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RESUMO 

 

 
O objeto desta pesquisa é a capoeira angola como prática corporal do ator, em 

sua configuração atual na cidade de Salvador, Bahia. A hipótese aqui apresentada é que 

a capoeira contém elementos técnicos e simbólicos, úteis para o treinamento do ator. 

Objetiva-se investigar a capoeira angola, tanto o manancial técnico, quanto simbólico, 

elementos que possam enriquecer o corpo expressivo do ator. Esta proposta funde dois 

campos teóricos distintos: a capoeira e o teatro, tendo a Antropologia Teatral, como elo 

unificador. A Escola de Capoeira Angola Irmãos Gêmeos (ECAIG) foi tomada como 

referência para o estudo por constituir-se em referencia na filosofia e prática nos 

fundamentos da capoeira angola. Caracteriza a pesquisa o tratamento dado aos 

elementos colhidos como fonte de informação oral. Quanto aos procedimentos 

metodológicos, optou-se por uma abordagem qualitativa, de caráter descritivo, 

hipotético-indutivo em que foram realizados levantamentos bibliográficos e 

documentais; pesquisa de campo, envolvendo entrevistas e observação participante; e 

dois laboratórios de treinamento a título de experimento. Para a aplicação destes 

treinamentos foi selecionado um conjunto de elementos da capoeira, a partir de critérios 

como: exploração de equilíbrio, oposição e possibilidades de dilatação. 
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ABSTRACT 

 
 
The focus of this investigation rests on contemporary Angolan Capoeira practice 

in the city of Salvador, Bahia in terms of a corporeal agent acting out Capoeira play. 

The hypothesis herein presented is predicated on the assumption that Capoeira contains 

technical and symbolic facets that are useful for theatrical training. Thus, the technical 

and symbolic sources  of Angolan Capoeira  are studied with the purpose of illustrating 

their potential for enriching the expressive body of the actor. This proposal merges two 

distinct theoretical fields: Capoeira and theater, with Theatrical Anthropology as the 

point of departure. The Escola de Capoeira Angola Irrmãos Gêmeos (ECAIG) is chosen 

as the focus of this study because it incorporates Capoeira plhilosophy and practice 

fundamental to Capoeira Angola. The Escola is characterized primarily through data 

collected through oral communication. In regards to methodological implementation, 

the approach is qualitative, of descriptive nature, and hypothetico-inductive insofar as it 

also draws from bibliographical and documemtary sources; in addition, it includes field 

work involving interviews and observation from the perspective of the participant in 

Capoeira activity; a human laboratory consisting of actual Capoeira training also plays a 

part. Application of this hands-on training includes key facets of Capoeira based on 

criteria such as: exploration o equilibrium, opposition, and possibilities of delay and 

creating syncopated bodily rhythm by means of delaying movement. 
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APRESENTAÇÃO 
 

 

 

 

Esta pesquisa está vinculada ao Programa de Pós-graduação em Artes Cênicas 

da Universidade Federal da Bahia e insere-se na linha de pesquisa Matrizes Culturais na 

Cena Contemporânea. Com o presente estudo objetiva-se investigar na capoeira angola, 

como manancial técnico e simbólico, elementos que possam enriquecer o corpo 

expressivo do ator. O objeto, em questão, portanto, é a capoeira angola como prática 

corporal do ator, em sua configuração atual na cidade de Salvador, Bahia. A hipótese 

aqui apresentada é que a capoeira contém elementos técnicos e simbólicos, úteis para o 

treinamento do ator.  

 

Esta proposta funde dois campos teóricos distintos: a capoeira e o teatro, tendo a 

Antropologia Teatral, como elo unificador. A averiguação desta proposição se 

fundamenta na Antropologia Teatral, através das principais obras de Eugenio Barba (A 

Arte secreta do Ator e A Canoa de Papel). A avaliação das possibilidades da aplicação 

deste objeto ao treinamento do ator se dará a partir de uma interlocução de um conjunto 

de seus elementos com os princípios de oposição, equilíbrio, dilatação e equivalência, 

retirados da Antropologia Teatral. A partir desta disposição pretende-se chegar à 

constatação de resultados positivos, no que diz respeito a: desenvolvimento de auto-

expressão, aumento de flexibilidade, atenção e vitalidade.  

 

 Quanto aos procedimentos metodológicos desta pesquisa, optou-se por uma 

abordagem qualitativa, de caráter descritivo, hipotético-indutivo. Para sua concretização 

foi realizado um levantamento bibliográfico e documental de fontes primárias e 

secundárias, na primeira etapa. Este levantamento teve como objetivo a fundamentação 
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teórica do estudo. As fontes documentais envolvem manuscritos, depoimentos mestres 

de capoeira, vídeos e fotografias referentes ao objeto estudado.  

 

 Na segunda etapa, foram realizados trabalhos de campo envolvendo as técnicas 

da observação participante e entrevista semi-estruturada. Esta observação se deu na 

Escola de Capoeira Angola Irmãos Gêmeos (ECAIG) de Mestre Curió. A pesquisadora, 

participou regularmente dos treinos durante os anos de 2000 e 2001 recolhendo dados. 

A entrevista semi-estruturada foi realizada com o Mestre Curió e o pesquisador Fred 

Abreu.  

 

A Escola de Capoeira Angola Irmãos Gêmeos (ECAIG) foi tomada como 

referência para o estudo por apresentar um sistemático e contínuo ensinamento da 

capoeira angola, calcado na experiência empírica e por constituir-se como uma Escola 

de referência na filosofia e nos fundamentos da capoeira angola, apresentados através 

dos ensinamentos de mestre Curió. Além destas, a própria pesquisadora, por sua 

experiência no universo pesquisado, atuou como informante. 

 

 Na terceira etapa, foram realizados, a título de experimento dois laboratórios de 

treinamento, o Estágio Docente (30 h) e o Laboratório Técnico de Treinamento o “Ator 

em Treino” (50 h), envolvendo no total, seis atores. Para a aplicação destes treinamentos 

foi selecionado um conjunto de elementos da capoeira, a partir de critérios como 

exploração de equilíbrio, oposição e possibilidades de dilatação. Para seu registro 

foram regularmente utilizados: relatórios escritos de todos os participantes, e 

eventualmente registro em áudio e fotografia. 
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PREÂMBULO 
 

 

A ATRIZ 

 

Esta pesquisa é resultado de uma inquietação e de uma práxis, assim foi iniciada 

a apresentação do anteprojeto que culminou neste estudo. Foi o fato de ser atriz e 

inquieta que me fez fazer perguntas que não podia responder, mas que me 

impulsionaram a ir cada vez mais longe em minhas questões. É o caso desta pesquisa.  

 

Atriz formada pela Escola de Teatro da Ufba, atuante no teatro profissional de 

Salvador, tendo passagens pelo Rio de Janeiro e São Paulo, sentir a necessidade de ter 

um papel mais ativo na condução da minha prática teatral. Até então, era através de 

passagens por elencos, reunidos em função de montagem específica e cursos 

esporádicos que adquiria elementos para o aperfeiçoamento do trabalho de atriz. 

Quando estas atividades acabavam, me via em meio a informações que nem sempre 

sabia como direcionar, desperdiçando-as portanto. 

 

 Sentia falta, certamente, de uma especificidade que fornecesse unidade ao meu 

trabalho. Assim passei a investir no treinamento como pratica cotidiana, buscando 

elementos teóricos e práticos que favorecessem a reflexão em torno do trabalho do ator; 

e a continuei explorando conteúdos que me pareciam importantes, mesmo após ter 

finalizado o tempo do projeto ou curso em questão.  

 

A partir desta atitude, sentir mais segurança no exercício de atriz: adquirir 

clareza para refletir e propor soluções na condução das personagens em que atuava. Mas 

faltava algo. Qual era a especificidade de meu trabalho? O que me era peculiar? Dei a 

volta no mundo e voltei para mim, para informações culturais que me eram próprias. Foi 

então que surgiu a capoeira angola. Queria uma prática com a qual pudesse aproximar-
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me do manancial cultural do qual provinha e que ao mesmo tempo favorecesse  a 

expressividade corpo-vocal própria do ator. 

 

Pratiquei a capoeira angola, junto uma tradicional Escola, durante dois anos, 

até a apresentação do ante-projeto desta pesquisa e continuo praticando. Abriu-se então 

para minhas reflexões, um universo fertilíssimo em que foi possível realizar ricas 

conexões.  

 

Considero-me uma experiência bem sucedida do treinamento com a capoeira. 

Muito da compreensão que tenho sobre as potencialidades existentes em meu corpo 

hoje, se deve a esta prática. Mesmo quando em contato com outras técnicas é sob sua 

perspectiva que me exercito. Esta é uma perspectiva de que o corpo pode conduzir-se 

sozinho, que é preciso ouvi-lo, vê-lo, controla-lo. Tenho hoje a compreensão de que o 

corpo precisa ser malemolente (está relaxado e atento), para atuar com um permanente 

espírito de descoberta nas variadas experiências e técnicas que caracterizam o exercício 

do ator.  

 

 

Se o Mestre Curió lhe chamar  

qualquer dia para vadiar 

Tome cuidado menino,  

que a sua mandinga pode até matar, 

Dar tremedeira nas pernas, 

Tome cuidado senhor, 

Tem uma cabeçada certeira 

E bom na rasteira, 

E um fino doutor. 

Me diz o que sabe de angola 

Me mostra que eu quero vê 

Me chamo mestre Curió, 

Vá pra casa menino, 

Fazer seu dever. 

Tome cuidado garoto traquino  

que calça de homem não dá em menino. (Fiaz) 
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A CENA DE CURIÓ 
 

Jaime Martins dos Santos, famoso Curió, é um senhor de 65 anos, que vive e 

brinca sua capoeira como um menino, inteiro em si. Apaixonadamente zeloso ele é, ao 

mesmo tempo, seu senhor e humilde servidor. 

 

 O fato de ser ele de família ilustre da capoeiragem, bisneto de Besouro 

Mangangá, tendo ainda o avô e os pais, de igual linhagem, já poderia ser o suficiente 

para que fosse indelevelmente marcado por esta prática. No entanto, Curió, foi também 

discípulo de Pastinha, cuja capoeira admira e preza. Preza tanto que é aguerrido 

defensor do que aprendeu com Pastinha, seu mestre, em sua ilustre história 

 

Para Curió defender a capoeira angola como viu “com os antigos”, é uma 

questão de princípios. Princípios que domina prodigiosamente e alega, ainda não saber 

nada sobre esta arte da capoeira que se mostra infinitamente fértil aos seus olhos. 

 

 A capoeira a partir da ótica de Curió “dá pra somar, multiplicar, subtrair” e ainda 

sobrar troco. Ou seja, ela é “arte, filosofia, religião, malícia, sagacidade, teatro, dança, 

educação, artesanato, música, só na hora da dor passa a ser uma arma perigosa”. Ao 

ouvir esta definição tão ampla e complexa, o interlocutor, à primeira vista, pode ficar 

atônito mas, somente neste instante. 

 

 Ao testemunhar a prática da capoeira por mestre Curió, compreende-se o quanto 

ele está consciente destas dimensões. É notável em sua prática uma fundamentação 

estética e filosófica que perpassa por uma compreensão da capoeira em seu sentido 

multidimensional.  

 

  Em seus ensinamentos salienta o pensamento da capoeira de forma que o aluno 

entenda seu instrumental como um conjunto integrado de ações, diálogos e infinitas 

orientações. Nada está pronto, tudo deve ser construído, percebido, transformado a 

partir da sua própria essência.  
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Curió valoriza a multiplicidade de linguagens da capoeira, trabalhando 

incansavelmente os fundamentos: arte, religião, malícia, sagacidade, teatro, dança, 

educação, artesanato. É preciso dominar estes aspectos, revestir os golpes e as 

convenções realizadas com estes aspectos para que se possa colocar em relevo a arte da 

capoeira angola, seu complexo de formas, que confunde e atrapalha aos menos 

avisados e confere ao praticante uma existência extra-cotidiana notável. 

 

 Curió em sua atuação evidencia todos os fundamentos que professa. É 

propositadamente ardiloso, costura, provoca, conclama, põe em cena todo um conjunto 

de estratégia de quem possui o pleno domínio desta arte. Como os grandes 

improvisadores, um mote fornecido pelo adversário é o suficiente para que possa fazer 

sua cena. Para isto, utiliza o que dispõe a sua arte. A música é sua fala, o entorno é 

enredo. E tudo, tudo isto é capoeira! 

 

 Nenhuma reflexão realizada neste estudo, sob o ponto de vista que será 

abordado, seria possível, sem a percepção da capoeira como é tomada por mestre Curió. 

Sua experiência e os fundamentos que transmite, revelam o amplo universo de conexões 

e interações desta prática.  
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INTRODUÇÃO 
 
 
 

O treinamento do ator é o ponto central desta pesquisa. O treinamento, visto 

como prática de trabalho contínuo, independente de uma relação com o espetáculo, é a 

matéria sobre a qual foram feitas as reflexões que se seguiram. Ator : “[...] aquele que é 

veículo de expressão de uma ação cênica para um determinado público” (ENIO 

CARVALHO, 1989, p.14). Assim, será concebido, aquele que se constitui a grande 

razão deste estudo e sobre o qual se falará neste momento. Nesta introdução, será 

necessário destacar, dentro do painel histórico da formação do ator no ocidente, algumas 

teorias que foram relevantes para a reflexão a respeito do ator e da construção da idéia 

da formação do intérprete em exercício permanente. 

 

 Na perspectiva deste estudo as propostas surgidas no século XX são as 

principais fontes de inspiração. Este século caracteriza-se pelo surgimento de novas 

concepções de diretor, espetáculo e ator (ROUBINE, 1992). Cada componente do 

espetáculo passa a se constituir como elemento que, somado, contribuirá para 

transmissão da idéia ou teoria apresentadas. Para que isto aconteça, o ator, não menos 

que os outros elementos, sofre mutações.  

 

Entra em jogo, por um lado, a exploração dos recursos da teatralidade, 

influenciada por idéias simbolistas, e por outro, uma representação ilusionista do real, 

ancorada no Realismo-naturalismo. Esta tensão tem como conseqüência uma ruptura de 

várias convenções da cena, com esta ganhando dimensões extraordinárias que envolvem 

todos os elementos circunscritos no teatro.  

 

O século XX caracterizado pela: 

 

[...] tomada do poder pelo encenador resultou extraordinariamente 

favorável ao florescimento e à renovação da arte do ator [...] o século 
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XX permitiu ao ator descobrir verdadeiramente a riqueza e a 

variedade dos recursos e dos meios de que ele dispõe. As grandes 

teorias da representação apoiaram-se quase sempre numa rejeição da 

interpretação tradicional. Elas reformularam propostas, não raro muito 

precisas, que visavam a reformular a arte do ator. (ROUBINE, 1992, 

p. 170). 

 

Dentre as várias proposições sobre o trabalho do ator surgidas no século XX, 

considera-se como bases representativas, as apresentadas por: Stanislavski, Meyerhold, 

Artaud, Brecht e Grotowski porque oferecem, cada um a seu modo, direções objetivas 

para reformular a arte do ator e por terem sido tomadas como inspiração por muitos das 

gerações subseqüentes. 

 

Segue, abaixo, em destaque o que, considera-se, do ponto de vista desta 

pesquisa, sejam as principais referências que embasam as concepções em torno do 

trabalho do ator que figuram no teatro de expressão contemporânea. 

 

O primeiro destaque dentre estas referências é Stanislavski. Ator, encenador e 

pesquisador levou suas investigações a respeito do trabalho do ator a estágios 

definitivos para todos que lhe sucederam. Em suas obras, (A Preparação do Ator, A 

Construção da Personagem, A Criação do Papel e Minha vida na arte e El Arte 

Escenico), sistematizou um conjunto de procedimentos para o ator, inspirados nos 

métodos dos grandes nomes de sua época.  

 

Adquirir ferramentas para motivar sua interpretação mantendo-a igualmente 

ativada em todos os dias da atuação, seria uma das grandes contribuições do sistema 

stanislavskiano à prática do ator. A atuação dramática, a partir de então, passa a ser 

vista como uma criação e a formação de elencos permanentes, indispensável a um 

trabalho de preparação do ator (ROUBINE, 1992, p. 51). 

 
O trabalho criador, envolvendo a combinação harmônica de emoção, mente e 

ações físicas com a obra a ser representada, sintetizam, as esferas de atuação deste 

sistema que objetivava:  
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[...] ayudar o actor, mediante una serie de recursos, a liberar su cuerpo y su 

mundo interior de toda suerte de tensiones, para permitirle reflejar la vida de la 

obra en la que está apareciendo. Su atención debe ser llevada a un grado de 

agudeza tal que lo convencional y lo externo no interfieran con su 

comprensión de la naturaleza orgánica de las pasiones humanas. 

(STANISLAVSKI, 1975, p. 110)  

 

Atingir a verossimilhança das emoções que coloca em cena, objetivo central das 

proposições de Stanislavski, implica um processo de exercício permanente. O ambiente 

de trabalho deste treinamento deveria primar pela cortesia, generosidade com o outro, 

sentido de coletividade e beleza. E o processo deveria despertar o amor autêntico pela 

arte e estimular a imaginação.  

 

O ator deveria realizar seu ofício como um verdadeiro artesão, construindo e 

trabalhando cada situação do texto cuidadosamente com muita autodisciplina. Sua voz, 

seu gesto, suas ações eram trabalhados com o objetivo de tornarem-se claros, precisos, 

críveis e análogos aos do personagem, tornando sua atuação verossímil diante do 

espectador. 

 

As proposições de Stanislavski desenham um ator cuja formação inclui as 

esferas: artísticas, éticas e morais. Exige compromisso com sua arte e com os  colegas. 

A conjugação proposta por Stanislavski em seu sistema funciona como elemento 

basilar, de modo generalizado, em muitos dos grupos de expressão contemporânea. 

 

Após Stanislavski, um outro homem de teatro, destaca-se por suas proposições 

ao trabalho do ator: o ator e diretor Meyerhold1. Seu teatro empenhou-se em pesquisar a 

teatralidade gestual do ator. 

  

A relação do espaço com o corpo do ator e com os seus gestos, o jogo 

de contrastes do movimento e da imobilidade, dos indivíduos e dos 

grupos, o uso sonoro da voz humana [...] tudo isso torna-se uma 

matéria-prima privilegiada do teatro meyerholdiano [...] (ROUBINE, 

1992, p. 60). 

                                                 
1 Cf.Roubine, 1992; Carvalho, 1989; Conrado 1969. 
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Características importantes surgidas com as proposições de Meyerhold, passam 

a integrar o conjunto de pré-condições à prática do ator de alguns segmentos do teatro 

contemporâneo: valorização da capacidade autocrítica e da reflexão, abandono da 

emoção e do desejo, agilidade corporal e perfeição técnica. Este ator não deve esquecer  

que representa e ao interpretar, deve revelar sobretudo a natureza social do personagem.  

 

O teatro de Meyerhold aspirava à participação do público na ação apresentada. 

O espetáculo, para tanto, não deveria ter uma forma definitiva, deveria permitir 

contribuições por parte da assistência. De igual modo, o ator deveria estar atento às 

reações do público, para usufruir delas em sua atuação. O ator meyerholdiano deveria 

conjugar a auto-limitação de elementos – como a precisão – com a improvisação, 

quando deveria estar atento para integrar à sua interpretação os elementos novos 

surgidos durante a apresentação do espetáculo. 

 

 No teatro de Meyerhold, o ator atingiria o sentimento adequado do personagem 

por uma via externa, a da movimentação. Para atingir este objetivo, recorre-se a 

utilização de um sistema chamado Biomecânica. Esta se constitui em um conjunto de 

exercícios musculares usados como um sistema de adestramento do corpo dos atores a 

fim de desenvolver o golpe de vista, a prontidão, a racionalização dos movimentos e do 

comportamento físico e o melhor desenho da atuação no espaço cênico. Segundo o autor 

“[...] a lei fundamental da biomecânica é muito simples; o corpo inteiro participa de 

cada um dos nossos movimentos” (CONRADO, 1969, p. 217). 

 

  As proposições de Meyerhold deixam como legado ao teatro contemporâneo a 

consciência que mesmo num contexto de apuro técnico, seja artística ou tecnológica, as 

individualidades do ator, sua capacidade de articulação e improvisação, constituem-se 

como essenciais para que possa conjugar de modo proveitoso todos os elementos que 

dispõe. 

 

Uma outra esfera de atuação para o intérprete é proposta por Artaud. Ator e 

teórico teatral2, ele não chegou a encenar suas propostas, mas suas reflexões em torno da 

escrita cênica e de todos os elementos do espetáculo enfocaram aspectos particulares 

                                                 
2 Cf. Artaud, [197?]; Roubine, 1992; Aslan, 1994;  Januzelli, 1986; Carvalho, 1989. 
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deste universo. O autor defende um teatro da crueldade, entendido como: “[...] rigor, 

intenção e decisão implacáveis, determinação inflexível e absoluta [...]” (ARTAUD, 

[197?], p. 146), cuja existência estivesse vinculada a uma necessidade espiritual do 

homem. Para ele o teatro deveria atingir, como o mito, os sentidos dos espectadores e 

propiciar uma purificação do homem.  

 

O tratamento dado à técnica, presente nas reflexões de Artaud, é tomado como 

inspiração para resoluções de questões da prática do ator contemporâneo como por 

exemplo: a administração das várias possibilidades técnicas disponíveis. O domínio do 

corpo e da voz deveria permitir ao ator artaudiano dispor destes recursos, quando 

solicitados. Seu ator deveria des-construir a representação tradicional, utilizando gestos 

independentes do sentido da palavra, inspirado na gramática gestual do teatro oriental. 

Nela, tanto o gestual do ator quanto a voz devem ser igualmente codificados. Toda 

iniciativa pessoal está vedada ao ator. Em sua interpretação : 

 

[...] não haverá, assim, nenhum movimento perdido e todos os 

movimentos obedecerão a um mesmo ritmo; e pela tipificação extrema das 

personagens, a gesticulação, a fisionomia e os fatos equivalerão a outros 

tantos traços de luz (ARTAUD, [197?], p.142). 

 

No teatro de Artaud, a codificação, não inviabiliza a emoção. O ator, que pensa 

com o coração, é um atleta afetivo, deve portanto  trabalhar suas emoções assim como o 

atleta exercita seu corpo. A emoção do ator artaudiano é buscada através de processos 

concretos. Para que se atinja o gesto exato – e a emoção que dará ao corpo do ator 

vivacidade – e seu poder de comunicação com o público, é necessário guiar-se por 

processos orgânicos. 

 

Neste sentido, o trabalho a partir da respiração é essencial para o ator na 

concepção de Artaud. É através da respiração que o ator pode descobrir como despertar 

o sentimento ou a emoção no momento que for necessário.  
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A respiração acompanha o sentimento e o ator pode penetrar o sentimento, 

por meio da respiração, desde que saiba escolher entre as diferentes 

espécies, a que lhe é adequada (ARTAUD, [197?], p. 194). 

 

O trabalho consciente das ações realizadas pelo ator encontra também no teatro 

realizado por Brecht3, um recorte particular. Dramaturgo, encenador e teórico teatral, 

objetiva, com suas proposições, mostrar a relação dialética entre o homem e sua 

história. Seu teatro busca despertar a consciência, o espírito crítico do espectador, 

pretende a transformação do homem através da reflexão de si mesmo. Brecht defende a 

necessidade de um teatro que envolva o espectador, mas que não o impeça de chegar à 

reflexão, um teatro que prime mais pela crítica do que pela ilusão.  

 

Para atingir os objetivos de seu teatro, Brecht, lança mão do efeito do  

distanciamento. Recurso que sugere uma alienação de um objeto ou situação de seu 

significado original, singularizando sua percepção como algo independente de 

referencial conhecido. Tomado por Brecht, este recurso, ganha sentido histórico: ele 

distancia a situação, o indivíduo de seu contexto histórico e geográfico a fim de mostrar 

a relatividade, a transitoriedade de sua situação.  

 

Brecht utiliza técnicas e recursos literários e cênicos; ironia, paródia, projeções 

de textos, coro e comentaristas, máscaras; substitui o drama pela narrativa; a noção de 

conflito pela de contradição; cenas em formato episódico sem desencadeamento lógico. 

Neste teatro de episódios a temática é a realidade social. Recorre-se ainda ao uso do 

narrador, da declamação, e da música. No plano estético, Brecht utiliza cartazes que 

funcionam como rubricas indicando local e momento da ação; utiliza cenários, 

representativos, dos ambientes apresentados e elimina a iluminação de efeito (DORT, 

1977, p. 317).  

 

O teatro de Brecht conduz o ator a orientações novas, exigindo que ele se 

articule com desenvoltura entre os vários recursos e técnicas acionados. É um ator que 

também necessita desenvolver seu pensamento crítico, o entendimento do contexto em 

que vive. Este ator não deve perder de vista a função que está incumbido de realizar. 

                                                 
3 Cf. Roubine, 1992; Carvalho, 1989; Dort, 1977. 
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Seu entendimento global do espetáculo em que está inserido é primordial, pois é ele 

quem deve inquirir o espectador, colocá-lo numa situação em que precise tomar uma 

atitude.  

 

A preparação deste ator baseia-se, sobretudo, no entendimento de que é preciso 

apreender, questionar, considerar outras possibilidades da sua personagem no contexto 

em que foi apresentada. Para tanto deve buscar referência no texto e na realidade social 

em que está inserida a personagem. Deve saber interpretá-la de modo que ela possa ser 

reconhecida pelo espectador. Deve captar seu jeito e seu gesto. Realizar uma tipificação. 

É o aspecto externo da personagem que interessa, não deve haver motivação 

psicológica. Seu gestual é preciso, pontuado, é utilizado como uma credencial do 

personagem. Para a compreensão dialética de seu personagem, outros atores ensaiam 

em seu lugar. 

 

Em cena, este ator deve dominar sua personagem de modo tal que possa se 

desvencilhar dela, apresentando-a ao espectador, criticando, observando sua ação como 

um espectador, distanciado dela. Ele deve deixar claro para o público que é um ator 

interpretando a personagem. As convenções existentes, neste teatro, exigem que este 

ator muitas vezes narre as ações de sua personagem no passado, como quem conta um 

caso, [...] “que recite seus papéis na forma narrativa, isto é, na terceira pessoa do 

passado, junto com as indicações cênicas e na forma da locação (sic) indireta” 

(ROSENFELD, 1977, p. 153). 

 

A flexibilidade talvez deva ser a qualidade maior deste ator que deve despir-se e 

vestir-se de funções em tempos quase simultâneos, aliados a recursos cênicos variados, 

sem perder a atenção do que significa cada um dos elementos dentro da estrutura maior 

do espetáculo.  

 

A última das teorias sobre o trabalho do ator, destacadas neste painel, é a 

proposição do teatro laboratório de Grotowski. Encenador e teórico teatral, Grotowski4, 

leva ao extremo a proposição de trabalhar o treinamento do ator. Objetivando encontrar 

a especificidade da arte teatral, pois duvida ser ela uma síntese de várias artes, propõe 
                                                 
4 Cf. Roubine, 1992; Carvalho, 1989. 
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que se elimine do teatro tudo o que for dispensável: maquilagem, figurino especial, 

cenografia, palco, efeitos sonoros e luminosos. Grotowski chega à conclusão de que o 

teatro [...] “só não pode existir sem o relacionamento ator-espectador, de comunhão 

perceptiva, direta, viva” (GROTOWSKI, 1987, p. 17). Cria assim o teatro pobre, onde 

somente ator e espectador são essenciais.  

 

Todo trabalho do teatro pobre centrou-se no fortalecimento desta relação e na 

ampliação das potencialidades cênicas do ator. Com o teatro de Grotowski, segundo 

Roubine (1992), ocorre uma mudança definitiva na concepção da função e da arte do 

ator. Já não se pretende atingir um perfeito ilusionismo ou imitação correta. Não há 

mais personagem, nem transformações com apliques, maquiagem ou figurino, por 

exemplo: 

 
O ator passa a ser o próprio personagem, e a representação não é mais a 

simulação, quer realista ou estilizada, de uma ação, mas um ato que o ator 

cumpre, e cuja essência ele tira do mais profundo de si mesmo. 

(ROUBINE, 1992, p. 192). 

 

A “lógica” da formação deste ator, parte da procura de uma autenticidade, ou 

seja, de um desvelamento em que é a si mesmo que deve trazer para o palco. É através 

da descoberta de si mesmo que conquistará sua espontaneidade em cena. Essa busca 

exige uma formalização e estruturação de um trabalho de formação permanente. Esta 

formação não deve ensinar a fazer, mas a quebrar estereótipos, bloqueios técnicos e 

psíquicos. Este procedimento passou a ser chamado de via negativa, pois o treinamento 

é realizado não para acrescentar algo ao ator, mas para eliminar o excesso que impede 

sua espontaneidade de fluir livremente.  

 

Este desvelamento grotowskiano exigia procedimentos éticos do ator para 

consigo, seus colegas, sua arte e a sociedade. O sentido de comunhão entre ator e 

público e ator e ator devia ser a base do comportamento. Elementos como exibicionismo 

e vaidade são banidos. Este ator deve guardar uma vida monástica. Ao seu ator, 

Grotowski passou a denominar santo – aquele que realiza uma auto-penetração, que se 

revela e sacrifica a parte mais íntima de si mesmo, que tira sua máscara do cotidiano, 
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que se oferece em sacrifício e anula o seu corpo, a fim de libertá-lo de toda resistência  a 

qualquer impulso psíquico (GROTOWSKI, 1987, p. 29).  

 

 O treinamento do ator grotowskiano pressupõe o adestramento corporal com o 

objetivo de flexibilizar o corpo e favorecer seu encaminhamento psíquico. A voz é 

igualmente exercitada. Dela é exigida correção e clareza. A voz deve ser utilizada de 

modo a penetrar, envolver o espectador para além da informação da palavra. Este ator 

deve explorar sua voz de modo a produzir sons e entonações impossíveis de serem 

reproduzidos pelo espectador. O esgotamento físico e mental faz parte deste processo 

como estímulo à superação de dificuldades e quebra de automatismos. 

 

Com a teoria de Grotowski, torna-se radical a proposição de um exercício 

permanente para o ator. Esta proposta prescinde totalmente do espetáculo. Com o 

treinamento não se objetiva um espetáculo em particular, é o trabalho em torno do ator 

que interessa.  

 

Desse modo moldou-se o ator dos tempos atuais. As veredas abertas 

constituíram-se como definitivas. Verossimilhança, autenticidade, senso crítico, 

sensoriedade, precisão, compromisso, passam a habitar a coletividade do universo 

teatral de modo indelével. 

 

Estas cinco reflexões contribuíram definitivamente para a composição do 

trabalho do ator dos tempos atuais. A partir destas proposições, surge a noção de 

companhia, grupo, de coletivo de trabalho em torno de uma estética e ideologia comum. 

São, notáveis também, a procura, por uma nova forma de expressão e formação do ator 

e a ética como referência prioritária. Ocorrem mudanças significativas na relação ator-

personagem, podendo-se privilegiar a personagem, elevar-se até ela, identificar-se ou 

anular-se diante dela, esconder-se atrás dela, mostrar ou destruir sua noção (ASLAN, 

1994, p. 279). 

 

 O ator, a partir das experiências do século XX, passa a obedecer a uma 

coerência, e perfeição formal, no entanto, apesar da constante recorrência à utilização de 

um rigoroso trabalho corpo-vocal, deve manter sua vivacidade.  
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Todos estes caminhos levaram o ator contemporâneo a uma diversidade somente 

encontrada nos tempos de hoje. Esta diversidade, muitas vezes, condensa em uma 

mesma forma, como já foi notado acima, uma variada gama de proposições, mas pelo 

contexto em que se inserem, acabam por se adequar às circunstâncias propostas. 

Encontram-se, em alguns casos, proposições que antes se contrapunham, postas lado a 

lado por alguma espécie de correspondência e por algumas contingências da época. A 

variedade tem sido propícia para substantivas mudanças na concepção da função e 

preparação dos atores, pois, a partir de reflexões das experiências realizadas por outros, 

os profissionais de teatro podem encontrar justa adequação para seus intuitos. A 

diversidade também traz uma consciência da condição do diferente e de que há 

semelhanças e especificidades na procura e nas soluções encontradas por cada 

experiência teatral. 

 

Valendo-se desta combinação do semelhante-diferente, encontra-se em alguns 

grupos teatrais, notadamente, no Odin Teatret,5 um empenho para estender as 

possibilidades do corpo e da voz do ator, associado a uma prática que, por sua vez, 

prima pela interculturalidade (PRADIER, 2000) de seus elementos humanos e 

materiais. E, nesta prática, são utilizados elementos das tradições cênicas orientais, 

africanas e latinas, como os cânticos e danças de cerimoniais religiosos e populares. 

Procede-se, para isso, a uma pesquisa que lança mão de elementos culturais de diversas 

tradições. Este tipo de trabalho, é comumente circunscrito, numa esfera em que o ator é 

mobilizado também em suas instâncias subjetivas, propiciando assim, a expressão de 

suas referências sócio-culturais. Isto porque as práticas fundamentadas na tradição 

pressupõem a compreensão do indivíduo em todas as suas dimensões: físico-intelecto-

espiritual. Desse modo, o ator é instado a exercitar todas estas dimensões. 

 

O trabalho desenvolvido pelo Odin Teatret, sob coordenação de Eugenio Barba, 

interessa particularmente a este estudo. O treinamento dos atores do Odin explora os 

recursos da biomecânica e acrobacia, exercícios físicos inspirados em tradições diversas 

como a Yoga, pantomima, balé, ginástica pura, Kathakali, dentre outros. É através 

                                                 
5 Cf.: Barba, 1991, 1994, 1995 e 1998. 
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dessas técnicas que o ator deve quebrar suas resistências musculares e superar seus 

medos. São utilizados ainda os recursos da respiração e do canto.  

 

A técnica, imprescindível como em alguns dos reformadores que o antecederam, 

não visa o virtuosismo, mas deve ser utilizada para fazer surgir no ator uma presença 

imbuída de história. Ou seja, as características sócio-culturais trazidas pelo ator são, não 

só explicitamente assumidas, como tornadas relevantes. O ator deve desenvolver uma 

pesquisa pessoal que vise a composição de um repertório. A expressão de um traço 

específico em seu trabalho resulta do grau de aprofundamento realizado em suas 

pesquisas. 

 

Seria este um traço característico do teatro de hoje? A auto-referência, a alusão 

aos universos sócio-culturais como aporte estético, se impõe como necessidade 

essencial ao teatro que se faz atualmente?  

 

Em meio a tanta diversidade, não se deve estender a solução encontrada por 

alguns a todos os outros. Certamente, esta necessidade, mais se tornará essencial, à 

medida que, se pretenda uma abordagem cujo ator, enquanto matéria humana, seja o 

elemento central. Então, o que significa, hoje, formar atores? Para Januzzelli (1986), um 

dos caminhos é: 

 

[...] sugerir possibilidades concretas para que cada um possa captar a sua própria 

imagem, situar-se no seu tempo e espaço, discernir e clarear a idéia que pretende 

expressar pelas veias e vias respiratórias [...]( p. 47). 

 

Mas em que mundo se vive hoje? É preciso que se faça esta pergunta, antes que 

se possa responder o que significa formar um ator. O teatro, reino de todos os mundos, 

de tempo próprio, de leis convenientes a si mesmo, bebe também na fonte da história de 

seu tempo, ainda que faça dele o que bem entende, negando-o, contrapondo-o, 

legitimando-o. Então não se pode deixar de considerar esta interrogação: em que mundo 

se vive hoje? 
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O avanço das tecnologias de comunicação e informação (satélites, redes ópticas, 

entre outras), a unificação do espaço e a trans-nacionalização das economias e bens 

culturais, abriu as portas e janelas de várias culturas do mundo6. O acesso à informação 

e o intercâmbio entre os povos são cada vez mais freqüentes. Testemunha-se uma 

consciência do ser diferente, um paulatino amálgama de culturas e uma também 

inevitável serialização de objetos e formas (ORTIZ, 1994).  

 

Até este momento, falou-se da diversidade de proposições estéticas apresentadas 

pelo palco contemporâneo. Bem, pode-se dizer que fora dele, no cotidiano, não é 

diferente. A diversidade se apresenta hoje, de modo singular, ante os olhos de todos. O 

mundo ficou literalmente mais perto e muitas vezes, pode-se “navegar” por ele, com um 

simples clique no controle remoto, indo a um dos diversos festivais internacionais de 

teatro, dança, música, culinária, na tela de cinema, na internet. 

 
  Interagir neste universo, regido por forças que se complementam e se 

contrapõem (heterogeneidade e homogeneidade), requer atenção constante em prol do 

bom uso de toda sua complexidade.  

 

Criam-se, para todos, a certeza, logo depois, a consciência de ser mundo e 

de estar no mundo, mesmo se ainda não o alcançamos em plenitude 

material ou intelectual (SANTOS, Milton, 2001 p. 172). 

 

Nesta interação, dois rumos significativos são seguidos. Ortiz (1994) os 

identifica com desterritorialização e reterritorialização. A desterritorialização é um 

processo que se utiliza, da construção de espaços e formas despidos de referências 

territoriais, mas associados à utilização de objetos-produtos, identificáveis 

mundialmente. Esta desterritorialização opera pela exibição de informações facilmente 

reconhecíveis por um público receptor que não se circunscreve nos limites de fronteiras 

geográficas ou culturais. O que conduz este processo é a certeza de que sua existência 

neste mundo só se dará a partir da renúncia de partes que denunciem sua procedência. A 

reterritorialização é um processo que se dá em sentido contrário, afirmando o local em 

                                                 
6 Canclini, 1995; Ortiz, 1994.  
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detrimento do universal. Caracteriza-se pela recusa em homogeneizar-se, abdicando dos 

referenciais conhecidos em função de uma inclusão mundial.  

 

Os dois processos apresentam formas distintas de convivência neste mundo, 

representam extremos, é importante que se diga. No entanto estes extremos, não se 

encontram alocados em uma condição periférica, eles caracterizam e movimentam este 

mundo, obrigando a uma tomada de posição frente às direções seguidas pela 

contemporaneidade. Estes dois extremos trazem consigo a consciência de que é 

necessário se articular dentro das perspectivas apresentadas pela época, tirando 

proveito de seus benefícios e reagindo contra suas deficiências. O mundo em que se 

vive hoje, portanto, é caracterizado por uma contração opondo por um lado uma ânsia 

em alcançar e descobrir o novo, e por outro, uma forçosa reflexão sobre si mesmo. 

 

Compreende-se que a opção por repetir, continuar, recriar ou criar, para o ator, 

envolve questões nem sempre determinadas por fatores meramente individuais, mas 

considera-se que se esta opção é precedida por uma compreensão de si mesmo, 

possibilitará uma real apreensão do outro, resguardando, por conseqüência, a 

heterogeneidade de olhares que enriquecem e tem enriquecido a arte do ator ao longo de 

sua história.  

 

Na perspectiva deste estudo, a matéria humana é artefato básico para o ator, por 

isto ele deve desenvolver uma visão autocrítica de si e do universo que o circunda. O 

trabalho realizado pelo ator não deve nunca prescindir de sua visão de mundo, sua 

postura ética. A constante recorrência, a formas padronizadas e, “ao que dá certo”, ao 

produto conformado à expectativa do mercado, compromete aqueles aspectos e, uma 

vez que eles estejam ameaçados, é necessário criar instrumentos e condições para seu 

ressurgimento, sob pena da prevalência de uma superficialidade que não é teatral; de 

uma padronização, que não significa continuidade, e de uma assepsia que não comunica 

sobre si nem atinge o outro. 

 

Reportemo-nos à interrogação inicial: o que significa formar um ator hoje? Ou 

seja, quais seriam estas necessidades e especificidades? Para formar um ator hoje, é 

essencial empregar em sua formação, técnicas e estratégias que favoreçam o 
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desenvolvimento da autocrítica, visão de mundo, conhecimento de si, além de fornecer 

ferramentas suficientes à sua adequada instrumentação para cena.  

 

Considerando a atual conjuntura, a capoeira como treinamento, representa para 

este estudo, um caminho possível para formar o ator de hoje, dando-lhe as ferramentas 

apropriadas e desenvolvendo as condições necessárias para atuar com eficácia nesta 

época marcada pela heterogeneidade.  

 

A capoeira é uma prática que mistura tradição e contemporaneidade na cultura 

afro-brasileira. Ela é bastante conhecida e difundida no Brasil e no mundo, e é hoje 

uma das formas de cultura de expressão popular mais abordadas sob diferentes 

perspectivas, seja em termos de pesquisas científicas, investigações pragmáticas ou 

mera utilização. É alvo de incursões nas Artes Plásticas, nos campos da Música, da 

Educação, das Ciências Humanas, do Esporte, da Saúde, do Lazer e das Artes Cênicas. 

Tanto no Brasil quanto em países como Alemanha, Estados Unidos, Japão, México e 

Argentina.  

 

A maioria das obras encontradas sobre o assunto explora seu aspecto técnico, ou 

seja, tem um corpo básico: antecedentes, histórico, conceito, classificação e definição 

dos elementos musicais e de toda movimentação. No âmbito de pesquisas científicas, 

encontram-se estudos centrados no campo das Ciências Humanas, de cunho sociológico 

que se caracterizam pela tentativa de traçar um perfil do homem e da capoeira em todos 

os seus aspectos dentro desse contexto. Também na Educação tem sido alvo de 

profundas investigações principalmente por conta de seu conteúdo holístico, isto é, 

educação-aprendizado do indivíduo como um todo, levando em consideração seu ritmo 

de assimilação, sua individualidade.  

 

No âmbito das artes cênicas as maiores referências em torno da capoeira 

apresentam aspectos pragmáticos. Reis (1997) assinala a experiência de Klaus Viana, 

coreógrafo cujo trabalho enfatiza a consciência corporal, com a capoeira. Viana via nos 

movimentos codificados da capoeira, em seu treinamento específico que exige, além da 

originalidade que apresenta, a possibilidade do “balé clássico brasileiro”. A autora 
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também cita a experiência do Grupo de Capoeira paulista “Capitães de Areia” que fez 

incursões no teatro aplicando os princípios da “roda” de Capoeira ao palco.  

 

O Grupo utilizava um exercício que consiste no seguinte: o grupo de atores 

coloca-se em círculo, e tal qual como na capoeira, entram dois atores no centro e 

começam a “jogar”, neste caso, improvisar, improvisa-se sobre um tema. Essa 

improvisação não é demorada, pois a qualquer momento um dos atores do círculo pode 

entrar na roda e continuar a estória de onde encontrar. Esse exercício trabalha a 

prontidão, a agilidade e a atenção além deixar o ator preparado para a improvisação. 

