituais estão cientes de 

aspectos artísticos do seu trabalho sagrado e também analisa casos em que os eventos performativos 

não podem ser classificados facilmente como ritual, arte ou política. 

Quando  olhamos  para  a  capoeira,  os  contatos  entre  o  pensamento  antropológico  e  a 

peformance se estabelecem em direções muito específicas, mas que se encaixam nessa perspectiva. 

Embora profana, a capoeira se desenvolve como um ritual, com seus “preceitos” e performances; 

ela  é  também  arte,  “dança  maliciosa”,  que  explora  as  habilidades  do  corpo  em  demonstrar 

determinados conteúdos e política, no sentido em que surgiu como prática de resistência ao sistema 

escravocrata  e  que por  muitos  anos se realizou sob a  forma de enfrentamento  com a lei,  pois 

conforme o capítulo 402 , intitulado “Dos Vadios e capoeiras” no Código Penal de 1890 constituía 

crime:

“fazer nas ruas e praças públicas exercícios agillidade e destreza corporal conhecidos pela 

denominação  capoeiragem;  andar  em  correrias,  com  armas  ou  instrumentos  capazes  de 

produzir uma lesão corporal, provocando tumulto ou desordens, ameaçando pessoa certa ou 

incerta, ou incutindo temor de algum mal”.

A partir dessas considerações, inicio a análise distribuindo alguns conceitos, que considero 

fundamentos da capoeira angola, entre os 6 pontos de contato apontados por Schechner. Há perdas e 

ganhos  nesta  forma  de  classificação,  no  entanto,  creio  que  esta  abordagem  se  aproxima  de 



princípios da folksonomia1, situando critérios subjetivos de organização da linguagem popular como 

pontos de irradiação da comunicação.

As formas eminentemente narrativas da capoeira nasceram em culturas orais e muitas vezes não 

se utilizaram de instrumentos de fixação como a escrita, implicando um discurso caracterizado, 

principalmente,  por  uma  comunicação  epifânica  no  momento  do  ritual.  Entretanto,  essa 

característica que permite ao discurso improvisações e variações e que se realiza no momento em 

que  é  narrado,  ao  ser  expressa  numa  forma  de  registo  textual,  pode  ser  recomposta  a  partir 

processos  que visem conferir às palavras outras camadas de significação:

IÊ...

CONSCIÊNCIA

AGILIDADE

PERCEPÇÃO

ORIGINALIDADE

EXPRESSÃO

INSPIRAÇÃO

RESISTÊNCIA

ARTE

Transformação do ser e/ou da consciência

“Na capoeira  de  angola  há  um ritual  que  precede  o  jogo:  dispostos  em semicírculo,  os 

“camarados” iniciam o canto, ao som dos berimbaus, pandeiros e chocalhos, Agachados diante dos 

músicos, os dois jogadores, imóveis, em respeitoso silêncio. É o preceito!”2  Nesse momento o 

espírito da capoeira incorpora, os dois jogadores rolam para o centro da roda e o corpo preparado 

pelo treinamento conversa, transmite uma informação sob a forma de golpes que são respondidos 

pelo outro jogador, com outra pergunta, sequências que caracterizam o jogo.

Falar  da  CONSCIÊNCIA na  capoeira  é  relacioná-la  ao  conhecimento  dos  movimentos, 

adquirido através dos treinamentos; é falar das técnicas para se “chegar lá”, a preparação o corpo 

para o ritual através da observação, a prática, a imitação, a correção e a repetição.

Dessa forma são organizadas as atividades de aprendizado dos movimentos e de seus nomes, 

por  exemplo,  a  ginga,  a  negativa,  o  aú,  que  expressam conteúdos  através  do  corpo.  Segundo 

1 Seu ponto forte é sua construção a partir do linguajar natural da comunidade que a utiliza. Enquanto na taxonomia  
clássica primeiro são definidas as categorias do índice para depois encaixar as informações em uma delas (e em apenas  
uma), a folksonomia permite a cada usuário da informação a classificar com uma ou mais palavras-chaves.