 

O pesquisador Armindo Bião (p. 46), em 1982, já recomendava a capoeira como 

prática para o ator, uma vez que esta [...] “utilizando elementos de flexibilidade, 

agilidade, força e equilíbrio, ritmo, ela solicita o uso integral dos sentidos da visão, 

audição, tato e olfato (gustação apenas como correlato)”.  

 

Em 1999, em Salvador, Sandra Santana remontou Largheto, espetáculo de dança-

teatro com a participação efetiva de capoeiristas como mestre de capoeira angola 

formado por João Pequeno de Pastinha, Jogo de Dentro, tendo em sua remontagem, as 

presenças das atrizes Evani Tavares e Zeca Abreu. Além deste estudo encontra-se em 

andamento neste Programa, outra investigação de autoria de Sandra Santana, cujo 

objeto é a capoeira angola. 

 

O Jornal Correio da Bahia (15/01/01), estima em torno de quatro milhões o 

numero de praticantes no Brasil, cinco mil academias e centros de ensino, vinte e cinco 

mil  páginas na internet. Está presente em mais de 58 países, em 284 escolas da rede 

pública estadual da Bahia. 

 

Improvisar, atuar, treinar, o campo da Capoeira parece fértil, propenso a derivar 

diversas soluções. Ela destaca-se pelo uso que faz de recursos corporais como 

equilíbrio, impulsão, força, agilidade e flexibilidade. Ela constitui-se como uma prática 

com organização e ordenação próprias. Sua movimentação oferece ao praticante contato 

com diversos níveis de interação com o espaço e com os elementos que os circunda, 

exige também uma atuação quase simultânea dos sentidos (tato, visão, audição). Sua 



 31

prática predispõe o praticante à ação e reação, imediatas. Apesar da codificação dos 

movimentos oferece um alto grau de subjetividade. 

 

A partir do conjunto apresentado pela capoeira, concebe-se que ela contém 

potencial técnico e simbólico para fomentar e ampliar o corpo expressivo do ator.  

Corpo expressivo é, aqui concebido, como um conjunto de informações corporais, 

vocais e simbólicas absorvidas durante uma ou várias práticas cotidianas e extra-

cotidianas e arquivadas e utilizadas organizadas e/ou intencionalmente quando no 

processo de criação artística do ator. Concebe-se que a capoeira, aplicada ao 

treinamento do ator, pode se constituir como um instrumento possibilitador de auto-

expressão, com capacidade para desenvolver elementos como equilíbrio, força, 

flexibilidade, atenção, vitalidade, ritmo, controle de movimentos, além de contemplar 

espaços para interações subjetivas, espontaneidade, e improvisações. Conteúdos que no 

entender deste estudo, são essenciais para o ator. 

 

Aproveitando parte do manancial expressivo exibido pela cultura popular baiana e 

brasileira, no âmbito das artes cênicas, pode-se também estar explorando e fazendo 

contato com referenciais locais de: composição corporal, dinâmica, ritmo, 

expressividade, o que, longe de pretensões extremistas, pode contribuir para uma 

composição estética mais rica e diversificada da cena.  

 

O alto grau de auto-referencialidade, possibilitada pelo conjunto de elementos da 

capoeira, além de se constituir ela mesma, na expressão de “um jeito de ser brasileiro” 

(BARBIERI, 1993), pode ser bastante salutar no que diz respeito à inserção de 

elementos auto-referenciais de cada ator em suas composições, propiciando uma 

aproximação definitiva do teatro com seu contexto sócio-cultural, pois como observa 

Bião (2000, p. 22), o teatro [...] “se desenvolveu como uma forma espetacular quase 

sempre anacrônica, como costuma ocorrer praticamente em todo o mundo” [...].  

 

Entende-se que o fato, de ser a capoeira, uma prática plena de elementos de 

expressão local, não significa uma demarcação dos limites de atuação do ator, mas ao 

contrário, a proposição da capoeira angola como treinamento se dá justamente por ela 

comportar espaço para subjetividade do praticante. Desse modo, fica salvaguardada a 
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sua utilização também em contextos além do limite geográfico e da origem do 

praticante. Considerando a perspectiva de intérprete-criador, como ser pensante diante 

do mundo que o cerca, a reflexão sobre si mesmo, proporcionada pelo treinamento com 

a capoeira, não deverá impedir a universalidade de seus resultados.  

 

Esta pesquisa insere-se no âmbito dos estudos que pretendem oferecer formas 

diversas para o trabalho técnico do ator. Persegue caminhos semelhantes aos que vêm 

trilhando todos os atores, encenadores e teóricos contemporâneos que compreendem o 

treinamento do ator como algo contínuo e independente de um espetáculo.  

 

Barba é um teórico e encenador contemporâneo que tem se notabilizado pela 

pesquisa tanto no ocidente quanto oriente de técnicas de trabalho de atores e/ou 

bailarinos de tradições e povos diversos. Ao longo de suas investigações tem recolhido 

elementos e construído uma teoria que utiliza técnicas de diferentes tradições no 

treinamento de seus atores no Odin Teatret. Suas reflexões ajudam a responder questões 

iniciais como: a partir do quê, como posar o olhar sobre o grande universo que é a 

capoeira? Este questionamento é fundamental para a compreensão deste estudo com o 

qual, pretende-se alcançar a otimização dos elementos apresentados pela capoeira  em 

benefício do ator.  

 

O tratamento que Barba tem dado a questões como a presença do ator, vista 

como qualidade expressiva inequívoca que se apresenta em forma de energia no corpo 

do ator; a atenção á expressividade trabalhada e intencional; a importância dada ao 

treinamento, visto como um trabalho contínuo de formação do ator e a interação de 

elementos culturais numa perspectiva cênica vêm ao encontro das pretensões desta 

pesquisa. Pois funciona para fornecer elementos que possam enriquecer estudos sobre o 

corpo expressivo do ator, ao mesmo tempo, em que permite a este, interagir 

proveitosamente diante dos paradigmas apresentados pelo mundo atual.  

 

Desta maneira, são estas reflexões a respeito do treinamento do ator, e a técnica 

e o conteúdo da capoeira angola que servem de inspiração e embasamento para esta 

pesquisa. E é sobre a capoeira que se falará a seguir. 
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CAPÍTULO I 
 

 

 

AFINAL, O QUE VEM A SER CAPOEIRA? 

 

Segundo Rego (1968, p. 17), este termo foi registrado pela primeira vez em 1712 

por Rafael Bluteau, com significado de origem portuguesa. No entanto ele tem 

diferentes acepções no Brasil, de origem portuguesa e indígena. Os principais são: cêsto 

para guardar capões (português) e mato (indígena-tupi). Nenhum dos dois termos 

refere-se à capoeira como prática corporal em seu sentido literal, o que tem sido motivo 

de muitas discussões e conjecturas, uma vez que o uso generalizado do termo e sua 

denominação se deram, pelo que se pode perceber, por associações. Fato bastante 

criticado por acabar em atribuições aleatórias e associações, às vezes errôneas 

(ARAÚJO, 1997). 

 

A palavra capoeira como denominação do jogo surge inicialmente a partir de 

cooptação entre as diversas associações.  Assim, capoeira foi denominado o jogo dos 

homens que carregavam capões. No caso do vocábulo indígena, encontra-se associação 

semelhante: chamou-se capoeira ao jogo que se praticava na capuera. É importante 

notar que esta versão do vocábulo indígena é a que mais aparece nas citações dos 

autores. 

 

Somente a partir da primeira década do século XIX é que se dá o 

reconhecimento da capoeira como prática de luta/jogo (ARAÚJO, 1997, p. 63)7. Até 

                                                 
7 O autor esclarece que por conta do desgaste sofrido pelo termo, propõe inclusive que se utilize o termo 
capoeirista para referir-se ao praticante e não capoeira por demais generalizado. 
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então o termo capoeira aludia principalmente a desordeiro (indivíduo identificado por 

seu caráter). Assim, a palavra capoeira encontra-se conceituada como:  

 

[...] indivíduo ou grupos de indivíduos que promoviam acções 

criminosas, que atentavam contra a integridade física e patrimonial dos 

cidadãos, nos espaços circunscritos dos centros urbanos ou áreas de 

entorno (ARAÚJO, 1997, p. 65). 

 

É a institucionalização da capoeira, como assinala este autor, que faz com que os 

termos capoeira e capoeiragem tenham suas conotações modificadas. Passando a 

referir-se ao jogo atlético – prática corporal, ato de jogar capoeira e universo de 

capoeira sucessivamente. A generalização do termo apontada por Araújo (1997), muito 

provavelmente provocou, e ainda provoca equívocos quando se tenta localizar 

devidamente esta prática corporal no decurso de sua história. Sua atribuição à desordem, 

marginalidade, também parece ter impingido esta conotação à prática corporal. Assim, 

como bem observou Araújo, a capoeira passou também a ser considerada uma prática 

marginal, no sentido de fora da lei, mesmo que nem todos os seus componentes assim o 

fossem. 

 

Sobre a origem da capoeira muito se tem dito e somente este tópico do estudo 

demandaria uma única e extensa pesquisa, tamanha é a discussão travada em torno dela. 

A questão da origem da capoeira é algo bastante controvertido, pois infelizmente não 

há, na literatura existente sobre o assunto, um consenso sobre ela. Sabendo que este 

espaço não esgotará tal questão, ainda que seja instigante a tarefa, procurar-se-á apenar 

observar o debate travado em torno do assunto a fim de, ao menos, através de um breve 

panorama, se ter uma idéia a respeito da origem ou origens desta prática corporal. 

Busca-se com isto traçar um perfil que possa fazer compreender sua peculiaridade 

enquanto prática corporal. 

 

Entre praticantes de capoeira, autores e pesquisadores que sobre ela falam ou 

escrevem, existem várias versões, nem sempre coincidentes, nem sempre 

fundamentadas em fontes verificáveis. Atualmente, duas versões são distintamente 
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defendidas: a da sua origem brasileira e a da origem africana. A questão que se coloca a 

respeito da origem da capoeira é onde e o quê teria originado esta prática? 

 

Capoeira veio da África foi Ioiô que me contou. 

 

Uma parte da vertente que acredita na africanidade da capoeira supõe que ela 

seja africana por ter sido criada por africanos no Brasil, constituindo-se num misto dos 

vários povos africanos que aqui se reuniram, adicionando eventualmente elementos de 

manifestações aqui encontradas. A seu favor é comum encontrar comentários como o de 

Rego (1968, p. 31): [...] “tudo leva a crer seja uma invenção dos africanos no Brasil, 

desenvolvida por seus descendentes afro-brasileiros” [...] Comentário semelhante 

encontra-se em Nestor Capoeira (1986, p. 13), que utiliza o artifício da lenda para 

afirmar que a capoeira é uma:  [...] “síntese, mistura de danças, lutas e instrumentos 

musicais de diferentes culturas, de diferentes nações africanas”. A mesma opinião 

encontra-se em Araújo (1997), que vê a criação da capoeira como uma arma contra a 

opressão.  

 

Desta maneira, a capoeira teria se originado de uma mistura de manifestações 

corporais de feições guerreiras, [...] “místico-religiosas e lúdicas dos grupos humanos 

traficados e que, no Brasil, face a factores de coesão social, preservação de uma 

identidade cultural” [...] (ARAÚJO, 1997, p. 107) transformou-se na capoeira.  

 

A grande maioria dos estudiosos e praticantes de capoeira defende uma origem 

única8. Segundo a teoria da origem africana única, a capoeira foi criada no Brasil por 

africanos, a partir de uma referência específica, uma espécie de reinvenção de algo já 

trazido por eles. Teria se originado do N´golo: uma prática ritual angolana, de origem 

bantu, também chamada dança da zebra (REGO, 1968). O N’golo ocorre durante a 

efêndula, festa da puberdade das raparigas quando passam a ser mulher. O rapaz 

vencedor tem o direito de escolher a esposa sem pagar o dote. A primeira referência a 

esta dança na literatura sobre o assunto foi dada por Albano das Neves em registro de 

Câmara Cascudo que, em carta endereçada a este, afirma ter encontrado a origem da 

capoeira e então passa discorrer e fazer considerações sobre o N´golo.  

                                                 
8 Cf. Moura, 1980; Lopes, 1999.   
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O N´golo como origem da capoeira, tem sido bastante questionado. Segundo 

seus críticos, as poucas referências existentes parecem frágeis, uma vez que se 

constituem em registros pouco ou nada verificáveis em qualquer outra circunstância, 

quer histórica, quer antropológica, quer documental, por outro senão o próprio 

divulgador da fonte.  

 

Eugênio Soares (1999), por exemplo, questiona esta versão do N’golo 

justamente porque, segundo ele, não foi encontrada nenhuma referência de prática 

semelhante à capoeira antes do período escravocrata. Também não se encontrou 

nenhum indício, em qualquer outro lugar que recebeu escravos da África. Já Agnès 

Brocardi (2000) vai mais fundo e desenvolve um estudo em que argumenta que não há 

nada que prove essa associação à origem africana da capoeira. Em sua opinião, a tese do 

N’golo é mais um mito construído na capoeira, desta feita por via escrita. Observa ainda 

que mesmo os mestres que a defendem pouco sabem discorrer sobre ela. 

 

A tese da capoeira africana é a que mais tem avançado em torno da origem 

histórica da capoeira. Praticantes e pesquisadores tem empreendido pesquisas e estudos 

específicos9 sobre o assunto, a fim de embasar-se cada vez mais em registros históricos, 

uma vez que alusões à naturalidade da presença africana nos primórdios da capoeira 

constituem-se ainda em elementos contestáveis. As pesquisas têm mostrado que: 

 

[...] existiram e ainda existem lutas/danças/jogos de escravos africanos 

nas Américas, alguns dos quais continuam existindo até hoje, embora 

tenham sofrido transformações, similares à capoeira brasileira 

(VIEIRA e ASSUNÇÃO, 1999, p. 25). 

 

 Entre estas manifestações está a Ladja (Martinica), em que se verifica a 

presença da armada, queixada, meia lua e outros, além de também associar aspectos 

lúdicos, musicais e de combate corporal. Junte-se ainda o Mani (Cuba), a Kalinda 

(Trinidad) e a Moringue (Madagascar). Abreu (2001, p. 18), comungando com seus 

companheiros de opinião, conclui que: [...] “com base nessas semelhanças uma nova 

                                                 
9 Abreu (2001, p.18) cita, por exemplo, o GCAP, a FICA e o grupo ABADÁ. 
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teoria surgiu: todas elas teriam a mesma raiz africana e se expressam de forma distinta 

por conta das características históricas das regiões em que aconteceram”.  

 

Capoeira ligeira, ela é a brasileira, ela é de matar (REIS, 1996, p. 45). 

 

Se, por um lado, a tese da capoeira africana enfrenta críticas e questionamentos 

ferrenhos por conta da falta de comprovações teóricas, a tese da capoeira brasileira não 

repousa em berço esplêndido, muito pelo contrário, ela instaura um outro pólo de 

discussão. O principal argumento dos defensores desta tese é o da sua origem indígena e 

mestiça, pois haveria indícios da prática da capoeira pelos indígenas nos tempos de José 

de Anchieta. (REIS, 1996, p. 17).  

 

Esta posição é criticada por Abreu (2001, p. 18): 
  

Embora índios e negros tenham fecundado muitas manifestações como o 

candomblé de caboclo (com parentesco com a capoeira), a CBC [Confederação 

Brasileira de Capoeira] só quer registrar em cartório como prova a citação do 

Padre José de Anchieta, na qual afirma ter visto índios jogando capoeira. Nada 

mais viram, nem a página desta citação. 

 

A tese da capoeira como origem brasileira é mais contemporânea que a africana. 

Segundo Vieira (1999, p.13), os primeiros a defenderem a brasilidade da capoeira foram 

Coelho Neto e Melo M. Filho, no início do séc. XX. Esta tese tem sido bastante 

criticada por parte de estudiosos e praticantes pelo discurso que engendra. Ela estaria 

reivindicando uma nacionalidade ofuscada pelo “discurso étnico” da negritude 

(VIEIRA, 1999, p. 16). Desse modo, a argumentação da capoeira brasileira é vista como 

uma “desapropriação”, uma vez que para ser nacional precisa perder muitos elementos 

negros, mestiçar-se, “como se coisa de preto não pudesse ser brasileira” (ABREU, 2001, 

p.18).  

 

Além destas implicações, para alguns dos críticos, a defesa desta brasilidade 

seria conseqüência de todo um pensamento nacionalista que tomou corpo no Brasil a 

partir de início do século 20, tendo como seu ponto alto o Estado Novo, em 1937. Este 

pensamento vê a miscigenação como símbolo máximo do Brasil (VIEIRA, 1995). A 
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capoeira, portanto, seria um exemplo de miscigenação, da mistura de raças. O fato desta 

prática também ser algo específico do Brasil, praticado por muitos adeptos ao longo do 

território, também fortaleceu a idéia de ser ela um esporte nacional. 

 

O que se observa em toda esta discussão é que a versão de que a capoeira teria 

origem brasileira encontra-se no momento de construção de argumentos e legitimação 

de seu discurso, não tendo acrescentado ainda à sua argumentação contribuições 

objetivas no que diz respeito à identificação de formas e conteúdos condizentes com a 

origem defendida.  

 

Ao concluir esta breve reflexão, é importante assinalar que algo inconteste neste 

debate é a majoritária contribuição e envolvimento de elementos africanos na origem da 

capoeira. A atribuição à África é uma constante nos relatos sobre a capoeira que 

desembocam, de modo geral, em Angola. Estas atribuições são fundamentadas em fatos 

históricos, relatos e indicações. Tem sido importante referência a identificação de 

elementos característicos desta cultura, de fato ou a ela atribuída por outrem como: 

espontaneidade, gosto pela música, dança e outros elementos concretos. A literatura 

existente é plena de comentários que endossam a argumentação da africanidade da 

capoeira.  

 

Rego (1968, p. 31), por exemplo, argumenta, lamentando o fato de não possuir 

documentos comprobatórios, serem os negros de Angola os inventores da capoeira por 

terem sido os primeiros a chegar aqui, por estarem em maior quantidade, pela menção 

de Angola nas músicas e nos toques e pela “maneira de ser desses negros”. Mestre 

Canjiquinha explica que “apelidaram a capoeira de angola porque foi praticada [...] 

pelos escravos na sua maioria angolano” (CANJIQUINHA, 1989, p. 21). Explicações 

semelhantes também são encontradas junto a grandes mestres como Pastinha (1988), 

João Pequeno (2000) e Curió (2002) que atestam a presença africana na origem da 

capoeira.  

 

Também nos relatos dos velhos praticantes da capoeira podemos verificar que 

não são poucas as referências a africanos de Angola envolvidos com a capoeiragem, 

caso dos três grandes nomes mais cantados da capoeira (Bimba, Pastinha, Besouro) que, 
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segundo relatos, devem seus aprendizados aos africanos: Bentinho, Benedito e Alípio. 

Pesquisadores contemporâneos como Fred Abreu (2001, p. 18) já afirmam com 

veemência: 

 

[...] Não é necessário atingir tempos imemoriais para se constatar a 

presença dos africanos na capoeira baiana [...] Estudos sobre a capoeira 

do Rio de Janeiro, no séc. XIX, revelam, com base em documentos 

escritos, que a proporção dos africanos no meio dela cresce na medida 

que se avança para o passado, suplantando, inclusive, as proporções de 

negros brasileiros (crioulos), brancos-mestiços e estrangeiros. 

 

Pode-se perceber a incontestável africanidade da capoeira não apenas em 

argumentos, elementos mais concretos se tornam relevantes. A capoeira é toda 

permeada por matrizes africanas tanto em seu aspecto ético: no sentido de regras de 

comportamento; e estético: no sentido de construção e configuração de formas. Esta 

influência salta aos olhos, sobretudo, na organização desta prática: sua visão de mundo 

e na maneira como se comportam seus elementos.  

 

Neste caso, Frigério (1992), através da sua análise da performance artística afro-

americana, faz visualizar de modo muito claro este entremeamento quando se observam 

as características citadas por ele, vislumbrando a capoeira. A multi-dimensionalidade 

(ocorrência de uma performance em vários níveis ao mesmo tempo, fusão de diversas 

formas artísticas de modo harmônico) é algo constante na capoeira que se 

metamorfoseia-se em luta, jogo, dança, música com total facilidade.  

 

A qualidade participativa (em que não há distinção rígida entre performers e 

público) é absolutamente recorrente e está em todos os atos do jogo, permitindo e 

convidando todos à sua volta (capoeirista, músico, platéia) a se envolverem. É 

justamente através da inserção na vida cotidiana, outra qualidade apontada por Frigério, 

que se dá o maior aprendizado da capoeira.  

 

A presença do diálogo entre todos os seus componentes instrumentais e 

humanos também é algo notável neste jogo, bastando citar as várias possibilidades de 
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interlocução oferecidas pela música na capoeira. A música, tanto cantada, quanto 

tocada, além da função rítmica, funciona como elemento comunicador entre tocador e 

capoeirista, capoeirista e capoeirista e capoeirista  e platéia.  

 

As duas últimas qualidades citadas pelo autor mencionam dois fatores de suma 

evidência na capoeira: sua importância enquanto elemento de socialização (em todas as 

fases de sua existência, a capoeira atuou como elemento agregador e mantenedor da 

tradição e tem mantido esta função) e a contribuição do estilo pessoal. 

 

Se estas qualidades tão evidentes não são suficientes, para considerar a capoeira 

um exemplo típico de performance afro-americana, finalizando o debate em torno de 

sua origem, ao menos, mostra que esta definição requer uma investigação num âmbito 

muito mais amplo do que uma prova, um registro histórico, como vem sendo 

investigada até então.  

 

Considerando todas as questões apresentadas, deve-se observar que, para este 

estudo, dois pontos devem ser considerados: brasileira e africana, referem-se ao seu 

contexto embrionário, no sentido de referência primeira e não o contexto geográfico de 

sua criação. Sendo a África, portanto, ponto pacífico, no que diz respeito à sua origem 

embrionária, sua célula mater. Pelo que se pode observar, a capoeira, é africana em 

todas as suas instâncias, não descartando a possibilidade de ter recebido contribuições 

outras.  

 

Conclui-se também que, por sua similaridade com outras práticas encontradas na 

“diáspora africana”, não ser ela, em seus primórdios, resultante da mescla de várias 

manifestações e sim uma variante de prática específica, ainda que tenha sofrido 

acréscimos como da música e bateria de instrumentos, por exemplo. 

 

 Tendo já adentrado em algumas questões essenciais referentes ao termo e à 

origem da capoeira, faz-se necessário agora, discorrer a respeito de sua história. 

 

Historicamente a capoeira tem sua prática associada tanto a espaços urbanos 

quanto rurais, variando sua atuação de acordo com os mesmos. No caso do espaço rural 
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é bastante vinculada às insurreições escravas. Araújo (1997, p. 109), por exemplo, 

acredita que a capoeira seja um fenômeno essencialmente rural e quilombola por: 

 

[...] ter sido somente possível nestes espaços e nestes períodos 

de tempo a estruturação, desenvolvimento e difusão de uma 

prática de natureza marcial com características peculiares desta 

manifestação corporal.  

 

Em solo urbano, a capoeira encontra-se associada à marginalidade e a vida 

urbana dos negros. Vieira (1999, p.27) sugere que foi sua existência na cidade, à beira 

dos portos que propiciou sua propagação pelo território nacional: 

 

[...] É provável que o tráfico interprovincial de escravos, que 

ocorreu a partir de 1850, tenha contribuído de forma 

significativa para a difusão de manifestações culturais de 

escravos do Norte e Nordeste para o Sudeste do país. 

 

Segundo este autor registros documentais não dão conta da existência da 

capoeira na Bahia em tempos remotos. As primeiras referências consistentes sobre a 

existência da capoeira teria sido no Rio de Janeiro. Esta informação, no entanto, é 

contestada pela pesquisadora Amélia Conrado (informação verbal)10, que observa que há 

uma série de fotos, pinturas, depoimentos, dentre outras fontes documentais que se 

contrapõem a esta afirmação. A pesquisadora argumenta que: “a Bahia foi o primeiro 

porto de ancoragem das cortes européias, a primeira capital nacional, e o Estado que 

recebeu a maior presença de africanos na história nacional”. Considerando a 

africanidade da capoeira, como já foi observado, é improvável que fatores como estes 

não sejam considerados relevantes indicativos para, ao menos, evitar-se afirmações 

extremadas a partir de registros escritos. 

 

Além do Rio de Janeiro, dois outros centros serviram de palco para a capoeira ao 

longo da história; Bahia e Pernambuco. Segundo Valdemar Oliveira (1971), nestes três 

centros ela apresentou feições diferentes, assumindo aspectos bem peculiares, de acordo 
                                                 
10 Amélia Conrado,  capoeirista, integrante da ECAIG, pesquisadora, mestra e doutoranda em educação, 
UFBA. 
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com as condições sócio-culturais encontradas. Em Pernambuco, esta prática esteve 

ligada à música e esta a influenciou de maneira tal, a ponto de dar origem ao Passo, 

uma manifestação característica da cultura pernambucana. Este vínculo com a música 

levou a outras formas que mais tarde desvincularam-se da capoeira. Ficaria a cargo do 

Rio de Janeiro e principalmente da Bahia forjarem a capoeira como se conhece hoje. 

 

No Rio de Janeiro, a capoeira esteve muito intensamente relacionada à vida 

urbana, à vida marginal da cidade, talvez, graças a isto tenhamos tantos registros de sua 

existência na sociedade carioca. Chama atenção a quantidade e o nível de organização 

da capoeira carioca. Organizados em Maltas (bandos de capoeiras que saíam para 

enfrentar rivais nas datas festivas, diante de bandas militares ou procissões, misturando 

brincadeira e violência), estes grupos de capoeiras que aterrorizaram a sociedade de 

então, mobilizaram uma grande quantidade de ações que buscavam combatê-la, senão 

eliminá-la. Estas maltas, muitas vezes tornavam-se aliados do sistema partidário, usando 

força física e arruaça para ajudar ou conturbar eleições (VIEIRA, 1999). A co-existência 

da capoeira relacionada a estes grupos “marginais”, da sociedade carioca, é um capítulo 

singular da sua história, demandando pesquisas que busquem enfocar justamente este 

ponto11. 

 

Rio de Janeiro e Recife tornaram-se grandes centros da capoeira, todavia foi em 

terras baianas que ela se notabilizou e transformou-se em “brincadeira”. E é a Bahia 

que, a partir do séc. XX passa a contar sua história. São da Bahia os três grandes mitos 

mais cantados do mundo da capoeira (Besouro, Bimba e Pastinha), e as referências aos 

que buscam a “capoeira verdadeira”. Os capoeiristas mais antigos, assim como, os 

milhares de adeptos espalhados pelo mundo, que vem a Salvador para tomar cursos de 

capoeira, costumam chamar a capoeira, inspirada na capoeiragem mais antiga, de 

“capoeira verdadeira”. 

 

 A “brincadeira” em que se transformou a capoeira baiana seria a responsável 

pela sua sobrevivência frente a uma perseguição que pretendia extinguir práticas 

relacionadas à vadiagem, como a capoeira. A “brincadeira” não representava um perigo 

                                                 
11 Alguns autores tratam especificamente deste tema: Moura 1985, 2001; Dias, 1985; Vieira, 1999; Reis, 
1997. 
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iminente à ordem estabelecida12. Como estratégia ou pela própria natureza, a capoeira 

baiana teria se ludicizado e isto acabou por notabilizá-la.  

 

Desse modo, esta “inocência”, esta brincadeira da capoeira baiana, sua 

característica maior, abriu caminho para que Órgãos de Turismo a projetassem como 

produto típico da terra. No entanto, ela adquiriu uma pujança, muito além do que se 

poderia esperar de um produto para turistas, ou de uma brincadeira. A capoeira baiana 

se robusteceu fazendo esta prática crescer e se revitalizar, imprimindo, pois, 

definitivamente sua marca a ela. A capoeira é hoje um dos maiores símbolos de 

exportação da Bahia. Os dois grandes estilos de orientação na prática da capoeira hoje, e 

que tem servido como modelo para todos os outros criados desde então, foram forjados 

e gerados na Bahia. A Bahia da capoeira da “brincadeira” é referência, é atualmente a 

maior referencia, do que se chama capoeira tradicional ou angola. 

 

Visando concluir esta breve incursão na história da capoeira, faz-se necessário 

observar que os relatos constituem-se em elementos importantes para os estudos em 

torno da capoeira, na medida em que se baseiam em análises empíricas, bastante 

consoante com a natureza dinâmica que apresenta esta prática corporal. A cultura oral é 

para as sociedades africanas, o mesmo que a escrita para boa parte do mundo ocidental.  

 

Hampatè Bá (1980, p. 181) observa que ambas, oral e escrita vêm da mesma 

fonte, o homem e, portanto a fidedignidade poderia faltar a qualquer uma das duas. Para 

ele, o que deve ser observado é o valor atribuído a uma e outra forma de testemunho em 

determinada sociedade. Nas sociedades orais a função da memória e a ligação entre o 

homem e a palavra são mais fortes. Fatores religiosos, mágicos e sociais concorrem para 

preservar a fidelidade da transmissão oral. 

 

Provas e contraprovas, assim vêm se construindo a história da capoeira: como 

uma grande colcha de retalhos, um grande quebra cabeças onde vários elementos devem 

ser considerados ao mesmo tempo, sendo todos igualmente importantes. No entanto, 

considerando esta africanidade explícita no modo de pensar e agir, um elemento, que 
                                                 
12 Auge da repressão à capoeira foi o final do séc. XIX, quando foram tomadas medidas oficiais contra a 
prática do jogo através de tratamento específico no código penal em 1890. Cf. Rego,1968; Vieira, 1999; 
Soares, 1999. 
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lhe é inerente pela própria natureza, como a oralidade deve ter o mesmo grau de 

importância da palavra escrita ou até mais, sob pena de se perder aspectos importantes 

desta história. Em que pesem todos os apelos científicos, é necessário observar que seja 

qual for a versão defendida, os argumentos devem partir do interior da prática em 

questão, seus componentes e suas configurações. Não sendo, pois um caminho reto, 

lógico. 
 

 
CAPOEIRA?  

  

Ah! É um saco de coisas! 

Um cão de várias faces, 

um bicho de sete cabeças, cantigas de velhos moços, 

brinquedo de homem e menino. É um encanto! 

É salto no ar, é estripulia no chão! 

Capoeira é mentira de enganador. É vitória de perdedor. 

É só o que o povo conta, um montinho do que se vê. 

Capoeira é terror, é covardia. É arruaça com cachaça. 

É fidalguia de mãos vazias que ameaça o contendor. 

É capão, é capu, é pássaro preto, é mato, cortado, que corta. 

Capoeira?  

Ah! É um saco de coisas! 

África13 

 

 

Afinal, o que vem a ser esta prática tão falada e discutida? De fato, capoeira é 

capoeira e isto diz tudo? É uma só? Existem diferenças sutis ou gritantes entre as 

Escolas que a praticam? Ao iniciar mais um tópico deste capítulo, um fato deve ser 

insistentemente mencionado; a multiplicidade da capoeira, sem dúvida, marca todas as 

suas esferas.  

 

                                                 
13África é o nome de capoeira da pesquisadora. 
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Capoeira é uma prática corporal, jogo/luta de ataque e defesa que utiliza pernas, 

pés, cabeças e ocasionalmente, braços e mãos como instrumento. Esta prática trabalha, 

sobretudo no sentido de desequilibrar, levando ao chão, e atingir o adversário através de 

golpes em locais desprotegidos de seu corpo. Esta prática tem na esquiva sua maior 

forma de escapar ao golpe do adversário e utiliza-se de movimentos complementares de 

modo que um movimento de jogador provoca um movimento no outro, sendo que todo 

movimento contém uma defesa e um ataque e vice-versa. É uma prática corporal que 

prima pela inter-relação de um conjunto de elementos (música, jogo, luta e dança) 

simultaneamente. 

 

Definindo assim, generalizadamente, pode-se pensar que capoeira seja capoeira 

e que isto diz tudo a seu respeito. No entanto, uma pequena aproximação nos fará ver 

muito mais. Existem diferenças estéticas e filosóficas construídas ou em fase de 

construção, que imprimem cores diversas a esta prática, o que é extremamente 

importante, uma vez que, é a partir destas cores, pelas suas composições, que derivarão 

formas de compreensão específicas na aplicação e configuração da técnica em questão. 

 

 

“Capoeira é capoeira”  

 
Muitos autores e capoeiristas rejeitam o argumento da existência de várias 

capoeiras ou mesmo de uma matriz atual e suas variantes. Até a geração Bimba/Pastinha 

capoeira era capoeira, não havendo o que discutir. A partir de Bimba, que reivindica a 

distinção da capoeira praticada por ele da capoeira praticada até então, a demarcação de 

estilos começa a ser reivindicada.  

 

Vieira (1995, p.88) assinala que: 

[...] a atualidade da capoeira, com um intenso desenvolvimento de 

novas técnicas de jogo e treinamento, e uma forte interação das 

academias de capoeira [...], não nos permite tratar o universo atual 

desta comunidade cindido em Regional e Angola. A não ser em 

Salvador [...] pouquíssimas academias de capoeira no país se 

intitulam representantes de uma dessas duas [correntes].  
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Já Frigério (1989), considera difícil fazer uma homogeneização da capoeira e 

acredita que isto se deva à grande relevância da contribuição individual nesta prática. 

Em seu estudo sobre a capoeira, por exemplo, utiliza o termo capoeira tradicional como 

referência, fazendo distinções entre as características que estariam mais próximas da 

angola e da regional, sem, contudo estabelecê-las como parâmetros objetivos, 

considerando também a pouca existência de academias que obedeçam unicamente a um 

ou outro perfil. 

 

  Os angoleiros (assim são chamados os praticantes de capoeira angola), 

principais defensores desta distinção de estilos, argumentam seguir linhas e princípios 

comuns, tendo assim uma unidade que os torna reconhecíveis e distintos de outros 

capoeiristas. Para estes, existem sim possibilidades de distinção e ela se baseia não só 

em critérios subjetivos.  

 

Para participar de uma roda de angola não basta somente apresentar-se como 

angoleiro. O pretendente deve dizer o nome do seu mestre, que pode ser ou não 

conhecido, mas o fato de pertencer à Escola de algum mestre antigo, da árvore 

genealógica da capoeira, lhe será uma ótima referência. A questão estética também 

conta, os angoleiros são mais rígidos quanto à sua indumentária e entre os velhos 

mestres ainda constitui grande ofensa à tradição o uso de cordéis e o jogo, descalço.  

 

O jogo é o teste final. Nele são avaliados, tanto o repertório de movimentos, do 

capoeirista, quanto a forma de utilizar este repertório; o estilo, assim como os 

fundamentos que regem o jogo e a roda. Estas distinções se dão a partir de um olhar do 

interior desta prática, onde se reconhecem pelas grandes dissonâncias entre o que são e 

o que são os outros, não pelas semelhanças, pois estes sabem que as variações são 

pertinentes a sua arte.  

 

Assim, essa distinção se dá a partir da avaliação de toda uma configuração que 

comporta atitude e prática do estilo defendido. Não é errôneo dizer que a capoeira é uma 

só quando se analisa esta prática como um todo. Em sua feição geral ela contém ginga, 

determinado número de golpes com suas variações, uma combinação de jogo corporal e 
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música, adversários que se enfrentam francamente, uma configuração espacial 

específica, e todos estes componentes, entre outros, facilmente identificados, 

caracterizam a prática da capoeira.  

 

Como observa Fred Abreu (entrevista à pesquisadora, 2002), [...] “se os estilos 

distintos, fossem tão radicais, um angoleiro não conseguiria jogar com um regional, por 

exemplo”. No entanto, não se pode deixar de assinalar que a eleição por um tipo de 

procedimento metodológico resulta em uma estética específica, que ainda que não 

negue sua matriz de referencia, delimita distinções. 

 

O fato de ser a capoeira um objeto dinâmico, portanto em constante construção e 

aberto a contribuições subjetivas de todos que com ela interagem, concorre bastante 

para a existência de variantes que, no entanto, pelo que se observa, não deve perder de 

vista o seu eixo principal, a referência primeira, sob pena de não ser legitimada pelo seu 

meio.  

 

Este é o argumento que, parece engendrar o discurso dos que criticam as 

mudanças radicais dentro da capoeira, mesmo dentro da regional. O novo, o 

radicalmente novo acaba por ser rechaçado em defesa do conhecido. O adjetivo radical 

é de suma importância neste caso, pois provoca uma mudança sem que esta tenha sido 

pressentida por seus integrantes. A mudança em si não é um problema já que é inerente 

a todo objeto dinâmico. Elas só aparecem como tal, quando são por demais radicais, 

quando provocam uma ruptura definitiva no seu interior.  

 

Compreende-se, neste estudo, que a capoeira, enquanto prática corporal, nas 

diferentes matizes que se apresenta, pode ser englobada numa esfera maior que 

apresenta contornos semelhantes e que estas, portanto podem ser concebidas, em sua 

generalidade, legitimamente como capoeira. No entanto, sabe-se que a generalidade 

“capoeira é capoeira” não se aplica quando a ótica é a da sua compreensão, pois não 

explicita quem de fato ela é. Num olhar tomado pela ótica da compreensão, pequenas ou 

grandes peculiaridades, vão imprimindo relevos a um ou outro aspecto da prática, 

abrindo caminhos. Quando este é de fato desbastado, cria-se um estilo, um modo de 

fazer específico que, sobretudo, constrói fronteiras, inegáveis, mas não compromete a 
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sua designação. É por esta razão que, ao abordar um objeto como a capoeira, tendo uma 

delimitação específica, sua utilização pelo ator, se torna imprescindível compreender 

esta prática em seus possíveis recortes, para que assim se possa realizar uma clara 

delimitação do aspecto a ser tomado como referência. O que se dará a segui, é nada 

mais que isto, uma tentativa de compreensão da capoeira a partir do olhar interno, 

tomando-a como um corpo que insinua feições distintas e que devem ser, no mínimo, 

indicadas, sob pena de generalização extrema.  

 

 Apesar das dificuldades encontradas ao tentar enquadrar algo não exatamente 

mensurável em um conjunto de características e do risco da exclusão de certos traços 

que apenas se despontam ou pequenos contornos individuais, considera-se possível 

realizar, não em definitivo, mas por ora e a partir do universo pesquisado, (Salvador é 

atualmente a maior referência do que comumente se chama de capoeira angola), uma 

classificação da capoeira, ao menos, em termos referenciais, a partir de três grandes 

pontos de orientação. Ainda que, observando as variantes dentro do mesmo estilo, pode-

se apontar dois nomes: Pastinha e Bimba – duas Escolas, duas filosofias como duas 

extremidades destes pontos de orientação – e a fusão dos dois, como o terceiro ponto.  

 

Deste modo, será considerado como: angola, estilo declaradamente inspirado na 

estética e filosofia de mestre Pastinha; regional, estilo inspirado na estética e filosofia 

de mestre Bimba; e contemporânea, como um espaço de confluência dos novos estilos: 

tanto para os que optaram por mesclar as duas referências estéticas, tanto para os que 

não tomam como referência nenhum dos dois estilos, tendo optado pela chamada, 

terceira via.  

 

Estes três pontos, dentro desta compreensão, referem-se a padrões orientadores 

da estética da capoeira, ainda que isto não signifique exatamente uma forma acabada e 

uniforme. Considera-se possível realizar esta classificação porque estas referências são 

tomadas voluntariamente como inspiração pelas grandes escolas de capoeira do 

universo estudado, o que conseqüente, resulta em delineamentos, se não inteiramente 

estéticos, mas filosóficos, concretos e conscientes, portanto passíveis de realização em 

algum grau. 
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Neste tópico não se procederá a uma caracterização do que se poderia ser o estilo 

contemporâneo de capoeira, por considerar que as orientações apontadas como angola e 

regional já possuem, pelas próprias referências históricas de Bimba e Pastinha, 

contornos explícitos sobre os quais se possa discorrer. Por esta razão, ambos serão 

tomados como objetos de discussão neste capítulo, ao contrário do que foi classificado 

como contemporânea, não constituindo ainda contornos específicos, apresentando-se, 

portanto em fase de sedimentação de seus alicerces.  

 

Ainda que o estilo regional, não figure como objeto deste estudo, considera-se 

imprescindível, discorrer sobre ele neste capítulo, uma vez que representa grande parte 

da capoeira que é praticada atualmente em termos mundiais e por ter se consolidado, ao 

lado da angola, em duas propostas distintas de aplicação da capoeira.  

 

 

Regional14 

 
A capoeira regional enquanto prática e filosofia está definitivamente ligada ao 

seu principal idealizador e mentor, mestre Bimba. Nascido sob o nome de Manoel dos 

Reis Machado em 23 de novembro de 1899 em Salvador. Filho do jogador de batuque15 

Luís Cândido Machado e de Martinha do Bonfim. Foi ogã e casado com a mãe de santo, 

Dora Alice. Não possuía instrução formal, sabendo apenas ler e escrever. Foi carvoeiro 

e estivador. Bimba era conhecido como exímio lutador e praticante de capoeira. Ele 

costumava enfrentar desafios em lutas livres. Aprendeu capoeira aos 12 anos com um 

africano, Bentinho.  

 

Com o argumento de que “achava a angola fraca, como divertimento, educação 

física, ataque e defesa pessoal”16, introduziu mudanças expressivas na capoeira de então. 

Essas mudanças começaram a partir de 1927 e a primeira delas foi levar a capoeira para 

ensino em local fechado. Bimba criou uma sistematização ampla que inclui seqüências 

                                                 
14 Cf. Moura,1979; Rego, 1968, p.53; Almeida, C. 1982, p.17. 
15 Segundo Câmara Cascudo (1972), era uma modalidade em que um par de jogadores tentava derrubar o 
outro com as pernas e as coxas e cujo objetivo era ficar em pé. Realizada ao som do pandeiro, ganzá, 
berimbau e cantigas de procedência banto. 
16 Cf. Rego, 1968; Raimundo Almeida (1982, op.cit, p: 16)  
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(séries padronizadas de movimentos de ataque e defesa que os capoeiristas faziam em 

duplas) de ensino específicas para cada estágio de aprendizado; criou sistema 

hierárquico de graduação, regulamento para competições, normas rígidas de 

comportamento dentro e fora da academia, formatura festiva, uniforme, símbolos e 

textos didáticos. 