2 Édison Carneiro. cf.  Reis



Rodrigues,  “a ginga  imprime no corpo uma capacidade  plástica peculiar,  característica  de uma 

linguagem” (1997:78).  Ela  tem um conteúdo  implícito,  busca  dissimular,  enganar  o  adversário 

através da mandinga, impedindo que ele perceba o golpe que irá surgir, assim, a intenção que já está 

no corpo do capoeirista não transparece.

Eugênio Barba, utilizou o termo “Sats” para designar a qualidade corporal do momento no 

qual se está aponto de agir, o instante que precede a ação no espaço, quando a energia está suspensa  

e  compromete  o  corpo  do  ator.  Durante  a  ginga,  o  capoeirista  antecipa  o  movimento  em sua 

consciência e disfarça-o através de floreios, esperando um buraco para entrar no adversário.

Esse modo de agir, movimentar-se, reflete um modo de pensar e ser, um fundamento da 

capoeira. A consciência dos movimentos. O corpo deve se comunicar através de uma linguagem, 

pois, o capoeirista que durante os treinos executar o movimentos sem consciência poderá ferir-se e 

aquele que na roda executá-los de forma despropositada, sem consciência, provavelmente também, 

pois “a capoeira é uma luta, ensinada e praticada como dança” – como disse mestre Pastinha, seus 

golpes podem ser desequilibrantes e traumatizantes.

A linha de Mestre Gato Preto vê no movimento dos animais a natureza da resistência da luta, 

observar esse movimentos requer atenção; aprender o deslocamento de outros seres e incorporá-los, 

movimentar-se como um macaco, um gato, uma cobra, animais tótens, sem sê-los.

Decânio Filho descreve o  transe capoeirano como um fundamento da capoeira:  “Sob a 

influência do campo energético desenvolvido pelo ritmo e pelo ritual da capoeira, seu praticante 

alcança um estado modificado de consciência em que o SER se comporta como parte integrante do 

conjunto harmonioso em que se encontra inserido naquele momento.” 

A realização dos movimentos deve ser harmoniosa, mas é preciso manter sua intenção.  A 

observação dos instrumentos de trabalho, cuja ação ao ser imitada usando o corpo transforma-se em 

um golpe - o martelo batendo, a foice no corta capim. O capoeirista age como uma cobra que dá o 

bote,  ataca  como  um  rabo  de  arraia  ou  dá  um  coice  como  um  cavalo.  Há  uma  relação  de 

liminaridade que percorre a identidade do capoeirista e a potência de seus golpes que se situam 

entre um  “não eu” e um “não não eu” do movimento.

Intensidade da performance

O jogo da capoeira se constitui em um diálogo de movimentos, ataque e defesa, movimentos 

maliciosos, em que os berimbaus determinam o ritmo do jogo. São três:  o gunga, o médio e a  

violinha, alternando-se em compasso binário e andamentos – lento, médio e rápido.

À primeira vista, podemos estabelecer nesta divisão uma analogia com a técnica japonesa 

“jo (lento) - ha (médio) – kyu (rápido)”, no entanto, na capoeira angola essa divisão se complexifica 



em função da capacidade de improvisação, da relação toque/canto e jogo e pelas tessituras dos 

jogos, também distribuídos em 3 níveis: baixo, médio e alto, e desenvolvidos seguindo os toque dos 

berimbaus.

Entre os toques mais conhecidos estão o Angola, São Bento Grande, o São Bento Pequeno,  

Santa Maria, Iúna e Toque de Cavalaria. Embora o número de toques pareça pouco, a capacidade 

de improvisação em cima deles é supreendente.

Mestre Gato Preto sabia 16 toques tradicionais (Angola, Angolinha, São Bento Grande, Jogo 

de  Dentro,  São Bento  Pequeno,  São  Bento  Grande  de  compasso,  São Bento  de  Dentro,  Iuna, 

Cavalaria, Benguela, Benguela Sutenida, Santa Maria, Samba de Angola, Ijexá, Panhe a laranja no 

chão tico-tico e Samongo) e quando tocava, segundo palavras do contra-mestre Pinguin, “dobrava” 

em cima de cada toque, chegando assim a 32 toques tradicionais, que alternados em 3 berimbaus 

geram a cada vez distintas composições.