 

A primeira exibição do que Bimba chamou de capoeira regional, segundo 

Moura (1979, p.269), porque era praticada só na Bahia, aconteceu em 1936 no campo 

do Machado. 

 

 Bimba é considerado como um dos grandes “reformadores” da capoeira. Ele 

representa um divisor de águas no universo da capoeira, é a partir de suas inovações, 

que a capoeira dar os primeiros passos para a Institucionalização. Sua academia foi a 

primeira a receber autorização oficial da Secretaria de Educação Saúde e Assistência 

Pública da Bahia para o ensino da capoeira e, portanto, o primeiro capoeirista a registrar 

uma academia de capoeira, isto porque, até este momento, ela ainda constava como 

crime no código penal. Então em 1932, sob o nome de Centro de Cultura Física e 

Capoeira Regional, inaugurou-se sua Escola. Logo a seguir, em 1937, Bimba é 

reconhecido como professor de educação física. 

 

O curso durava de 06 meses a 01 ano, com aulas 03 vezes na semana. Segundo 

Rego (1968), as fases do curso podem ser resumidas em: gingado, seqüência, seqüência 

com berimbau, balão cinturado, especialização, mudança de lenço. De modo geral, 

cada fase continha: a ginga, 08 seqüências de ensino em ordem de dificuldade crescente, 

e a cintura desprezada (constitui-se numa série de projeções, golpes em que procura-se 

agarrar o adversário e projetá-lo ao solo por cima do próprio corpo). Esta série, 

objetivava treinar o capoeirista para situações de agarramentos. O aprendizado ao som 

da bateria de instrumentos só se dava após as seqüências fundamentais (VIEIRA, 1995). 

O curso ainda oferecia uma especialização que incluía treinamento para combates reais 

e com armas. Sua formatura que continha: palestra de paraninfo, demonstração e  jogo, 

distribuição de medalhas e lenço de seda. 
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Bimba, ensinou capoeira no Centro de Preparação de oficiais da reserva do 

Exército (CPOR) em Salvador. Realizou, com seu grupo várias apresentações em 

quartéis, universidades, ginásios de esportes e palácios governamentais (VIEIRA, 

1999). A mais famosa delas aconteceu em 1953 para o então presidente, Getúlio Vargas. 

 

Bimba gravou um único LP Curso de Capoeira Regional Mestre Bimba (J. S. 

Discos), em que apresenta toques e músicas usadas por ele, incluindo a Iúna. Em 1973, 

Bimba muda-se para Goiânia a convite de um aluno, mas não é feliz. Pobre e doente, 

morre em 1975 aos 75 anos de derrame cerebral. 

 

Muitos estudiosos apontam como motivo para criação da regional por Bimba, a 

reabilitação da capoeira como luta. Esta noção de luta percorre toda história, da 

capoeira.  Muitos estudiosos como (ARAÚJO, 1997) acreditam que ela nasceu como 

luta, aconteceu como luta e que somente por conta das circunstâncias (perseguições 

principalmente, opressão, necessidade do disfarce), foi se amainando, usou o truque da 

brincadeira para esconder sua verdadeira feição e esta brincadeira mais tarde, acabou 

por ser incorporada à sua prática.  

 

Este enfoque na luta não se dá por acaso. O histórico da capoeira é pleno de 

momentos de grande combatividade: registros policiais, leis, etc. (SOARES, 1999), o 

que certamente contribui para que muitos pesquisadores e praticantes a tenham 

eminentemente como luta e acreditem que componentes como, o truque e a brincadeira, 

sejam elementos acrescentados posteriormente apenas como artifícios utilizados para 

disfarces ou outros fins como divertimento ou exibição.  
 

A capoeira regional de Bimba buscaria recuperar este aspecto negligenciado, ele 

estaria reivindicando o aspecto da combatividade de outros tempos, pois [...] “o 

capoeirista tornou-se um ser folclórico em demasia, sem a verdadeira malícia e 

eficiência técnica que uma luta como a capoeira exigia” (RAIMUNDO ALMEIDA, 

1994, p. 16).  

 

Esta nova filosofia e prática defendida por Bimba, provoca uma ruptura 

definitiva no seio da capoeira de então, transformando-se num divisor de águas em toda 
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sua história. A partir daí, ela não mais será a mesma, não mais voltará a este ponto, ver-

se-á obrigada a definir-se quanto a este ou àquele caminho (luta ou brincadeira e não 

luta-brincadeira), caminhos outros também surgirão (esporte, contemporânea)17 a partir 

desta ruptura. Suas diferenças serão marcadas por tintas fortes. Seu surgimento provoca 

mudanças nas configurações estéticas, filosóficas, históricas e sociais da capoeira. 

Ainda que esta não tenha sido nem a primeira, nem a última mudança sofrida pela 

capoeira, as inserções realizadas por Bimba provocam conseqüências definitivas para 

sua história. 

 

Para alguns estudiosos18, muito da ideologia do enaltecimento do mestiço, teria 

influenciado a filosofia e estética da regional. Assim, a regional viria a traduzir o 

espírito da época: racionalidade, ordem, disciplina, nacionalização e eficiência.  

 

A noção de eficiência apontada por Vieira (1995), parece ser o eixo central do 

estilo regional, fundado por Bimba. Esta afirmativa parte do princípio de que a 

combatividade por si só, pressupõe um compromisso com a vitória, com a assertividade, 

logo uma eficiência na sua prática. Para se chegar à eficiência é preciso traçar caminhos 

específicos, mais ou menos corretos e supostamente controlados, de modo que não se 

fique a eficácia entregue ao “talento de cada um”, mas que possa ser alcançada por 

todos. A partir desta noção, Bimba cria pontes, faz recortes e reveste a capoeira de 

elementos até então, “desnecessários”, estabelece condições para utilizá-lo – regras, 

prêmios, sanções, cria um outro método (caminho para) de ensino da capoeira.  

 

É importante salientar, que o que faz Bimba é criar um outro tipo de 

metodologia de ensino da capoeira. É comum dizer-se “capoeira metodizada”, como se 

anteriormente não existisse uma metodologia. Todo ensinamento transmitido implica 

um procedimento metodológico. O fato do conhecimento da capoeira, ter atravessado 

gerações e gerações de capoeiristas denuncia um ensinamento transmitido e, portanto a 

utilização de métodos.  

 

                                                 
17 A capoeira é oficialmente registrada como esporte  na década de 70 do séc. passado. 
18 Cf. Frigério, 1989; Vieira, 1995; Reis, 1996.  
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O mestre capoeirista não ensina a seu discípulo – pelo menos do 

modo que a pedagogia ocidental nos habituou a entender o verbo 

ensinar. Ou seja, o mestre não verbaliza nem conceitua o seu 

conhecimento [...]. Ele cria as condições de aprendizagem (formando 

a roda da capoeira) e assiste a ela (Sodré, 1991:14). 

 

É seguindo as pistas deixadas por Bimba, que se pode conceber que, 

esteticamente a regional, partindo da ênfase na luta, caracteriza-se pelo enfrentamento 

direto, ou como diz Almeida (1994, p.93): [...] “sua postura de luta, sua agressividade, 

sua riqueza de recursos, os golpes, todos aplicados em função do adversário, concluídos 

e permitindo o contato físico nos traumatizantes e nos desequilibrantes”.  

 

A força física e a flexibilidade são elementos importantes à capoeira regional. O 

fato de existirem seqüências estabelecidas para o jogo, faz com que este seja bastante 

previsível, o que evita acidentes no caso dos golpes considerados mortais. Os saltos; os 

balões cinturados e a cintura desprezada (constituem-se numa série de projeções em 

que se procura agarrar o adversário e projetá-lo ao solo por cima do próprio corpo), 

realmente fazem a diferença no que diz respeito ao aspecto visual. Estes golpes 

projetam o corpo do capoeirista de tal modo que os faz parecer criaturas aladas.  

 

A utilização do espaço é outro fator diferencial neste estilo. Para aplicação de 

seus movimentos é necessário um espaço amplo, por conta dos saltos utilizados. O 

capoeirista de estilo regional se esquiva pouco, não tendo a ginga como estratégia. Ao 

invés de esquivar-se aos golpes, o capoeirista deste estilo, breca o movimento com a 

mão. Aliás, a mão é bastante utilizada no jogo, principalmente nos golpes que exigem 

agarramentos. O tempo da regional é relativamente rápido, a um ataque segue um 

contra-ataque e assim sucessivamente. O tempo é dado pelo espaço que o adversário 

abrir para o contra-ataque. O jogo também pode ser interrompido por um outro 

capoeirista, o que faz com que muitos jogos aconteçam num curto tempo. 

 

Esta caracterização, como já foi notada, assinala apenas os pontos macros de 

uma estética professada por mestre Bimba, não se constituindo em um delineamento 

definitivo, até porque, estes conteúdos sofreram e sofrem alterações próprias a toda 
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prática cultural, por si só dinâmica. Ao destacar pontos como a utilização dos saltos e a 

combatividade direta como características do que se denominou estilo regional de 

Bimba, opta-se pelo que lhe distingue particularmente e pelo que lhe é intrinsecamente 

implicado. Entende-se que as necessárias distinções realizadas não devem se basear em 

elementos isolados como: um ritmo mais rápido/lento ou nível baixo/alto. Deve-se 

atentar para o complexo de particularidades que traz como conseqüência uma 

conformação estética distinta, uma práxis peculiar como é o caso. 

 

 

Angola 
 

Vicente Ferreira Pastinha, mulato da união do espanhol José Señor Pastinha com 

a negra Maria Eugênia Ferreira. Nasceu em Salvador em 15 de abril de 1889. Teve seu 

primeiro contato com a capoeira aos 08 ou 10 anos através de um ex-escravo africano 

chamado Benedito19. Procurou a capoeira para se defender de um outro garoto. Aos 13 

anos entrou na Marinha e ficou lá até os 23 anos. Pastinha interrompe sua vida de 

capoeira por volta de 1914, por conta da pesada perseguição policial, retornando em 

1934 por insistência dos amigos da capoeira e pela emergência da capoeira de Bimba. 

 

Pastinha é considerado o maior símbolo da capoeira angola, da capoeira 

tradicional, sendo a ele atribuído o “resgate” da capoeira dos antepassados. Com esta 

proposição Pastinha também realizou mudanças significativas na capoeira: passou a 

chamar a luta de esporte, adotou uniformes, fomentou espírito de grupo, introduziu 

graduação formal para mestre (VIEIRA e ASSUNÇÃO, 1999). 

 

A partir daí, começou a aglutinar capoeiristas que reivindicavam uma capoeira 

diferente da de Bimba, à qual passaram a chamar de angola [...] “em conseqüência de 

terem sido os escravos angolanos, na Bahia, os que mais se destacaram na sua prática” 

(PASTINHA, 1988, p. 27). 

 

                                                 
19 Rego (1968) contesta esta afirmação, para ele o primeiro mestre de Pastinha  teria sido Aberrê e não 
Benedito. 
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 Então em 1941, Pastinha funda o Centro Esportivo de Capoeira Angola. Em 

1955, o Centro mudou-se para o largo do Pelourinho 19, onde funcionou até ser retirado 

pelo IPAC (Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia). O ensino, segundo 

Pastinha (1969), era feito tal qual ele aprendeu: por via oral. Ele não chega a detalhar 

sua metodologia de ensino, nem o conteúdo desta, o que só é possível saber através de 

seus discípulos. Mestre Curió (2002), por exemplo, assinala que a metodologia utilizada 

por ele em sua Escola, a ECAIG (Escola de Capoeira Angola Irmãos Gêmeos) foi 

aprendida com seu mestre, Pastinha. Na ECAIG, o treino envolve o aprendizado da 

movimentação, do canto e do toque dos instrumentos, além de todo um conteúdo teórico 

específico, sobre o qual se falará adiante. 

 

O Centro Esportivo de Capoeira Angola cresceu e se tornou famoso. Segundo 

Rego (1968, p.270), Pastinha [...] “não é nem nunca foi o melhor capoeirista da Bahia: 

apenas a sua idade bastante avançada e o seu extremo devotamento à capoeira [...], mas 

sem algo de extraordinário”. O autor ainda assinala que Pastinha tornou-se famoso pelo 

advento do turismo, já que foi um dos que mais viajou em exibições com sua Escola. 

 

 No entanto, esta observação não condiz com a história escrita por Pastinha. Seus 

discípulos, hoje, grandes referências na prática da capoeira pelas suas habilidades 

(Curió, João Grande, João Pequeno), atribuem ao mestre tudo que aprenderam. 

Considerando a excelência da capoeira de cada um deles, há pouca probabilidade de que 

esta atribuição seja apenas um ato de generosidade para com o mestre.  Considerando 

também o legado filosófico deixado por Pastinha, conclui-se que sua história teria sido 

escrita mesmo sem esta “suposta” influência dos órgãos de turismo. 

 

Pastinha fez várias excussões (VIEIRA, 1995): Brasília, Rio de Janeiro, Belo 

Horizonte, São Paulo, Porto Alegre, e a mais famosa e importante delas: à África em 

1966, representando o Brasil no I Festival Mundial de Arte Negra, em Dakar. Integrava 

a delegação, além de Pastinha, os alunos: Camafeu de Oxossi, João Grande, Gildo 

Alfinete, Gato e outros. Segundo Amélia Conrado (2002) esta viagem de Pastinha à 

África tem importância histórica, pois foi a primeira vez que uma Escola de capoeira 

cruzou o atlântico para exibir esta prática. 
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Pastinha começou a perder a visão aos 62 anos e aos 84 anos, cego e doente, 

abandonou a capoeira. Morreu aos 92 anos, cego, paralítico, pobre e abandonado no 

Abrigo D. Pedro II em Salvador. Hoje, ele é a maior referência da capoeira angola no 

Brasil e no mundo. Seu nome é cantado em prosa e verso. As datas de seu nascimento e 

morte são guardadas com respeito e homenagens no meio capoerístico. Seus discípulos 

são tomados com respeito e muitos que nem o conheceram intitulam-se seus discípulos 

como um título de grande valia.  

 

Pastinha (1969) diz que [...] “a capoeira angola buscava sua inspiração/resgatar 

a capoeira dos antepassados”. Esta volta ao passado, esta celebração de outrora, norteia 

toda a filosofia da capoeira angola então. Ela busca inspiração numa práxis concebida 

como “cunhada pelos antepassados”. Buscam não somente a forma de jogar, o 

conhecimento dos movimentos, mas, sobretudo o pensamento do jogo. Deste modo, o 

passado, na capoeira angola de Pastinha é reinventado e cultivado como fonte de 

aprendizado e apreensão desta prática.  

 

A capoeira angola preconizada por Pastinha, apresenta-se como reivindicadora 

de uma prática corporal eficaz para a “guerra” e para o corpo-espírito. Ancora-se na 

condição de expressão sócio-cultural à qual a parte física constitui somente uma peça de 

todo um legado ético e filosófico da cultura afro-brasileira. Pretende-se, ainda que 

utopicamente, como mantenedora da tradição herdada pelos antepassados. Esta tentativa 

é utópica, pois como lembra Hampatê Ba (1980), a tradição é dinâmica. Todas as 

matrizes culturais sofrem transformações, ainda que em alguma instancia mantenham 

seus princípios. Neste universo de reinvenção, elementos históricos e míticos 

representam o ideal-tipo de modelo a seguir.  

 

Desvalorizada entre os anos 60 e 70, é a partir dos anos 80 que a capoeira angola 

passa por uma mudança que consolidará definitivamente sua práxis como expressão e 

voz da cultura negra afro-brasileira. Ela passa a ser valorizada como instrumento de 

afirmação de identidade étnica e isto se deve a toda uma revalorização do elemento 

negro no cenário nacional e a uma busca da tradição (REIS, 1996). Deste modo, opera-

se, como denominam, alguns estudiosos, a reinvenção da tradição, que busca em 

manifestações populares como a capoeira elemento de afirmação de identidade. 
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Discussões políticas da situação do negro no cenário mundial e brasileiro são 

trazidas pelo MNU (Movimento Negro Unificado) que vê a capoeira angola como 

símbolo de resistência negra e escrava. Então, elementos característicos da cultura negra 

(oralidade, os símbolos religiosos, as referências à África, à escravidão, etc.) presentes 

nesta capoeira, passam a ser exaltados e estimula-se a pesquisa em torno da sua história.  

 

Este “enegrecimento” é definitivo na capoeira angola, observa Reis (1996, p.44) 

que ao: 

 [conservar] a construção corporal negra, demarca uma forma distinta 

de jogar capoeira [...] essa construção só se torna possível a partir de 

uma postura [conservadora] que reinventa a tradição e só se mantém 

com a recuperação simultânea dos outros elementos que, no plano 

simbólico, organizam essa [visão de mundo negra]. 

  

 Estas influências acabam por se coadunarem com a filosofia implantada por 

Pastinha, de valorizar a herança adquirida, e é incorporada ao conjunto filosófico da 

capoeira angola, onde o negro que já era parte integrante deste universo, passa a ser 

legitimado em toda sua compleição. Pode-se dizer que é a visão holística que caracteriza 

fundamentalmente a capoeira defendida por Pastinha. Esta associa a vida como um 

todo. Para ele: 

 

O capoeirista deve ter em mente que a capoeira não visa, 

exclusivamente, preparar o indivíduo para o ataque e defesa contra uma 

agressão, mas, desenvolver, ainda, por meio de exercícios físicos e 

mentais um verdadeiro estado de equilíbrio psico-físico, fazendo do 

capoeirista um autêntico desportista, um homem que sabe dominar-se 

antes de dominar o adversário (PASTINHA, 1969, p.35). 

 

Esta percepção da capoeira coloca em grande amplitude as qualidades contidas 

nesta prática que além de corporal é educativa. Para Pastinha a capoeira é um meio de 

ataque e defesa, que possui grandes recursos, graças à força muscular, flexibilidade de 

articulações, extraordinária rapidez de movimentos que a sua prática proporciona. Ainda 
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assim, não perde de vista a seguinte premissa: [...] “capoeira angola é, antes de tudo, 

luta e luta violenta” (PASTINHA, 1969, p.30). 

 

A presença da estratégia para a aplicação dos golpes na capoeira angola 

apresenta-se como característica fundadora deste estilo que, explora este recurso até às 

últimas conseqüências, sendo o uso da mandinga a célula de maior relevo desse modo 

de atuar. Vieira (1995, p.113) assinala que este nome mandinga refere-se à região da 

África ocidental, habitada pelos povos banhados pelos rios Niger, Senegal e Gâmbia, 

onde havia excelentes feiticeiros. Em alguns países latino-americanos, o termo designa 

o diabo. Para mestre João Pequeno (2000, p.19), mandinga é [...] “hoje na capoeira é só 

uma brincadeira de tapeação; tapear ou enganar o adversário” [...].  

 

[...] existe a mandinga da magia negra e a mandinga da malícia do 

capoeirista, quando ele se diz, realmente capoeirista. E com 

especialidade quando ele é angoleiro. Não que não existam elementos 

de Regional que não sejam mandingueiros [...] Mandinga é isso, é 

sagacidade, é você poder bater no adversário e não bater. Você 

mostrar que não bateu porque não quis [...] (CURIÓ apud VIEIRA, 

p.112,1995). 

 

 Na perspectiva da capoeira angola de Pastinha, o fato de pensar o real momento 

e forma de aplicação é o que fará o golpe eficiente, fulminante. Deste modo, habilidade 

corporal, flexibilidade ou força não são necessariamente pré-requisitos de vitória nesta 

prática. Parte-se do princípio que a prática conformará o corpo do capoeirista de acordo 

com suas potencialidades, criatividade, malícia, paciência. É desta maneira que 

elementos como a subjetividade, referente ao caráter e talento individual do capoeirista; 

a malícia/picardia, o constante disfarce frente ao inimigo, arma imprescindível aos que 

são obrigados à convivência adversa sem outra senão a “falsa aceitação” de sua 

condição; a brincadeira, que traz o aspecto lúdico e de afirmação social, seriam 

componentes importante desta capoeira angola. 

 

É muito comum referir-se à capoeira angola como sendo “aquela do jogo de 

baixo”, o que se não é de todo falso, deriva em compreensões errôneas e por isto mesmo 
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devemos referirmo-nos a esta característica com uma certa prudência, pois, como dizem 

alguns mestres, não é o simples ir ao chão que caracteriza uma capoeira como angola. A 

mudança de níveis é algo comum a este estilo, o jogo baixo não é o único, no entanto é 

trabalhado com maestria, tornando-se por isto uma peculiaridade. 

 

 Mestres antigos vêem como resultado desta “interpretação errônea”, a paulatina 

diminuição do jogo alto na angola. Podemos considerar também como características 

estéticas demarcadoras deste estilo, a inter-relação de seu conjunto de elementos; a luta, 

a brincadeira, a dança, a música, o diálogo teatral. Dependendo da situação, um jogo de 

angola pode ser luta ou brincadeira, ou pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. 

 

A inter-relação da capoeira angola com o cotidiano é proeminente. Esta inter-

relação encontra-se presente em sua estratégia de ação. Esta estratégia alude a uma 

convivência social numa relação de desigualdade de forças, em que o aparentemente 

fraco utiliza a própria força do oponente contra ele. Esta estratégia põe em foco uma das 

principais características da capoeira angola: evitar o enfrentamento direto, o revide 

imediato e violento, pela utilização do disfarce como arma principal, pela admissão da 

malandragem e outros artifícios como recursos de cunho ético (Da MATTA, 1983). 

 

Esta concepção da angola, percebe a capoeira como parte de todo um cotidiano 

que comporta labuta, lazer e enfrentamentos. Associam o jogo e o homem, o lúdico e a 

luta. Associa, portanto, todas as circunstâncias de existência da capoeira em uma só 

existência; a de luta-jogo-brincadeira-mandinga, já que envolve todos estes complexos 

de modo multidimensional.  

 

Dentre os autores que se arvoraram em realizar uma possível caracterização de 

um estilo de capoeira, destaca-se Frigério (1989), que aponta como possíveis 

características estéticas recorrentes no estilo de “capoeira arte”: a malícia, a sincronia 

dos movimentos num vai e vem de estímulo-resposta, ataque e defesa, a proximidade 

dos jogadores, o jogo baixo, a música mais lenta e cadenciada, os jogos longos e 

descontraídos, os movimentos fechados e a influência da ginga, a importância do ritual, 

o respeito às regras não escritas e a teatralidade. Segundo ele, muitas destas 

características estariam presentes, ainda, na capoeira angola, em maior ou menor grau, 
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o que parece admissível, resguardando é claro, as observações já realizadas, pois como 

observa o autor, este conjunto de características refere-se a um ideal da capoeira, seu 

extremo. 

 

Ao final desta necessária incursão em torno do universo estilístico da capoeira, 

em que as duas principais propostas de aplicação desta prática foram discutidas, a partir 

do olhar de seus principais mentores, considera-se ter sido possível assinalar que os 

aspectos característicos que foram levantados e discutidos neste tópico, assim como 

seus procedimentos metodológicos, delineiam resultados distintos. Os caminhos 

tomados pelas diferentes propostas estéticas da capoeira trazem contribuições 

importantes e dependendo do contexto ou propósito podem ser igualmente benéficas. 

 

É por esta razão que para a efetiva realização deste estudo opta-se por 

fundamentar-se nos aspectos filosóficos delineados e na abrangência do conteúdo, 

apresentados pela proposta da capoeira angola, por esta possuir elementos com 

relevância para que se possa atingir os objetivos aqui almejados. A partir deste 

momento, esta explanação estará referendada na capoeira, entendida como angola, 

atribuída a mestre Pastinha e pelos seus discípulos, auto-denominados angoleiros. À 

citação capoeira, portanto, deverá ser subentendida, capoeira angola, de acordo com a 

caracterização acima realizada. 

 

 

A Capoeira e seus elementos  

 

A metodologia de ensino da capoeira angola obedece a variantes de Escola para 

Escola, tanto em sua aplicação e ordem, quanto em abrangência. De modo geral, até por 

uma questão de sobrevivência, muito sabiamente praticada pela maioria dos mestres 

mais antigos, bastante preconizado por Curió, o capoeirista deve aprender e atuar em 

todas as esferas que envolvem a prática da capoeira: o canto, o manejo e toque dos 

instrumentos, movimentação, jogo e toda sua fundamentação prática e teórica. Apesar 

de ser esta uma prática que, além de ampliar o campo de especialização do capoeirista, 

propicia sua auto-gestão, sofre uma grande variação.  
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Em alguns casos, o capoeirista pode não dominar nem o canto, nem o toque dos 

instrumentos, nem determinado tipo de jogo. Esta aplicação obedece a razões filosóficas 

como as que restringem determinados conteúdos às mulheres, como o domínio do 

berimbau e o aprendizado de ladainhas, por exemplo, e organizacionais; que separa os 

conteúdos por graus de hierarquia; ou filosóficas, em que o aprendizado varia de acordo 

com o interesse e aptidão.  

 

A metodologia de ensino da capoeira angola, segundo seu principal mentor, 

Pastinha, seguida por seus discípulos, baseia-se na oralidade. A influência exercida pelo 

mestre sobre o aluno é absoluta na transmissão dos conhecimentos teóricos e práticos. A 

questão do ensino teórico se dá às vezes sistematizada, oral ou escrita, ou assistemática 

no contato diário com o aluno. No que diz respeito a esta sistematização baseada na 

oralidade, a Escola de Capoeira Angola de mestre Curió se destaca como experiência 

bem sucedida.  

 

Seguindo a tradição da oralidade perpetrada por Pastinha, mestre Curió, afirma 

que o ensinamento que ministra aos alunos é tal como aprendeu com mestre Pastinha. 

Assim, o aluno aprende os ensinamentos através da interpretação que seu mestre faz dos 

ensinamentos que adquiriu outrora. Grande parte da qualidade e, fidelidade, deste 

conteúdo, advirá da memória e compreensão do mestre em relação aos conhecimentos 

aprendidos. Este aprendizado não obedece a um tempo determinado, depende, na 

maioria das vezes, do desenvolvimento do aluno, como é o caso da metodologia 

utilizada na Escola de mestre Curió.  

 

De modo geral, o aprendizado dos golpes, canto e toques acontecem 

simultaneamente nas mesmas fases de ensino. Também não há separação no 

treinamento de alunos que estejam em níveis diferentes, participam igualmente dos 

treinos: alunos novos, veteranos, adultos, crianças, homens e mulheres. As aulas têm 

como método também a repetição/aprendizado de movimentos, não necessariamente 

numa seqüência fechada, mas de acordo com objetivos específicos e necessidades do 

aluno. Assim cada aula contém o aprendizado/repetição de movimentos, a informação 

teórica (que pode ser oral) e na maioria das vezes, assistemática e o aprendizado 

musical (canto e toque de instrumentos). 



 62

 

O sistema de graduação não obedece a tempo pré-estabelecido para superação 

de um ou outro grau. As categorias/estágios de aprendizado do praticante divide-se em: 

iniciante, amador, profissional, trainel, contra-mestre e mestre. O que demanda um 

tempo muito longo para graduar-se um angoleiro. Para tornar-se um mestre, por 

exemplo, pode-se levar até 25 anos. São raros os casos de mestres formados com menos 

de 10 anos de prática. Não é o tempo cronológico de exercício, nem a idade do 

praticante que determinarão a graduação, esta será alcançada à medida que o praticante 

dominar todos os fundamentos práticos e teóricos.  

 

A festividade da graduação é feita de forma pública, em evento que de modo 

geral, acontece anualmente. Como na capoeira à moda antiga, nesta oportunidade, os 

praticantes recebem um novo nome, o apelido. Este apelido é determinado pelo mestre e 

pode ser aleatório ou alusivo a uma característica do praticante ou de seu jogo.  

 

O angoleiro não se prepara, ele está sempre pronto. (Curió, 2000) 

         

Quanto à indumentária20, a capoeira utiliza uniformes que visam 

identificar/legitimar sua Escola e origem. Alguns discípulos mais fiéis de Pastinha usam 

o amarelo e preto, não sendo esta, uma prática generalizada. Amarelo e o preto eram as 

cores do uniforme da academia de Pastinha. Curió assinala que utiliza as mesmas cores 

do uniforme de Pastinha como afirmação do legado deixado pelo mestre. 

 

O angoleiro sempre joga calçado e esta premissa, mais uma vez relaciona-se à 

prática da vida cotidiana. Ele joga e treina calçado porque é assim que normalmente 

anda pelas ruas, vai ao trabalho, à feira, a uma festa. A indumentária na capoeira 

funciona como elemento de identificação, mas não chega a ser condição primeira para 

sua prática. A idéia de está preparado a todo tempo favorece, ainda que em uma outra 

instância, o capoeirista, estando em situação de jogo, a atuar de igual modo, com uma 

indumentária do seu dia-a-dia. 

 

                                                 
20 Ilustração 1. 
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A roupa demarca o território do capoeirista, faz-lhe bem ou mal quisto. No 

entanto, tão ou mais importante que a função de identificar o capoeirista, é uma função, 

à primeira vista inusitada. A roupa é testemunho, ou melhor, seu estado é testemunho de 

habilidade. Explica-se. A roupa no contexto dos velhos praticantes, diz quem é o seu 

dono. Seu estado impecável testemunha a habilidade do capoeirista de jogar sem se 

sujar e sem tocar no outro. Demonstra o quanto ele hábil é para atuar no jogo e manter 

seu corpo intacto.  

 

Nas histórias da capoeiragem21, conta-se que o capoeirista jogava capoeira aos 

domingos, quando ia à missa. Jogava com sua roupa de domingo, em geral, de tecido 

branco engomado. Tanto para não se denunciar (o exercício da capoeiragem nesta época 

era crime), quanto para não estragar a roupa de domingo, ele tinha que brincar com seus 

companheiros sem deixar-se sujar. Era muito comum por conta disto, usar-se um lenço, 

diz-se de seda, no pescoço, que cumpria função dupla: proteger o colarinho branco do 

suor e “neutralizar” um possível corte de navalha. 

 

 

A música 

 
A música representa um capítulo à parte no universo da capoeira, pois se 

encontra inserida em várias circunstâncias do jogo assumindo diferentes configurações. 

Na concepção do GCAP22: 

 

A música da capoeira possibilita a compreensão não apenas da 

dimensão histórica individual-coletiva dessas, mas, sobretudo, da 

conjunção de elementos variados sobre a musicalidade afro-brasileira 

na contemplação tanto do real quanto do imaginário destes 

protagonistas (JANJA, 1994, p. 10).  

 
                                                 
21 Conjunto de práticas referentes a capoeira. 
22 Grupo de Capoeira Angola Pelourinho, aqui será sempre referido como GCAP. O GCAP é um dos 
principais grupos de capoeira angola da Bahia. Sob a batuta do mestre Moraes, realiza um trabalho de 
pesquisa e manutenção de conceitos da tradição dos antigos mestres de capoeira angola. O grupo tem a 
intenção de desenvolver um trabalho de continuidade da capoeira angola. O Grupo foi fundado pelos 
mestres João Grande e Moraes e tem núcleos em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Califórnia e Washington 
(EUA).  
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Por esta razão a explanação sobre a música na capoeira deve ser compreendida 

em algumas etapas específicas: instrumentos, canto, formas e conteúdo. 

 

Ao que parece, a música propriamente dita, enquanto conjunto musical e 

composições, só passou a integrar o jogo da capoeira, muito posteriormente à sua 

existência23. Há um consenso entre os pesquisadores que tratam deste assunto de que a 

música passou a acompanhar o jogo da capoeira a partir das repressões que passou a 

sofrer, por parte dos senhores e do Estado. A introdução musical teria se dado, a partir 

do século XX. Mestre Curió (2002) se contrapõe a esta teoria, argumentando que: 

 

[...] a música já vem com a capoeira, porque a música é o enredo do 

próprio capoeirista,a música surgiu junto da capoeira porque a música 

é quem identifica, porque a música você canta, você elogia e você 

absolve [...] Meus antepassados diziam: você não entra em uma roda 

de capoeira antes de você dizer quem é você [...] dentro da ladainha 

você vai insultar o adversário, vai elogiar ou você vai cantar [...] 

 

Para Curió a musicalidade presente na capoeira, é própria do capoeirista, a 

expressão na linguagem musical era um elemento do qual ele tinha domínio, portanto 

fora do contexto da capoeira. Quando Curió fala que aprendeu com seus antepassados, é 

importante salientar que isto significa pai, mãe, avô e bisavô, o que em termos de 

localização histórica, ultrapassa os limites do século XX. 

 

Quanto aos instrumentos adotados para composição da bateria da capoeira, 

pode-se inferir, desta argumentação de Curió que já deveriam existir no cotidiano dos 

capoeiristas,associados a outros contextos e, inseri-los no universo da capoeira não deve 

ter se constituído em um choque. A assimilação dos instrumentos, ao que parece, foi 

paulatina, tendo o conjunto se formado aos poucos, o atabaque, por exemplo, é 

apontado como o último a ser integrado a este conjunto, isto só vindo a acontecer no 

século XX. 

 

Rego (1968, p. 70), registra em 1965: 

                                                 
23 Cf. Valdemar Oliveira, 1971; Vieira, 1995; Reis, 1996. 
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O que se tem escrito e o que consegui apurar de capoeiristas antigos, 

o acompanhamento musical da capoeira, desde os primórdios até 

nossos dias, já foi feito pelo berimbau, pandeiro, adufe, atabaque, 

ganzá ou reco-reco, caxixi e agogô.  

 

As procedências destes instrumentos são diversas. O principal instrumento da 

capoeira é o berimbau. Sua utilização remonta os primórdios da formação deste 

conjunto, sendo que cada instrumento tem sua história e função específica. 

 

O conjunto musical da capoeira, assim chamado por Pastinha, é denominado 

bateria, por mestre Curió24. Este conjunto contém oito instrumentos percussivos que se 

harmonizam de acordo com uma clara hierarquia. As Escolas tradicionais de angola em 

Salvador utilizam geralmente 08 instrumentos: 03 berimbaus, 02 pandeiros, agogô, 

reco-reco e atabaque25. A ordem dos instrumentos sofre também variações de acordo 

com estilo e Escola. Os tocadores/cantores são capoeiristas, de modo geral, potenciais 

jogadores, sendo a bateria, portanto, apenas mais uma função exercida na roda. Esta 

bateria canta e toca durante todo jogo e é sua parte integrante, atuando como mediadora, 

condutora, animadora e instrumento de diálogo entre os capoeiristas, e mantenedora, de 

todo o ritual.  

 

Faz-se necessário agora um breve histórico sobre os instrumentos da bateria da 

capoeira. Por uma questão estratégica, a hierarquia em que o berimbau tem primazia, 

será quebrada, e o primeiro a ser descrito será o pandeiro, deixando o principal e mais 

complexo deles, o berimbau por último. 

 

O pandeiro é o segundo instrumento na hierarquia do conjunto musical da 

capoeira. Não há uma unanimidade em relação à origem deste termo, Rego (1968) o 

considera, com certa prudência, como originário do termo espanhol pandero. Segundo 

sua investigação, a existência do pandeiro remonta à Idade Média e nos primórdios 

parece ter sua origem no oriente, no entanto, sua presença tornou-se notória na 

                                                 
24 Foto 2. 
25  Curió, ABCA, Moraes, em alguns casos ainda há palmas de madeira que capoeiras fora da bateria 
podem tocar. 
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Península Ibérica em cerimônias religiosas e festivas. Ao Brasil, o pandeiro chegou por 

via portuguesa e deve ter sido integrado aos eventos populares. 

 

Ganzá ou reco-reco é feito de gomo de bambu (hoje é encontrado também de 

metal) com sulcos transversais sobre o qual se passeia uma haste de metal. Rego (1968, 

p. 87), afirma desconhecer a origem e procedência do nome reco-reco ou ganzá: “nunca 

vi este instrumento tocado na capoeira”. No entanto, o reco-reco hoje é parte integrante do 

conjunto musical de nas academias de João Pequeno, João Grande, Curió, Moraes, 

ABCA, por exemplo. 

 

Agogô é uma “campânula dupla” de tons altos (pequenos) e baixos (largos) ou 

femininos e masculinos, presa nas extremidades de uma haste metálica curvada 

(MUKUNA, 2000, p. 106). É comum na África e conhecido como ngongi (Congo) e 

nkobu (Lubas). O agogô cumpre a função religiosa e popular, na orquestra deve 

contrapor-se ao tambor, para o curandeiro funciona como poderoso invocador. 

 

O atabaque é um instrumento oriental muito antigo entre os persas e os árabes, 

porém divulgado na África. O termo atabaque é de origem árabe e sua existência data da 

Idade Média.  Segundo Rego (1968, p. 85), o atabaque foi trazido pelos portugueses e 

também foi utilizado nos eventos festivos e religiosos. Na cultura afro-brasileira, seu 

uso está bastante vinculado ao candomblé. O atabaque, pelo que parece, foi o último 

instrumento a ser acrescentado ao conjunto musical da capoeira e, ainda assim 

encontrou resistência. Segundo Vieira (1995, p.106): [...] “a utilização do atabaque 

encontrou a resistência dos mestres antigos porque [...] impede o capoeirista de 

distinguir o toque que está sendo executado pelo berimbau”. Ainda hoje, na capoeira 

angola, a mesma observância com relação à altura do toque do atabaque, ainda é 

mantida. 

 

As palmas de madeira também são utilizadas como instrumento percussivo no 

conjunto da capoeira. As palmas têm seu uso associado ao samba de roda, não se sabe 

exatamente quando passou a ser utilizada na capoeira. 
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O termo berimbau deriva do quimbundo mberimbau (MUKUNA, 2000, p. 115). 

Sobre a origem do berimbau, ele é categórico em afirmar que pode ser comprovado, 

com certeza, como sendo contribuição Bantu: 

 

Não deve ser demasiado enfatizar no momento que o berimbau, como 

é conhecido hoje no Brasil, não veio da África, mas extraiu seu 

modelo dos vários arcos musicais populares na área banta, onde a 

escravidão foi praticada (2000, 165).  

 

Este autor observa ainda que o uso do arco musical na África parece está 

associado às culturas dos caçadores, a variação que se tem hoje, é devido à sua ampla 

difusão. Seus tipos variam em tamanho, forma, execução. Apesar da dificuldade em 

apontar uma origem específica do berimbau entre os bantos, Mukuna acredita que esta 

origem possa ter sido Angola, pelo fato da raiz mbulumbumba, referente à denominação 

do arco existir há muitos séculos em Angola e que, possivelmente a palavra deve ter 

advindo da existência do objeto. 

 

Entre os que podem ser identificados como arco musical, precursor do 

conhecido berimbau, está o Berimbau-de-Boca – qualquer madeira flexível de mais ou 

menos um metro, uma corda de cipó-de-imbé, uma varinha de madeira para bater na 

corda e uma faca para modificar o som. Este tipo é colocado no ombro e a corda fica 

entre os dentes do tocador e boca também serve como ressoador. Berimbau-de-Bacia – 

consiste de um arco com corda de arame, colocado em cima de duas grandes latas 

quadradas. O tocador senta-se à frente do instrumento e toca-o com uma barra de metal 

em cada mão.  

 

Berimbau-de-Barriga – utiliza uma cabaça como caixa de ressonância e consiste 

num pedaço de madeira flexível mantido em forma de arco por um arame e com a 

cabaça amarrada na parte inferior. É tocado com uma moeda e uma pequena vareta em 

conjunto com um chocalho (SHAFFER, 1977). É este berimbau, especificado como 

berimbau-de-barriga, porque o tocador enquanto toca, varia a intensidade e qualidade 

do som, encostando e afastando a cabaça da barriga, que encontramos no conjunto 

musical da capoeira. 
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Eu vou ler o beabá, Beabá do berimbau,  

A cabaça e o caxixi, Colega veio,  

E um pedaço de pau,  

A moeda e o arame, Colega veio,  

Aí está um berimbau, 

Berimbau é um instrumento, 

Que toca numa corda só,  

Pra  tocar São Bento Grande, Colega veio,  

Toca Angola em dó maior,  

Agora acabei de crer, Colega veio,  

Berimbau é o maior, 

Camaradim, Viva meu Deus [...] (Folclore). 

 

Acompanham o berimbau uma pequena vara, em geral da mesma madeira, 

denominada vaqueta (vaqueta é provavelmente uma derivação da palavra baqueta) e 

uma moeda ou pedra lisa, também denominada dobrão. Ambos exercem a mesma 

função. O caxixi é um pequeno chocalho feito de palha trançada com a base de cabaça 

cortada em forma circular e a parte superior reta, terminando com uma alça da mesma 

palha, para se apoiar os dedos durante o toque. No seu interior há sementes secas que ao 

sacudir dão seu som característico (REGO, 1968, p. 87). O caxixi ou chocalho de cesto 

é amplamente conhecido na África, mais precisamente, na região Kasai-Congo. Em sua 

utilização com o berimbau, o caxixi duplica o padrão rítmico dado pela baqueta na haste 

metálica do arco e dá ornamentações rítmicas ao ritmo básico marcado no arco 

(MUKUNA, 2000, p. 110-111).  

 

No conjunto musical da capoeira são utilizados três berimbaus diferentes com 

funções distintas. O primeiro e mais importante deles, neste contexto, é o gunga, 

responsável pelos toques; angola, angolinha e angolão. O gunga tem como 

característica a cabaça e a biriba grandes, maiores que o normal, seu som é grave e seu 

ritmo compassado. O médio, mais conhecido como berimbau, possui uma cabaça, como 

seu próprio nome denuncia, média, e tem como toque característico o São Bento 

Grande. O terceiro berimbau é a viola, menor e mais agudo, tem como toque 
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característico o São Bento Pequeno. A viola tem a função de dobrar o ritmo. A viola é 

também muito utilizada no samba de roda. 

 

As sonoridades alcançadas pelo manuseio do berimbau são denominadas toques. 

Toque é o som melódico extraído da fricção da vaqueta, da moeda, no arame/aço do 

berimbau. Existe uma controvérsia a respeito da quantidade de toques existentes, pois 

estes toques sofrem variações e são passíveis de improvisações, cada mestre adota uma 

quantidade de toques básicos e pode vir a criar uma variação a partir destes. Aqui não se 

tratará destas variações e sim dos toques utilizados comumente na capoeira angola, 

referendados na ECAIG. 

 

 Usualmente estes toques estão associados a um berimbau, sendo, pois um toque 

apropriado a um dos três berimbaus. Os toques26: São Bento Grande, São Bento 

Pequeno, Angola, Angolinha, Angolão, Santa Maria, Cavalaria, Amazonas, Iúna.  

 

O assovio teria antecedido o berimbau como aviso. O berimbau, como observam 

alguns autores (SHAFFER, 1977), antes de estar associado ao conjunto musical da 

capoeira, era utilizado por seus tocadores, para atrair fregueses ou pedir esmolas 

(REGO, 1968, p. 71). Na capoeira ele vem assumir função também semelhante e 

importante para o tocador e o jogo; seu toque substitui a necessidade da palavra falada. 

De simples aviso de chegada de pessoas inconvenientes, passa ser um elemento 

comunicador importante na capoeira.  

 

Mestre Curió observa que o berimbau é o dono absoluto do ritual da capoeira 

angola, não somente, porque é ele quem dita o ritmo do jogo, mas também, porque 

funciona como elo de comunicação entre o capoeirista que está jogando e o que está 

tocando. Através da linguagem cifrada de seus toques o berimbau funciona como 

elemento comunicador a quem está na roda, seja sobre possíveis inconvenientes, seja 

sobre procedimentos no jogo. Esta função exercida pelo berimbau na capoeira remete à 

função dos tambores na cultura africana que se constitui como instrumento de 

                                                 
26 Além destes existe uma infinidade de toques, alguns criação de mestres, como o Muzenza de 
Canjiquinha e outros. 
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comunicação com linguagem própria. Desse modo, saber ouvir o berimbau é estar em 

consonância com todo o contexto do jogo e um modo de evitar surpresas.  

 

A associação do berimbau com a capoeira é definitiva e hoje é quase impossível 

dissociá-lo deste contexto. O berimbau, assim como a figura da baiana, se tornou é um 

dos símbolos folclóricos da Bahia, são poucas as pessoas que ainda não associam este 

instrumento a um jogo chamado capoeira. Isto não acontece à toa, o berimbau é 

imperioso na roda, a este instrumento é reservado o posto de iniciar a roda antes de 

qualquer outro instrumento e servir de emissário entre os capoeiristas.  

 

Um toque que explicita mais do que qualquer outro uma das funções exercidas 

pelo berimbau é o denominado chamado, que consiste numa batida repetida da vaqueta 

no aço. Ao ouvir este toque o capoeirista deve acorrer ao pé do berimbau, ou atender, 

como é comumente utilizado. O berimbau utiliza este chamamento e outros toques para 

comunicar alguma coisa relevante. É através dele que o capoeirista pode, mesmo no 

centro da roda com seu adversário saber o que se passa ao seu redor e o mestre pode 

interferir, manter controle sobre o que acontece no jogo.  

 

 

O canto 
 

A música cantada comumente no jogo da capoeira angola divide-se em três 

grupos: Ladainha, Corridos e Chulas. Ladainha caracteriza-se por representar o 

momento mais introspectivo, mais solene da roda, seu início é marcado por grito, o iê, 

modo habitual de salvação entre os capoeiristas. Enquanto a ladainha é cantada, a 

bateria toca solenemente. Somente berimbaus e pandeiros lhe acompanham e todos 

devem guardar uma certa gravidade neste momento. Seu tempo varia, podendo ser 

curta, longa ou longuíssima. Durante a execução da ladainha, o cantador, com seu 

canto, são os mais importantes. Tudo é organizado de modo que a ladainha seja o único 

elemento a se destacar nesta hora. Não há jogo neste momento, os capoeiristas 

encontram-se justamente no instante que precede à entrada deste.  A ladainha ainda é 

um dos momentos que guardam o maior teor ritual dentro da capoeira. Mestre Curió 

considera este momento como de concentração obrigatória para o angoleiro. Tudo pode 
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ser dito numa ladainha, mas de modo geral, seus conteúdos são sempre reflexões a 

respeito da vida, suas lutas e suas lições e um agradecimento a Deus ou a alguém 

importante. 

 

A ladainha se aproxima de uma espécie de lamento, louvação. Para Ponfílio 

(1997, p. 67), a ladainha [...] “pode ser uma apropriação da ladainha enquanto reza, da 

liturgia católica, do latin; litania, narração ou discurso”. Para o GCAP (1994, p. 11): 
 

[...] a ladainha seria a expressão ou forma de canto característico da 

cultura muçulmana, foi introduzida no Brasil, provavelmente, a partir 

das últimas décadas do tráfico de escravos [...] Mesclando, sobretudo, 

a cultura rural do nordeste brasileiro, esta encontra nos ritos e rituais 

fúnebres sua expressão mais conhecida, qual sejam, as carpideiras. O 

canto, na sua gênese, constitui uma necessidade de lamento, de 

exorcismo da dor através do canto, do canto que chora por si só. 

 

           No momento seguinte, a esta louvação, vem a chula, também chamada, canto de 

entrada, caracterizada, pelo que se pode chamar de arremate. A chula é o espaço para as 

saudações, é quando o cantador conclama e o coro, responde. Todos os instrumentos são 

tocados então e toda roda se reveste de esplendor; uma espécie de júbilo coletivo, 

fazendo das palavras do cantador, as de todos os presentes. 

 

           Em seguida, feitos os agradecimentos e as preces, vem o corrido. O corrido se 

caracteriza pela presença dos conhecidos sambas-de-roda, sambas-de-caboclo, etc. 

(GCAP, 1994, 9). Enquanto a ladainha representa um momento de introspecção do 

cantador e do ritual da capoeira, o corrido é a forma de canto da capoeira em que se 

concentra grande parte das variantes de diálogo presentes em seu repertório musical. O 

corrido, além de não prescindir da resposta do coro, ainda comporta espaço para que o 

cantador recrie parte do canto para dialogar com os presentes. Durante os corridos, os 

capoeiristas jogam e enquanto isto acontece, o jogo e todo o contexto que o envolve, as 

características e estratégias dos adversários, são motivos para improvisação por parte do 

cantador.  
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A música na capoeira apresenta-se com a mesma vitalidade da expressão 

corporal. Além de ser ela unificadora de todos os elementos componentes da capoeira, é 

para o capoeirista, tão importante quanto a pena é para o poeta. A música funciona 

como veículo de expressão do seu ser, através do canto exercita sua prosódia peculiar, 

seu exercício legítimo de dar voz ao que já não cabe no corpo. É esta a especificidade 

musical da capoeira, ela atua como espaço de reflexão do universo e dos homens e 

mulheres a ele pertencentes.  

 

Vieira (1995) identifica nos cânticos da capoeira: a função ritual, a função de 

mantenedora das tradições e a função de espaço de reflexão (já que reavivam a estória 

e filosofia). As compreensões existentes a respeito do universo musical da capoeira 

envolvem interpretações tão complexas quanto os demais elementos que a constituem, 

ainda assim, esta abordagem, embora breve, procurará traçar um perfil aproximado de 

seus reais contornos. Em duas instâncias se pode perceber o quanto a música da 

capoeira atua como veículo de reflexão, para os que dela fazem parte: em seu conteúdo 

e em sua forma.  

 

Rego (1968) observa que as cantigas da capoeira atingem as esferas da religião, 

folclore e da tradição. Seguindo em sua reflexão, Rego identifica vários motivos 

abordados nas cantigas de capoeira: a provocação através da denúncia da inveja; 

sotaque, onde se atiça o outro para ver onde vai dar; a praga, a despedida, o 

agradecimento. 

 

            O GCAP divide o conteúdo temático das letras das músicas da capoeira em quatro 

grupos: sócio-político (contextualização); individualidade/afetivo; regional; o capoeira 

(feitos e/ou heróis). Na concepção do GCAP, a música da capoeira integra, numa 

comunhão harmônica, totalizante, os demais elementos (movimentos, jogo), 

reinterpretações individuais e coletivas de criação do espaço social. Em sua concepção, 

a música apresenta-se como um elemento fortemente diferenciador da capoeira de uma 

arte marcial.  
 

[...] redundando, pois, simbólica e metaforicamente os diversos contextos 

no universo da “roda de capoeira”, a música da capoeira extrapola, desta 
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forma, a linguagem rítmica em representações sociais de 

convivências/divergências diretas, em condutos circulares e de 

circularidade [...] a (co) existência dos opostos em múltiplas facetas, tocar, 

cantar, jogar, pensar... viver capoeira torna-se, no sentido da existência  

totalizante, um caminho encantado de dificuldades e realizações, atribuindo 

assim ao conjunto rítmico, papéis primordiais na condução e conduta do 

conjunto (GCAP, 1994, p. 5). 

 

Rego (1968, p. 89) observa que é “praticamente impossível distinguir uma 

cantiga de capoeira atual de outra antiga, pois muitas que hoje são cantadas remontam à 

colonização”. Se for considerado que, somente agora é que estas cantigas vieram a ter 

registro escrito, então se poderá compreender o quão extraordinário é este fato. O que se 

dá, no caso da música, assim como em todos os contextos da capoeira é uma constante 

repetição, é com esta espécie de reedição de todos os elementos que informações antigas 

e atuais são igualmente cultivadas.  
 

Este recurso da repetição das cantigas, das temáticas e do formato do canto é 

processo de aprendizado fundamentado na oralidade, definida por Hampatê Ba (1982), 

como um sistema de transmissão de conhecimento através da transmissão oral, em que 

elementos como o canto, a palavra, o conto, são aparelhos legítimos de compreensão. 

 

 A disposição dos elementos componentes da capoeira assim como a 

configuração de seu aprendizado passado de geração a geração de mestres de capoeira, 

são permeadas por uma concepção africana de repasse e cultivo de conhecimento. O 

autor observa que nas sociedades orais a função da memória e, a ligação, entre o homem 

e a palavra, é mais forte. Fatores religiosos, mágicos e sociais concorrem para preservar 

a fidelidade da transmissão oral. A oralidade aqui se apresenta como fator primordial, 

sua existência enquanto fio unificador de todo corpus apresentado pela capoeira integra 

o ensino da religião, conhecimento histórico e divertimento sem destoar em nenhum 

momento. Tudo ocupa, seu devido lugar na grande roda que é a capoeira. 
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A Roda!!!!!! 
 

O mundo é redondo dentro da capoeira, dá voltas, subverte os níveis, gira o 

olhar, inverte o jogo. Deste modo, assim, dando “volta no mundo”, o deslocamento da 

capoeira em seu espaço é feito obedecendo ao traçado já existente e a uma visão circular 

do mundo. É seguindo este princípio que muitas vezes o capoeirista pára o jogo e 

convida o outro para caminhar em torno do espaço da roda.27 Do mesmo modo, ao final 

da roda, toda a bateria, seguida pelos capoeiras, desloca-se em sentido circular até 

situar-se em sentido inverso. 

 

O termo roda remete ao espaço e à maneira como o grupo se configura para o 

acontecimento do jogo. Possui, portanto, o sentido duplo de espaço físico consagrado ao 

jogo e de Evento – acontecimento de capoeira que reúne um conjunto que envolve, 

jogo, capoeiristas, bateria de músicos e todo um conjunto de convenções e 

cerimônias.Um espaço consagrado à prática da capoeira é chamado de roda. Este 

espaço pode ser demarcado por um traçado de círculo ou semi-círculo no chão ou pela 

disposição dos capoeiristas no espaço. Quando demarcado, este espaço pode conter 

símbolos religiosos, filosóficos, referentes à capoeira e/ou à Escola. A mudança 

geográfica compromete muito pouco a configuração espacial da roda que se conforma a 

partir de dinâmica própria. Pode-se dividir esse espaço em três campos distintos: 

 

1. Bateria – onde ficam os músicos-tocadores (espacialmente, a bateria é parte 

integrante do traçado delimitado pela roda e dependendo da estrutura do 

local, fica sentada ou em pé); 

2. A grande roda – formada por capoeiristas que delimitam o espaço do semi-

círculo. Dentro deste espaço acontece o jogo. 

3. A Assistência – a platéia. 

 

Os capoeiristas sentam-se, de modo geral, no chão ou ocasionalmente ficam em 

pé, esta situação normalmente acontece em rodas de rua. São eles os responsáveis pela 

configuração do espaço em que se constitui a roda. A saída para o jogo é ao “pé do 

berimbau”.  Esta metáfora parece adequar-se à posição em que se encontram os 
                                                 
27 Foto 3. 
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capoeiristas em relação ao berimbau: agachados – suas cabeças ficam à altura da parte 

de baixo do berimbau, seu “pé”. Nesse espaço, os capoeiristas se cumprimentam numa 

atitude amistosa de aceitação das regras do jogo e do reconhecimento um do outro. Aí, 

eles invocam seus protetores e realizam rituais de pedido de proteção; esta atitude é 

individual e representa a subjetividade de cada praticante, suas crenças e sua origem. 

Esse ritual de saída do berimbau pode ser mais cerimoniosa dependendo do contexto e 

do capoeirista. A ladainha também pode ser entoada aí por um dos capoeiristas, o que 

também é uma das formas de apresentação para os presentes. 

 

A disposição dos capoeiristas-espectadores (jogadores que delimitam a roda e 

esperam para jogar) em torno da roda parece bastante funcional quanto ao Evento: ao 

mesmo tempo em que proporciona uma visibilidade equivalente a todos que estão 

assistindo – uma vez que o jogo é multi-focal – iguala todos os presentes. Provoca uma 

tensão e uma atenção ao que acontece no centro do círculo. Independente da posição 

que se ocupe no círculo, o foco será sempre o círculo, ou melhor, o que acontece no 

círculo, o jogo que nunca é o mesmo, que gira como um círculo. A platéia enquanto 

assistência pode concentrar-se em torno da roda ou do lado oposto à bateria. 

 

Como acontecimento, a roda é um evento que convida o externo, é um 

acontecimento público que, de modo geral, está aberto à participação de capoeiristas de 

outras Escolas. Quando da existência de visitantes, estes são formalmente informados a 

respeito das normas da casa a fim de evitar possíveis desrespeitos. Desobedecer a elas 

significa não ter acesso ao jogo, ter seu jogo interrompido ou “apanhar”, ser atingido 

propositadamente. Não brecar o jogo com as mãos, não jogar descalço, não atingir 

propositadamente o outro, são algumas regras impostas na angola, por exemplo. 

 

Este acontecimento coletivo configura-se como um momento de 

confraternização de todos os elementos da capoeira. Na roda, e somente nela, estes 

diversos elementos que se encontram distribuídos entre conteúdo teórico e prático, ritual 

e convencional no dia-a-dia de treino e vivência da capoeira, é integrado e aplicado 

como um conjunto indissociável. É na roda que o capoeira tem a oportunidade de cantar 

as músicas aprendidas, tocar os instrumentos, reconhecer os códigos e as convenções e 

interagir através dos movimentos assimilados pelo seu corpo com o seu companheiro.  
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A periodicidade da roda varia de Escola para Escola, normalmente acontece de 

uma a três vezes na semana, no mesmo espaço reservado aos treinos. Quanto ao tempo, 

este é bastante flexível, podendo variar segundo propósitos e disponibilidade dos 

capoeiras. Ela pode acontecer em situações diversas; em exibições festivas ou 

contratadas.   

 

A roda necessita, de uma quantidade mínima de componentes para a bateria e 

dois capoeiristas para jogar. A quantidade mínima pode variar, mas precisa ser o 

suficiente para realizar o Evento sem descaracterizá-lo em demasia. Os próprios 

capoeiristas revezam-se em várias posições e mantêm sua dinâmica. Todos os 

acontecimentos da roda são coordenados por um mestre ou por algum superior na 

hierarquia da Escola, cabendo-lhe o direito de vetar ou rechaçar a presença ou a atuação 

de qualquer um: corrigir, intervir, aconselhar, indicar adversários, determinar tempo de 

duração de jogo, etc. 

 

Estabelecidos os espaços e as condições para o início da roda, então se começa o 

jogo. A dinâmica da roda se dá: através do toques dos instrumentos durante os jogos, 

dos solos e dos cantos do coro, assim como das palmas da assistência. Como condutora, 

a bateria inicia o jogo. A música abre a roda e dá início ao jogo. As escolas tradicionais 

começam com a louvação – a ladainha, o canto é solo, procedido por um refrão cantado 

pelo coro como resposta. Em seguida, entoa-se o outro canto, o corrido, também 

iniciando com um solo procedido por um refrão cantado pelo coro como resposta. As 

músicas revezam-se durante a roda obedecendo a procedimentos pré-estabelecidos 

(durante o jogo, com o jogo parado, etc.). Geralmente quem está com o berimbau tem a 

preferência para cantar, embora este seja um procedimento muito flexível. Pode-se 

dizer, que todas as normas obedecem a uma ordem hierárquica, ficando a preferência 

sempre a um superior hierárquico. 

 

Os capoeiristas saem para o jogo do “pé do berimbau”.28 Esse início como já foi 

assinalado, é pleno de amistosidade: cerimônias, apertos de mãos, pedidos de benção e 

proteção, etc. Este comportamento é algo comum na capoeira angola, variando apenas 
                                                 
28 Foto 4. 
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sua intensidade segundo aspectos subjetivos e estilísticos. O jogo só é interrompido em 

circunstâncias específicas: infração das normas, problema com algum capoeirista, 

iniciativa dos adversários, iniciativa do mestre, ou em casos específicos como 

interferência de um terceiro capoeirista, para “comprar o jogo”29. Essa compra só é feita 

ao final da roda, então todos têm a possibilidade de jogar com todos.  

 

Brincar, mais uma vez, brincar ainda, esticar aquele momento antes do adeus 

final:30 

 

Adeus, adeus, boa viagem, eu vou m’embora, boa viagem... 

Eu vou cum Deus, e nossa senhora, boa viagem, 

Eu vou cum Deus, no romper da aurora, 

Ai, adeus, eu vou m´embora, boa viagem... (Popular) 

 

 

Sobre o jogo e o “jogo” da capoeira  
 

O jogo é uma forma natural de grupo que propicia o envolvimento e a 

liberdade pessoal necessários para a experiência. Os jogos desenvolvem as 

técnicas e habilidades pessoais necessárias para o jogo em si, através do 

próprio ato de jogar [...] está subentendido que durante o jogo o jogador é 

livre para alcançar seu objetivo da maneira que escolher. Desde que obedeça 

às regras do jogo [...] Qualquer jogo digno de ser jogador é altamente social e 

propõe intrinsecamente um problema a ser solucionado [...] Os jogadores 

tornam-se ágeis, alerta, prontos e desejosos de novos lances ao responder aos 

diversos acontecimentos acidentais simultaneamente [...] O objetivo no qual o 

jogador deve constantemente concentrar e para o qual toda ação deve ser 

dirigida provoca espontaneidade” [...] (SPOLIN, 1979, p. 4-5). 

 

Ao falar de jogo, duas grandes referências emergem de imediato: a disputa, 

consolidada pelo esporte, e jogo, faz-de-conta da criança, o seu brincar com as 

possibilidades do “se fosse”. São dois extremos. Em um porque o excesso de regras ou 
                                                 
29O termo comprar jogo traz muito a idéia de que, assume-se a posição do outro por possuir mais 
vantagem, mais poder de compra. Compra quem pode comprar.  
30 Foto 5. 
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atribuições a ele (o futebol, por exemplo, uma paixão para muitos torcedores, envolve 

um misto de emoção, interesses financeiros e logísticos) faz com que, às vezes, se 

quebre a regra maior: jogar. O outro, o faz-de-conta, porque fica restrito a um período 

etário, à criança, resguardando-se à ingenuidade e espontaneidade.  

 

A palavra jogo alude a uma variedade de sentido e é encontrada em diversas 

culturas associadas a atividades que, de modo geral, envolve a prática em grupo, a 

extraordinariedade da vida cotidiana. Huizinga (1993), assinala que a palavra jogo não 

encontra definição específica em nenhuma língua, por conta de não haver ainda uma 

idéia geral de jogo. Nas várias acepções encontradas, é muito comum, a designação pela 

aproximação de sentido, abarcando de modo geral, uma ou outra de suas características. 

Não por outra razão, é mais acertado falar de jogo por suas características e benefícios 

que por um caminho que busque enquadrá-la numa definição.  

 

O jogo é uma função da vida e ultrapassa compreensões racionais ou biológicas, 

pode-se no máximo, identificá-lo. Segundo Huizinga, o jogo apresenta como 

características: ser livre – vício e virtude são noções absolutamente relativas no jogo; 

voluntário – sua prática não se constitui numa imposição; extra-cotidiano – seria ele 

uma espécie de evasão do dia-a-dia, um acontecimento que se consolida por ser algo 

extraordinário; desinteressado – possui uma finalidade autônoma, mesmo que se possa 

ganhar com o jogo, joga-se muito mais pelo prazer de jogar; tem limite de tempo e 

espaço – acontece em determinado local e num espaço de tempo definido.  

 

Mesmo depois de seu fim o jogo permanece na memória, pode ser transmitido, 

repetido, assim torna-se tradição. O espaço de acontecimento do jogo, seja material ou 

imaginário é absolutamente sagrado. O jogo [...] “cria ordem e é ordem: introduz na 

confusão da vida e na imperfeição do mundo uma perfeição temporária e limitada, exige 

uma ordem suprema e absoluta” [...] (Huizinga, 1993, p.13). É preciso seguir as regras, 

sem obedecê-las não há como jogar. O jogo cria tensão, incerteza, acaso, e põe à prova 

as qualidades do jogador. O jogo envolve o jogador intensa e totalmente e promove a 

formação de grupos que tendem a sublinhar-se pela diferença. 
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 Caracterizar é mais fácil do que definir o jogo, de fato. Talvez porque ele seja 

muito mais intenso vivenciado que falado. Ao se falar do jogo corre-se o risco de ir para 

os extremos observados pelo autor: ou a brincadeira na criança ou o esporte. Então 

talvez seja oportuno apelar-se para o profundo caminho do meio. Onde outras 

perspectivas se abrem e se possa visualizar também o jogo mais próximo do que seria 

um complexo de elementos, uma intrincada potencializadora de interações e 

descobertas, um caminho em que as formalidades dão lugar a outros acordos de 

convivência, em que o corpo-espírito de cada envolvido encontra-se uníssono.  

 

A reflexão sobre o jogo neste contexto se faz de modo muito procedente. O 

objeto em questão neste estudo, a capoeira angola apresenta uma dualidade peculiar, 

brincadeira /luta, luta/ brincadeira, possui, portanto uma abrangência que lhe possibilita 

atuar numa extensão maior que outras práticas corporais. Ela pode conjugar, por 

exemplo, elementos sérios referentes à luta com a descontração e a espontaneidade de 

uma brincadeira, sem perder de vista, sua real proposição. Ela se constitui como um 

engenhoso complexo que comporta uma multiplicidade de formas de modo harmonioso, 

provoca envolvimento e intensidade nas relações, atua, portanto como um jogo. No 

entanto ao se tratar, este termo deve ser colocado com muito cuidado em se falando de 

capoeira angola. Ela é um jogo, na medida em que se constitui em um complexo de 

interação de formas e elementos, como é o teatro em suas varias circunstancias.  

 

Mestre Curió (2002) diz: “capoeira não é jogo, é brincadeira”. Curió sabe o que 

fala porque testemunha o que vivencia. Esta prática corporal se abre para um universo 

em que o extremo, ao qual é geralmente associado o jogo: a disputa, o resultado, não 

encontrar lugar de destaque. É o meio, o processo que tem relevância. São as 

possibilidades apresentadas pelo companheiro/adversário que se sobressaem na 

brincadeira da capoeira. O outro é uma oportunidade de ver a si mesmo. O jogo da 

capoeira angola mistura várias instancias de concepção de jogo e encontra eco em 

outras expressões igualmente complexas.  

 

Na concepção oriental zen, por exemplo: 
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[...] o jogo não se entende, porém, como mero passatempo, nem se confunde 

com o ludismo, mas como um meio de contornar a rígida seriedade na 

percepção do mundo, de levar à iluminação individual. [...] O jogo Zenista é 

uma prática de aprendizagem do ego, da consciência pessoal; através da 

espontaneidade de ação (SODRÉ, 1983, p. 211). 

 

O jogo neste caso toma o sentido amplo também concebido por Spolin (1979) 

para seu teatro improvisado, desnudado por Huizinga (1993). A brincadeira-luta da 

capoeira angola só pode ser concebida como um jogo na medida que esta concepção 

implicar uma compreensão a partir destes referenciais. Conceber a capoeira angola 

como um mero embate ou brincadeira ingênua, os extremos apontados por Huizinga, é 

incorrer num equívoco que fragmenta e não leva à sua compreensão. 

 

 Para Frigério (1992), a dificuldade em compreender a natureza de práticas afro-

americanas como a capoeira, por parte de muitos estudiosos, reside na falta de 

compreensão da sua composição multidimensional, plena de referências e elementos 

culturais. Estudam-se estas práticas a partir de uma ótica fragmentada, ocidental, 

desprezando características que lhe são específicas. A ótica do jogo dá conta da 

dinâmica e vivacidade desta prática, de alguns de seus recursos mais utilizados: a 

interação com o outro, o disfarce, o faz de conta, o espaço extra-cotidiano, o 

envolvimento total, a função social e suas leis específicas. 

 

As várias funções atribuídas à capoeira angola, os diversos sentidos e emoções 

suscitados por ela, suas diferentes possibilidades de intervenção e interpretação 

aproximam-na muito mais das formas e resoluções do jogo em seu sentido mais amplo. 

Mais que disputa ela é um universo pleno de interlocuções verbais e não-verbais, onde a 

disputa, a brincadeira e o ritual se entremeiam e incrementam a forma final. Ela – misto 

de brasilidade e africanidade, bailado e luta, música e performance instrumental, 

teatralidade e realidade, grande capacidade de envolver e atrair público e participante – 

mescla vários elementos e níveis de jogo de modo explícito.  

 

O ambiente da capoeira, assim como o do jogo, circunscreve um espaço 

extraordinário, onde estão intrincados profundamente elementos e participantes.  Neste 
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universo o acordo tácito de agir como se fosse é imperativo. Todos os seus elementos 

contribuem para uma vivência plena; a cada vez que, é jogado, é diferente. Ainda que 

saibamos seu começo e fim, ele vem sempre revestido de tempero novo, de novas 

sensações e emoções. E esta é a grande maravilha do jogo, mexer com o espírito, com 

aspirações subjetivas da pessoa. Joga-se por jogar. Porque é prazeroso. 

 

Comprando as regras, ou seja, concordando com elas, é que capoeiristas entram 

num embate corporal, sem travar uma luta de fato. O ambiente do jogo é amplamente 

permissivo não havendo julgamento moral – o que pode ser vício fora dele, aqui pode 

ser virtude e, apesar disto o jogo é sempre um aprendizado de vida. A malandragem, a 

falsidade, atitudes não muito recomendáveis na vida cotidiana, no jogo é um grande 

valor. A trairagem (falsidade) é uma arma poderosa na capoeira, ela é tão importante 

quanto à aplicação dos golpes. Fugir e pegar o outro desprevenido, sem chance de 

defesa é mais válido que atacá-lo de frente. 

 

O jogo, como fenômeno cultural, acaba por atualizar-se a todo instante, 

funcionando como instância de reflexão e convivência social. Assim, o aprendizado e 

domínio deste artifício são subjetivos e de intensidades variadas; sua manipulação é 

absolutamente consciente, imprimindo a cada ação conteúdo ideológico e filosófico. A 

capoeira, por sua composição, acaba por comportar várias modalidades de jogo: a luta, 

competição, brincadeira. Muitas vezes parece uma competição, tipo de jogo que 

comporta um juiz, uma avaliação externa (HUIZINGA, 1993), propriamente dita, com 

suas normas e formas de julgamento. Se bem que no caso da capoeira, a decisão seja 

dada pela destreza e bom uso dos artifícios e o mestre e os outros capoeiristas 

funcionem como observadores e testemunhas dos feitos do jogo. 

 

A glória, um dos ganhos não pecuniários do jogo, é algo importantíssimo para o 

capoeirista. São os próprios capoeiristas e o público, os divulgadores dos “feitos” do 

jogo. Mestre Curió (2000) diz que: “chega uma hora, que é necessário sair da academia 

e ir para outras rodas para rua, pois é o povo que dá o nome ao capoeirista”. O título 

obtido precisa ser confirmado. Não à toa muitos cânticos de capoeira contêm citações ao 

próprio autor, sejam composições próprias ou não: 
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   [...] Todo mundo ouviu falar no Besouro Mangangá[...] 

 

   [...] Me chamo mestre Curió vá pra casa menino fazer seu dever [...] 

 

   [...] Quem é você, que acaba de chegar? Me chamo Besouro Preto,  

  sou neto de Mangangá, venho lá de Santo Amaro[...] 

 

É interessante notar a forma de apropriação verbal na capoeira angola. Esta 

acontece através da poesia ou jogo de palavras e é bastante recorrente. Os cânticos da 

capoeira, por exemplo, encerram um tipo de competição de palavras, em que se louvam 

virtudes próprias e deprecia-se o adversário. Aqui também o jogo é condutor, pois a 

depreciação pode chegar a níveis extremos, mas mantém-se no plano verbal e serve 

como alimento para outros insultos e diversão da platéia. A palavra, assim como o canto 

também atua como re-avivadora e mantenedora da tradição. É contando e cantando que 

a história e os mitos da capoeira são conservados.  

 

Brincadeira tem hora, joga com cara de mandinga, 

Este jogo é tinhoso não é angola é capoeira de Bimba... 

Hoje em dia me espanto com tanto papo furado, 

dizer que capoeira é somente brincadeira, 

esquecendo  da história, 

seu passado de glória, 

como luta verdadeira[...]  

(ACORDEON, Mestre & RÁ, Mestre, 2000). 

 

 

Os capoeiristas quando se referem ao ato de jogar a capoeira, usam o termo 

vadiar (DIAS, 1985; SOARES, 1998). Fazer a brincadeira, uma disputa de brincadeira, 

em que vale o estar disposto, o comprar as regras. O termo vadiar parece comportar o 

ato de jogar e uma forma específica de fazê-lo. O termo vadio é historicamente alusivo a 

vagabundo, sem ocupação, sem compromisso com nada ou com ninguém. Assim 

passaram a ser chamados os negros ex-escravos, após a promulgação da lei da 

escravatura. Após esta data (1890), foi instituída uma lei que punia, com prisão de seis 
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meses a três anos, os acusados por vadiação31, neste caso, os negros. Assim, vadiar, se 

constituía numa subvenção e depois, quando a lei prescreveu, o termo continuou a ser 

utilizado, desta feita como uma espécie de resistência, de afirmação e gozo do 

proibido.Vadiar, sair do compromisso com o cotidiano, jogar, comungar com o 

companheiro, algo do qual os dois são testemunhas.  

 

Ao preferir este termo a jogo para denominar sua prática os capoeiristas mostrar 

ter consciência da natureza de sua prática. Vadiar parece encerrar uma compreensão que 

abarca suas várias possibilidades de inserção como luta, arte marcial, dança folclórica, 

jogo. Vadiar, aquilo que se faz sem compromisso e que é alimento para o corpo e 

espírito. Dá conta de sua complexidade. Assim é a capoeira. 

 

Dois capoeiristas agacham-se ao “pé do berimbau”, um deles, o mais 

velho, muito seriamente realiza suas orações e constrito puxa uma 

ladainha, seu canto é profundo e sincero, ao final, conclama o coro 

animadamente e este responde. Dirige-se ao seu adversário que, a este 

tempo, encontra-se um tanto agoniado para vadiar, o mais velho 

cumprimenta o novo, este atende-lhe sinceramente enquanto que o 

velho, esboça um aperto no coração, algo provocado pela maneira do 

capoeirista lhe cumprimentar. Ele parece sentir-se mal e se treme 

todo, o outro, fica meio atônito, sem graça, até que o mais velho, 

parecendo recuperado, benze-se e entoa o corrido:  

 

Joga comigo com muito cuidado (Coro - com muito cuidado, com 

muito cuidado), com um velhinho, com muito cuidado, (coro - com 

muito cuidado, com muito cuidado), não vá me ser muito malvado, 

com muito cuidado (coro - com muito cuidado, com muito cuidado), 

etc.  

 

Enquanto canta, o capoeirista faz questão de mostrar suas fraquezas 

apontando para um lugar ou outro do corpo. O jogo, por fim começa. 

O capoeirista mais novo encontra-se concentrado em seu adversário, 

de repente, inadvertidamente parece que ele atinge o outro, que 

manca exageradamente de uma perna. A platéia não chegou a ver o 
                                                 
31 Vide Anexo I. 
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golpe, a única coisa que vê é o capoeirista mais velho mancando e  

gestualmente reclamando da atitude desleal do camarada. Este não 

sabe o que fazer, tem quase certeza que não atingiu o outro, quer ver. 

O capoeirista mais velho vai solicitamente lhe mostrar o acontecido e 

quando encontra-se bem perto, aplica-lhe um golpe certeiro e o jovem 

cai. 

 

O capoeirista mais velho, como se fosse a vítima, sai correndo e passa 

a pedir ajuda de um e de outro da assistência – ele tem certeza que o 

outro vai lhe pegar. O capoeirista mais novo levanta-se e tenta 

mostrar-lhe sua disposição para vadiar sem revide, até que este vem, 

antes disto ele pega uma vaqueta e põe em suas costas, escondido do 

adversário. Na primeira oportunidade, ele saca a “arma” para tentar 

atingir o outro, este desta vez procura reagir, armando-se com o que 

está mais próximo, um berimbau. Então, o capoeirista mais velho sai 

novamente correndo e desiste do ataque.  

 

O jogo é retomado, agora sem outras intervenções, no entanto com a 

mesma intensidade de ataques. A assistência mantém-se um tanto 

quanto resguardada, ainda que se possa sentir um certo respirar 

aliviado com a retomada do jogo. Quase se pode ler em cada 

expressão da platéia uma certa disposição para tomar alguma 

providência: interferir, sair correndo também ou chamar a polícia, 

mas, algo faz com que aguarde, ainda que apreensiva o desenrolar dos 

fatos. 

 

Esta é uma narrativa de um dos muitos jogos presenciados nas rodas de Curió. 

Este sempre que entra na roda para vadiar afirma o potencial lúdico da capoeira, sua 

malícia, sua cena.  Curió apropria-se da dramaticidade intrínseca da capoeira angola de 

modo prodigioso. Como ele, poucos mestres como Diogo, Pelé da Bomba, Cosme entre 

outros, lançam mão deste artifício. A ausência de conhecimento dos fundamentos éticos 

e filosóficos desta prática certamente conduz, em alguns casos, a dar-se ênfase 

demasiada no aspecto luta. 
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Um camarada que assiste a um jogo de capoeira irá se perguntar: afinal de 

contas, a capoeira atua no nível do “faz de conta”, da simulação ou é algo verdadeiro? 

Bem, as linhas que separam o embate real e o simulado são extremamente tênues; a 

brincadeira pode virar luta e vice-versa num piscar de olhos. Pode-se vadiar com um 

companheiro e não atingi-lo em nenhum momento ou atingi-lo propositadamente ou por 

acidente. Às vezes, o capoeirista que foi realmente atingido, exagera a intensidade do 

dano a ele causado, às vezes, a intensidade com que o golpe lhe atinge é muito grande e 

ele ainda amplia para que o adversário não perceba sua fraqueza, ou às vezes, 

simplesmente finge, para surpreender o outro.  

 

Se o simulacro não for respeitado, aplica-se uma regra básica do jogo: 

 

Atenção colega véio, 

 no que eu vou lhe falar, 

 capoeira é capoeira, 

 caratê é caratê, se você bater em mim,  

eu também bato em você [...] (popular). 

 

Não venha me bater,  

que eu não gosto de apanhar, 

se me bater também apanha,  

outro remédio não há.(popular) 

 

É um misto de falso e real que sustenta a vadiação e a ação do capoeirista. A 

saída para o embate real, ainda que justa, quebra o jogo e compromete seu andamento, 

daí ser o simulacro importante para que a vadiação aconteça e se mantenha como tal. Os 

golpes ainda que reais e virtualmente perigosos não são aplicados em sua total 

potencialidade. Estes são mantidos num nível que permita o escape e a conseqüente 

continuidade do jogo. Assim, a luta é e não é luta.  

 

Eu quero lhe convencer, eu quero lhe atrapalhar. Esconder e atrapalhar, assim é 

o simular na capoeira. A simulação presente no embate entre os capoeiristas estende-se 

por todos os atos destes e encontra na estratégia seu maior veículo. Simular na capoeira 

tem o significado de fingir algo que não é real, com o objetivo de enganar o outro sobre 
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fato ou situação real. Pode-se simular a direção ou um tipo de movimento, uma ação 

(cumprimento amistoso, descuido, uma dor, etc.). É muito comum um capoeirista 

chamar atenção do companheiro para algo que de fato não está acontecendo; um sapato 

desamarrado, alguém chegando ou chamando, para uma contusão resultante de um 

golpe para surpreendê-lo com ação inesperada.32 

 

O sentido atribuído no jogo à simulação, engano, ludíbrio aproxima-o de formas 

de interações teatrais, em que o uso do diálogo verbal e não verbal, da pantomima, são 

bastante recorrentes. Quanto mais o capoeirista domina os conhecimentos e a 

experiência do jogo, mais utiliza este artifício. É como se consciente do seu potencial e 

sabedor das artimanhas do outro pudesse antecipar seus atos, provocando-o e 

conduzindo-o para onde bem quer. Antecipar-se ao ato do adversário não significa em 

hipótese alguma saídas previsíveis com “cartas marcadas”, mas uma noção total de 

funcionamento do jogo, da obrigatoriedade do outro responder uma vez abordado.  A 

interlocução deste modo é, como já foi assinalado, condição fundamental para seu 

acontecimento. O diálogo é atravessado; é preciso convencer o outro de uma inverdade 

para assim atrapalhá-lo. É necessário ser crível com o corpo todo, a “língua mentirosa” 

deve estender-se por todas as esferas do capoeirista, para isto ele usa o canto e o gestual 

pantomímico. 

 

Ir ou não ao ataque?Atender ou não ao chamado do companheiro?33 Estas ações 

são recorrentes na capoeira e dão ao jogo, uma gama variada de tensões. Alguns jogos 

apresentam-na mais, outros menos, resultando numa espécie de conflito de interesse 

(ambos querem atacar, ambos querem escapar ao golpe. Para atacar é necessário seguir 

as pistas do adversário, abrir a guarda) que mantém a intensidade do jogo e constante a 

atenção entre público e capoeiristas. A tensão apresentada ganha projeção a partir da 

disponibilidade de cada capoeirista para brincar. As estratégias utilizadas são variadas e 

procuram provocar o outro em várias instâncias para que este se disperse em seu 

objetivo, seja desarmado em seus planos.  

 

                                                 
 
33 Foto 7 e 8. 
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A utilização da pantomima, no sentido de mimar uma ação real, representa a 

extrapolação da movimentação codificada, um passo em direção ao improvável; a 

quebra do jogo, a impossibilidade de seguir com ele. Representa uma suposta volta ao 

cotidiano por uma quebra de regra, é quase como um “sair na mão”, pela falta absoluta 

de argumentos dentro das normas estabelecidas. Como as normas foram quebradas é 

preciso retornar ao cotidiano, para sair do jogo, ou para cobrar o respeito a elas. O 

capoeirista utiliza o recurso de mimar uma ação cotidiana; correr, chorar por uma dor 

sentida, pedir ajuda a outrem, agredir verbalmente, ameaçar, consciente de que este é o 

argumento mais convincente para que o outro volte também ao cotidiano (abra sua 

guarda). 

 

Esta mescla de conflitos-tensões, provocada pelo uso de estratégias 

“pantomímicas”, imprime conteúdo dramático ao jogo, tornando-se um divisor de águas 

entre a prática corporal-física e a atividade lúdica.  

 

 

Vadiar 
 

Para o jogo não existe ensaio: “Aprende-se a jogar, jogando”. Não há como 

negar esta máxima dos velhos mestres, repetida por Curió. Só a vivência fará com  que 

o capoeirista adquira as habilidades necessárias para o jogo. A prática é extremamente 

importante para a compreensão do movimento pois é neste momento que se verifica sua 

real acomodação. É neste momento que corpo e espírito se juntam, espírito no sentido 

de percepção, de modo de compreender o mundo. Neste momento a interpretação do 

movimento e da ocasião para aplicá-lo dão ao capoeirista status de animador do jogo. É 

preciso dizer que dentro deste contexto, o jogo não é nada sem esta interpretação. A 

mera aplicação dos golpes despoja-lhe de seu espírito vivaz, em que o espaço reservado 

à subjetividade do praticante torna o jogo sempre imprevisível, quiçá prosaico. 

 

A capoeira se joga a dois. É um jogo de ataque e defesa, um diálogo de 

perguntas e respostas. “È um diálogo de corpos. Eu venço quando meu parceiro não tem mais 

respostas para minhas perguntas”, define mestre João Grande (1996). Munidos de uma 

série de movimentos e convenções aprendidas previamente, os capoeiristas interagem 
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buscando atingir o outro com um golpe, este por sua vez, tenta atacar também o 

adversário, estabelecendo-se assim uma dinâmica de ataque-defesa. São utilizados para 

a aplicação e defesa desses golpes, geralmente os pés e pernas, a cabeça, braços e 

cotovelos, e ocasionalmente as mãos.  

 

Oh, Doralice, não me pegue, não;  

não me pegue Doralice que eu não gosto;  

esse jogo é de angola e não agarração;  

Oh, Doralice não me pegue não;  

tanta laranja madura, tanto limão pelo chão;  

não me pegue, não me agarre que não gosto não [...] (BIMBA). 

 

Há uma séria restrição ao uso das mãos na capoeira angola pois brecam o jogo e 

contrariam uma lei básica: esquivar-se ao golpe. O jogo da capoeira pressupõe sempre a 

existência de um outro. A partir desta percepção constitui-se toda uma estratégia de 

ação e combate. O outro potencialmente detém as mesmas armas, no entanto por ser 

outro traz uma outra visão de como utilizá-las. Estabelecido o confronto, inicia-se o 

jogo. Este pressupõe uma ação anterior, ação no sentido de ato provocador concreto que 

mexe com uma ordem estabelecida e demanda obrigatoriamente uma reação concreta. 

Sem ação, não há reação, estando descartada a hipótese da imobilidade. O capoeirista 

pode, entretanto, esquivar-se, escapando ao golpe ou dispersando o adversário.  

 

O jogo contém quebras que permitem ao praticante reiniciar ou breca-lo quando 

queira. Estas quebras, no entanto estão inseridas dentro da dinâmica; quebra-se o 

confronto, a seqüência de ataque e defesa, mas não o jogo. A atenção dos dois 

capoeiristas continua voltada para o outro. A tensão do jogo também se mantém e, às 

vezes, esses momentos funcionam como fundadores de conflito, dando ao jogo 

dramaticidade e pujança.  