O tempo  da  música  e  a  velocidade  do  jogo,  então,  se  relacionam à  PERCEPÇÃO e  à 

AGILIDADE, a capacidade do capoeirista em responder mais rapidamente aos golpes, de esquivar-

se dando continuidade ao jogo. Decânio Filho, aponta “alerta, calma, relaxamento e autoconfiança” 

como um dos fundamentos da capoeira:

“o capoeirista necessita manter contínua sintonia com a mente do parceiro para detectar  

suas reais intenções e assim poder antecipar-se aos seus gestos e movimentos, seja de floreio, seja  

de ataque ou de esquiva...uma eterna vigilância!”

Cabe ao capoeirista ter ouvido para interpretar os toques e jogar no tempo do berimbau, 

principalmente porque, como explica Nestor Capoeira, há uma sutileza nesse aspecto referente à 

oxigenação,  “qual  o  nadador  que  mergulha  e  traz  à  tona  a  cabeça,  obrigando-se  a  um ritmo 

respiratório, assim também os participantes da roda são obrigados a um ritmo de respiração tal qu 

epermita responder, em coro, aos cantos “puxados”. Ao terminar de jogar, muitas vezes cansado e 

ofegante, é nesse ritmo respiratório que o jogador vai rapidamente se recuperar” (1986:26)

Interação com o público

Em uma apresentação de capoeira, uma roda no Mercado Modelo de Salvador ou na Praça 

da  República  em  São  Paulo,  por  exemplo,  o  público  participa  batendo  palmas  ou  mesmo 

respondendo ao côro em cantos já consagrados como: - “paranaê, paranaê paraná” , sua presença no 

entanto não responde a obrigações rituais, o que Schechner chama de “público acidental”.

Quando observamos uma roda no interior de uma academia, encerrando um dia de treino, 

por  exemplo,  ou  realizada  em algum dia  específico  para  isso,  outras  relações  se  estabelecem; 

geralmente, capoeiristas mais antigos abrem a roda e os mais novos observam, cantando e batendo 



palmas, o que é importante, pois a observação é base do aprendizado da capoeira, mas não é apenas  

isso, todas as pessoas que compõem a roda são responsáveis pela energia que circula nela, devem 

estar atentos ao que acontece, aos versos cantados, à malícia dos jogadores.

Se o papel deste “público integral” em cada jogo é importante, os cantos então redobram a 

sua importância na roda de capoeira. Nestor Capoeira aponta que muitas vezes os cantos servem 

“para  explicitar  de  modo  bastante  cru  algum  acontecimento  que  talvez  não  tenha  ficado 

inteiramente claro para aqueles que observam a roda:”

“Cabra correu com medo de apanhar ...

Correu, correu com medo de apanhar.”

Além disso, continua, “através dos cantos e das palmas o recém-chegado não só se incorpora 

à “corrente de vibrações”já existente, como também se relaxa e descarrega as tensões que trouxe de 

seu dia-a-dia” (1986:26).

Waldeloir  Rego  nos  conta  que  antes,  quando  “não  havia  academias  turisticamente 

organizadas. Os capoeiras, com alguns outros companheiros e discípulos rumavam para o local de 

festa, com seus instrumentos musicais, inclusive armas para o momento oportuno e lá, com amigos 

outros que encontravam, faziam a roda e brincavam o tempo que queriam” (1968:37).

Quando alguma ameaça se aproximava os berimbaus tocavam o Toque de Cavalaria, que 

servia  pra  avisar  a  chegada  da  policia,  por  exemplo,  alertando  os  camaradas  para  a  fuga  ou 

enfrentamento  com  as  autoridades.  Seria  um  caso  de  uma  interação  com  um  “anti-público 

acidental”? Ou um até mesmo “anti-público integral” uma vez que a sua aparição é previamente 

suposta, sendo assim incorporada ao ritual.  

De qualquer  maneira,  o toque de cavalaria  é ainda hoje ensinado e em muitas  ocasiões 

tocado interrompendo a roda diante de algum acontecimento.  Não se refere mais à chegada da 

polícia,  mas  a  sua  intencionalidade  é  ainda  transmitida  como recurso de  alarme.  Aspectos  que 

fundamentam a sua realização são revividos performaticamente durante o ritual  na intenção de 

manter elementos pertencentes ao universo da capoeira pela reinterpretação de suas histórias.

Se, como afirma Geertz, uma piscadela pode ter muitos significados, os toques do berimbau 

também e este toque pode ser interpretado como um alarme para fuga, (de uma “briga de galos 

balinesa”)  -  a  performance  de  um evento,  ou  então  podemos  lê-lo  em uma das  outras  chaves 

propostas por Sherchner para a “restauração do comportamento”, correspondendo à performance de 

um “não evento” (1985b).

Seqüência total da performance



Schechner esclarece a importância de se analisar a sequência total de uma performance. No 

entanto,  “em alguns  gêneros  e  culturas,  uma ou outra  parte  da sequência  é  enfatizada”,  este  é 

absolutamente o caso da capoeira; entre os 7 momentos apresentados (treinamento/ oficinas e/ou  

outros  aprendizados/  ensaios/  aquecimento/  performance/  esfriamento/  desdobramentos)  o 

aprendizado da capoeira se concentra em treinamentos, aquecimento e performance.

É  preciso  então  reinterpretar  esse  aprendizado  considerando  principalmente  as  diversas 

mudanças ocorridas na capoeira, como a sua esportização, com a finalidade de articular os demais 

momentos da “sequencia total” ao entendimento da realização da performance.

Os  treinamentos da Capoeira concentram a ênfase do aprendizado. Assim, há neles uma 

lógica interna própria que organiza diversos métodos. Os treinamentos de movimentos primitivos, 

exercícios  pedagógicos,  movimentos  individuais,  em espelho, o alfabeto da capoeira,  golpes de 

capoeira angola, etc. Que desenvolvem a AGILIDADE do praticante.

Com a difusão da capoeira, muitos mestres antigos passaram a ser convidados para ministrar 

oficinas, um momento distinto da aprendizagem. Capoeiristas se reúnem para ouvir ensinamentos, 

histórias e para uma vadiagem com o mestre, um conhecimento a mais sobre a capoeira, que auxilia 

o entendimento de seus fundamentos.

Isso é o que faz da capoeira um viver, uma ARTE. Ela se relaciona a diversos saberes, assim, 

praticar dança afro ou percussão também auxiliam a compreensão da capoeira, possuem elementos 

confluentes,  por  exemplo,  o  ritmo  Ijexá.  Sua  prática  através  da  dança,  percussão  esclarece  a 

cadência, a dinâmica dos movimentos e o estado mental necessários à capoeira. 

Essas formas de arte se originam de matrizes negras, o que é bem diferente de uma outra 

técnica corporal, que embora possa desenvolver habilidades do corpo que sirvam como recursos na 

capoeira, por exemplo o caso de práticas circenses que aumentam o equilíbrio, trabalham a posição 

da “bananeira” e outras demonstrações acrobáticas etc, possuem outras significações culturais. O 

corpo trabalha em um alinhamento proposto semelhante, mas as categorias de movimentos realizam 

significados diferentes, o aú não é uma “estrela”, sua forma é provida de outros conteúdos. 

Não existem ensaios para a peformance na capoeira, mas o conhecimento de sequencias de 

movimentos característicos, diálogos simulados, podem ser lidos desta forma.  É notada a presença 

de treinamentos sequenciais em diversas artes marciais. Na capoeira esses treinamentos buscam 

desenvolver uma criatividade em responder perguntas, e dão indicações de caminhos pelos os quais 

os diálogos podem se iniciar. 

Mas então, qual o tipo de aquecimento é necessário imediatamente antes da performance da 

capoeira? Os treinamentos já incluem em si diversos exercícios de alongamento e aquecimento 

muscular, envolvendo torções, alongamentos, flexões, pontuações e tensionamentos dinâmicos. Se 

pensamos o tipo de aquecimento realizado exatamente antes da performance, que anuncia que ela 



vai começar, então o som dos berimbaus pode ser entendido como aquecimento.