 

Os golpes utilizados constituem uma série de movimentos codificados que 

utilizam muitas vezes o chão como impulso e campo de ação. A existência da 

codificação e da convenção não impossibilita a espontaneidade, esta se encontra 

salvaguardada no espaço reservado à subjetividade; o da compreensão do movimento e 
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escolha do momento oportuno para sua aplicação. Assim, não há séries pré-

estabelecidas para o jogo. Cada capoeirista vai elegendo organicamente uma série de 

movimentos de acordo com suas características físicas, seu ritmo, sua estratégia de jogo. 

 

Embora haja movimentos mais ou menos adequados para esta ou aquela 

situação, a escolha sobre o que e quando fazer é exclusiva do capoeirista. Este possui 

um amplo leque no qual pode optar conforme suas possibilidades de compreensão e 

estratégia de luta. Há também, nesta interação do jogo, o forte componente da memória 

corporal que não pensa, nem espera como a elaboração racional, age. O movimento 

assimilado caminha sem cerimônia seguindo conformações pressentidas no exato 

momento. A experiência do corpo que conduzirá às soluções e demandas apresentadas 

na hora da aplicação do golpe. Ainda que toda uma estratégia racional tenha sido 

montada nada se dará se este corpo não se utilizar também de sua lógica, de sua 

memória dos mínimos detalhes necessários ao empreender cada ação. 

 

O corpo do capoeirista em ação alude a formas concretas do cotidiano. 

Potencialmente ele assume diversas formas: é foice, é facão, enxada, arpão, espora, 

martelo.  Há muitas referências a formas e funções de instrumentos de trabalho nos 

golpes da capoeira (AREIAS, 1984). Seguindo uma possível lógica de associação do 

nome do golpe às suas referências, chega-se a algumas conclusões possíveis: a chapa 

(golpe) é reta, dura, a chapa (objeto), por seu feitio, é de aço ou ferro, é dura e 

inflexível, fulminante. O martelo (golpe) para sua aplicação necessita uma inclinação e 

saída para o lado, o martelo (objeto), igual modo, apresenta conformações laterais e é 

assim utilizado. A ponteira (golpe), é direta, aguda, infalível assim como a ponta de um 

prego ou de uma estaca. O arpão (golpe) alcança largo, a foice igualmente, corta sem 

perdão. 

 
O corpo deste capoeirista em ação deve permanentemente esconder, recuar para 

então avançar. Impulso e contra-impulso fazem parte da dinâmica dos seus movimentos.  

Pode-se dizer que quando o capoeirista executa um dos muitos movimentos codificados, 

ele automaticamente assume uma forma ancestral, que se repete porque está ligada a 

uma outra forma que existe em função da primeira. “O esquema corporal de um grupo 
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social é depositário de sua visão de mundo [...] os movimentos da capoeira atual são 

fragmentos atualizados da memória negra afro-brasileira [...]” (REIS, 1997, p. 211). 

 
Esta forma se repete, ou ao menos, aproxima-se da original, obedecendo ao 

modo de articular do corpo. Esta boa articulação com a conformação do corpo na 

capoeira, constrói pontes do cotidiano ao extra-cotidiano sem que haja uma ruptura 

entre um e outro. Ou seja, trabalha-se num nível extra-cotidiano a partir de uma 

orientação cotidiana de comodidade e adequação. 

 

O que há na capoeira é um envolvimento emocional, um sentimento 

de raiz e tradição.[...] Isto permite dizer que a capoeira é mais a 

afirmação de um corpo orgulhoso de sua vitalidade e ciente dos seus 

segredos, de sua mandinga. E foi também o caminho de afirmação de 

um estilo [individual], de uma catarse corporal [...] (SODRÉ, 1983 p. 

214). 

 

Todo o cerimonial e organização do jogo da capoeira conduzem o praticante a 

uma atuação, no mínimo, extra-cotidiana em que a sua entrada para o jogo pressupõe 

uma mistura de atitude própria com a imitação de gestos e atitudes conhecidas. A 

construção de um gestus particular é uma individuação importante para a legitimação do 

capoeirista. Ao mesmo tempo, o domínio de gestos tradicionalmente recorrentes, 

também consagra-o frente aos demais e permite-lhe atuar numa esfera próxima à teatral, 

em que movimento, simulacro, gesto, música são os instrumentos utilizados. É a partir 

deste momento que o capoeirista realiza o processo antropofágico em que todo o 

conhecimento adquirido transmuta-se a partir de seu olhar, de sua compreensão do 

mundo e seu ser histórico.  

 

 

Capoera é o cabra que baila com os pé n’ar, que se esconde no mato, 

que ti apanha só de zoiar. 

Capoera, que bicho danado, danado de zangar, t’aqui, t’alí, num tá lá. 

Cadê capoera? Fugiu ou é ardil pra mim pegar? 

Que olho ligeiro, que perna, 

que braço balouçante que alcança o mooooooondo!. 
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Capoera é maré que a rede num alcança, 

que embala peixe cum sua dança. 

África 

 

Gestual amplo, variado, muitas vezes pantomímico dão à capoeira um aspecto 

peculiar. O despojamento na utilização dos gestos e execução dos golpes e movimentos, 

assim como as estratégias para atingir e enganar o adversário, compõem o aspecto geral 

da movimentação da capoeira. Desse modo, além de todo um comportamento 

ritualizado que se deve segui ao entrar e estar na roda, cada capoeirista é um potencial 

performer, no sentido atribuído por Cohen (1999), em seu modo de atuação diante dos 

instrumentos que dispõe e da interpretação que deles faz. O ato de jogar, constitui-se, na 

menor das hipóteses em uma exibição, na maior em um espetáculo, que passa a ser a 

“cena” do capoeirista , todas as vezes que  se “apresenta”. 

 

 Em geral, estas performances, considerando o ponto de vista de quem se depara 

com elas, repetem o mesmo “roteiro” e o mesmo “personagem” – tipo criado que 

mistura realidade e ficção, sofrendo variação de acordo as circunstancias apresentadas.   

Se há uma platéia que estimule esta atuação, então ela acontece com toda plenitude. A 

disputa (por um objeto, espaço, dinheiro, mulher) representa um argumento muito 

recorrente nestas estórias. No entanto, há outras situações criadas pelos próprios 

capoeiristas para realizar suas encenações e que funcionam igualmente (medo, 

covardia)34.  

 

O capoeirista, nestas atuações, aproxima-se bastante do que seria um atuante, no 

sentido atribuído por Lopes (1989, p. 61): aquele cuja dramatização traduz sua 

expressão pessoal; aquele que atua criativamente sobre a realidade interior e a exterior 

representada pelo contexto social. O capoeirista atua como personagem de si mesmo na 

roda; seu jeito, seu gesto contam a história do jogo e dão corpo ao movimento. Sua ética 

e compreensão de como dispor das estratégias apresentadas pelo fundamento do jogo, 

conduz a verdadeiras exibições performáticas. Possibilitando o aparecimento de uma 

infinita variação de traços, garantindo o espaço de interações subjetivas, tão 

característico desta prática corporal.  

                                                 
34 Fotos 9,10 e11. 
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Cada capoeirista deve buscar nele mesmo os subsídios necessários para dar 

corpo à técnica aprendida, estes subsídios serão responsáveis pela sua vida em “cena”, 

ou seja, no jogo. É esta animação que será definitiva para a construção da personalidade 

do capoeirista – personalidade é entendida como reflexo da pessoa-indivíduo, o que é 

visto, sentido como traço que engloba o conjunto que caracteriza o agir e pensar. Este 

traço contará sua história. Mestre Curió (2001) diz que é o povo que dá fama ao 

capoeirista. É o olho do povo que vai destacá-lo em meio a tantos outros capoeiristas, e 

em meio à própria técnica. É preciso superá-la, pois ela é uma grande concorrente para 

o capoeirista. A técnica por si só impressiona o espetáculo. Os saltos, a virtuose 

acrobática, são impressionantes para quem assiste. Mas o que leva o espectador ao 

encantamento, à confusão dos sentidos, é a personalidade do homem que anima este 

espetáculo.  

 

È o povo que dá fama, porque é este que percebe, que é envolvido pelo que 

apresenta o capoeirista no seu vadiar. O tamanho do encantamento provocado pelo 

capoeirista pode ser avaliado pelo tamanho das estórias que serão contadas 

posteriormente sobre ele.Verdades ou mentiras, elas representam a escrita definitiva  do 

capoeirista na sua história.  

 

Muito comum na capoeira é “batizar” o capoeirista com um novo nome, esta 

atitude que, em seus primórdios devia exercer mais uma função de “nome de guerra”, 

que objetivava não denunciar o nome civil do capoeirista, busca inspiração para escolha 

do nome; no estilo, nas características apresentadas pelo capoeirista. E de fato, o nome 

nos diz muito sobre o capoeirista. Ser chamado: Mandingueiro, Jararaca, Curió, África, 

Boi Manso, Besouro Preto, Onça Pintada, mais que um título, é uma espécie de 

credencial. 

 

A performance realizada pelo capoeirista nunca se dissocia do contexto em que 

está inserido, ao contrário, na maioria das vezes, funciona como suporte necessário. Em 

sua ação, nada deve escapar-lhe, nem lhe bastar. Tudo lhe deve ser consoante e pleno. O 

capoeirista deve abarcar o mundo que se apresenta na roda, deve estar atento a todos os 

elementos que a compõem e não descuidar de si. Deve ao mesmo tempo camuflar suas 
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intenções, dizer sim, dizendo não35. Enfim, ele deve atender a multiplicidade de 

estímulos simultâneos. O capoeirista se inter-relaciona com a música cantada pela 

bateria, com a cadência estabelecida, com seu adversário e os passos destes, com o 

espaço circundante e consigo mesmo. 

 

 Esse exercício da atenção global é um dado primordial para o capoeirista, pois 

todos os atos que realizar no jogo, deverão advir desta percepção do seu entorno, sob 

pena de ser surpreendido em sua estratégia de ataque ou defesa. A referência ao externo 

é basilar no jogo da capoeira, uma vez que, cada passo dado provém de um ato 

provocador em que o capoeirista é obrigado a repensar sua ação a todo o momento, afim 

de, extrair o melhor de cada nova configuração apresentada. O jogo logo, nunca estar ou 

deve está pronto. Improvisa-se, a partir do que é oferecido. O capoeirista que melhor 

souber adequar-se às circunstâncias, apresentadas, em cada jogo, mais espaço e domínio 

terá da situação, pois poderá, antecipar-se a elas, provocando inclusive algumas delas. 

 

Os requisitos exigidos do capoeirista, para a adequada atuação no jogo, conduz a 

pensar que, este, dominando todas estas ferramentas de que dispõe em sua prática: 

combinação estratégica de corpo-mente aproxima-se dos objetivos requeridos com o 

trabalho técnico de atores.  

 

A aquisição de uma técnica não tem como objetivo a criação de 

virtuosos, mas do artista consciente que tem domínio do seu corpo e do 

seu movimento. A técnica, uma vez adquirida, está pronta para ser 

esquecida [...] Esquecer no sentido de não precisar mais pensar na 

técnica (Strazzacappa, 1999, p.59). 

 

O capoeirista habilidoso, assim como ator, não é aquele que domina, que 

adquiriu a virtuose da técnica, mas aquele que sabe aplicá-la. Saber aplicar a técnica 

significa, exatamente, estar atento às suas possibilidades de inserção no momento do 

jogo. Suas ações não devem ser gratuitas, se quiser que elas funcionem. O capoeirista  

não age em função mas em consonância com o outro. Pode-se pensar: mas com tantas 

estratégias, o capoeirista deve ter, desenvolvida a agilidade de pensamento, a 

                                                 
35 Foto 12. 
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capacidade de fazer associações. Não é este exatamente o caso. Se esta agilidade passa, 

inevitavelmente, pela mente, ela, ainda assim, não é o foco principal  onde o trabalho 

deve ser concentrado. Este ponto situa-se literalmente “mais em baixo”, na terra, ou 

melhor, no corpo. É na pele, na inteligência de seu corpo, que são guardadas e 

amadurecidas as experiências necessárias à atuação no jogo. É necessário permitir ao 

corpo sentir e perceber as decisões que deve tomar para esta ou aquela situação. 

 

A experiência, a prática cotidiana no treinamento e no jogo, são essenciais para o 

desenvolvimento desta percepção com o corpo, pois é nestes momentos que ele aprende 

a linguagem, identifica os estímulos e amadurece as diversas conformações em que será 

requisitado. Esta repetição de gestuais convencionais e padronizados, realizados no dia-

a-dia, é também um processo de afirmação da maneira de ser e de agir do capoeirista. 

Com a repetição ele contata com suas resoluções, seus obstáculos, suas recorrências e 

seus pontos de fortes.  

 

Strazzacappa (1999, p.59) observa que [...] “as técnicas corporais dão uma 

identidade a quem as pratica, credenciando-o a sair do anonimato cotidiano”. Ou seja, 

após a prática de uma técnica corporal por um tempo razoável, é, de modo geral, 

praticamente impossível negar suas marcas no corpo do praticamente. O corpo 

responde: conforma-se, estende-se, flexibiliza-se, transforma-se. No corpo do 

capoeirista esta impressão, além do aspecto físico do qual aqui já se destacou: 

flexibilidade, agilidade e outros, o andar gingado – misto de dança e desajustamento, é 

facilmente associado ao capoeirista. O gingado, este manifesto involuntário, denuncia 

que naquele corpo há trabalho.  

 

É interessante notar que historicamente, o gingado, como se apresenta, parece 

uma tentativa frustrada de justamente, negar a prática realizada pelo capoeirista frente 

aos órgãos de repressão. Era preciso não denunciar a força existente no corpo para 

aqueles que combatiam-na. Mas a tentativa tornou-se frustrada, pois despojar o corpo 

das marcas da prática corporal, resultou numa expressão que, se não denunciava sua 

força física, dizia muito sobre sua estratégia: “fingir-se de morto” frente o adversário.  
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Barbieri (1993, p.24), vê o corpo do capoeirista como [...] “síntese-texto que 

emite em linguagem verbal as mensagens arquivadas, a partir das experiências que se 

cotidianizaram” [...]. Estas experiências das quais fala, reportam às estratégias de 

atuação e sobrevivência dos praticantes desta arte (grande maioria negra) na sociedade, 

que se escamoteavam ou usavam o corpo como arma. O corpo-expressão do capoeira é, 

sobretudo um corpo que sofre influências de orientações africanas. A intimidade com o 

corpo, típica dos africanos, se expressa através da dança em várias instâncias de sua 

vida: cerimoniais festivos, religiosos, cívicos, bélicos e fúnebres. A “malemolência” 

manifesta como expressão da identidade do capoeirista exibe o domínio que ele tem de 

seu próprio corpo. 

 

  A influência da orientação africana traz a unidade corpo-consciência, o corpo 

não é dissociado do pensamento, é parte integrante deste; a polirritmia, [...] 

“multiplicidade dos ritmos da música e da dança” [...]; e o policentrismo, [...] “determinado 

pela sucessiva superposição de movimentos e frases musicais” [...] (MARTINS, 1998, p. 30-

31). Estes aspectos atuam como determinantes na expressão do capoeirista e possibilita 

uma complexa compreensão e aproveitamento do corpo na capoeira, enriquecendo os 

recursos e os enfoque que o praticante poderá atingir.  

 

O conjunto da capoeira entalha prodigiosamente o corpo do capoeirista, 

imprime-lhe qualidades diversificadas e benéficas. O modo como estas qualidades se 

inserem neste corpo e os diferentes caminhos em que desemboca, torna o capoeirista um 

ser de características inequívocas: [...] “ao mesmo tempo aberto e fechado, estável e 

instável, firme e escorregadiço, sólido e impalpável” [...] (SODRÉ, 1983, p. 214). É 

assim que o capoeirista é uma presença, é um corpo que se destaca! 

 

Pode se entrever nas resultantes trazidas ao capoeirista em conseqüência desta 

prática, conexões com a expressividade do ator, utilizando procedimentos que vem de 

encontro a princípios caros ao nível pré-expressivo, preconizado pela Antropologia 

Teatral. Por esta razão, com a reflexão que se segue busca-se compreender a proposição 

da antropologia teatral, com a intenção de encontrar as conexões existentes entre a 

capoeira angola e o treinamento do ator. Treinamento que é o ponto culminante da 

antropologia teatral.  
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CAPÍTULO II 
 

 

 

A PROPÓSITO DA PRÉ-EXPRESSIVIDADE 

E DO ATOR 

 

A compreensão e o tratamento que a antropologia teatral tem dispensado às 

técnicas de treinamento do ator-bailarino constitui-se em peça fundamental neste 

estudo. Pré-expressividade, pré-expressivo e seus princípios36 são qualificativos que 

semeiam, (na tentativa de desvendar os fatores que dão vida, substancia ao corpo-

espírito do ator), um amplo universo de diálogos possíveis, mas que não perde de vista o 

ator e suas necessidades.  

 

O ponto de vista que subsidia esta reflexão, portanto, é o da Antropologia 

Teatral, estudo do comportamento cênico pré-expressivo que se encontra na base dos 

diferentes gêneros, estilos e papéis e das tradições pessoais e coletivas. Seu objetivo é 

traçar um caminho entre as diversas especializações disciplinares, técnicas e estéticas, 

que se ocupam da representação. A via de ação da Antropologia Teatral é a prática, seus 

princípios gerais são extraídos da pesquisa empírica.  

 

A Antropologia Teatral é apresentada como um estudo que busca revelar 

conhecimento que possa ser útil para o trabalho do ator37. As reflexões em torno deste 

ponto pois mostraram que entre a capoeira angola e as técnicas de preparação de atores 

e bailarinos de distintas culturas, existem diversas semelhanças em seus procedimentos 

                                                 
36 Ver Barba, 1991, 1994, 1995.  
37 Ator nesta concepção teatral é tido como ator-bailarino. No contexto desta pesquisa adotamos o termo 
ator, de modo mais generalizado, referindo-se ao intérprete da cena, não se constituindo portanto,  numa 
concepção dissonante de ator-bailarino.  
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e objetivos. Esta proximidade é um fator de vital importância para esta proposição, uma 

vez que denuncia as possibilidades de diálogo entre estas resoluções distintas. 

   

O conceito basilar sobre o qual se desenrolam as discussões da Antropologia 

Teatral a respeito do ator é que existe um nível básico de organização comum a todos os 

atores, definido como pré-expressividade. Este seria o pré-expressivo apenas um 

substrato de algo maior, o nível da expressão global percebida pelo espectador. Barba 

separa, portanto, palco e coxia, sendo o palco a expressão, o que é visto pelo espectador, 

e a coxia, a pré-expressão, o que ante-vém.  

 

O pré-expressivo na concepção do autor encerra ao mesmo tempo, um universo 

referente ao estágio de preparação e especulação do ator e uma não organização de seus 

resultados em função de um olhar ou de uma suposta significação disto diante do 

espectador. Este procedimento procura obedecer à lógica do processo, que obedece a 

leis internas de sua organização e não a uma lógica de resultados, relacionadas a uma 

organização preocupada com o que possa significar frente ao olhar do espectador 

(BARBA, 1994, pp. 154-155).             

                                                                                                                                                               

Destaca-se nesta noção do pré-expressivo, pertinente a este estudo, o fato de ser 

na instância deste nível que se opera a lapidação da energia do ator. Essa energia seria a 

qualidade da presença, uma qualidade energética inequívoca apresentada pelo ator, 

visível aos olhos do espectador e responsável pelo poder de atração que exerce quando 

está em cena. Esta presença seria atingida através de um treinamento contínuo, 

independente de personagem, caso do nível pré-expressivo, que levaria o ator, através 

de uma mobilização física, a encontrar uma organicidade que lhe emprestaria uma 

existência distinta.  

 

No âmbito da Antropologia Teatral, trabalha-se a partir de técnicas corporais e 

busca-se por vias externas – exercícios físicos – a liberação do organismo interno do 

ator, que é esta expressividade inconfundível, esta presença. Neste contexto, as matérias 

sólidas e concretas utilizadas, no caso, os exercícios físicos, não se incompatibilizam 

com uma busca da existência plena de uma vida que habita o corpo e que se transforma 

em magnetismo ante outro corpo. 
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Algo que deve ser ressaltado na teoria da Antropologia Teatral é que o pré-

expressivo seria um nível de organização presente na raiz das várias técnicas de 

representação (ocidente/oriente) e que utiliza princípios específicos para atingir seus 

objetivos. Ou seja, haveria uma conexão direta entre estas técnicas, que se assemelham 

pelos princípios. E o treinamento físico, explorando estes princípios, seria responsável 

pela expressividade do ator. 

 

Técnica é definida por Barba (1994, p. 23) como uso particular do corpo. O 

autor utiliza como referência as técnicas cotidianas e extra-cotidianas. A primeira é 

aprendida no contexto sócio-cultural e profissional do indivíduo, através de sua 

absorção passiva e utilização automatizada. É caracterizada pela utilização do esforço 

mínimo em sua execução. A segunda não respeita os condicionamentos habituais do 

corpo e estiliza o comportamento. Caracteriza-se pelo esbanjamento de energia em que, 

muitas vezes, é aplicado um grande esforço para obter um resultado mínimo. Sua 

absorção é voluntária e não se limita às fronteiras geográficas. 

 

Cotidiano e extra-cotidiano são dois universos vivenciados neste contexto do 

trabalho pré-expressivo, o primeiro servindo como ponto de partida e o outro como fim 

inevitável. Estes dois universos abrangem três aspectos relevantes na composição do 

trabalho de um ator: a personalidade, a particularidade da tradição cênica e do contexto 

histórico-cultural e a utilização de técnicas extra-cotidianas. O tipo de técnica e o modo 

como ela será utilizada podem levar ao bios cênico do ator. Os dois primeiros aspectos 

serão determinantes para as orientações que esse ator tomará no exercício de seu 

trabalho.   

 

O conceito de pré-expressivo toca em dois pontos particulares, por um lado 

aborda a desvinculação de significados entre o que realiza o ator e o que interpreta o 

espectador. O que é dito não é revestido por um gestual ilustrativo, mas exige do 

espectador um outro modo de ver, quiçá uma outra convenção. Na realização radical da 

proposição do pré-expressivo, desvincula-se a ação de qualquer significado explícito 

para o espectador, mas, ainda assim, o que a primeira vista pode levar a pensar num 

resultado despido da possibilidade de diálogo toma outro caminho. Barba (1994, p. 160) 
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observa que os exercícios de treinamento do ator transformam-se aos olhos do 

observador em ações porque sua execução atingiu um processo orgânico, deste modo, 

cada ponto de chegada coincide com um ponto de partida.  

 

O outro ponto de abordagem do pré-expressivo é o da necessidade do 

treinamento do ator, de aprimoramento técnico, do trabalho sobre si mesmo. É sobre 

este ponto que se centrará este estudo.  

 

Diz-se trabalho sobre si mesmo porque o ator precisa estar diretamente 

mobilizado, envolvido, atuando de fato, criando, realizando descobertas cujos destinos 

nem sempre serão a aplicação concreta.  

 

O treinamento [...] não ensina a ser ator, a interpretar uma 

máscara [...] ou a interpretar um papel [...] não dá a sensação de 

conhecer algo, de adquirir habilidades [...] O treinamento é o 

encontro com a realidade que se escolheu: qualquer coisa que se 

faça, faça-a com todo o seu ser (BARBA, 1991, pp. 55-56).  

 

É sobre si mesmo porque não prescinde do envolvimento do ator, porque, parte-

se do princípio de que, através da técnica, o ator vê-se concretamente incitado a superar-

se e este processo leva-o a confrontar-se com suas dificuldades e pequenas vitórias. 

 

Separar, ainda que ficcionalmente, os níveis de organização da expressão do 

ator, conduz a pensar numa supervalorização do processo em detrimento do resultado, 

no caso em questão, do espetáculo. No entanto, pode-se perceber, através das reflexões 

realizadas que a preocupação com o resultado aqui se volta para o como se chega a ele. 

Assim, saber como se alcança determinado resultado é garantir que se poderá repeti-lo e 

usufruir ao máximo de suas possibilidades no espetáculo também.  

 

É particularmente relevante para este estudo a possibilidade de um treinamento 

que mobilize diretamente o ator. Extrai-se das reflexões em torno deste universo que a 

profundidade e proposição de um trabalho atrelado à técnica, à concepção de 

treinamento apurado e consciente conduzem à autonomia, ao conhecimento e maestria 
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de suas potencialidades pelo ator. Tudo isto aliado à concepção da necessária 

justaposição de sua personalidade, possivelmente já é garantia de um labor criativo que 

perdura e se renova sem perder de vista a essência, a particularidade de quem o forja.  

 

Neste estudo, as considerações em torno do pré-expressivo transformaram-se em 

pontes prodigiosas para reflexões em torno dos diversos elementos da capoeira e sua 

conexão com o ator. Se o ator aplica o manancial histórico-cultural que traz consigo ao 

seu treinamento, por exemplo, terá a sua disposição uma fonte inesgotável de 

possibilidades, além de uma qualidade peculiar em sua expressividade. Este manancial 

é, para este estudo, de suprema importância, pois dá à cena diversidade e humanidade.  

 

O trabalho sobre si mesmo, deste modo, encontra eco e pertinência em todos os 

contextos que envolvem o ator por ser sincero e tratar da sua matéria viva. Trata-se o 

ator como um homem com nome e sobrenome, um ator que tem a sua existência posta 

em primeiro plano. Uma existência que perpassa por camadas sutis de apreensão do 

mundo que o rodeia. Seu modo de apreender o mundo não é colocado de lado, é parte 

integrante de seu processo criativo. É deste modo que também acontece na capoeira.  

 

Um treinamento envolvendo estes componentes deve, no entanto, possibilitar ao 

ator um ir além do assimilado e dominar de fato o saber técnico – e não ser dominado 

por ele – e dessa maneira se constituir em benefício para os envolvidos nesta história: 

ator, capoeira, espectador, espetáculo.  

 

Nesta incursão pelo pré-expressivo, tentando compreender suas peculiares 

conformações, observa-se que fascina Barba a técnica oculta e a visão artesanal que 

anima o ator em cena. Assim, segue ele como um menino que perscruta por trás da 

cortina os truques realizados por um mágico e não se contenta em ser um mero 

espectador. Certamente o que traz este generoso perscrutador é um mote para muitas 

outras excursões em torno de um interesse comum: o ator e o espetáculo – o teatro. A 

gestação desta obra, neste caso, não pode ser desprovida dos cuidados devidos na sua 

germinação e estes cuidados não cessam nunca, são constantemente ativados pelas 

variantes que subjazem ao fazer teatral.  
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O trabalho sobre o pré-expressivo (e aqui se faz uma transgressão, somente a 

título de ilustração, aludindo a alguns prefixos bem conhecidos de cada dia, e que são 

essenciais no cotidiano) assim como pré-natal, pré-escolar, pré-nupcial, prenuncia bons 

resultados e, ainda que, não seja sua intenção primeira, o resultado adquire na 

perspectiva do trabalho do ator um vínculo indissolúvel, onde um e outro estão 

cooptados. Seguem resultado e processo como faces de uma mesma moeda numa  

situação em que o ator é condutor e conduto da obra. 

  

 Atingir este estado, no entanto, requer o percorrer de alguns caminhos 

específicos, caminhos estes que como eco, apesar de suas variações, mantêm um eixo 

comum; princípios que são recorrentes independentes do formato estético que venham 

assumir.  

 

Os princípios pré-expressivos da vida do ator não são algo frio 

concernente às forças físicas que movem o corpo [...] Trata-se de 

uma psicotécnica cuja finalidade não é a de influenciar a psique do 

ator, mas o seu dinamismo físico [...] Para encontrar a técnica 

extracotidiana, o ator não estuda fisiologia, mas cria uma rede de 

estímulos externos aos quais reacionar com ações físicas 

(BARBA, 1994, p. 57). 

 

Para atingir a expressividade desejada, o corpo deve sofrer alterações. Estas são 

provocadas por intervenções definitivas, ancoram-se em pressupostos determinados. 

Para a Antropologia Teatral, estas intervenções orientam-se pela alteração de equilíbrio 

à procura de equilíbrio precário ou de luxo; a dinâmica das oposições; uso de uma 

incoerência coerente; e utilização de equivalência extra-cotidiana.  

 

 Analisando estas linhas de ação e as suas derivações, observa-se que estão 

inseridas em diferentes dimensões nas ações da vida cotidiana, mas é a exploração de 

maneira extraordinária que as coloca no lugar que ocupa.  O grau e a intensidade extra-

cotidiana com que estas linhas de ação são acionadas, conduzem ao despertar da 

presença do ator. Cabe discorrer sobre como se verifica na prática a atuação a partir 

destas linhas de ação fazendo, quando necessárias, pontuais conexões em torno de suas 

conformações na capoeira. 
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Coerência Incoerente 
 

Coerente e incoerente são dois estágios comumente visitados pelo ator. Ser 

incoerente é uma premissa para avançar diante dos limites estabelecidos e ser coerente é 

necessário para demonstrar a validade de sua infração. A incoerência coerente seria um 

dos princípios recorrentes do trabalho do ator e caracteriza a ambivalência própria do 

treinamento: ser incoerente por conformar o corpo através de processos que não 

pressupõem a comodidade e a economia; e coerente por também pressupor organicidade 

em sua atuação.  
 

O importante deste princípio recorrente é que permite a transformação do 

conhecido em inusitado e depois se apresenta como uma contra-proposta, abrindo 

possibilidade de diálogo. Traz nas entrelinhas: mesmo quando os atores trabalham em 

processos altamente codificados, suas ações podem ser consideradas coerentes se estes 

são capazes de reproduzir os mesmos processos de organicidade cotidiana, ainda que 

seja em outra circunstância.  

 

Esta aparente contradição – codificação e organicidade – encontra-se favorecida 

na técnica da capoeira. Absolutamente codificada, a capoeira possibilita ao seu 

praticante atuar com desenvoltura dentro da estrutura codificada que propõe, 

conduzindo o corpo a disposições extraordinárias. A constante flexibilidade dos joelhos 

e o encolhimento do corpo exigidos nesta prática, assumem, aos poucos, conformações 

absolutamente orgânicas.  

 

É comum por exemplo, pensar-se que o capoeirista não atua com técnica, que a 

coerência com que seu corpo age, é algo pouco estilizado e que está mais relacionado a 

sua habilidade individual. Não se descarta este elemento é claro, mas verifica-se que a 

técnica da capoeira propicia ao corpo do praticante uma tal organicidade de suas ações 

incoerentes que pode, algumas vezes, ver-se ocultada.  
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Apesar da via extra-cotidiana, pretende-se que a expressão encontrada, a ação 

realizada, obtenha uma credibilidade mesmo sendo ela diversa do cotidiano. Ao buscar 

uma técnica, o ator busca um resultado semelhante ao alcançado com a capoeira. Apesar 

de artificializar seu corpo, espera que a organicidade de suas ações permaneça, ainda 

que numa circunstância extraordinária. Ele busca uma outra coerência a fim de que, 

possa estabelecer o diálogo com o outro. Este entendimento exige que toda ação 

inicialmente incoerente desenvolva-se no sentido de chegar a uma nova coerência. 

Atingir esta coerência requer, de modo geral, uma prática longa e contínua, somente 

através desta insistência o corpo vai acomodando-se à nova realidade sugerida. Este 

novo agir do corpo traz conseqüências visíveis e potenciais. Sem abusar da coerência 

em que está o corpo inicialmente ancorado, não há como atingir o nível de apreensão de 

uma técnica extra-cotidiana.  

 

A coerência atinge um estado crível da ação extra-cotidiana porque opera 

através da transposição de estados equivalentes da ação cotidiana. A equivalência está 

relacionada com uma reconstrução de organicidade: ao invés de imitar algo real 

procura-se recriar sua relação dialética, não necessariamente nas mesmas circunstâncias, 

pois este processo tem como premissa a transposição de forma, energia e não a 

imitação.  

 

 

Equivalência  
 

A equivalência, atingida através das várias conformações possíveis que o corpo 

do ator pode chegar, encontra na capoeira configurações que extrapolam o limite 

geográfico do corpo-mente, mas que são igualmente inspiradoras para seu universo de 

intérprete.       

       

Quando a capoeira recria as condições de uma existência de rua, com todos os 

seus princípios, transformando-as em táticas de jogo (como é o caso de grande parte das 

estratégias de ataque e defesa da capoeira angola)38, em que artifícios como a covardia, 

a traição, a falsidade, são utilizados com tamanha adequação sem causar estranhamento, 
                                                 
38 Ver Da Matta, 1993. 
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é de uma transposição equivalente de que também se está falando. Igualmente 

equivalentes se encontra a disposição de luta e de jogo. Como afirmar se a luta não é 

jogo, se ele potencializa elementos equivalentes?  

 

Num procedimento equivalente não se busca copiar, sabe-se que não se está 

trabalhando com a realidade pela própria impossibilidade de sê-la. A realidade, neste 

contexto será sempre representada, através de procedimentos que tenham a mesma força 

e a mesma eficácia.  
 

 Trabalhar segundo este processo implica abandonar a espontaneidade já que o 

caminho da equivalência é um caminho de quebra de automatismos. Para Barba (1995) 

sem a quebra de automatismos não há expressão, no entanto, sua simples ruptura não 

significa a expressão. Ou seja, é preciso guiar-se no sentido de apreender de modo 

proveitoso as distintas circunstâncias resultantes de uma ou outra ruptura. 

 

 

Equilíbrio 
 

O equilíbrio, constitui-se, dentro deste contexto, como uma outra orientação 

determinante para ativar a qualidade da presença do corpo do ator.  

 

[...] a característica mais comum dos atores e dançarinos de diferentes 

culturas e épocas é o abandono do equilíbrio cotidiano em favor de um 

equilíbrio [precário] ou extracotidiano (BARBA, 1995, p. 34).  

 

 O equilíbrio é utilizado de modos variados na vida cotidiana e extra-cotidiana, 

exigindo níveis distintos de mobilização do corpo. O equilíbrio cotidiano seria aquele 

que trabalha em prol do pouco comprometimento da constância e energia corporal. 

Equilíbrio extra-cotidiano, luxo ou precário seria uma deformação das técnicas 

cotidianas de andar, mover-se através do espaço e manter imóvel o corpo que explora 

os pontos limites de sustentação do corpo, indo além da estabilidade encontrada.  
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Quanto mais complexo for o movimento mais o equilíbrio é ameaçado. Como a 

tendência do corpo é naturalmente encontrar pontos de apoio para manter-se ereto, ele 

realiza uma série de novas articulações musculares para não cair. Como conseqüência 

destas tensões, outras frentes são abertas neste corpo, outros músculos e lugares são 

trabalhados e estes se dilatam, pois, a tendência do corpo é ceder, ou melhor, encontrar 

a melhor solução para este novo problema. O corpo vive uma outra experiência que o 

faz trabalhar, empregar mais energia e força que numa situação habitual.  

 

O excesso de trabalho e emprego de energia implode o corpo do ator bailarino 

dando-lhe contornos expressivos e uma presença cênica. Neste caso, a tensão é benéfica 

para o ator, pois é vista como dinamismo. Os ajustes realizados pelo corpo parecem 

funcionar como um eterno quebra-cabeça em que uma ação corporal sempre provoca 

um novo reajuste do equilíbrio. É explorando e ampliando estas possibilidades que o 

ator encontra matéria e condições para ser espetacular.  

 

Perceber e trabalhar as diferentes disposições que o corpo realiza numa situação 

de equilíbrio precário dará ao corpo do ator a condição incomum de familiarizar-se com 

a complexidade de conformações que o corpo pode adquirir e tirar proveito delas. 

Quanto mais o ator se distancia do equilíbrio cotidiano, mais estilizada é sua atuação e 

maior resistência adquire. A resistência provoca ação e reação, não somente na 

musculatura do corpo. É possível visualizar e reconhecer os efeitos causados por esta 

resistência de longe, pois os pontos em que o corpo resiste crescem diante dos olhos de 

quem vê. Mexer com o equilíbrio é também alterar a dinâmica com que o corpo é 

cotidianamente visto. Sua alteração provoca uma espécie de expectativa, de apreensão 

de queda, um espanto diante do inusitado.  

 

Ampliando-se novamente esse ponto de reflexão para o universo da capoeira, 

será possível discorrer sobre a feição peculiar que o equilíbrio assume neste contexto. A 

perspectiva do olhar externo, que denuncia o estado precário de acomodação do corpo, é 

um ponto de vista apropriado para aludir ao equilíbrio na capoeira. 

 

Capoeira é maré que a rede não alcança, que embala peixe c’um sua dança.  
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Esta é uma imagem muito facilmente relacionada ao capoeirista: o homem que 

dança, um andar gingado, o corpo malemolente que não repousa, portanto, em um só 

ponto. A ficção é plena de personagens, associados ao capoeirista, que são reconhecidos 

justamente pelo seu andar meio largado, enganosamente desprovido de gravidade ou 

vontades. Estes personagens revelam sua presença mesmo na penumbra de uma rua 

deserta ou na confusão entre muitos transeuntes. Na distância física dos olhos, 

impossível não reconhecê-los. Mas afinal, onde repousa o equilíbrio do capoeirista? 

Este corpo balouçante é de fato um corpo sem resistência? 

 

A figura do corpo balouçante do capoeirista serve para aludir a esta imagem em 

que um corpo, apesar de encontrar-se em uma situação de precariedade, faz pensar que 

não existe equilíbrio ou gravidade nenhuma. O capoeirista trabalha em função de 

proteger seus flancos e toda parte frontal do corpo, existe aí toda uma contenção em que 

pontos como as regiões do abdômen e centro do peito são pontos de atenção. A grande 

utilização das pernas – a condição geral dos joelhos sempre flexionados – concentra 

grande parte da atenção e força nos quadris, mais precisamente na região do abdômen, 

abaixo do umbigo. 

 

 O aparente balouçar do capoeirista é resultante de um equilíbrio que se mantém 

a partir do apoio nestes dois centros. Deste modo, assim como a árvore que por estar 

enraizada na terra, pode balançar-se ao sabor do vento sem se preocupar, o capoeirista 

balança-se com apoio firme em seu centro, seu abdômen, propiciando a exploração do 

equilíbrio em diversas circunstâncias.  

 

A posição básica do capoeirista requer pernas ligeiramente flexionadas, com 

peso sobre os joelhos, pés paralelos e abertos à largura do quadril, os braços são 

colocados à frente do corpo com cotovelos dobrados à altura das costelas e mãos à 

altura do rosto. Esta posição é apenas uma posição de saída, o corpo do capoeirista 

nunca está visivelmente estático, os braços realizam a todo tempo um movimento semi-

circular de afastar e repelir para dentro e para fora à frente do corpo entre a cintura e a 

cabeça. 
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Apesar dos pés partirem da posição paralela ao quadril, estes devem evitar 

permanecer por muito tempo na mesma linha e juntar-se. Devem ser mantidos de modo 

tal que, um substitua ou contraponha-se ao outro, sem alterar seu equilíbrio. Pode-se 

comparar este jogo de pés a um andar cambaleante e cadenciado cujo ritmo não é, 

definitivamente, invariável. Ele mescla diversas células rítmicas conforme dialoga com 

o adversário. Este é um equilíbrio, portanto, que se mantém e se retira como um andante 

em perna de pau, com a vantagem de não ser rígido e reto.  

 

 O capoeirista mantém-se com peso apoiado sobre os dois joelhos levemente 

flexionados e em constante movimento, o que envolve as ações de avançar e recuar para 

frente e lados. O peso do corpo desloca-se descrevendo um triângulo no chão, onde um 

de seus vértices estará sempre por completar-se. Assim os dois pés na posição inicial – 

paralelos e joelhos flexionados – realizam o seguinte movimento: deslocamento do peso 

para o lado, um dos pés vai para trás a fim de cobrir o vértice do triângulo, novo 

deslocamento para o lado, desta vez para o oposto, o pé que foi para trás retorna ao 

lugar anterior enquanto o outro pé ocupa o lugar deixado e assim sucessivamente. O 

tronco acompanha a movimentação como um todo. 

 

Este deslocamento a partir da posição básica do capoeirista conduz à ginga, 

célula básica de movimentação do capoeira. A ginga 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 ao golpe, desviando-se em sentido 

contrário à sua saída ou recuando. Estas esquivas prescindem, na maioria das vezes, de 

um equilíbrio cotidiano, tendo sempre a inversão do equilíbrio como premissa. 

 

A ginga obriga o corpo do capoeirista a nunca ficar parado e sempre estar pronto 

para agir quando solicitado. Interessante notar que a dança, atribuição muitas vezes dada 

à movimentação do capoeirista, verifica-se muito mais na forma em que se apresenta, 

ou seja, em seu resultado, do que em algo que se refira a uma construção coreográfica 
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prévia. O capoeirista dança porque tem que dar conta de uma ampla gama de 

solicitações. 

 

A influência do elemento externo é determinante para a composição desta dança, 

pois toda evolução é realizada em função do outro capoeirista que ele traz enquanto 

realidade, assim como todo contexto do jogo. O capoeirista quando ginga, portanto, não 

amortece sua ação. Seu deslocamento é calculado enquanto força, impulsão e eficácia, 

enquanto ginga trabalha e medita. Ao gingar, o capoeirista convive tranqüilamente com 

a manutenção de um ritmo interno e a mutação do ritmo externo. Este equilíbrio de 

ritmos é algo necessário, sob pena de perder de vista o adversário, seus pontos de 

desequilíbrio e conseqüentemente sua supremacia sobre ele. 

 

O capoeirista utiliza sempre braços e pernas como eixos, o chão, ao contrário do 

que se possa inferir, é mola propulsora, pois em diversos momentos, mãos, pernas e 

cabeça, tocam o chão e o tem como apoio. A maior parte dos golpes da capoeira 

(ponteira, chapa, rabo de arraia, martelo, contra-chapa, tesoura, corta-capim) parte da 

impulsão, do eixo para o alvo pretendido, devendo cair novamente num outro ponto de 

equilíbrio, para novamente partir da impulsão para o ataque. 

 

  Encontramos a alternância de apoio do corpo ora num lado, ora num outro, ora 

num ponto, ora num outro, nas diversas variantes de golpes da capoeira. Este apoio é 

mudado constantemente seja de modo brusco, seja suavemente. O equilíbrio que 

sustenta o capoeirista é a todo tempo ameaçado, no entanto, o desequilíbrio é a 

passagem para um outro equilíbrio e esta é sua busca constante, a um equilíbrio sucede 

outro e outro. Este equilíbrio dinâmico39 exige deslocamento constante e contenção.  

 

O capoeirista procura evitar a queda e o chão, ainda que isto possa ocorrer pelo 

golpe do adversário que, por sua vez, tenta desarmá-lo de modo tal que este caia. Não à 

toa, a rasteira é um dos golpes característicos e perigosos da capoeira. A rasteira 

corresponde à ação de arrastar, deslocar, roçando o chão, com a lateral do pé, tal qual 

um gancho, o pé do outro de maneira imprevista, de modo que não consiga manter-se 

                                                 
39 Para Barba (1995, p.40), o equilíbrio dinâmico do ator, baseia-se nas tensões do corpo. É um equilíbrio 
em ação: isso gera a sensação de movimentos no espectador mesmo quando só há imobilidade. 
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em equilíbrio e caia. Neste caso, cair significa ficar totalmente desarmado sem apoio 

possível.  

 

O meu facão bateu em baixo, a bananeira caiu.  

Cai, cai bananeira, olha aí,  

a bananeira caiu. 

 

Baraúna caiu quanto mais eu, quanto mais eu,  

quanto mais eu que sou de angola[...]  

 

Ave Maria, meu Deus, eu nunca vi casa nova cair,  

nunca vi casa nova cair. 

 

Nem sempre a rasteira leva ao chão, o fato de desequilibrar momentaneamente o 

adversário muitas vezes é o suficiente para sobressair-se sobre ele. Ser desequilibrado 

na capoeira tem o sentido exato de ser desarmado em sua possibilidade de reação a 

qualquer ataque do adversário. É por isto que encontrar diferentes pontos de apoio em 

todas as situações possíveis é sua condição primeira. Uma das tarefas iniciais do 

capoeirista, portanto, é aprender a cair sobre o apoio dos braços ou pernas ou de ambos 

sem desmoronar no chão. 

 

Este jogo de equilíbrio do capoeirista assemelha-se a uma negociação com as 

forças envolvidas na operação de conduzir o corpo para este ou aquele ponto. Percebe-

se que a capoeira não renuncia a nenhuma solução possível em termos de conformação 

que o corpo venha a tomar no exercício do jogo. Durante este exercício, o capoeirista 

atua entre os níveis alto, médio e baixo, as laterais, as diagonais, pontos dianteiros e 

traseiros. Numa seqüência que envolve a aplicação dos golpes: meia-lua, maldade, 

chapa-de-costas e ponteira40, por exemplo, encontramos a atuação no nível alto 

combinado com a dianteira, seguida pelo nível baixo, o médio combinado com diagonal 

e traseira, retornando ao alto, finalizando na dianteira.  

 

Esta coexistência de variadas conformações do corpo exige grande 

comprometimento do equilíbrio, força e controle do capoeirista, que precisa concentrar-
                                                 
40 Vide figura. 
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se na ação que, na maioria das vezes, desencadeia outra totalmente inesperada. 

Permanecer no equilíbrio precário para o capoeirista, não é, portanto, algo 

extraordinário, integra sua práxis de maneira prodigiosa.  

 

 

Oposição 
  

[...] O ator desenvolve resistência criando oposições: essa 

resistência aumenta a densidade de cada movimento, dá ao 

movimento uma maior intensidade energética e tônus muscular. 

Mas a amplificação também ocorre no espaço. Por meio da 

dilatação no espaço, a atenção do espectador é direcionada e 

focalizada e, ao mesmo tempo, a ação dinâmica do ator torna-se 

compreensível (BARBA, 1995, p. 84). 
 

 Operando através da tensão entre técnicas cotidianas e extra- cotidianas o 

corpo do ator tem como resultado a vivacidade. Na oposição, as forças contraditórias 

são utilizadas simultaneamente e assim, opor é irremediavelmente resistir. Esta 

resistência provocada pela oposição conduz a um dos pontos vitais da técnica de 

trabalho no pré-expressivo: a vida.  

 

O trabalho a partir do princípio da oposição envolve uma série de conexões que 

simplifica, omite, retém, sintetiza as ações realizadas pelo ator. Neste processo, mais 

uma vez é visível a possibilidade de reconstrução, de ingerência do ator sobre os 

elementos que lhe são disponíveis. A oposição conduz à eliminação e à ocultação de 

força e esforços visíveis. Ela simplifica ao eliminar alguns elementos e destacar outros.   

 

Pode-se omitir também ampliando a ação no espaço, o que acontece através da 

recusa, da negação. Um dos recursos utilizados pelas práticas extra-cotidianas orientais 

para ampliar o gesto, é iniciá-lo na direção oposta à qual finalmente será levado 

(BARBA, 1995, p. 177).  O seu propósito é ampliar o gesto, a ação, sublinhá-lo, 

desenhá-lo de modo que se possa de fato percebê-lo em sua integridade. Esta forma de 

realizar a ação é quase um mirar auscultando, em que o afastamento do objeto é 
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necessário. Este recurso extraordinário realmente amplia e delimita o percurso do gesto, 

dando-lhe singularidade e desenho objetivo no espaço.  

 

Este expediente da negação do gesto como premissa, seja para ampliá-lo, 

destacá-lo ou escamoteá-lo, é também um procedimento, recorrente na capoeira, desde 

seus princípios às suas formas. O princípio da oposição é basilar na capoeira. Seu 

princípio maior se fundamenta na idéia da negação, ou melhor, da negativa.  

 

 A negaça, como é chamada, caracteriza a habilidade do capoeirista em 

negacear seu golpe, ou seja, refere-se à sua habilidade para confundir o adversário, 

escamoteando sua verdadeira intenção através de ação em sentido contrário ao seu real 

objetivo. Durante muito tempo, esta foi a característica principal desta prática, chegando 

a se constituir em seu princípio fundador. Quanto mais o capoeirista conseguisse 

negacear seus golpes cozinhando o adversário, mais se sobressaía sobre ele. Seu 

objetivo era levar o outro a pensar que sua aparente disposição em sentido ou direção 

oposta a si, significava estar salvaguardado do golpe, quando na verdade, era um modo 

particular de preparar o ataque. 

 

[...] Consistia a negaça, na movimentação das articulações dos braços, 

mãos, joelhos, pés, tronco, e cabeça, isolados ou em conjunto, formando 

o que se chamava de jogo-de-corpo, e cuja finalidade principal era burlar 

a atenção do lutador, para pegá-lo desprevenido [...] A Negaça era a 

essência da luta. Quem negaceava com desenvoltura... dava sempre seus 

golpes com segurança, nos pontos visados, e se esquivava, com maestria, 

dos golpes desferidos pelo adversário [...] Desnorteava o contendor, 

impossibilitando-o de perceber o lugar que visava bater [...] mudando 

sempre de ponto ou dando a impressão de bater em retirada (MOURA, 

2001, pp. 77-79). 

 

Recuar e avançar, esconder e mostrar, descer para subir, fechar e explodir, ir e 

não ir. São muitas das operações realizadas pelo capoeirista. O princípio da oposição 

integra as ações do capoeirista em sua totalidade, nenhuma movimentação ou golpe é 

executado de forma direta, todos pressupõem uma ação que contesta a outra. Esta 

premissa pode ser observada já em sua estratégia de ataque: surpreender o outro. Toda 
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sua movimentação é organizada de forma que direção, foco, energia e força encontrem-

se sempre em uma situação de oposição. Manter-se em movimentação constante, 

alternando o eixo do corpo ora num ponto, ora noutro, esta é a rotina do capoeirista. Os 

golpes da capoeira descrevem trajetórias que mesclam força e vagarosidade, foco e 

dispersão, continuidade com ruptura. Quanto mais domínio tem o capoeirista do uso 

destas oposições, mais este prevalece sobre o adversário.  

 

A movimentação da capoeira que, muitas vezes parece fluida, acompanhando a 

organicidade do corpo do praticante, ancora-se em contradições particulares, 

provocadas por tensões no centro do corpo (abaixo do umbigo) e nos eixos eventuais 

(joelhos, braços, pescoço). Estes eixos encontram-se, de modo geral, sobre pés, pernas, 

joelhos, braços, mãos, ombros, cabeça. Algumas vezes, combinam-se entre si como no 

caso dos pés, em que, necessariamente, joelhos e pernas são envolvidos, não impedindo 

que o eixo recaia mais sobre os joelhos ou pés ou num ponto específico deles. Também 

no caso das mãos outros membros são automaticamente envolvidos; elas conjugam-se 

com cabeça, pernas e ombros41. É desnecessário dizer que todos os eixos ancoram-se 

em condição precária de equilíbrio.  

 

Esta condição exige que o praticante apóie-se em uma perna flexionada com um 

tronco curvado para frente e um pé levantado à altura do joelho para daí, golpear o 

adversário com o pé que está no chão, por exemplo, realizando uma inversão total de 

posições42. A posição em pé para o capoeirista, de modo geral, combina uma força que 

empurra o chão dirigindo-se para o alto, portanto, valendo-se da lei da gravidade que 

empurra pra baixo, com a necessidade da impulsão, pois na realidade este empurrar é 

apenas um recuo para avançar, já que o capoeirista,43 com esta ação, adquire impulso 

para  afastar-se do chão.  

 

A capoeira de modo geral, subverte o nível alto, médio e baixo, comumente 

utilizados nesta ordem de classificação. Neste universo, a hierarquia do alto é quebrada 

em função de uma profícua mistura de níveis. Assim, como na execução de uma meia 

lua de compasso: movimento realizado com as duas mãos do praticante, com braços 
                                                 
41 Mostrar ilustração como dois exemplos. 
42 Mostrar ilustração. 
43 Idem. 
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esticados, estas apoiadas sobre o solo, à altura e na largura dos ombros, enquanto que 

uma perna, também esticada, mas não rígida, apóia toda a planta do pé no solo, a outra 

se encontra no ar, esticada no prolongamento da coluna, riscando de fora para dentro, 

uma meia-lua44. Mãos e perna empurram o solo enquanto o tronco tenta resistir à 

gravidade que o empurra para baixo, em meio ao movimento giratório realizado, cujo 

eixo central, encontra-se no quadril do praticante. Toda esta subversão custa força, 

contenção e apresenta farta gama de oposições. A aparente simplicidade do girar que se 

assemelha ao movimento de um parafuso, retém o ímpeto do corpo em girar de uma só 

vez ou de cair; combina a fluidez do giro com o vigor de sua sustentação. 

 

A oposição entre uma força que empurra a ação e outra que a 

retém se traduz em uma série de regras que contrapõem uma 

energia usada no espaço a uma energia usada no tempo (BARBA, 

1994, p. 49).  
 

A contenção do espaço não impede que a ação se prolongue; ao invés de 

destituir-se, espalha-se, dilata-se. Este processo se caracteriza pela oposição de duas 

forças: empurrar e reter. Empurra-se porque ainda existe potencial para ir além e retém-

se porque não se pode ir além. Energeticamente o gesto não se retém e dá a impressão 

de continuar, pois o corpo está ali pronto para seguir à primeira oportunidade.  

 

A orientação segundo o princípio da oposição será sempre benéfica à ação do 

ator, funcionará como elemento colaborador e provocador de novas conformações, 

principalmente se esta orientação conduzir-se com a plenitude que apresenta na capoeira 

em que recuar é reunir forças, uma grande retirada é sinal de uma grande retomada, e a 

pressão é fomento para reação. É através desta imagem, misto de estratégia e ação 

complementar, que se dá o uso do princípio da oposição pelo capoeirista.  

 

Energia 
 

É um conceito óbvio e difícil. Podemos associá-lo ao ímpeto 

externo, ao grito, ao excesso de atividade muscular e nervosa. Mas 

                                                 
44 Idem. 
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ele também se refere a algo íntimo, algo que pulsa na imobilidade 

e no silêncio, uma força retida que flui no tempo sem se dispersar 

no espaço (BARBA, 1995 p. 81). 

 

Energia, no contexto da Antropologia Teatral, consubstanciada em força e vigor 

é, sobretudo, controle. Controle que demanda conhecimento de potencialidades, logo 

trabalho. Barba explica que trabalho é o termo comumente utilizado para definir 

energia pelo fato de ser ela justamente a reunião destas duas dimensões: capacidade 

para realizar trabalho e resultado de trabalho. Capacidade para realizar trabalho significa 

literalmente estar pronto para agir conforme as necessidades, possuir potencial 

condição. Este estar pronto é conseguido exatamente a partir de um trabalho que coloca 

o corpo em tal condição.  Esta condição é inequívoca e perceptível, é a energia 

personificada.  

 

 Tornada algo concreto, forçosamente necessária para revestir e dar foco ao ator, 

a energia é uma espécie de qualidade que dá ao corpo ou parte dele, destaque dentre 

outros corpos. A energia é atingida pelas tensões/contenções e não pela expansão de 

movimentos no espaço. Para potencializá-la é preciso ter um domínio preciso das 

posições do corpo e bem distinguir as tensões suaves e fortes. Apesar de parecer 

intangível, essa qualidade é conseguida por exercícios concretos e tangíveis, ela é 

moldável e bem utilizada no cotidiano e no extra-cotidiano.  

 

A energia não se prende a estereótipos ou convenções culturais, não podendo ser 

vista, por exemplo, como uma via que cobre dois pontos, o forte e o fraco, o masculino 

e feminino, porque é muito mais que isso. A energia estaria mais ligada a classificações 

universais como as polaridades ânima e ânimus – forte e suave, em que o percurso entre 

uma polaridade e outra por si só, conduz a variadas gradações qualitativas.  

 

Esta qualidade seria responsável pela vivacidade, pela presença-vida de um 

corpo. Energia e presença são vistas por Barba (1995) como faces da mesma moeda. 

Em suas reflexões, ambas aparecem como qualidades resultantes de intencionalidade, 

controle muscular, de tempo e espaço, realizada pelo ator, percebida a olho nu. É o que 

diferencia e destaca substancialmente uma ação de outra, um capoeirista de outro. Ter 
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presença para um ator é ter uma qualidade especial que o faz único e incandescente. A 

presença do ator denuncia a presença de um trabalho realizado no pré-expressivo. A 

energia, resultado de trabalho, revestida no corpo do ator, é vista como esta presença, e 

não se chega a ela se não há controle desta energia. 

 

Moldar a energia significa manipular o foco para o ponto desejado. Aparecer e 

desaparecer ante o olhar do outro, tornar grande o pequeno detalhe, invisível o 

desnecessário. Estas são conseqüências da manipulação da energia, numa situação 

extra-cotidiana. São diferentes, portanto da sua utilização para as atividades que o dia-

a-dia nos impõe e para as quais não precisamos estar atuando sobre ela, pois 

automaticamente o corpo faz este trabalho de selecionar a quantidade de energia certa 

para esta ou aquela atividade.  

 

No caso do ator, cujo corpo é o organismo que comunica sua arte, a consciência 

e conseqüente modulação desta energia, lhe são benéficas, pois, podem fortalecer sua 

presença diante do olhar do espectador. A energia utilizada em excesso pelo ator, não se 

constitui num despropósito; trabalha-se com mais energia para se produzir mais 

energia. 

 

Longe de ser algo impalpável, o trabalho com a energia encontra justa aplicação 

no universo das práticas extra-cotidianas. O resultado alcançado com a energia 

despertada não se restringe a um destaque frente ao olhar do outro, ela atua nos níveis 

de percepção do corpo e o mantém pronto, o que, para a condição do ator, é 

recomendável. Na capoeira è preciso estar em guarda para atuar, sob o risco de ser 

atingido. Já o ator, se não estiver em guarda, ou melhor, pronto, corre o risco de não ser 

atingido pelo que diz o outro. A prática da capoeira em seu dia-a-dia objetiva: 

 

[...] desenvolver a capacidade de estar presente no momento exato 

da ação. Este tipo de presença é importante para atores que 

desejam ser capazes de recriar, toda noite, esta qualidade de 

energia que os torna vivos aos olhos do espectador (BARBA, 

1995, p. 197).    
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A condição e imagem do corpo pronto referindo-se ao ator conduzem à sua 

existência múltipla. Para isto seu corpo-mente deve estar absolutamente integrado, sob 

constante atenção, o que antecede a ação propriamente dita não é a imobilidade, mas 

uma evolução silenciosa de passos, o que representa quase uma comunhão de tempos 

entre o que se apresenta e o que está por vir.  

 

Tal como os praticantes da capoeira, o ator realiza ações num presente a partir de 

estímulos externos, necessita então, estar atento, pois toda ação resulta numa reação e 

este precisa estar em guarda, ou melhor, estar pronto. Para Yoshi Oida (2001, p. 71), 

duas coisas concorrem para uma boa atuação: domínio técnico e fluidez mental. Ambas 

são resultantes de trabalho. Domínio técnico para que possa explorar as ferramentas de 

que dispõe, fluidez mental para compreender, apropriar-se e recriar com os instrumentos 

de que dispõe. A capacidade para atender às solicitações na cena e no processo de 

treinamento, refere-se exatamente a este estar pronto. Atuar, estar num palco 

interpretando uma obra, requer a utilização de uma série de ferramentas que precisam 

estar disponíveis quando requisitadas, quanto mais estas ferramentas-recursos estiverem 

disponíveis, melhores serão os resultados alcançados neste encontro do ator com a obra.  

 

Ao se discorrer sobre energia corre-se sempre o risco de desembocar na magia, 

em algo que escapa à solidez. No contexto do pré-expressivo a energia é inserida numa 

dimensão que envolve controle e atenção, fisicalidade e animação. Ergue-se o pano! 

Mostra-se que energia é coisa de perito, não de mago. Ela constitui-se como algo visível 

que diz respeito à percepção de algo em potencial, virtual, que comporta matéria e 

imprime contornos diferenciais às ações do ator. No caso do capoeirista, esta energia 

absolutamente visível é muitas vezes confundida com algo provocado por uma ação 

externa a sua prática, no entanto, uma olhada mais atenta, mostra o nível de sua atuação.  
 

Contendo o movimento, controlando sua intensidade e alcance, o capoeirista 

adquire a capacidade de estar pronto para agir conforme a situação que se apresente; 

metamorfoseando um golpe em outro, recuando ou atacando prontamente. É 

interessante notar a quantidade de mitos existentes na  capoeira que, de modo geral, são 

notáveis por serem exímios nesta prática. São quase fantásticos. O termo fantástico não 

é utilizado à toa, se refere exatamente à qualidade de quase magia. Alguns fantásticos 
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praticantes da capoeira são considerados mais que capoeiristas, mas sim feiticeiros que 

se fazem desaparecer num momento de grande aperto, personificar-se em vários 

momentos ao mesmo tempo, enfim são capazes de feitos extraordinários. 

  

Bem, sem entrar na seara da religião, que é um capítulo considerável e 

importante, mas sobre o qual não há espaço para conjecturar, além de não ser o alvo 

deste estudo, será significativo realizar uma reflexão em torno de aspectos concretos de 

alguns “feitos mágicos” da capoeira à luz do contexto energético do qual fala a 

Antropologia Teatral.  

 

Não se pode falar de magia e façanha, em se tratando da capoeira, sem falar de 

Besouro Mangangá, que é uma das figuras mais emblemáticas deste universo. A 

Besouro é atribuída a capacidade de desaparecer diante do adversário em momentos 

cruciais de uma luta e outros feitos incomuns.  

 

Besouro de Santo Amaro (BA), Besouro Cordão de Ouro, Besouro Mangangá, 

Besouro Preto ou simplesmente Besouro é o nome pelo qual é chamado o maior mito da 

capoeira em termos de magia e valentia. Como ele, não há outro. Não se sabe ao certo, 

se existiu um Besouro ou vários e se por acaso a variedade de nomes é apenas uma das 

muitas maneiras pelas quais ficou conhecido. Sabe-se que sua área de atuação foi Santo 

Amaro e que polícia com ele não tinha vez. E foram, principalmente, seus banzés com a 

polícia que fez sua história.  Besouro conseguia se safar de todo tipo de trairagem, de 

toda emboscada. Conseguia derrotar todos os adversários, fosse um homem ou vinte. 

 

 “Escapar sempre”, Besouro levou este lema do jogo para além de seus limites 

possíveis, a ponto de superar as referências de tempo e espaço da assistência. 

Dominava, ele, suficientemente sua arte a ponto de conduzir o adversário 

estrategicamente aonde quisesse, confundindo-o inclusive, sobre espaço e tempo. 

Possuía Besouro a capacidade de moldar e manipular sua energia de modo tal, a ponto 

de seus feitos parecerem extraordinários diante do adversário. Por mais proteção que 

tivesse, se não dominasse as artes e a artimanha de sua técnica, certamente, não gozaria 

de tantos benefícios.  
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O capoeirista trabalha todo o tempo com a contenção de suas forças, mostrando 

apenas uma pequena parte de sua real potencialidade.  Nenhuma ação é realizada no 

limiar de suas forças. Os golpes utilizados devem potencializar força suficiente para 

derrubar o adversário, mas não atingi-lo. O freio – como podemos chamar este ato de 

conter muito mais que explodir, de nunca usar 100% de seu potencial, seja de 

movimento, seja de força, no máximo 80%, se resguardando para uma próxima ação – 

dilata o corpo do capoeirista, dá-lhe impulsão e produz uma quantidade de energia 

circundante extremamente benéfica para sua interlocução com o adversário, pois o deixa 

vibrante e embalado pelas ondas de pressão provocadas por esta contenção.   

 

A finalização de um golpe contém virtualmente um outro pronto para ser 

aplicado em caso de necessidade, isto faz com que ocorra uma onda de pressão que 

barrada, embala o capoeirista, pois o corpo sabe que há uma ação a ser realizada e por 

isto permanece mobilizado em toda sua potencialidade. A pressão resultante desta 

contenção encontra lugar na ação do praticante que a utiliza, de modos bem específicos.  

 

Quanto mais experiente é o capoeirista mais se percebe a economia de sua 

movimentação, isto não acontece por acaso, claro, e não está diretamente relacionado à 

sua idade física, mas ao domínio que tem de suas potencialidades. Ele estuda o 

adversário, o momento e o local onde será aplicado o golpe e vislumbra todas as ações 

que serão desencadeadas com sua ação. Entre a defesa e o ataque, o capoeirista lança 

mão de uma gama de recursos. Sua ação é revestida de qualidades que variam de acordo 

com tempo, espaço, velocidade e intensidade. Toda uma estratégia é montada e 

percebida pela experiência do corpo-mente.  

 

Estudar o adversário significa querer surpreendê-lo, ocupar o espaço-tempo não 

abarcado pela sua atenção em guarda. Nada posso fazer sem considerar a existência do 

outro, é a partir desta compreensão que decisões são tomadas: se o golpe virá de uma 

suposta imobilidade, de um relâmpago ou de um movimento que desliza como água, 

continuamente, por exemplo. Ele pode vir cheio de veneno, aproximando-se 

gradativamente através de ações indiretas. O capoeirista pode ainda ser obrigado a 

mudar sua trajetória em função de uma investida sofrida e recompor-se, sem ter com 
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isto que se abrir (sair da posição de guarda) para o adversário. Todas estas 

circunstâncias são proporcionadas pela ação que cada movimento/golpe, requisita . 

 

A meia-lua de frente, por exemplo (golpe que o capoeirista realiza descrevendo 

um meio círculo a partir da diagonal frente de sua perna em direção ao lado oposto, à 

altura do joelho, tendo a outra perna como eixo)45, é um golpe que exige controle 

absoluto do praticante, e que pode ser realizado ligeira ou vagarosamente. Já a ponteira, 

(golpe que uma das pernas do praticante, em posição frontal, está em pé e a outra se 

encontra flexionada com o calcanhar desta à altura do joelho e o peito do pé voltado 

para baixo é impelido para frente de modo a atingir o adversário)46 tem sua ação 

escamoteada numa suposta imobilidade, surgindo como surpresa, num impulso que sai 

como uma explosão. A rasteira (ação de deslocar pés ou mãos do adversário no chão 

com o pé como se fosse um gancho)47 pode ser leve e rápida, lenta e fulminante.  

 

 Em todas estas situações o capoeirista necessita ludibriar, manipular a atenção 

do outro até que este fique impossibilitado de defender-se e revidar. Esta manipulação 

não se limita à intenção, gagues ou olhares maliciosos, o corpo inteiro trabalha para este 

fim. Não numa simulação, mas realmente realizando ações variadas que se contrapõem 

e se contradizem. Há um trabalho constante de retenção de força e energia que molda 

qualitativamente esta intenção primeira de desarmar o adversário. 

 

 

Dilatação 
 

Presente, o tempo todo, presente. O que fazer desta disposição?  

O adversário oscila diante do jogador e ele ali presente o tempo todo.  

O público, diante do ator e ele continua presente o tempo todo. 

 
O que realizam eles, o capoeirista e o ator, enquanto olhos enlevados 

acompanham-nos o tempo todo? Suas energias, de fato encontram-se incandescidas e 

                                                 
45 Vide figura. 
46 Idem. 
47 Idem. 
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isto é mágico, mas o que realiza um capoeirista “c’um sua dança” ou, o encantamento 

provocado por um ator, é resultado de forja não de magia. 

 

 A dilatação é de certa forma, a busca e a responsável por estes estar e ser ali. 

Possivelmente, o que faz a assistência enlevar-se pelo que vê é menos o que fazem estes 

artistas do que o que trazem escrito em seus corpos certamente dilatados. A dilatação 

como resultado é a própria realização da presença do ator. Um corpo dilatado é um 

corpo em plenitude: 

 

[...] as partículas que compõem o comportamento cotidiano foram 

excitadas e produzem mais energia, sofreram um incremento de 

movimento, separam-se mais, atraem-se e, opõem-se com mais 

força num espaço mais amplo ou reduzido (BARBA, 1995, p. 54). 

  

Desorientar para re-orientar, talvez esta seja uma boa definição para um processo 

orientado pela dilatação. A dilatação implica necessariamente uma alteração de sua 

forma original, ampliar o significado de uma ação através da sua variação. Distanciar 

para ver melhor é uma boa imagem. O “ver melhor” neste caso, quase antecede o 

distanciar, pois é a exata noção do que faço que me permite assumir uma atitude 

distanciada, ou seja, dilatá-la. A dilatação, desse modo, seria o alargamento das 

potencialidades deste corpo.  

 

 Para que a dilatação aconteça é preciso que corpo e pensamento permitam. Não 

se deve, portanto, atrelá-la a significados intrínsecos, pois isto a inviabilizaria (BARBA, 

1995, p. 58). A dilatação ocorre numa dimensão corpo-mente e no decorrer do 

processo, os significados originais da ação variam, mas ela continua existindo e 

renascendo a cada novo contexto, isto porque se mantêm seu princípio norteador, sua 

mola propulsora, sua célula mater, sua essência.  

 

 De posse de instrumentos (a técnica e as múltiplas formas de conduzi-la) busca-

se ir além da mera existência no palco, troca-se os gestos pelo gesto, o máximo pelo 

essencial. Neste entender, o sentido de ampliação que primeiro se desponta (ao pensar 

na dilatação) não se refere diretamente à simples ampliação de algo, como mero 
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engrandecimento histérico, mas de reorientação, re-direcionamento de uma ação ou 

forma, isto sim, levaria à dilatação, a algo que torna o corpo e a ação do ator mais 

visível e potente do que qualquer outra coisa.  

 

 Pensar na dilatação é pensar em enriquecer todo instrumental de que se serve o 

ator. Adquirir uma técnica é, de modo geral, ampliar o universo de possibilidades de 

desempenho e a habilidade em manipulá-la poderá torná-la favorável à atuação. Após o 

domínio da técnica é preciso considerar outras situações possíveis. Ora, este é o 

caminho, perseguido pelos curiosos, perscrutadores de profissão que não se contentam 

com o simples repetir de formas.  

 

Dilatar é dar saltos, afirma Barba (1995, p. 58). Salta-se infringindo as regras até 

então estabelecidas de equilíbrio, de ritmo, de direção, de forma. O processo da 

dilatação envolve necessariamente a improvisação (procedimento em que com 

ferramentas iniciais parte-se para exploração de algo a partir de algumas premissas 

básicas, mas não definitivas, sem ter sua forma final pré-concebida), ou seja, não se 

sabe exatamente o que irá encontrar, mas sim porque caminhos seguir. Improvisa-se 

sobre um tema e, pronto! Encontra-se outro caminho, que provavelmente se somará ao 

repertório do ator.  

 

 É o dilatar que permite a realização de pontes entre as necessidades e os 

diferentes caminhos para supri-las. É a dilatação que permite encontrar caminhos 

particulares, realizar recortes específicos, permite a própria recriação de algo sem perdê-

lo de vista. É considerando a possibilidade da dilatação, por exemplo, que se pode 

conceber a apropriação da capoeira pelo ator sem que este se transforme num 

capoeirista e sem que esta seja aqui apenas transportada para um contexto estrangeiro.  

 

Ao se pensar em todas as possibilidades que um ator experimenta no palco e 

atentar-se para o fato da dilatação envolver alteração de equilíbrio, jogo de oposições e 

manipulação de energias, ritmo, dentre outros, e que na capoeira estes elementos estão 

dispostos de forma tão prodigiosa, como foi observado, percebe-se o quanto 

inevitavelmente ela poderá deixar marcas no corpo do ator e o quanto é indispensável 

sua utilização. 
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O CORPO, O ATOR 
 

[...] o artista cênico [...] é aquele que traz em seu próprio corpo o 

resultado de sua arte [...] a percepção de que o corpo do artista cênico é 

ao mesmo tempo o agente e o produto de sua obra de arte conduziu à 

conscientização de que o desenvolvimento de um trabalho corporal 

interfere no resultado final da obra cênica [...] (Revista do Lume, n.1 

Técnicas corpóreas... 1998, p. 44).  

 

O corpo do ator (que engloba o conjunto: voz, físico, pensamento, espírito, 

identidade) assume importância vital nas proposições contemporâneas que enfocam o 

treinamento do ator. Neste contexto ele é percebido como organismo concreto que 

informa e comunica. Nada mais justo que se trabalhe este corpo.  

 

Poderia-se dizer generalizadamente que toda prática corporal pode ser boa para o 

ator, uma vez que o poria em movimento, poderia condicioná-lo física e cardio-

vascularmente, no entanto, ao adentrar no universo dos diferentes estilos e ansiedades 

estéticas que cada estilo pressupõe, percebe-se que anterior à escolha de uma técnica 

corporal, deve preceder um olhar atento ao seu conteúdo a fim de verificar suas 

possíveis contribuições para este corpo.  

 

Trabalhar o corpo do ator se torna relevante à medida que se compreende que 

somente se pode tornar concreto o que possui dispositivo para tal. Se o corpo não for 

trabalhado, não há como entender a linguagem, o caminho a seguir. É necessário então 

que o corpo do ator esteja trabalhado, despertado em suas possibilidades. Para tanto, é 

indispensável que se exercite este campo de expressão, o corpo, afim de que este possa 

reorientar-se no sentido de despojar-se ou apropriar-se de condições diversas do 

cotidiano. O corpo precisa de: agilidade para perceber e transportar imagem em matéria 

concreta; manter, pulsar, fazer reviver o etéreo que é a memória; revestir a sensação 

singular, com vestes fibrosas.  
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Por todas as peculiaridades que lhe são inerentes, no exercício de sua função, o 

corpo do ator deve assumir funções e disposições diferentes do cotidiano. Dependendo 

do contexto, este corpo deve possuir um vasto repertório para comunicar-se: dançar, 

saltar; deve possuir flexibilidade suficiente para ir além do óbvio, para permitir ao ator 

experimentar algo além do conhecido; lidar com ritmos e disposições diferentes ao 

mesmo tempo. O corpo deve ter seus limites estendidos para que não represente de 

imediato um impedimento para o ator experimentar, mas seja propiciador das suas 

explorações.  

 

Má escolhida, uma técnica, pode levar a resultados contrários à estética 

professada, representando muito mais um empecilho que suporte ao ator. Há de se 

pensar, portanto no que contém a técnica corporal, quais seus benefícios diretos e 

indiretos ao ator e à cena, suas possibilidades de inserção e transmutação. Cada um, 

portanto deve encontrar a técnica, ou mesmo a não técnica, que conduza ao resultado 

cênico pretendido.  

 

O trabalho corporal do ator deve conduzir a um estado humano em que 

sentimento, intelecto, emoção, vivacidade estejam presentes. Trabalhar tecnicamente o 

corpo do ator, ou seja, a partir de parâmetros objetivos, condiz com sua natureza 

material e concreta, requer, portanto, manipulação e condições de trabalho concretas, o 

que não devem comprometer sua atuação, mas favorecê-la.  

 

A utilização cotidiana de uma técnica deve dar ao ator um corpo que se destaca, 

a corporeidade energética pretendida pelo bios cênico. Mas acima de tudo um corpo 

como que acordado, disponível, pronto para atender às solicitações de sua prática. Deve 

permitir ao ator alcançar vôos mais altos no que se refere à exploração de possibilidades 

de comunicar com seu corpo, deve quebrar automatismos e levar à transformação. 

Ainda que empreste ao corpo trabalhado, contornos próprios, a técnica não deve torna-

lo rígido, surdo a outras solicitações possíveis. O corpo do ator deve ser um corpo 

fluido, maleável, moldável. A utilização de técnicas corporais aplicadas ao seu 

treinamento deve condicionar e libertar este corpo. 
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Todos estes qualificativos acima pretendidos para o ator encontram-se 

substancialmente apresentados pelo capoeirista. A técnica aliada a uma expressão de 

vivacidade é o substrato desta prática corporal e se compatibiliza com as necessidades 

do ator. Provavelmente, não a todos os atores, mas certamente a muitos daqueles que 

vêem o resultado, a cena, como algo construído muito anteriormente, como um recorte 

cuja base é muito mais ampla.  

 

A proposição desta pesquisa se dirige ao ator para quem o treinamento é algo 

imprescindível. O Treinamento pressupõe continuidade, reserva de tempo específico, 

envolvimento e implica, explícita ou implicitamente, em um resultado estético. É algo 

que pode fazer parte de um processo de ensaio, de preparação de um espetáculo (quando 

se pretende que o ator adquira determinadas habilidades), mas que não precisa estar 

relacionado com ele. Em todos os casos, pretende formar o ator, dar-lhe condição de 

manusear com independência os elementos de que dispõe e os que se apresentarem 

eventualmente com potencial para tal.  

 

Neste momento, é oportuno dizer que este treinamento beneficia o ator tanto em 

termos pré-expressivos quanto expressivos, aqui considerados como tudo que sedimenta 

e dá corpo à expressividade do ator, num espetáculo ou independente dele. 

 

 As necessidades apresentadas por este estudo atenderão às aspirações do ator 

que tem como meta o aprofundamento de seu ofício através de um envolvimento 

equivalente de corpo e intelecto. Ao ator que se ancora claramente na técnica, que 

pressupõe apuro e talento, para alcançar sua eficácia em cena. Esta eficácia está 

relacionada a um conjunto de procedimentos e condições que permitem ao ator agir com 

vigor e propriedade. É sobre este conjunto de procedimentos relacionados à prática da 

capoeira pelo ator que se discorrerá a seguir. Esta reflexão traz o espírito de um 

processo criativo em que a experimentação, a permissividade, as descobertas, ocupam o 

mesmo patamar. 
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CAPÍTULO III 
 

 

 

CAPOEIRA 

O QUE OS ATORES PODEM APRENDER COM ELA 

 

  

 

MAIS UM MÉTODO!? 
 

À medida que esta proposição foi sendo proclamada, foi-se delineando esta 

palavra: METODO. “Mais um método! O teatro um dia acaba pelo excesso de métodos 

e falta de atores!” Bradou, num misto de incredulidade e protesto, o admirável 

encenador e professor da Escola de Teatro da Ufba, Ewald Hackler. Pertinente e 

oportuna se tornou a reflexão em torno desta fala, a partir de então. Não se podia seguir 

sem ela, nem se abster de admitir esta palavra: método. 

 

Um breve exame do panorama histórico da arte do ator ao longo do século XX, 

pode apontar três pilares em que se fundam, de modo geral, as proposições até então 

desenvolvidas: Stanislavski, Brecht e Artaud. Ao observar este panorama, percebe-se o 

quanto cada uma destas estéticas busca traduzir ou contestar sua época. Todas 

apresentam, de alguma maneira, “um modo de fazer”.  

  

Inicialmente, os métodos constituem-se apenas em pretensos modos de fazer, 

dirigindo seu olhar para pontos ainda não cogitados. Estes “modos de fazer” vêm a 

transformar-se em métodos e quando as intuições que as desencadearam encontram eco 

para além do círculo para o qual foi concebido, tornam-se um conjunto organizado de 

leis convenientemente seguidas.  
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Ao caro provocador desta reflexão, é preciso que se diga que o teatro continua e 

continuará existindo justamente porque estas pontes são realizadas. A história mostra o 

quanto tais pontes tem sido benéficas ao teatro, mesmo que dentro de um pequeno 

círculo de atuação. A capoeira como treinamento para o ator é uma tentativa, de aplicar 

um modo de fazer, que parece ser benéfico ao teatro que se faz hoje. Não se constitui, 

portanto em uma nova proposição vazia, mas uma leitura que se faz necessária. 

Para a aplicação da capoeira ao treinamento do ator, foram experimentadas duas 

possibilidades distintas e possíveis: num laboratório técnico de treinamento, sem um 

compromisso com um espetáculo ou resultado específico, portanto mais próximo das 

proposições do pré-expressivo; e a aplicação no contexto da disciplina TEA 267 

Preparação do Ator II, do Curso de Graduação da Escola de Teatro da UFBA48. Esta 

segunda, aponta para uma outra via de aplicação, num contexto de teatro em que 

trabalha-se a partir da orientação de um texto e das necessidades dele, num tempo 

relativamente curto.  

 

 O conjunto de elementos da capoeira utilizado, além da ginga, foi: meia-lua 

(frente, costa, compasso), ponteira, chapa de costa e de frente, contra-chapa, martelo, 

cocorinha, rasteira (em cima, em baixo, de frente, paulista), saída (laterais, passo), 

chamada (frente e costa, embaixo), rabo de arraia, e movimentação de jogo, músicas e 

instrumentos49.  Este conjunto foi inserido paulatinamente no treino, indo num sentido 

crescente de grau de dificuldade. O conjunto da movimentação, aqui apresentado, 

contempla o nível alto, médio e baixo, além das diagonais, as laterais, frente e costas e 

foi selecionado segundo a capacidade de exploração equilíbrio, oposição, dilatação.  

 

Os elementos referentes à movimentação foram aplicados em treino na forma de 

seqüências, numa dinâmica que combinava, de modo geral, a ginga e a repetição desta. 

As seqüências podiam ser formadas pelos mesmos elementos, neste caso, envolvendo 

suas variações. Entende-se por seqüência uma forma de combinação de dois ou mais 

elementos (golpes e movimentação) num processo que envolve: começo, meio e fim, ou 

melhor ainda, início, desenvolvimento e arremate/finalização. 

  

                                                 
48 Estágio Docente Orientado sob orientação do Prof. Dr. Armindo Bião. 
49 Todos estes movimentos serão posteriormente ilustrados. 
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 Durante o aprendizado, o conjunto referente à movimentação da capoeira esteve 

sempre inserido neste formato de seqüência por uma questão lógica: a um movimento 

sempre se segue um outro, como um desencadeamento natural. Esta composição variava 

segundo critérios que não pressupunham organizar um pacote de combinações para 

aplicar no jogo. Os elementos trabalhados, em sua maioria, potencializam as funções de 

ataque e defesa, necessárias ao jogo, sendo, portanto a opção pela utilização de um ou 

outro, algo individual. A intenção de aplicar o treino a partir deste conjunto de 

elementos foi municiar a atriz ou o ator, que nunca tinha tido experiência com capoeira, 

de subsídios com os quais pudesse trabalhar, além de também possibilitar a percepção 

da funcionalidade de sua aplicação.  

 

Durante a introdução do conjunto de elementos, a orientação foi dada a partir da 

dinâmica de exposição/execução e repetição do movimento observado. Procurando 

impedir qualquer tipo de racionalização durante o aprendizado, evitou-se fornecer 

explicações verbais a respeito de qualquer movimentação. A primeira etapa do 

treinamento caracterizou-se pelo aprendizado e condicionamento do corpo para o 

processo de exploração que viria a seguir e pela percepção do antes e depois do estado 

do corpo após o trabalho. 

 

 

LABORATÓRIO TÉCNICO DE TREINAMENTO50  
 

Este laboratório se caracterizou principalmente pelo fato de não pressupor um 

resultado, uma adequação a algo; não estando, portanto, atrelado a uma proposta de 

realização de espetáculo. O laboratório teve início em caráter experimental em fevereiro 

de 2002. Buscava atores com interesse em vivenciar uma experiência laboratorial por 

um período de três meses, três dias na semana, durante duas horas diárias.  

 

Essa busca foi realizada de modo informal. Alguns colegas atores, em conversas 

anteriores, mostraram-se interessados em participar de uma possível oficina resultante 

do estudo. Foram estas as pessoas convidadas a participar do laboratório. Inicialmente 

seriam quatro atores, mas, por questões de horários, interesses, oportunidades, apenas a 
                                                 
50 Vide plano em anexo. 



 128

atriz Maria de Souza, efetivou sua participação. Desse modo a experiência foi realizada 

por Maria e a pesquisadora que além de orientar, igualmente vivenciou o treinamento. 

 

O objetivo específico desta experiência era definir de que modo este processo 

seria viável para um ator que nunca tivesse vivenciado a capoeira antes, quanto tempo e 

tipo de treino seriam necessários. O formato do treino já havia encontrado seu recorte 

inicial: a associação dos princípios recorrentes do trabalho do ator-bailarino (equilíbrio, 

oposição, dilatação e equivalência) com alguns elementos da capoeira. Mas, e o tempo? 

Claro, um aprendizado, seja ele qual for, demanda um longo tempo de investimento e 

dedicação. Quanto tempo seria necessário para que se pudesse realizar todas as etapas 

sugeridas? Interessava saber se três ou dez meses, ou seja pouco tempo, de aprendizado 

na técnica da capoeira, se constituiriam num impedimento para que os atores 

usufruíssem as possibilidades para alçar vôos, ainda que, considerando as devidas 

proporções, na experiência proposta. 

 
 O treinamento foi organizado em etapas distintas que podem ser caracterizadas 

por aprendizado do conjunto de elementos, jogo e exploração dos elementos. O início e 

o encerramento dos treinamentos eram assinalados pelos procedimentos: aquecimento e 

reflexões orais a respeito do trabalho realizado.  