O IÊ,  “uma interjeição fundamental na capoeira, determina inícios e finais. Tem a força dos 

griôs de terras africanas que com um grito convocavam toda a comunidade para ouvir sua própria 

história.”3 Canta-se a ladainha, toque de angola para ladainha, o capoeirista redobra a atenção, faz 

se o silêncio, neste momento não se conversa, ainda mais sobre o que não diz respeito à capoeira. O 

espaço está aberto para a INSPIRAÇÃO.

Chega o momento, na roda de capoeira é que se mostra o que aprendeu, é a performance 

ritual propriamente dita. Ela acontece sob a observação e controle de um mestre de capoeira que 

com seus conhecimentos regula os conflitos, mantém a técnica do jogo e o nível de tudo o que 

acontece, a partir e auxiliado principalmente pelos instrumentos musicais.

Aproximando-se o término da roda, puxa-se o canto que tradicionalmente encerra as rodas, o 

“Adeus, adeus”, o jogo  nesse momento é mais curto e rápido, dois jogadores desenvolvem o seu 

diálogo por menos tempo e com mais intensidade até que um terceiro compra o jogo e entra na 

roda,  assim  vão  revezando-se  até  que  quase  todos  tenham  jogado.  Esta  é  a  forma  de 

confraternização da capoeira –  jogando.

Como disse Mestre Gato, “o capoeira que levava uma rasteira levantava pra dar a mão ao 

outro jogador”4. Assim a capoeira se constituía em um mundo a parte. Seu desdobramento vincula-

se ao aprendizado, lição que não se esquece. Dos acontecimentos durante a roda não se vinculam 

atos de violência. O mestre geralmente esclarece alguma questão observada durante os jogos, alerta 

aos movimentos defeituosos, pois assim os aprendizes podem evoluir.

Compreender as diversidades de aprendizado envolvidas e cada um desses momentos ajuda 

a florescer a  ORIGINALIDADE do capoeirista, a sua capacidade de dialogar com a tradição sem 

descaracterizar os movimentos.

Transmissão do conhecimento performático

Pensar os cantos de capoeira revela pontos muito significativos em relação ao processo de 

transmissão do conhecimento performático. Reis aponta que “as cantigas de capoeira são elementos 

de um discurso da capoeira para si, para a comunidade onde ela floresce e para a sociedade em 

geral, diante de processos históricos, globais e específicos.” A capoeira articula mitologia e história 

nas  entrelinhas  de seu discurso,  assumindo múltiplas  personalidades.  As relações  históricas  são 

expostas em outro nível, Zumbi e os escravos que representam a resistência são incorporados à 

mitologia da capoeira sem que sua presença entre em conflito com a história” (2009:17)

Os cantos nos revelam caminhos percorridos pela sua difusão: “eu jogo capoeira, da Bahia a 

3  Reis. p.132
4 Em matéria especial da Revista 



Maceió” ou “Pastinha já foi à África”, eles compõem um cancioneiro tradicional que se relaciona 

com a construção de uma identidade nacional para o Brasil e transmitem diversos elementos, nos 

quais residem a EXPRESSÃO do capoeirista, “tem dendê, tem dendê”.

Coletei a seguinte informação: “elemento básico da Capoeira Angola, a malícia ou mandinga 

a  torna  ainda  mais  perigosa.  Essa  malandragem  que  faz  que  vai  e  não  vai,  retira-se  e  volta 

rapidamente; essa ginga de corpo que engana o adversário, faz o diferencial da Capoeira em relação 

às outras artes marciais. Essa é uma característica que não se aprende apenas treinando5.”

A capoeira permite a liberdade para se criar em cima de um determinado “texto”, “roteiro” 

ritual, que corresponde principalmente aos seus golpes e sua música, “vários capoeiras possuem um 

ou mais  golpes  ou  toques  diferentes,  inventados  por  eles  próprios,  ou  então  herdados  de  seus 

mestres ou de outros capoeiras de suas ligações, isso sem falar na interpretação pessoal, embora 

sutil, que dão aos golpes e toques, de um modo geral, e o golpe pessoal que todo capoeira guarda 

consigo” (REGO.1968:33).