 

A respeito do encerramento das sessões de trabalho é válido destacar que se 

evitou dispersar a energia mobilizada, relaxando após o desgaste. Antes de proceder a 

qualquer encaminhamento, as atrizes mantinham-se com o corpo ereto, tentando 

perceber e não controlar toda movimentação do corpo. A indicação era reter e expandir. 

Tentando reter toda pressão exercida pelo corpo de ir para fora, sacudir-se, alongar-se 

ou simplesmente desmontar-se ali naquele espaço. O objetivo era aumentar a densidade 

deste corpo, a resistência e experimentar a possibilidade de manipulação da energia 

mobilizada por ele. Este procedimento foi realizado cotidianamente nas duas primeiras 

etapas, tendo sua atuação minimizada na terceira por conta de sua estruturação. 

 

Expandindo este procedimento, experimentou-se também, numa espécie de 

projeção cinematográfica, visualizar com um olhar externo todas as conformações pelas 

quais o corpo havia passado, como se fosse possível desenhá-las numa tela, antes de 
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iniciar as reflexões orais. Na seqüência, segue-se o relato e as reflexões em torno da 

experiência realizada em todas as etapas do treinamento. 

  

 

Aquecimento 

 

Procurou-se um aquecimento individualizado que contemplasse tanto o aspecto 

físico-muscular do corpo, quanto o energético. Então o que se seguiu foi uma busca 

diária por um aquecimento adequado a cada uma. O objetivo era que as participantes 

encontrassem maneiras de acordar (preparar e energizar) o corpo.  

 

Duas orientações foram seguidas: partir sempre do espreguiçamento, ampliando, 

alongando as articulações, num movimento contínuo, indo onde, de certa forma, o corpo 

gostaria ou precisaria ir; trabalhar igualmente com o bocejo e com o ar em excesso, 

interagindo com a camada externa de ar que envolve o corpo, como se esta adquirisse 

corpo e dimensões variadas.  

 

 Avalia-se que estas duas orientações permitiram a eliminação da rigidez inicial 

do corpo dando-lhe organicidade, deixando-o maleável para realizar um trabalho físico 

intenso. O espreguiçamento também trouxe a idéia de algo que se expande em 

conformidade com todo o conjunto do corpo, possibilitando ao corpo ditar suas regras, 

de modo muito paulatino e prazeroso. Ao fazê-lo foi possível perceber exatamente todos 

os caminhos por onde o corpo passava e nenhum movimento surgia desnecessariamente, 

nem fora de seu tempo. Esta percepção do prazer e da paulatina adesão do corpo, 

proporcionada pelo espreguiçar deveria ser buscada durante todo o processo de 

laboratório e era imprescindível alcançá-la para evitar que a apreensão dos movimentos 

codificados da capoeira fosse tomada automaticamente, somente pela sua forma, sem 

atentar para seus elementos mobilizados, para sua realização enquanto ação de fato. 

 

 Também foi salutar a utilização do ar em excesso: devia-se inspirar ar muito 

mais que o necessário, como se pudesse inflar o corpo e expirar também 

exageradamente como se uma torrente de ar escapasse da boca e pudesse invadir toda a 

sala. Pensar o uso do ar tão grande assim, deu ao corpo um outro tipo de mobilização, a 



 130

mobilização interna: estimulando a disposição física e a energia, pois o corpo ficava 

bombeado, em conseqüência da produção de força maior que de costume. 

 

 

A ginga 
 

 A base do trabalho, inicialmente, se centrou sobre a ginga, justamente por ela 

abarcar o conjunto das variantes a serem exploradas adiante: eixo, nível, forma, ritmo, 

potência, energia, sensoriedade. Primeiramente, ela foi explorada com o intuito de  

entender sua dinâmica de transporte dos pés para um ponto e outro e a articulação 

(inerente) desta movimentação com os braços e a coluna.  

 

Durante a exploração da ginga, o eixo foi trabalhado em associação com o ritmo. 

Procurou-se desenvolver os vários ritmos existentes no corpo das atrizes. À percepção 

da exploração do eixo de cada uma observou-se que eram solicitadas a atenção e a 

força, num ponto central, todas as vezes que este eixo saía de uma posição cômoda ao 

corpo. Assim, as atrizes eram incitadas a descobrir formas de manter-se fora dele. Esta 

exploração, cujo ponto de força foi encontrado no abdômen, proporcionou o contato 

intensivo das atrizes com tal centro de equilíbrio. Este contato por sua vez, também se 

mostrou benéfico o despertar energético do corpo. 

 

 Na ginga, por exemplo, o simples exercício de transferência de peso e 

eixo, acelerou meu batimento cardíaco, ressaltou minha respiração e 

produziu um calor no corpo, evidenciando a grande quantidade de 

energia envolvida na prática (Maria, depoimento, março/2002). 

 

 Toda exploração em torno da ginga possibilitou a preparação do corpo para o 

trabalho e para a assimilação dos princípios a serem trabalhados para o aprendizado da 

movimentação da capoeira.  

 

 O treinamento diário 
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A cada dia de prática, um novo desafio era encontrado e logo em seguida 

superado. O treinamento inicial da movimentação envolvia execução e repetição do 

conjunto de elementos durante uma hora. A resistência física e mental iam aos poucos 

sendo superada. As dificuldades encontradas eram, de modo geral, na apreensão dos 

elementos: por uma compreensão equivocada, por ausência de organicidade, ou por 

falta de variação rítmica.  

 
Passadas algumas aulas o cansaço e algumas dores na panturrilha 
foram substituídos por pensamentos. Não o pensamento no jogo, mas 
questionamentos meus: eu vou pra aula hoje? Acredito que depois de 
desperto, o corpo toma o seu rumo próprio porque, apesar, daquilo 
que, pensava, todas as minhas ações conduziam para ir ao treino 
religiosamente. [...] uma disposição da energia física e psíquica 
tornou-se melhor e ocorreu justamente quando na fase do treino em 
que eu parecia esgotada foi-me sugerido [ir além] e eu continuei e 
senti toda uma organização de meus sentidos e movimentos então 
renovados (Maria, depoimento, 2002). 

 

 Com a paulatina apreensão do conteúdo, começou-se a exigir a correção deste, 

sua perfeita execução. Para isto, foram freqüentes as repetições de cada movimento 

identificando todas as suas fases, começo, meio e fim e suas principais demandas: 

flexão dos joelhos, recuo da coluna, giro do corpo, impulsão, etc. Realizou-se um 

processo de segmentação de toda movimentação aprendida para que, mais que aprender 

a executar o movimento, se pudesse saber exatamente o que era necessário para realizá-

lo. A atenção neste momento foi por demais trabalhada.  

 

A execução da movimentação, além do empenho físico exigia que as atrizes 

trabalhassem com o foco, direção do movimento e sua potencialidade. O movimento 

devia ser aplicado com todos os predicados de sua ação real, ou seja, todo o corpo devia 

estar envolvido, era necessário estabelecer para onde seria ele dirigido, em que ponto, 

com que grau de força. Para tanto, um adversário devia ser imaginado.  

 

[...] noto que na apreensão eu estudo o golpe a partir de mim (peso; 

equilíbrio; distribuição de força) e nunca considero o alvo (adversário). 

Se eu chego a pensar no adversário esqueço de mim (Maria, depoimento, 

março/2002). 
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 A articulação entre estes vários elementos (foco, direção, força, execução), 

simultaneamente exigidos, apresentou dificuldades que foi necessário resolver e 

interessava superar. A estratégia utilizada para superá-las, além da repetição, foi a 

prática do jogo, nesse caso com o objetivo de dar corpo ao adversário virtual e 

confrontar os focos, direções e graus de forças utilizados até então. A utilização do jogo 

facilitou a execução e apreensão dos golpes que ficaram intensos e revigorados. Com 

um adversário real, foi necessária uma vigilante atenção para evitar a criação de 

“historinha” em detrimento da ação propriamente dita.  

 

Desse modo, se constituiu a primeira etapa, os resultados iniciais delineados 

apontaram para uma melhor predisposição corporal, algo indicado por um tônus 

muscular mais presente, “um estado de alerta que parece ser o ideal do ser humano acordado” 

(Maria de Souza, depoimento, 2002). Notou-se após este processo, um delineamento 

das ações mais consciente e apurado, um melhor nível de atenção, foco e noção de 

ocupação do corpo no espaço.  

 

O jogo51 
 

Nesta etapa do processo, o aquecimento individual deu lugar ao coletivo. Nesse 

aquecimento procurou-se inteirar várias formas de diálogo, explorando os conteúdos 

trabalhados, utilizando variações de forma, equilíbrio, oposição. Neste momento foi 

utilizado o jogo – a interação da movimentação aprendida numa dinâmica de pergunta e 

resposta.  

 

  Com o jogo foi possível explorar a espontaneidade e organicidade na execução 

dos movimentos. O adversário imaginário, obrigatório anteriormente, agora estava 

presente e significou uma diferença substancial na aplicação dos golpes. A prática do 

jogo nesse contexto pressupunha o enfrentamento, onde as atrizes deveriam realizar 

procedimentos de ataque e defesa utilizando-se do conteúdo aprendido anteriormente. 
                                                 
51 É importante salientar que a prática de jogo aqui realizada difere totalmente do que seria habitual num 
treinamento específico de capoeira. A disposição do jogo neste contexto constitui-se num aporte 
estratégico. Neste caso, por exemplo, o jogo é entendido como a interação dos elementos aprendidos 
numa dinâmica de pergunta-resposta. Durante a introdução da prática do jogo, foram inseridos elementos 
teóricos sobre sua configuração original e função dos diferentes elementos que o compõem, além de 
visitas às rodas da ECAIG. 
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Além deste conteúdo, deveriam utilizar-se de convenções referentes à entrada 

para o jogo (saída do “pé do berimbau”, aqui substituída pelo estabelecimento de um 

ponto determinado); estratégias de jogo, como as chamadas e o giro em torno da roda. 

Estes conteúdos foram inseridos neste momento e deveriam ser utilizados com a mesma 

recorrência dos outros.  

 

Procurou-se manter durante os enfrentamentos, a mesma dinâmica realizada 

numa roda de capoeira: o desvio do enfrentamento direto, a não interrupção do jogo por 

atingir o adversário, para organizar ou reparar alguma ação. Tudo deveria ser resolvido 

a partir das situações provocadas, no momento em que aconteciam e com as ferramentas 

disponíveis. A memória do corpo deveria atuar neste instante, lembrando dos 

movimentos aprendidos e de suas resoluções. O enfrentamento propiciado pelo jogo 

colocou as atrizes frente ao tempo-ritmo de cada, o peso e variação de abordagem de 

cada uma. Deste modo a prontidão ficou comprometida, não se sabia o que esperar, 

cada ataque vinha revestido de uma exigência diferente. Foi necessário integrar este 

novo elemento sem que a premeditação e a ansiedade tomassem a frente.  

 

Todos os elementos trabalhados anteriormente: foco, direção, ocupação no 

espaço, definição, sofreram, neste momento, uma nova orientação. O que foi trabalhado 

virtual e eventualmente com a estratégia de jogo deveria agora comprovar sua eficácia. 

Potencializar força suficiente para não atingir o adversário; estabelecer o foco de modo 

que todo o corpo pudesse acompanhar o movimento; conduzir o movimento de modo 

crível, de modo que o adversário percebesse e pudesse responder da forma desejada. 

Todas estas ações ampliaram o nível de percepção destes elementos por parte das 

atrizes.  

 

O enfrentamento propiciou o desenvolvimento do vínculo de confiança entre as 

participantes, pois, por um lado, devia-se se entregar ao jogo sabendo que de parte a 

parte seria necessário um controle do movimento para não atingir a outra e, por outro, 

pela certeza da resposta à provocação feita.  

 

A experiência do jogo destruiu qualquer possível rigidez na execução dos 

movimentos, possibilitando o encontro com a espontaneidade da movimentação e o seu 
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conseqüente domínio, a rememoração do aprendizado em sua devida aplicação, e a 

percepção das escolhas do corpo e estratégias utilizadas pelas atrizes. Para o trabalho, o 

jogo funcionou como uma improvisação a partir de dados e circunstâncias propostas. O 

fato de ter que responder ao estímulo sob pena de ser atingida, provocou a emergência 

da resposta, o deslocamento da atenção no outro e no que ele trazia para que assim se 

soubesse qual passo dar. O corpo e sua percepção neste instante se impuseram como 

mais relevantes à realização das ações. O corpo ganhou em volume de solicitações, 

nenhuma direção tomada era definitiva: no mesmo instante que estava em cima, podia 

estar embaixo, mais embaixo ou de lado. Todas as conformações podiam ser igualmente 

recorrentes. 

 

 

Exploração 
 

A improvisação ainda foi uma recorrência no processo de trabalho. Desta vez ela 

devia ser livre e não estava relacionada ao jogo. Foi utilizada como procedimento para 

que as atrizes elegessem, em meio a todo conteúdo trabalhado, um conjunto de 

elementos que pudessem compor sua partitura pessoal52. Estes deveriam ter claramente 

delineados diferenças de equilíbrio, oposição e forma. Esta partitura deveria conter 

seqüências organizadas de modo a entrever começo, meio e fim e em todas elas deveria 

estar a ginga. 

 

 A opção pela seleção de uma parte do conteúdo foi exigida pela necessidade de 

delimitação da quantidade destes elementos, uma vez que, uma grande quantidade de 

elementos poderia impossibilitar uma visão geral do conjunto, demandando um tempo 

longo, devido a sua extensão e a visualização das variações ocorridas com a exploração. 

Assim, tendo condições de perceber seu conjunto como um todo, foi possível, trabalhar 

intensivamente em pontos determinados por dificuldades de: entendimento, manuseio, 

controle e realização. Todos os elementos da partitura deveriam ser repetidos até atingir 

o máximo de precisão.  

 

                                                 
52 Vide partituras elaboradas por Evani e Maria em anexo. 
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Nesta etapa, além da sedimentação da partitura, foi inserido o trabalho com a 

música, a execução da partitura associada a diferentes qualidades e a elaboração de 

composições a partir da utilização dos conteúdos trabalhados. Este momento se 

caracterizou pelo estabelecimento das condições corporais, da posse das ferramentas 

para a exploração e pela individuação do trabalho. Foram exigidas: a concentração, a 

persistência e superação das dificuldades encontradas. 

 

Por conta da individuação do trabalho existente nesta etapa, foi estabelecido o 

“momento do se ver”: quando as atrizes mostravam uma à outra os resultados de suas 

explorações. Este procedimento teve como objetivo inviabilizar possíveis isolamentos, 

reavivar a energia e estimular a ordenação das descobertas e a superação das 

dificuldades encontradas. Acontecia no máximo em dois momentos: durante o processo, 

normalmente quando a experiência apresentava-se desgastante, e ao final do 

treinamento.  

 

Este recurso trouxe como resultado a manutenção do diálogo entre as atrizes em 

uma outra circunstância, a visualização das soluções encontradas pela outra. O recurso 

também funcionou como uma espécie de obrigatoriedade de arremate: explorava-se com 

a consciência nas descobertas, burilando-as antes de passar para outra parte.  

 

Para chegar à precisão da partitura foi dada atenção especial ao início e término 

de cada célula que compunha a partitura, quanto a impulsos, tensões e a todas 

conformações sugeridas pelo movimento. O trabalho exigiu apuro e paciência para sua 

realização, uma vez que a disposição dos elementos da partitura em seqüência, de modo 

geral, dava a sensação de que estes eram fundidos entre si, não havendo, portanto, como 

realizar uma parte sem entrar em contato com a outra.  

 

Isto se dá porque a disposição da movimentação da capoeira, normalmente 

propicia um encadeamento de ações sem que haja uma quebra entre elas, impedindo a 

percepção de seu começo e fim, por exemplo. O envolvimento, ainda que gradual do 

corpo inteiro, faz também com que a atenção volte-se para os pontos macros das ações, 

impedindo, neste caso, a visualização de seu desenho mais detalhado no espaço.  
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Após a sedimentação da partitura, alguns caminhos foram percorridos com vistas 

à sua exploração. Inicialmente procedeu-se a um “trabalho de reconhecimento”. Os 

elementos escolhidos dispostos na seqüência foram identificados e tiveram suas 

fronteiras demarcadas. Perguntas como o que contém, onde começa, como se 

desenvolve, como termina, tiveram de ser respondidas. O objetivo era conseguir 

desenhar todas as evoluções realizadas pelo corpo, quando da execução da seqüência. 

Para isto, foi necessário também identificar as oposições que foram determinantes para 

a composição de cada partitura. Como no exemplo abaixo de uma das células desta 

partitura: 

 

Rabo de arraia+rasteira: 

 

 inicia com tronco + cabeça recusando pernas que avançam. Perna 

girando no ar, opõe-se a todo corpo que, busca equilíbrio no chão. O 

movimento de arremate, opõe-se à direção e resgata concordância com 

resto do corpo. A seqüência é caracterizada pela contenção X 

explosão53. 

 

Esta notação das oposições identificadas nesta seqüência simples fornece um 

traçado cheio de dinamismo que provavelmente, não seria notado sem um olhar mais 

apurado, por exemplo. A consciência adquirida com este procedimento enriqueceu a 

movimentação, facilitou sua repetição e domínio e destacou elementos úteis para o 

trabalho de composição independentemente de estarem atrelados à seqüência original ou 

não. 

 

Finalizada esta tarefa, realizou-se um experimento com a fragmentação dos 

elementos da partitura, o objetivo era seriar a ação, tal como quadrinhos. O recorte 

poderia ser feito em qualquer tempo do movimento, cabendo às atrizes a escolha. Estas 

deveriam evitar o corte no início e final do movimento, devendo primar, sobretudo, pela 

manutenção da mesma intensidade e impulso mesmo quando freado. 

 

                                                 
53 Partitura de Evani, vide anexo. 
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O objetivo principal desta série de procedimentos envolvendo a manipulação dos 

elementos concretos da partitura foi conscientizar as atrizes das ações que realizavam. A 

tarefa ainda visava fazê-las contatarem com as várias conformações realizadas pelo 

corpo a fim de, dominando-as, usufruírem, de seus benefícios. Poderiam, assim, 

identificando-as, trabalhar com proveito nas variações que se seguiriam.  

 

Este momento do trabalho trouxe como conseqüência o desenvolvimento da 

visão externa das atrizes, da percepção de seus corpos na ocupação do espaço, de suas 

conformações, com um olhar distanciado. Para realizar a movimentação com todos os 

detalhes que apresentava, se fazia necessário saber, mesmo sem olhar, o que o corpo 

realizava naquele momento. 

 

O passo seguinte nesta exploração foi trabalhar a partitura destacando: a energia 

(suavidade e vigor); oposição pela negação (ampliação dos recuos de cada movimento); 

equivalência (repetir movimentação nas dimensões mínima e máxima); ritmo (rápido, 

lento, fragmentado). 

 

 Os ritmos rápido e lento foram exercitados em tempos distintos. Devia-se 

sempre começar pela execução da partitura em modo “neutro” – o mais próximo 

possível do apuro técnico, procurando percebê-la, não interferir em sua integridade 

quanto aos impulsos rítmicos, organicamente acionados por cada movimento. A partir 

de então se deu a intervenção. Por exigir um maior controle, o trabalho foi iniciado com 

o ritmo lento. O começo de tudo devia ser a ginga, esta deveria ser realizada explorando 

o ar que circundava o corpo, ampliando sua atuação e percebendo-o como um fluxo 

contínuo.   

 

 Realizar a partitura em modo lento foi algo que se mostrou dificultoso nos 

momentos de impulsão e arremate, pois, de modo geral, estes tinham na rapidez sua 

funcionalidade. O trabalho com o ritmo lento exigiu continuidade na execução da 

partitura. Neste momento os pontos de encontro entre os elementos da partitura eram 

automaticamente fundidos, pois a quebra podia significar uma interrupção da linha 

contínua que se estabeleceu com este ritmo. Mais uma vez o controle do movimento, a 

consciência do desenho realizado, do espaço percorrido por cada componente do 
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movimento, foram exigidos. Outra dificuldade a superar foi manter o movimento 

condensado apesar da tendência à leveza. 

 

 A experiência com o ritmo lento impresso na partitura deu a sensação de maior 

profundidade das ações, ao realizá-las era necessário entrar em contato com o espaço 

interno de cada movimento a partir de seus impulsos primeiros, a continuidade exigida 

fazia com que cada parte do movimento fosse percebido com o mesmo grau de 

intensidade. Isto propiciou a consciência do movimento em seu aspecto sensório. Seu 

traçado no espaço acentuava-se em conseqüência da brandura que lhe era imposta. 

Domínio do movimento, percepção externa do desenho e abertura interna foram as 

principais resultantes deste experimento com o ritmo lento. 

 

Após a exploração do ritmo lento, prosseguiu-se com o ritmo rápido, em outra 

sessão de trabalho. Para iniciar, o tempo “neutro” da partitura foi utilizado. A ginga 

como sempre foi o ponto de partida. Ela foi realizada em interação com o ar 

circundante, com uma variação: o ar deveria ser tomado como um “sopro ligeiro”.   

 

Nesta execução deveria-se atentar para não atropelar a correção, mesmo na 

aceleração deveria-se procurar percorrer todas as saliências da partitura, apesar da 

exigência em contrário. Os diferentes planos, direções e configurações determinadas por 

cada movimento demandaram um controle extraordinário para articularem-se entre as 

mudanças ocorridas na execução do movimento. Cada partitura, caracterizada pela 

existência de oposições, continha ações como: agachar (de frente, de lado), saltar, girar, 

recuar, avançar. A aceleração, em alguns destes casos, exigia mais do que podiam as 

atrizes: eram necessárias habilidade e força. Estas não podiam ser superadas ainda. 

Exigia-se também resistência muscular e cárdio-respiratória, prontidão, sentido de 

direção, flexibilidade, estes sim podiam ser desenvolvidos.  

 

Desse modo, o ritmo acelerado foi trabalhado na tentativa de atender a todas as 

solicitações de sua partitura, o desgaste físico foi grande, provocando uma segunda 

sessão para dar continuidade ao trabalho.  
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Algumas descobertas foram importantes, a experiência do ritmo por exemplo: 

pulsar na mesma cadência, ainda que acelerada, foi um recurso para não se perder em 

meio ao que parecia tão fugaz. Esta cadência precisava ser sentida no corpo e 

acompanhada por ele. Para tanto não poderia haver impedimentos. Era como se o corpo 

precisasse estar livre, sem a interferência do pensamento ordenando ou calculando 

aonde ir. Foi necessária uma espécie de desprendimento muscular e uma consciência 

interna do que fazer sem tentar interferir. Alcançou-se este estado após tentativas e 

erros, o corpo então cansado mas sábio, realiza a mesma tarefa com a ajuda de um ponto 

de apoio abalizado no ritmo proposto. 

 

Notou-se que ao final deste experimento, as atrizes tinham sido mexidas em suas 

referências e sentidos. A certeza do caminho percorrido, encontrada com a experiência 

do ritmo lento, escapou-lhes das mãos com a fugacidade do tempo acelerado. Para o 

trabalho este desarme foi benéfico. Na incerteza do caminho, todos os caminhos eram 

igualmente cogitados. O corpo foi despertado em seus impulsos, adquiriu prontidão, 

agilidade, tornou-se sensível aos ímpetos internos.  

 

Após a experiência individual, ambos os ritmos, foram executados 

alternadamente na mesma sessão. A maior dificuldade foi conter a contaminação de um 

ritmo pelo outro. Para que isto não acontecesse, devia-se sempre retomar o tempo 

“neutro” todas às vezes que a distinção não estivesse clara.  

 

Este processo de intercalar os dois tempos diferentes mostrou-se bastante 

proveitoso para a percepção do tempo-ritmo de cada célula componente da partitura, às 

vezes, camuflada pela imposição do ritmo automático da executante. Alternando os 

ritmos lento e rápido sem locais pré-estabelecidos, as atrizes guiaram por conformações 

um tanto quanto automáticas. Executava-se a partitura e ia-se imprimindo e variando os 

ritmos de acordo com impulsões realizadas pelo corpo. Assim, podia-se começar a 

ginga num ritmo lento, evoluir para execução da meia-lua de compasso em modo rápido 

e retornar numa rasteira lentíssima. Os sentidos do corpo deveriam ser utilizados para 

perceber e orientar cada mudança. 
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 Explorada a questão rítmica passou-se à energética. O trabalho sobre a energia 

enfocou o vigor e a suavidade. Esta exploração deveria acontecer nos mesmos moldes 

dos ritmos rápido e lento, fazendo-os separadamente e depois os intercalando.  

 

A tendência inicial, em associar o suave ao lento, e vigor ao rápido foi a grande 

dificuldade a superar. Foi necessário encontrar o que era peculiar ao suave e ao vigor, e 

ir além da superficialidade de um acelerar ou diminuir de ritmos.  

 

A exploração da partitura com suavidade apresentou também algumas 

dificuldades. Como realizar movimentos que exigiam força e impulsão com suavidade? 

A imagem de um capoeirista na roda de mestre Curió forneceu algumas pistas para 

investigar. “Boi Manso”54  é alto, grande, (apresenta uma protuberante “barriga de 

chope”), tem por volta de 46 anos e no cotidiano apresenta um andar desajeitado, 

parecendo não dominar muito bem seu corpo.  

 

Com todas estas características, Boi Manso, apresenta uma suavidade bem clara 

no seu modo de vadiar. Parece consegui-la contendo e deslizando seu impulso 

vagarosamente, anunciando cada ação sua de modo insinuante, com cuidado, como se 

esta fosse única, quebrável e qualquer movimento em falso tornaria tudo 

irremediavelmente perdido para sempre.  

 

Foi a partir deste exemplo que a suavidade foi explorada: procurando a 

acuidade, o afago, e, sobretudo a contenção dos elementos da partitura. E isto foi quase 

como trabalhar no espaço interno, na intimidade de um vulcão. Percebeu-se que toda 

esta delicadeza custava grande esforço físico e atenção, pois para manter o cuidado era 

necessário controlar o movimento e deixá-lo fluir de modo contínuo, sem deixar escapar 

o impulso automático.  

 

As pistas fornecidas pela imagem do capoeirista Boi Manso conduziram as 

atrizes a uma exploração da suavidade de modo surpreendente e propiciaram um contato 

com a percepção interna do movimento, de seu impulso, antes mesmo de se tornar 

                                                 
54 É o nome de capoeira de Joselias Bonfim, capoeirista inserido neste contexto há, pelo menos, 20 anos . 
É atualmente Contramestre de Capoeira da ECAIG. 
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presente e concreto. Levaram ao trabalho de lidar com as pequenas coisas, os detalhes, 

sem descuidar do todo, a direcionar toda a atenção para o foco mesmo antes de estar 

frente a ele, tudo de modo muito suave.  

 

Finalizado o experimento com a suavidade, seguiu-se à execução da partitura em 

modo vigoroso. O mesmo procedimento inicial foi realizado, começando por 

experimentar a qualidade na ginga e só depois para o restante da partitura. 

 

A primeira dificuldade apresentada ao trabalhar esta qualidade foi driblar a 

tendência em impingir um aspecto agressivo, tanto na forma de execução, quanto na 

expressão do rosto. Durante a execução da partitura, percebeu-se que a agressividade, 

representada por movimentos duros e ofensivos e a tensão nos músculos faciais, 

surgiram automaticamente na execução da movimentação, como se o corpo tivesse 

registrado em sua memória essa associação da agressividade com o vigor. Isto foi 

notável e conduziu a uma outra tarefa: ampliar o referencial deste aspecto na memória 

do corpo.  

 

 Uma grande mobilização de ar foi realizada durante esta execução e muitas 

vezes, a utilização do ar atuava como elemento de sustentação do movimento. Neste 

momento, o silêncio, até então mantido, foi quebrado por explosões sonoras enérgicas. 

O desgaste físico foi total, provocando um descontrole na execução do movimento – 

não se conseguia dar continuidade à seqüência, pois o corpo fraquejava e assim 

executava-se de modo precário a partitura.  

 

Numa outra sessão de trabalho, procurou-se superar os obstáculos apresentados, 

encontrando os pontos de apoio necessários para alcançar a resistência: controlar a 

respiração, tentando amenizar sua predominância quando da execução do movimento e 

procurou-se centrar a atenção na continuidade do movimento, quase que conduzindo a 

formas muito grandes e pesadas, mas não duras. Utilizou-se também a imagem do corpo 

envolvido na água caudalosa, como se esta estivesse em movimento e o corpo 

precisasse abrir passagem.  
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O experimento explorando o vigor encheu de pujança o movimento, trouxe a 

sensação de que o corpo havia crescido como um todo na ocupação do espaço. 

Enquanto que na exploração da suavidade, toda potência do movimento era contida e 

liberada aos poucos, com o vigor esta potência deveria ser mantida durante todo o 

percurso do movimento. Desse modo, a movimentação ganhou peso e criou resistência. 

Parecia que cada traçado realizado pela partitura demarcava definitivamente o espaço e 

crescia frente ao olhar de um possível observador.  

 

Ao final desta exploração, estas duas polaridades, suavidade e vigor, foram 

trabalhadas, intercalando sua aplicação à partitura, ora num tempo, ora em outro e 

posteriormente, ao mesmo tempo, realizando a partitura do início ao arremate 

combinando estas duas polaridades. Trabalhar as duas polaridades simultaneamente 

objetivou, como no caso dos tempos rápido e lento, perceber as diferenças causadas 

pelo acréscimo de uma ou outra polaridade. 

 

A experimentação que se seguiu à exploração da energia foi o trabalho com as 

dimensões máxima e mínima. A primeira exploração envolveu a dimensão máxima. 

Esta foi trabalhada a partir da ampliação dos impulsos de cada unidade da partitura. 

Com este procedimento, tentou-se experimentar a negação (entendida como o começar 

uma ação pelo lado oposto ao seu destino) sob o prisma dos elementos que constituíam 

a partitura. O objetivo era identificar o impulso de saída de cada unidade da seqüência e 

então ampliá-lo em sentido contrário, redimensionando-o para uma esfera maior.  

 

Todo o trabalho recaiu sobre a mola propulsora do movimento, seu primeiro 

respiro concreto. Identificar esta mola propulsora apresentou-se como um problema, 

pois a organização dos elementos da partitura em seqüência acaba por desencadear uma 

amarração orgânica dos movimentos, de modo que se confunde término de um e início 

de outro, confundindo os impulsos próximos.  

 

Após a identificação do impulso, devia-se fazê-lo crescer  para ser visto a “olho 

nu”. Nesta exploração percebeu-se que recuar e avançar são duas ações que servem de 

ponto de partida para as ações do capoeirista. Este impulso contrário provocado pela 

negação é parte integrante do movimento, lhe é inerente. Esta dupla imagem, na 
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movimentação da capoeira, pressupõe alguns contrários: recua-se para avançar, fecha-se 

para abrir, desce-se para subir. O trabalho de exploração, neste caso, foi realizar o recuo 

do recuo e esta ampliação trouxe para a partitura uma forma muito próxima à forma 

aberta do que comumente se associou ao estilo capoeira regional. Ampla ocupação no 

espaço; amplo desenho do movimento.  

 

Com o experimento a partir da negação, a configuração original dos elementos 

da partitura sofreu alteração maior. Enquanto nas outras experiências devia-se atentar 

para o desenho do movimento em si, nesta, as atrizes tiveram que projetar suas ações no 

espaço como se estas escapassem ao seu controle, des-referencializando-as. As atrizes 

deveriam suster-se no ponto de apoio do movimento até seu limite. Utilizando o 

impulso conseguido com o recuo para invadir o espaço ao avançar. Seu eixo deveria ser 

mantido no limiar do escape, escapando às vezes, mas tendo-o como referência. Desse 

modo, era o corpo que deveria crescer além do espaço delimitado para realizar sua ação. 

 

Todo este trabalho obrigou a uma anotação estilizada das ações realizadas, 

trazendo um desdobramento inesperado no formato de cada parte da partitura. Com este 

trabalho, as ações ficaram também fragmentadas, era necessário parar para assinalar o 

recuo. O corpo deste modo ia sendo ocupado com dinâmicas distintas e ampliando os 

espaços externos laterais, frontais, verticais e horizontais. A descontinuidade provocada 

por este processo exigia uma capacidade de abstração para que se pudesse alargar o 

movimento mantendo o princípio básico de sua constituição. 

 

Tratar cada componente da partitura como parte de uma engrenagem trouxe 

sentido prático à execução da movimentação. Esta era vista somente em sua estrutura, 

sem representar coisa alguma, como um ataque ou defesa, por exemplo. Desse modo, a 

ação de pontuar as diferentes articulações apresentadas pelos componentes da partitura 

se aproximava de uma exibição técnica destes componentes. As ações de recuo e avanço 

trouxeram ao corpo mobilidade e impulsão. A movimentação ganhou em densidade 

quando se retornou à execução em modo neutro, pois a constante repetição de recuo e 

avanço deixou no corpo a sensação de que poderia ir além do limite que encontrava-se.  
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A dimensão mínima imposta à partitura atuou a partir da limitação espacial 

concreta. As atrizes deveriam executar sua movimentação em três dimensões 

gradativamente menores, delimitadas geograficamente. No primeiro espaço, era 

possível realizar toda movimentação sem modificar sua configuração, apesar da 

constrição; o segundo, mais exíguo, exigia um pouco mais de compressão e uma 

pequena desfiguração dos movimentos que demandavam uma maior ocupação do 

espaço; o terceiro espaço, ainda menor, impedia totalmente a execução da 

movimentação original. Era preciso retrair toda movimentação para que se conseguisse 

desenhar algo de sua estrutura.  

 

O objetivo de delimitar efetivamente o espaço geográfico de execução da 

partitura em três espaços gradativamente menores visava fazer as atrizes contatarem 

com uma limitação espacial concreta obrigando-as a realizarem a exploração na 

dimensão mínima confrontando-se com obstáculos reais, tendo assim uma noção da 

resultante desta ação baseada em parâmetros externos. Visava também fazer as atrizes 

contatarem num curto espaço de tempo com três realidades distintas, podendo assim, 

perceberem quase que simultaneamente as mudanças provocadas por cada circunstância 

e desse modo ter referenciais para suas explorações. 

 

A opção pela colocação dos obstáculos deveu-se também a uma estratégia para 

driblar as dificuldades encontradas no que diz respeito à variável de dimensões dos 

elementos a serem trabalhados. Cada partitura compunha-se de elementos que 

utilizavam igualmente o espaço vertical, horizontal e diagonal em dimensões diversas, o 

que demandava um tratamento particularizado a várias partes de uma mesma célula da 

partitura, como, por exemplo, minimizar uma meia lua, movimento aberto que descreve 

uma meia circunferência, não é o mesmo que minimizar uma cocorinha, movimento em 

que o corpo encontra-se numa postura retraída e fechada. Desse modo, a colocação dos 

obstáculos funcionou como uma métrica que amenizava estes diferentes casos. 

 

Após esta experiência, os obstáculos foram retirados e as atrizes deviam executar 

a partitura no mesmo padrão alcançado com o menor dos três espaços trabalhados. 

Deviam repetir as contrações realizadas e a partir de então, minimizar mais ainda. O que 
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interessava nessa exploração era encontrar o elemento de síntese do movimento, seu 

último vestígio, o que necessariamente não significava sua descrição.  

 

Todo o processo que se seguiu na exploração destas qualidades visou ampliar as 

possibilidades de atuação do ator. Utilizando elementos como, equilíbrio, oposição, 

equivalência, direção, foco e de qualidades objetivas. Desse modo, o ator teria ao final 

deste processo arregimentado, condições técnicas e expressivas em seu repertório. 

Considerando a repetição como mola mestra para superar e ampliar os limites 

inicialmente existentes, as variações apresentavam aspectos diversos, recortes cuja 

realização não seria viável na execução habitual da movimentação trabalhada.  

 

Trabalhar separadamente cada qualidade trouxe a intensificação de seus 

resultados: a ativação de energias adjacentes, como a agressividade, acionada com o 

vigor; a tranqüilidade ocasionada pelo ritmo lento; a doação vivenciada com a 

suavidade; a alegria e a disposição ativadas pelo ritmo rápido. Estas energias não só 

foram experimentadas, como tornadas fisicamente concretas, manipuláveis.  

 

As descobertas encontradas não foram preteridas, nem mitificadas, tornaram-se 

material de trabalho. Algumas explorações conduziram a descobertas, outras a 

constatações de limites, de desgaste, de vontade de acabar logo, mas não havia 

obrigação de seguir em frente para alcançar outras etapas; só o compromisso de 

explorar aquela parte que, no momento do trabalho, deveria ser a única.  Desse modo, o 

tempo utilizado em cada exploração variou conforme o grau de dificuldades. Algumas 

vezes foi necessário realizar mais de uma sessão de trabalho para concluir uma tarefa.  

 

A opção pelos ritmos lento e rápido, pelas energias vigor e suave,  pelas 

dimensões máxima e mínima, como qualidades a serem desenvolvidas se deu pelo fato 

destas propiciarem uma vivência sensório-motora ao corpo das atrizes e ampliarem o 

sentido da percepção da partitura que representava um material técnico. Estas 

qualidades acrescentaram pontos importantes ao trabalho e possibilitou a 

experimentação e o desenvolvimento da consciência do tempo-ritmo, energia enquanto 

matéria sensória do corpo, percepção dos espaços interno e externo do corpo, da 

memória do corpo, prontidão, potência, além de alargar as possibilidades de percepção e 
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utilização do material técnico da partitura. Deixando-as prontas para as experimentações 

que vieram a seguir. 

 

De posse destas condições materiais e técnicas, adentrou-se num outro universo 

de experimentações: as composições. 

 

Neste momento, o aquecimento voltou a ter um caráter mais individual e a 

improvisação foi o procedimento adotado. A partir dos conteúdos trabalhados até este 

momento, compreendendo movimentação, música, texto e convenções, as atrizes 

deveriam proceder a um trabalho de apropriação direta do conteúdo trabalhado através 

de duas orientações: a partir dos elementos da partitura, construir um conjunto de ações 

para uma interpretação de um texto escolhido pelas atrizes; e partindo da improvisação, 

a partir da movimentação disponível e utilizando os elementos textuais do conjunto 

musical trabalhado, construir uma cena. 

 

Ao trabalhar com as composições procurou-se conservar a mesma premissa que 

norteou todo processo de treinamento até então: a experimentação com objetivo 

estabelecido, mas descompromissada com pressupostos. Com a realização das 

composições buscou-se encerrar um ciclo inevitavelmente percorrido pelo ator: 

preparação e performance. No caso específico deste estudo, o percurso deste ciclo 

manteve-se com suas características laboratoriais até o momento de sua finalização 

(devido à conclusão da redação da dissertação). As composições realizadas pelas atrizes 

foram apresentadas para um público de pessoas convidadas, constituindo-se com isto 

em um espaço de troca e elaboração de possibilidades criativas.  

 

A experiência do laboratório não pode ser dada como concluída, dela apenas 

encerrou-se um ciclo, uma primeira apreensão de seus desdobramentos, uma primeira 

noção de suas necessidades. É considerando este ponto de vista que se realiza, neste 

momento final de relato do Laboratório, uma reflexão em perspectiva desta experiência. 

Optou-se por assinalar os ganhos e as dificuldades de cada etapa deste processo logo 

após o relato de cada experiência, talvez porque apontar os nervos de um corpo pulsante 

longe dele não seja tarefa das mais simples e, por conta disto, traz-se neste momento um 

traçado geral das conseqüências do laboratório. 



 147

 

O que se poderia aferir em uma breve avaliação final dos resultados desta 

experiência para as atrizes é que em todos os aspectos que o corpo foi mobilizado, este 

encontrou respostas, provocações e desafios. O corpo não saiu ileso de nenhuma das 

experimentações realizadas neste laboratório. A continuidade do processo ao longo de 

seis meses, ainda que de forma assistemática, possibilitou a avaliação das ações 

realizadas no processo e suas resultantes no corpo das atrizes.  

 

 

A Experiência do Tirocínio Docente 

 
A experiência atuou como parte integrante da disciplina TEA 267 Preparação do 

Ator II, do Curso de Bacharelado em Interpretação Teatral da Escola de Teatro, tendo 

por objetivo experimentar a interpretação a partir da capoeira. A capoeira atuaria 

realizando exercícios sensoriais, corporais, de aquecimento, manutenção e ampliação de 

repertório pessoal dos alunos-atores.  

 

A questão a responder neste caso era saber como esta proposição poderia ser 

inserida no contexto de uma disciplina cuja proposição final era a composição de cenas 

e seqüências de cenas, a partir de textos realistas, de autores brasileiros, para uma 

Mostra Pública. Com a experiência seria possível verificar a aplicação da hipótese num 

contexto de realização de espetáculo, à compreensão e iluminação de um texto pré-

estabelecido. A partir desta necessidade foi composto um plano de curso que 

contemplasse tanto o resultado final, quanto o repertório dos atores, atuando assim, no 

treinamento e na composição da Mostra.  

 

Sendo Tirocínio e Laboratório duas faces da mesma moeda, procedimentos 

semelhantes foram realizados, muitas vezes de formas análogas, outras encontraram 

novos caminhos, igualmente inspiradores. Estes caminhos, imprevistos ou não, 

acabaram por enveredar eles mesmos por vias orgânicas, chegando a resoluções que 

enriqueceram a experiência. Desse modo, alguns problemas específicos apresentados 

durante este percurso, fizeram com o que a proposta inicial, tivesse sua feição 
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modificada, sem, no entanto inviabilizá-la, trazendo-lhe até contornos, anteriormente 

não cogitados. 

 

Durante esta experiência, fatores como: assiduidade irregular, (por 

conseqüência, a quebra de continuidade do trabalho e a variável de aproveitamento dos 

alunos), o cumprimento do calendário e a exigüidade do tempo, tornaram necessárias 

mudanças de caminho. Uma das modificações realizadas foi a constante recorrência à 

condução de trabalhos individuais ao invés do coletivo, o que exigiu um treino, muitas 

vezes, diferenciado mesmo com a presença dos quatro atores55.  

 

Desse modo, o trabalho considerou, sobretudo, as dificuldades desses quatro 

alunos-atores envolvidos. Os problemas identificados na lida com o corpo foram auto-

exigência, desconcentração, resistência ao trabalho corporal, pouca correção, 

desenvoltura e clareza gestual e serviram como guia para que este trabalho atuasse com 

eficácia dentro das circunstâncias propostas. 

 

Os treinos começaram ocupando a última hora (50 minutos) da aula, de um total 

de 03 horas na segunda-feira e 02 horas na quarta-feira. No entanto, notou-se que esta 

ordem contradizia a proposta do curso que era preparar o ator para o trabalho de 

interpretação e então este passou às primeiras horas das aulas. 