Assim, no início de uma roda, a ladainha, um lamento que conta a história de um tempo, que 

traz  à  memória  um  evento  do  passado,  revivido  através  da  música,  aponta  o  conceito  de 

ancestralidade e a importância da RESISTÊNCIA para a capoeira. Mestre Almir, em entrevista ao 

jornal  Movimento  (13/09/76)  explica  a  Capoeira  como  “uma  luta  de  liberdade  na  época  da 

escravidão, uma forma de sobrevivência dos marginalizados após a libertação e agora uma forma de 

manifestação popular, uma memória histórica” (Freire.168)

Como a performance é avaliada?

Entender o que acontece na roda de capoeira é um exercício importante. Para isso é preciso 

conhecer suas regras tradicionais de modo que a segurança de sua prática seja assegurada e que ela 

não se expresse  como violência. Quando uma roda é boa, os movimentos dos jogadores estão 

ajustados ao ritmo da bateria. Nas palavras de Mestre Pastinha “...é o controle do jogo que protege 

aqueles  que  o  praticam”,  desta  forma  alcançamos  a  “camaradagem”,  elo  importante  entre  os 

jogadores, indispensável a uma prática de luta.

Mestre Almir relata que quando realizaram o primeiro campeonato de capoeira,  em São 

Paulo, os capoeiristas em função das regras tinham que aparar os golpes para contagem de pontos. A 

malícia, espírito da luta, que deveria ser utilizada no julgamento foi esquecida e os capoeiristas que 

entraram para o jogo mostraram um negócio seco.  A capoeira não se define apenas como uma 

prática  esportiva  cujos  movimentos  podem ser  avaliados  e  pontuados;  “Sua  organização  como 

esporte  exigia competição,  mas capoeira  é “o jeito  da gente chegar e sentar  … segue a lei  do 

5  texto impresso encontrado no Núcleo de Artes Afro-brasileiras, sem referência autoral.



movimento … tem que ser como água, cai e escorrega, desliza” por isso foi difícil estabelecer uma 

pontuação para o jogo6.” 

O capoeirista deve procurar se safar e se safando atingir o adversário, desta maneira as rodas 

são comentadas nos versos. Delas se fazem cantos, nelas se criam movimentos que enriquecem o 

ritual sob influência da tradição. A avaliação do desempenho do ritual é o sentimento gerado e o 

aprendizado daquele momento.  O ritual é um modo de inscrever-se na história. Mas o tema da 

memória e da fixação dos conteúdos vai além das considerações feitas aqui. Cada ritual comporta 

em si a transmissão de uma lição, uma reflexão para daqueles que o executaram.

Realizo  estas  aproximações  ao  entendimento  da  capoeira  com  o  objetivo  de  ajudar  a 

compreensão e realização de sua atividade prática. Esta interpretação dos fundamentos pretende 

auxiliar  os  praticantes  mais  do  que  afirmar  questões  como  “a  capoeira  se  constitui  disso  ou 

assim...”.  São  caminhos  que  seguem  na  sua  manifestação.  Os  elementos  do  ritual  devem  ser 

incorporados para que se possa fluir. Sua ARTE de jogar com os significados está aberta ao gingado 

do seu entendimento. Interessa-me que um ponto de partida performático propicia o estudo de um 

ritual articulando uma bibliografia diversa entre áreas do saber.

Manifestas  preocupações  conceituais  são  expressões  da  proposta  de  uma pluralidade  de 

investimentos intelectuais em um segmento etno-gráfico-experimental, onde a regra que organiza a 

distribuição  dos  conceitos  é  a  do  entendimento  da  diversidade  de  alternativas  possíveis  na 

composição do conhecimento antropológico. Uma  hipótese de trabalho calcada em um caráter mais 

prático de recepção e interpretação do estímulo à reflexão, que se apóie em tônicas que permitam 

uma profunda abertura ao envolvimento. 

6 (Mestre Almir cf: Freire)
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