 

Dentre os principais procedimentos utilizados, foram mantidos, nos moldes da 

experiência de laboratório: o aquecimento, encerramento, a inserção do conjunto de 

elementos, a composição da partitura e a exploração desta. A seguir serão relatados os 

principais pontos trabalhados neste processo. Foram adotados procedimentos 

semelhantes quanto à introdução dos elementos, em que foi mantida a dinâmica de 

exposição-observação e repetição-execução dos conteúdos. Para evitar que a ansiedade 

ou crítica excessiva interferissem no aprendizado, devia-se evitar os comentários e a 

tentativa de fazer deveria preceder a qualquer conclusão de “não posso” ou “não vou 

conseguir”.  

 

                                                 
55 Cláudia Barral, Cristiane Petersen, Iara Aragão e Luís Gomes. 
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Solicitou-se também que os alunos agissem como observadores do próprio 

corpo, sem julgá-lo: suas reações e caminhos utilizados para atingir determinado estado. 

A fim de evitar a mecanização da movimentação, foram utilizados, tanto o recurso do 

“adversário imaginário”, quanto às imagens de ações como afastar água, vento, braço, 

cabeça, corpos de diferentes tamanhos durante a execução da movimentação. 

 

Esse processo foi iniciado com a apresentação de uma composição feita pelos 

alunos do histórico de suas formações relacionadas à prática teatral, uma espécie de 

currículo animado. Estas composições serviram para avaliar os alunos a partir de suas 

experiências de treinamento, para perceber suas possíveis escolhas e suas concepções a 

respeito do que seria a formação do ator. De modo geral, os alunos conseguiram 

delinear muito pouco de seus históricos de formação. Pode-se notar quanto aos 

elementos apresentados que eram fragmentos de Mostra escolar ou de espetáculo; e 

quanto aos alunos, exploravam pouco das possibilidades de seus corpos para além do 

sentido utilitário. As composições serviram como elementos para conduzir o início do 

processo que começou pelo aquecimento. 

 

O aquecimento  
 

Contemplou sempre o espreguiçamento, envolvendo a respiração aos poucos e 

deixando o corpo ser conduzido por diferentes partes, pensando sempre em expandir-se 

no espaço e alongar-se. O objetivo maior era despertar todo o corpo e deixá-lo pronto 

energética e fisicamente. Em seguida, devia-se proceder a um aquecimento, atentando 

para as articulações e, paulatinamente, estimulando os alunos a acrescentarem nesta 

preparação elementos cada vez mais próximos de suas necessidades diárias e específicas 

para a realização do trabalho. 

 

A respiração 
 

Ao contrário da experiência do laboratório, a questão não foi diretamente 

abordada no treinamento com os alunos-atores. Buscou-se então intensificar a presença 

da respiração nas várias etapas do treinamento.  Desse modo, os alunos foram 
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estimulados a inseri-la a partir do bocejo (aberto e fechado) em todas as etapas de seu 

aquecimento: o ar como ativador de suas energias. Assim, deveria explorar o sopro, 

utilizar a inspiração e expiração como molas propulsoras. A inspiração e expiração de 

modo consciente e direcionado foram particularmente exigidas nos momentos de 

execução da movimentação e nas variações de suas qualidades. Em todos os momentos 

da prática de treinamento, deveria buscar na respiração o apoio necessário para a 

realização das ações. 

 

Perceber a respiração desta maneira, como um elemento presente, algo no qual 

se deveria pensar, apresentou-se como dificuldade para os alunos. Acostumados a 

deixar o ar fluir de modo automático, este procedimento pareceu-lhes desnecessário. No 

entanto ao concentrar-se na quantidade de ar necessária ou despendida em cada ação, 

eliminavam-se possíveis tensões musculares em locais estratégicos, como a garganta, 

ocasionadas pela concentração equivocada da força para realização da movimentação. O 

direcionamento da respiração propiciava também o contato com as qualidades 

energéticas e sonoras do corpo. O estímulo à respiração buscou sobretudo fazer o aluno 

contatar com suas potencialidades no contexto distinto da fala. 

 

A ginga 
 

[...] começamos a aula com uma ginga [ampliada], como se estivéssemos 

[brincando com o vento]. Esse aquecimento me ajudou a brincar com 

mais liberdade, a ter mais intimidade com o movimento, com a ginga 

[...] (Iara, depoimento, março de 2002). 

 

A exploração da ginga, neste contexto, foi conduzida de modo a ampliar os 

níveis de atuação dos alunos, já que se notou, durante a execução das composições e no 

contato diário, um predomínio de uma postura ereta e a pouca recorrência a variação de 

gestuais. Trabalhou-se bastante com as possibilidades de: avanço, recuo, esquiva, 

apresentadas pela ginga. Explorou-se também suas características de saídas laterais com 

retorno circular. Sua exploração objetivava desenvolver a espontaneidade do corpo dos 

alunos para que este não se intimidasse com os obstáculos a superar. 

 



 151

 Esta exploração da circularidade, provocada pela ginga, obrigava os alunos a 

colocarem-se em disposições corporais que mobilizavam todo o corpo, levando-os a 

resoluções incomuns ao seu dia-a-dia. Esta quebra pôde possibilitar a descoberta de 

novas resoluções de interação com o espaço circundante e da flexibilização de respostas 

do corpo aos estímulos recebidos. O experimento, com a ginga, ainda foi conduzido de 

modo que cada aluno descobrisse seu próprio ritmo interno, sua dança própria. O 

desenvolvimento deste trabalho, ainda que com uma atenção especial na introdução, foi 

gradativo e ocupou todas as etapas do processo. 

 

Equilíbrio-aprendizado 
 

A introdução do conjunto da movimentação no contexto do aprendizado deu-se a 

partir de orientações que tinham o trabalho em torno do equilíbrio como ponto de 

partida. A opção foi provocada por uma dificuldade inicial apresentada pelo grupo em 

lidar com as diferentes situações de equilíbrio precário provocadas pelas diversas 

configurações da movimentação. Desse modo, o grupo foi conduzido no sentido de 

perceber seu eixo principal, as estratégias realizadas para estabelecer-se nele e proceder 

da mesma maneira com as disposições de equilíbrio vivenciadas na movimentação, 

encontrar pontos de apoio e sustentação possíveis.  

 

Através deste procedimento, a ginga foi inserida em associação com a 

exploração do equilíbrio. Procurou-se conduzir os alunos a perceberem as mudanças 

provocadas quando da execução da ginga. No início dos encontros eles eram solicitados 

a ficar em pé e observarem seus corpos e todas suas articulações. Depois, deveriam 

observar o equilíbrio que os sustentava e sair dele a partir da ginga. Assim, deveriam 

comprometer toda possibilidade de manter-se ereto.  

 

Com esta exploração os alunos experimentaram os pontos de equilíbrio e 

desequilíbrio provocados pela movimentação da ginga e, ao mesmo tempo, encontraram 

maneiras de manter-se nestas condições. Uma delas foi manter o eixo de equilíbrio a 

partir da atenção no abdômen. Este ponto, o abdômen, é implicado em toda 

movimentação da capoeira. É através dele, que o capoeirista salta ou agacha-se, que 

pode girar com uma perna no ar com outra fixa no chão. O centro do corpo do 
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capoeirista é a região do abdômen. É daí que partem suas ações e para onde retornam 

também através dos constantes grounds (enraizamento) que lhe são característicos. 

 

Foi esta base que o grupo foi conduzido a descobrir a fim de poder alcançar a 

compreensão do movimento. Este procedimento pode ser ilustrado exemplificando uma 

experiência em sala de aula. Esta se refere à tentativa de execução da meia-lua56, um 

movimento de giro com dois apoios aparentemente simples cuja dificuldade maior é 

manter a perna que gira sob controle. 

 

O ator Luís Gomes apresentou maior dificuldade em manter este controle 

enquanto girava e encontrar a dinâmica que dava vida ao movimento. Após algumas 

tentativas, ele foi solicitado a sentir e apoiar-se no abdômen, ao invés de impor a força 

nas mãos que empurravam o chão ou na perna que girava. Bem, ele conseguiu descobrir 

como fazer o corpo girar naquela posição e descrever a meia-lua como solicitada. 

Descobriu que não precisava de tanta força e que a partir desta atenção e força no 

abdômen, o corpo ficou leve e obediente. Esta descoberta do ator, não se restringiu à 

execução da meia-lua. A partir do trabalho com os pontos de equilíbrio, favorecidos 

pela movimentação da capoeira, sua movimentação ficou mais segura e definida. Em 

sua avaliação sobre o experimento o ator comenta:  

 

Sustentando o corpo sobre pontos de equilíbrio no abdômen a 

movimentação e o equilíbrio, tornam-se mais fáceis. Os movimentos da 

luta tornam-se mais ágeis e mais eficazes (depoimento, 18/01/02). 

        

O aprendizado do conjunto da movimentação prosseguiu, depois de superadas as 

dificuldades com o equilíbrio, explorando outros pontos também demandados. À 

medida que os alunos adquiriram desenvoltura na aquisição do conteúdo, seguiu-se a 

repetição e correção destes. Neste processo foi exigida clareza no desenho do 

movimento, definição de foco e direção, continuidade e atenção. Os alunos eram 

incitados a, cada vez mais, dominar o movimento, descobrir sua dinâmica, experimentar 

e registrar as diferenças de cada disposição. Deveriam estar atentos ao que cada ação 

custava ao seu corpo, de que maneira ele reagia e registrar estas descobertas. 
                                                 
56 Movimento circular em que com as duas mãos e uma perna no chão, com a outra esticada à altura da 
cintura, realiza-se uma semicircunferência, uma meia-lua. Este movimento será posteriormente ilustrado. 
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A permanência da atenção nas atitudes do corpo obrigou os alunos a centrarem a 

atenção nas ações de cada instante, resolvendo-as por partes e concentrando a energia 

necessária para sua realização. Perceber o próprio corpo nas ações realizadas trouxe 

como resultante a notação das dificuldades e facilitou a otimização das suas 

descobertas. 

 

A prontidão foi sendo cada vez mais exigida à medida que o domínio do 

movimento já não representava um problema. Desse modo, os alunos eram solicitados a 

articularem-se com agilidade cada vez maior nas várias direções provocadas pelo 

conjunto de oposições presentes na movimentação. Era preciso executar de modo 

contínuo uma seqüência que continha, por exemplo: uma saída lateral, um avanço de 

costas, somado a um retorno em diagonal (esguiada, chapa, paulista), ou um avanço 

frontal em cima, com saída lateral embaixo, somado a um avanço frontal embaixo 

(meia-lua, maldade, chapa). 

 

A atuação nos vários níveis, igualmente dominada, objetivava despertar a 

prontidão do corpo do aluno, sua atenção, a flexibilização dos níveis de atuação, a 

resistência muscular e a noção de direção. Ao final deste procedimento, notou-se que 

estes quesitos trouxeram um substancial desenvolvimento à atuação dos elementos do 

grupo e possibilitaram a continuação do processo, agora, com a introdução do jogo. 

 

 

 O jogo 
 

Na etapa seguinte foram introduzidos os elementos do jogo, também sem a 

interação da música57. Com a introdução do jogo neste contexto objetivava-se 

desenvolver a espontaneidade, domínio do movimento, potencializar e experimentar 

possibilidades de sua aplicação no processo de construção e compreensão de 

personagens. Inicialmente o jogo foi introduzido como recurso, sendo sua utilização 

                                                 
57 É necessário dizer que a não adição da música ao módulo sobre jogo se deve muito mais a um 
impedimento estrutural do que a uma opção metodológica. A inserção da música pressupõe algumas 
condições específicas e antecedentes técnicos.   
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associada à correta assimilação dos movimentos. Este procedimento buscou trabalhar o 

controle, potência e dinâmica do movimento. 

 

 Hoje relembramos mais golpes. É nitidamente a evolução com o passar 

das aulas. Isso é muito instigante! Quanta coisa já aprendi! Hoje não 

jogamos, mas como viemos fazendo há um tempo, aplicamos, todos os 

golpes no parceiro e vice-versa. Essa parte do aprendizado já se tornou 

essencial. Ajuda-nos a determinar a direção do golpe, a potência aplicada 

e, com certeza, outros aspectos que surgirão com as dificuldades (Iara, 

depoimento, março, 2002). 

 

 A utilização do jogo foi salutar em duas situações. Na experiência mesma da 

interação da movimentação: os alunos exercitaram a dinâmica de um jogo de capoeira, 

interagindo com o ritmo de cada colega, deveriam deixar-se levar pelo impulso corporal 

e ao mesmo tempo controlá-lo. Deveriam deixar que a memória corporal da 

movimentação conduzisse suas ações e direcioná-las de acordo com as condições 

apresentadas. 

 

O ludíbrio foi particularmente estimulado neste processo. O aluno foi incitado a 

dinamizar seu movimento de modo tal a combinar variações estrategicamente colocadas 

de modo a confundir o colega sobre que direção seguir. De um lado, o aluno que estava 

no ataque deveria ter uma visão apurada dos pontos do corpo do colega que estava sem 

guarda e nesse ponto atacar; para isto sua movimentação precisava ser 

automaticamente, interrompida, não podendo chegar ao seu final, pois um outro já se 

sobrepunha como necessário. Do outro lado, o aluno em defesa, deveria tentar articular-

se entre estas solicitações e atendê-la o mais prontamente possível. Estas funções de 

ataque e defesa eram exercidas igualmente pelos atores no dinamismo apresentado pelo 

jogo. 

 

Este exercício foi importante para desenvolver a prontidão, o reflexo, a dinâmica 

do movimento, a atenção, a relação com o adversário, o controle e consciência do corpo 

e o senso de defesa quando em ataque. 
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Paralelo a este treinamento com a capoeira, os alunos desenvolviam atividades 

relativas à escolha, análise e estudo dos monólogos e diálogos que apresentariam como 

resultado da disciplina. A partir de meados da segunda etapa do treinamento, quando foi 

inserido o jogo, essas duas atividades começaram a se cruzar e foi necessário realizar 

uma interação imediata entre o treinamento e a preparação do repertório.  

 

O primeiro experimento inteirando o elemento da capoeira com seus 

personagens se deu através da improvisação no jogo. Num paralelo com a situação do 

jogo da capoeira, os atores foram solicitados a refletir sobre os tipos de ações que seus 

personagens realizavam em sua interação com o outro e identificar: seu modo de 

atuação, suas estratégias para impor sua argumentação ou escapar ao outro. Em seguida, 

eles deveriam jogar com o outro, a partir dos elementos identificados. 

 

 No início, a experiência mostrou-se dificultosa e estimulante. Os atores não 

podiam parar o jogo para pensar ou explicar sua ação; não se podia criar golpes, era 

necessário utilizar seu próprio repertório. A compreensão do personagem não precisava 

ser absoluta, mas era necessário que as ações e estratégias escolhidas para sua 

caracterização fossem consistentes a ponto de poderem ser transpostas para o contexto 

do jogo. Esta transposição não deveria caracterizar uma cena, mas um tipo de 

abordagem do personagem a partir da perspectiva de atuação num jogo de capoeira.  

 

Notou-se que o experimento foi estimulante para os alunos, pois estes se viram 

diante de um ponto de vista antes inimaginável, porém possível. Esta era uma outra 

forma de ver o jogo, era uma espécie de “vestir-se” do personagem numa situação 

extraordinária que extrapolava o campo de ação de sua personagem, distanciando-a, a 

ponto de poder vê-la por prisma tão diverso.  

   

[...] o momento de transpor para o jogo de capoeira as estratégias 

identificadas foi interessante. Antes de começar a fazer o exercício me 

questionei se o meu repertório de capoeira, por ser limitado, não tolheria 

esse processo, principalmente porque escolhi algumas estratégias que 

escaparam um pouco do jogo de ataque  e defesa. Eu tinha que provocar 

uma reação, incitar minha companheira. Com pouco tempo eu lembrei 

de algumas técnicas, principalmente as que eu tinha visto na roda do 
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Pelourinho, que eram ou poderiam ser utilizadas para este fim (Cláudia, 

depoimento, março, 2002)58. 

 

O experimento levou a descobertas importantes para os alunos: 

 

[...] quando juntaram os pontos percebidos (avanços e recuos) os 

movimentos, o jogo e o texto, pude dar uma cara nova ao meu 

personagem, ou seja, pude dar novas [nuances] a ele [...] (Cristiane, 

depoimento, março, 2002). 

 

 A substancialidade das ações exigidas durante o exercício obrigou os alunos a 

extraírem o máximo de informações sobre seu personagem, a traçar-lhe um perfil 

objetivo, a partir dos elementos apresentados no texto e a vivenciar suas ações com 

intensidade e dinâmica. 

 

Após o domínio do conjunto da movimentação e do jogo, os alunos foram 

solicitados a criar com o conteúdo apreendido, a partir de preferências pessoais, uma 

seqüência de movimentos para trabalho, caracterizada, pela oposição. Com as 

seqüências definidas, seguiu-se o trabalho de exploração em torno dela. Esta seqüência, 

a qual passou-se a chamar partitura base ou matriz, serviu de alicerce para o trabalho 

que viria a seguir e que caracterizou a experiência.  

 

O trabalho foi inicialmente centrado na correção da execução dos movimentos. 

Deveria-se realizar cada movimento como único, impingindo toda energia presente em 

sua execução. O movimento deveria ser realizado como se o aluno estivesse, exibindo 

todas as suas partes e só então partir para outro. Não deveria haver quebras, cada 

costura deveria ser desenhada igualmente. Em alguns casos, utilizou-se a decupação do 

movimento para que se pudesse entender suas diferentes articulações. 

   

[...] o fato de haver parado para rever cada passo da movimentação me 

fez melhorar significativamente [...] (Iara, depoimento, março, 2002).  

                                                 
58 “As estratégias que escaparam um pouco do jogo de ataque e defesa” das quais fala Cláudia, referem-se 
a estratégias de dissimulação do jogador de capoeira, a negaça. A roda da ECAIG,  de mestre Curió,  fez 
parte da pesquisa prática. 
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Após o trabalho com a partitura, seguiu-se o experimento a partir do referencial 

do texto com a seguinte tarefa: os alunos deveriam escolher duas frases de seu texto que 

representassem dois momentos distintos (opostos) do personagem e que, sobretudo, 

apresentassem o perfil dele. A partir das duas frases, deveriam criar duas seqüências de 

ações corporais baseadas no conteúdo aprendido tendo como referencial estas frases e, 

em seguida, juntar os dois momentos opostos em uma só partitura. 

 

Hoje eu comecei a entender melhor a proposta de junção da capoeira com  

a interpretação [...] Essa idéia foi bem clarificada por uma seqüência que 

fizemos depois, onde cada um escolhia duas frases de oposição da 

personagem que está estudando e criava uma seqüência  que representasse 

cada uma das frases (ou a energia de cada uma). A partir daí deu para 

perceber como pode ser interessante essa junção, se feita com verdade e 

minuciosamente, avaliando cada movimento, como pode ser cada 

momento da seqüência, até durante a ginga (Iara, depoimento, março, 

2002). 

  

 A construção da seqüência deveria seguir o mesmo princípio da escolha das 

ações e estratégias do personagem para utilização no jogo. O que deveria guiar a 

escolha seria a ação, a atitude do personagem transposta para o contexto do jogo, deste 

modo, ao associá-las aos dois momentos escolhidos, estes não teriam um sentido 

descritivo do significado do momento, mas da característica. Após sua composição, as 

seqüências foram trabalhadas separadamente e mostradas ao grupo. Cada um mostrava 

sua seqüência e depois explicitava o momento do personagem ao qual estava 

relacionada.  

 

Em seguida, as seqüências foram fundidas e trabalhadas do seguinte modo: 

deveria atentar para as diferenças existentes entre elas, o tipo de energia impingida, a 

forma, o ritmo. Os alunos deveriam exercitar e salientar as duas dinâmicas oferecidas 

por cada partitura sem que estas parecessem dois corpos estranhos, mas opostos 

complementares. A partir deste trabalho com a diferença de polaridades introduziu-se a 

exploração das diferentes qualidades que o movimento poderia apresentar. Tendo como 
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início a ginga, trabalhou-se as polaridades: suavidade, vigor, rápido, lento, grande e 

pequeno. 

 

Depois de vivenciar coletivamente cada qualidade desta, o aluno foi incitado a 

executar a partitura, de modo individual, intercalando as polaridades de acordo com sua 

adequação e necessidade de experimentação. Este processo foi realizado individual e 

coletivamente, no entanto, destacou-se a aplicação individual. 

 

O trabalho individual procurou atuar nos pontos de dificuldades de cada ator, 

trabalhando a polaridade que apresentava carência. Desse modo, o aluno que 

apresentava em sua movimentação uma característica que sobressaía mais que as outras, 

trabalhava seu oposto na partitura. Assim, o excesso de suavidade era combatido com 

uma intensificação do vigor, a rapidez com o lento, o grande com o pequeno. Este 

trabalho individual explorando as polaridades ainda foi utilizado para corporificar uma 

qualidade apresentada pela personagem e que o ator encontrou dificuldade de atingir.  

 

Desse modo, o vigor foi indicado para que Cláudia de 23 anos, desse um peso 

maior às ações de sua personagem, Maria das Cobras, uma senhora dos seus 54 anos, 

marcada por sofrimentos passados. A suavidade foi indicada para Iara explorar o ritmo e 

a energia de sua personagem, Branca Dias, concebida por ela como um misto de 

exuberante sensualidade e inocência. Para a personagem do monólogo de Cristiane foi 

trabalhado o ritmo rápido, contrastando com a característica contida da atriz e 

adequando-se à agressividade de sua personagem, que apresentava momentos de 

explosão. Para explorar as características do prosador vaidoso de suas conquistas e 

sabedoria, do personagem de Luís, trabalhou-se executando a partitura de modo 

grandioso, explorando a circularidade e a continuidade das ações. 

 

Tendo já duas partituras – a primeira, seqüência de movimentos retirada do 

conteúdo geral do aprendizado, caracterizada pela existência de oposições; e a segunda, 

composta também dos elementos apreendidos, selecionados a partir da referência de 

dois momentos opostos de uma personagem de cada ator; os atores foram orientados a 

criarem uma terceira partitura, à qual chamou-se abstração, pelo fato desta não 
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pressupor necessariamente uma fidelidade à movimentação, mas tomar seu princípio 

como inspiração. 

 

Assim, utilizando o recurso da improvisação, tendo a partitura matriz como base 

e seus personagens como referencial, os atores deveriam construir uma partitura de 

ações destes. Neste processo eles deveriam utilizar movimentações que poderiam ser 

realizadas por seus personagens em cena e que não parecessem algo estranho ao 

contexto e a ele. Para encontrar estas ações eles deveriam recorrer a todos os elementos 

já trabalhados e todas as informações tidas sobre os personagens: ritmo, estratégias, 

densidade, níveis de atuação e energia. Deveriam partir de um movimento concreto e 

abstrair até onde achassem necessário para adequá-lo a cena. 

 

Alguns elementos desta partitura abstraída foram utilizados pelos atores em 

cena, outros, necessariamente, não. Dois exemplos deste exercício podem ser citados 

neste espaço. Um deles foi trazido por Iara, na sua partitura abstraída, que utilizou 

como matriz o movimento da meia-lua de frente de um lado e outro. Ela abstraiu este 

movimento de modo tal a transformá-lo numa pequena provocação de pernas da 

personagem, impingindo a ela graça, provocada por uma energia suave. Um outro 

elemento de partitura abstraída, utilizado em cena foi encontrado por Cristiane. A atriz 

utilizou a saída de esguiada como ponto de partida para uma ação em que sua 

personagem entra fugida de um suposto perseguidor. A saída de esguiada caracteriza-se 

literalmente pelo encaminhar do corpo todo, em direção à lateral, neste caso, ela é 

utilizada nos dois sentidos, dirigindo-se para um lado e imediatamente para outro. 

Cristiane aproveitou esta dinâmica de direções sobrepostas, em que as pernas parecem 

não definir direito para onde ir, como uma ação de fuga de sua personagem, 

concentrando-se na ação dos pés que vão rapidamente para um lado e outro. 

 

 As ações encontradas na partitura abstraída não precisavam necessariamente ser 

encaixadas nas cenas desenvolvidas pelos atores, mas representou um início de uma 

possível codificação para alguns deles; enriqueceu a percepção da atuação da 

personagem e conduziu o ator a desenhar e ter maior consciência de suas ações, mesmo 

que estas não tivessem sido originadas de um processo de abstração. 
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 Paralelo aos ensaios finais das cenas, o treinamento dos atores mantinha-se no 

início dos encontros e com formato diferente. Neste momento, os atores foram 

conduzidos a dar uma formatação final ao aquecimento individual que vieram 

desenvolvendo durante todo o treinamento. Este aquecimento seria utilizado para o 

processo de treinamento e para sua entrada em cena. Os elementos da ginga, mesclados 

com articulação, espreguiçamento, bocejo, deveriam constar neste aquecimento, além 

de acréscimos pessoais que se fizessem necessários. 

 

 Nesta altura do processo se conduzia um trabalho de arremate dos diálogos e 

monólogos a serem mostrados como resultado final da disciplina, antes da passagem das 

cenas, os atores executavam suas três partituras, primeiro de modo neutro e depois, 

imprimindo a elas a qualidade que seria trabalhada. Deste modo deveriam encontrar 

condições para entrar em cena e rememorar as ações e qualidades demandadas por seus 

personagens. 

 

 A Mostra 
 

 O resultado final da disciplina foi organizado no sentido literal de mostrar os 

instrumentos utilizados na preparação do ator no contexto da disciplina. Desse modo, a 

Mostra foi composta pelas partituras dos atores (matriz e abstraída), quatro monólogos e 

um diálogo. Cada ator entrava em cena, executava suas partituras matriz e abstraída, ao 

final, ainda em cena, vestia um figurino básico, colocava os adereços necessários para 

sua cena e a apresentava. Depois da apresentação, o ator voltava à platéia, enquanto 

outro colega realizava o mesmo procedimento. Caso precisasse de ajuda para arrumar 

figurino ou colocar elemento em cena, era ajudado por um colega. Toda esta 

movimentação devia ser realizada de modo contínuo, sem quebra de nenhuma espécie. 

Evitar a quebrar significava evitar qualquer ação que não fosse necessária nem 

provocada por uma anterior. 

 

 A Mostra objetivou apresentar estes resultados do trabalho realizado sobre os 

atores: a atenção localizada, a consciência das ações a realizar, a autodisciplina, 

domínio pelo ator de suas ferramentas, a ampliação de suas possibilidades corporais, a 

flexibilização do uso de seu corpo e elementos concernentes a ele. 
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 O treinamento da capoeira aplicado em associação com a preparação do ator 

para a construção de personagem, no contexto apresentado de cenas de diálogo e 

monólogos, mostrou-se bastante enriquecedor para os atores. Pois além do trabalho 

convencional de entendimento através da leitura e compreensão de texto, eles puderam 

investigar, vivenciar e atestar as ações e características de seus personagens. Puderam 

também lhes imprimir nuances distintas, referendadas no ritmo, na densidade, na 

energia, nos objetivos de seus personagens. 

 

 A partir desta reflexão em torno das duas experiências realizadas com uma parte 

do conjunto de elementos selecionados, segue relato da experiência realizada com o 

bloco caracterizado pela música.  

 

 A disposição em que se encontram estas duas reflexões: movimentação e 

música, não atende a nenhum tipo de relevância, elas distinguem-se somente pelos 

tratamentos  recebidos, em função de seus diferentes conteúdos. 
 

FALARES 
 

É muito comum a utilização da expressão corpo-voz na literatura contemporânea 

concernente ao treinamento do ator. Nesta concepção, já não se concebe um trabalho de 

corpo dissociado da voz e vice-versa. Corpo, neste contexto, é entendido como um 

conjunto que engloba corpo enquanto dimensão física; e voz, como uma esfera sonora. 

Esta compreensão do corpo como uma associação corpo-voz, é assim aplicada na 

capoeira. Aliás, a própria inerência de todo seu conjunto de elementos, propicia esta 

imbricação. 

 

Falares é um termo tomado de empréstimo a Ieda Castro59, ela usa o termo em 

seu livro sobre as diferentes línguas africanas faladas pelos negros que chegaram ao 

Brasil. Ao tratar destas línguas, a autora fala, sobretudo, da expressão, dos usos e 

costumes desses povos. É esta compreensão da fala como um conjunto que engloba 

                                                 
59 A autora utiliza este termo em seu livro Os Falares africanos na interação social do Brasil colônia. 
Salvador:UFBA. Centro Estudos Baianos, 1980. 
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também um modo de agir que ilustra os resultados pretendidos com a utilização da 

música da capoeira pelo ator. A idéia é fornecer ao ator, material para enriquecer seu 

modo de abordagem com a fala, para que esta assim, se transforme num falares.  

 

O capoeirista fala, seu falar comporta-se dentro de uma partitura cantada e lhe 

confere um corpus sonoro para além do falar cotidiano. A vinculação da fala ao canto 

na capoeira dá vitalidade à voz do capoeirista, abastece-o de uma gama de recursos 

apropriados ao contexto do jogo e benéfico ao seu potencial sonoro. Estes recursos estão 

codificados e assim como a movimentação corporal e como todos os outros conteúdos, 

permite graus variados de apropriação e adaptações.  

 

“Calaram tanto a minha voz que aprendi a falar com o corpo”60, disse um sábio 

prosador da capoeira. O corpo do capoeirista, de fato, aprendeu a falar, mas a voz não 

deixou de existir, ao contrário, como um rio que corre, para alcançar seus objetivos a 

voz do capoeirista encontrou outros caminhos para continuar existindo e pode-se dizer 

que a opressão sofrida resultou num enriquecimento de suas possibilidades vocais. A 

vida do capoeirista, sua visão de mundo, as vitórias e derrotas, são motivos, 

apresentados em todo conteúdo temático do universo musical da capoeira e esta 

característica temática favoreceu a construção de um discurso particular através da 

palavra. 

 

Falar de si mesmo é uma recorrência que apresentam as ladainhas, quadras, 

chulas. Esta forma encontra-se tranqüilamente enraizada no cancioneiro popular. É da 

ladainha a forma das carpideiras; são quadras a poesia popular do cordel e dos 

cantadores com suas violas; são as chulas e os corridos, as formas utilizadas no samba-

de-roda.  O modo e o conteúdo do canto da capoeira são permeados de informações de 

forte vitalidade e alto poder de eloqüência. O canto da capoeira é quase uma 

conversação animada pela música. Ao cantador é exigida a compreensão deste diálogo 

para então dar voz ao seu canto. O cantador na capoeira aprende a cantar cantando. É o 

exercício constante que o fará adequar sua voz, seja ela pequena ou grande, ao formato 

apresentado pela música da capoeira. 

 
                                                 
60  De autoria não identificada. 
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O ato de cantar na capoeira, sugere um modo de apropriação da palavra que 

muitas vezes, aproxima-se mais de um falar cantado do que do canto propriamente dito. 

O canto, neste sentido, é para o capoeirista uma via de expressão da palavra numa 

dimensão melódica. A música repercute em todo seu entorno. A palavra cantada é 

naturalmente prolongada, ela deve encontrar cadência e ressonância numa partitura 

dada. Aqui a palavra cantada encontra outros acentos e conformações, o que certamente 

lhe imprime outras colorações, dilata seu alcance ante o interlocutor. Cantar a palavra 

exige seu domínio, de sua textura, seu significado, sua respiração. Por isto, a vibração 

propiciada pelo apelo melódico pode ser encantatória e despertar reações afetivas, 

empatia ou rejeição. A música convida a uma compreensão para além do intelecto. O 

que a sonoridade desperta é vibrátil, é energia que aviva o corpo do ator.  

 

Usar a palavra como instrumento legítimo de sua expressão é um exercício que 

deve ser buscado pelo capoeirista. Para tanto, ele encontra na sua própria prática as 

condições e as ferramentas apropriadas. Seu condicionamento físico-respiratório, por 

exemplo, é atingido simultaneamente no exercício desta prática. As várias 

conformações e ações em que o capoeirista é levado a executar demandam o uso 

constante de sua respiração em situação extra-cotidiana. Seu potencial respiratório é 

utilizado de acordo com as exigências dos golpes. Assim, ele deverá saber administrar o 

ar, fluidicamente, na execução de um golpe mais malicioso ou abastecer-se de ar 

suficiente para uma seqüência de explosão, de modo a conseguir mesclar ataque e 

defesa, e ainda recuperar-se para um novo ataque. 

 

Ao enunciado: Capoeira angola como treinamento para o ator, segue-se 

repetidamente a indagação sobre sua natureza – é um treinamento corporal? Sim, é a 

resposta esperada. No entanto, a negação é o primeiro impulso realizado. Não! Mas 

como não?   

 

Não se pode negar a pujança da presença corporal que integra o enunciado: 

capoeira angola como treinamento para o ator. No entanto, não é somente isto. O 

capoeirista aqui apresentado é um ser igualmente falante e possui também na voz um 

material rico a ser explorado.  
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O canto da capoeira traz em muitas de suas músicas a repetição de sonoridades, 

num vai-e-vem cíclico que funciona em sua repetição quase como um misto de mantra e 

estímulo para a memória, dilatando a energia do corpo do ator. O conteúdo temático, é 

igualmente inspirador. Todos os cantos são também histórias e trazem personagens e 

construções bem definidas. Seu modo de interlocução com o outro e a audiência, de 

modo geral, é também alentador. A música da capoeira utiliza a linguagem indireta, a 

pilhéria, a introspecção. O ritmo proposto na utilização da palavra é variado e leva à sua 

exploração em diversas dimensões. 

 

A proposição da capoeira como objeto desta investigação não é aleatória. 

Procura encontrar caminhos que levem a uma apreensão proveitosa do manancial sócio-

cultural exibido pela cultura afro-brasileira. Seu modo de articulação do discurso 

interessa. Ele está pleno de ecos em expressões conhecidas como a forma dos 

cantadores populares, a métrica dos poetas populares e a performance que mescla um 

estilo pessoal a um comportamento codificado. O caminho deste estudo é o caminho do 

simples, do que possa ser colhido ao alcance da mão. A capoeira assim como muitas 

outras expressões culturais circundam o cotidiano do ator e certamente tudo que ele 

possa colher o tornará mais rico. 

 

Ao ator criativo e observador tudo pode ser útil e enriquecedor, no entanto faz-se 

necessário a proposição de caminhos, para que a idéia adquira a solidez de uma práxis. 

É o que se pretende com o relato que se segue: traçar caminhos para utilização do 

conjunto musical da capoeira para o treinamento do ator. 

 

Para este experimento foram priorizados os cantos que, de algum modo, 

aludissem ao cotidiano capoeirista, sua pessoa, o afetivo, a crença, e a memória. A partir 

destas referências, também foram selecionados cantos que suscitassem o diálogo e a 

repetição. Esta seleção foi feita visando municiar o experimento em aspectos como: 

possibilidade de dramatização, ou seja, possibilidade de interlocução verbal; elementos 

de composição/criação de personagem; e possibilidade de contribuição ao potencial 

respiratório, de ressonância, e colocação vocal do ator61.  

 
                                                 
61 Vide música em anexo. 
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O canto observado na capoeira obedece a uma rítmica e a uma estética, ditadas 

pela bateria e pelas convenções desta prática. No âmbito deste trabalho, obviamente, as 

regras de sua utilização são ditadas pelas necessidades emergentes do próprio trabalho. 

Assim, o canto retirado do seu contexto encontrou outros usos e funções. Desse modo, 

foi possível atingir o máximo de seu aproveitamento. Seguem em destaque os principais 

pontos da experiência. 

 

Visando a exploração das potencialidades apresentadas e, por conseqüência, a 

ampliação do potencial respiratório do ator, o canto foi utilizado em três momentos 

distintos: após o treinamento físico; durante a execução da partitura; e interagindo no 

diálogo corporal com o outro. 

 

O bocejo – com a boca fechada e aberta – foi sempre o ponto de partida e a 

imagem durante a emissão do canto. Além de experimentar aí o alargamento das 

possibilidades sonoras, começou-se a trabalhar as caixas de ressonâncias sugeridas por 

cada canto que, em geral, alternava uma caixa mais alta com uma baixa ou vice-versa. 

As duas vozes comumente existentes nas cantigas de capoeira, como observou Rego62, 

também foram utilizadas a fim de que fosse possível “brincar” com as possibilidades 

sonoras sugeridas pelo canto.  

 

Uma característica recorrente nestes cantos é a constância no prolongamento da 

palavra. Como por exemplo: “Sou eeeu, Maaitaaa”; “Lembaaa, êee...” ; este 

prolongamento foi bastante explorado para além de sua forma natural. Observou-se 

também que a circularidade, provocada pela repetição de determinadas 

notas/sonoridades, tornou-se um bom exercício para a respiração e para mobilização do 

corpo através da respiração. A disposição das palavras e sua constante repetição 

acabavam como uma espécie de mantra e o corpo, com esta repetição, ficava como que 

embalado pela onda provocada.  

 

Sobre a inserção 
 

                                                 
62 Ver tópico sobre temáticas. 
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A entrada do canto, após uma hora de treinamento físico exaustivo, fez com que 

o ar fosse buscado mais profundamente e que sua distribuição fluísse de modo mais 

“natural”, ou seja, o ar conduzia-se sozinho aos pontos estabelecidos pela partitura do 

canto. Nesta etapa também, foi aproveitada uma posição comum ao capoeira, a 

cocorinha (posição agachada em que o corpo apóia grande parte do peso sobre a parte 

posterior das pernas, deixando abdômen e demais partes do corpo solto63) para explorar 

as possibilidades de ressonância nesta posição. Esta posição permite um relaxamento do 

diafragma e a formação de uma espécie de concha acústica da forma como o corpo fica 

enrolado. 

 

O canto, realizado em conformidade com a partitura, buscou também trabalhar a 

resistência respiratória juntamente com seu controle. Visava-se emitir o canto durante a 

execução da partitura, sem deixar que este fosse interrompido em razão das 

modificações posturais sofridas por conta da realização da partitura corporal. Notou-se 

uma tendência a ilustrar o movimento já que, com o canto, a movimentação ganhou 

vitalidade. 

 

A realização do canto em interação com o diálogo corporal buscou, 

principalmente, a articulação do canto com a interpretação do seu conteúdo, dirigida a 

uma pessoa em particular. Neste caso, a performance gestual sugerida pelo conteúdo do 

canto, mais os golpes surgidos no jogo, delinearam uma partitura de ações nítidas de 

um personagem com abordagem texto-corporal.  

 

O elemento textual 
 

Com a música ainda foi utilizado um outro expediente, neste caso, foram 

trabalhadas as ladainhas, por oferecerem um delineamento com começo meio e fim, de 

uma idéia ou relato. Em princípio, a música seria suprimida, não só da sua métrica e 

rítmica, como aconteceu com as outras, mas completamente, transformando-se em texto 

falado, história contada. No entanto, resultou do experimento, sua utilização como uma 

espécie de acompanhamento de efeito ao fato narrado. A ladainha escolhida foi: 

 
                                                 
63 Esta posição é obrigatória quando o jogador está ao pé-do-berimbau. 
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A Soberba Combatida 

 

A soberba combatida   (Narrativa) 

Foi quem mato Pedro Sem  (Narrativa) 

No céu vive meu Deus   (Narrativa) 

Na terra vale que em tem   (Narrativa) 

Lá se foi minha fortuna    (Pedro Sem cantando) 

Escramava Pedro Sem   (Narrativa) 

Saía de porta em porta   (Narrativa) 

Uma esmola a Pedro Sem (Coro cantando) 

Hoje pede a quem negô  (Narrativa) 

Qui onte teve e hoje não tem  (Narrativa) 

A quem eu neguei esmola  (Pedro Sem cantando) 

Hoje me negue também  (Pedro Sem cantando) 

Na hora da sua morte   (Narrativa) 

A justiça ensaminô    (Narrativa) 

Correndo o bolso dele    (Narrativa) 

Uma muxila encontrô    (Narrativa) 

Dentro dela um vintém   (Narrativa) 

O letrêro qui dizia   (Narrativa) 

Eu já tive hoje não tem  (Pedro Sem cantando) 

A soberba combatida    (Narrativa) 

Foi quem mato Pedro Sem   (Narrativa) 

Viva Pedro Sem    (Narrativa) 

Quem não tem não é ninguém. (Narrativa) 

 

O experimento foi feito da seguinte forma: manteve-se o berimbau e o 

andamento do toque da ladainha e utilizou-se, como que pontuando, apenas algumas 

frases cantadas, o canto foi transformado em narrativa. No início foram inseridos os 

pedidos de licença e as explicações devidas:  

 

Iê, salve, salve camarada e camaradinhas,  

dá licença de contar, uma estória muito antiga de um camaradin aí [...] 
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  Então seguiu o texto da ladainha falado – “A soberba...”. Onde seria a fala de 

Pedro Sem “Lá se foi minha fortuna” e “Eu já tive hoje não tem” manteve-se a métrica da 

música. Fez-se o mesmo com o que foi considerada a fala do coro: “ uma esmola a Pedro 

Sem” . 

 

  Ao final deste experimento, notou-se que o texto ganhou dramaticidade e 

acentos de narrativa épica. Para tanto, a música e a utilização do instrumento foram 

primordiais. 

 

 

A VIA DO COMO 
 

Mas afinal, o que viria a ser esta prática da capoeira pelo ator? Ele deverá ser um 

capoeirista, deverá passar por todos os níveis de aprendizado? Esta foi a questão 

primeira deste estudo e permaneceu sendo guia e condutora a cada nova etapa. As duas 

experiências práticas realizadas para este estudo procuraram responder a esta questão e 

considera-se, que foram esclarecedoras.  

 

Estas duas experiências serviram também para verificar de que maneira se daria 

esta conexão de princípios pré-expressivos com a capoeira num treinamento de ator. É 

importante salientar, mais uma vez que, a presença de reflexões em torno do nível pré-

expressivo neste estudo se dá por apresentar um conjunto de elementos que possibilitam 

cogitar uma outra existência do ator – um ator em treinamento, cuja lapidação passa por 

um processo técnico de caminhos conscientes e estes caminhos não negam a existência 

do espetáculo, ao contrário, o fortalece.  

 

Para a aplicação da capoeira ao treinamento do ator, um conjunto de elementos 

foi tomado, justamente, para possibilitar sua eficácia neste contexto. Esse conjunto de 

elementos foi adotado conforme seu potencial para fomentar o corpo expressivo do ator, 

ou seja, deveria possuir elementos com propriedades para alargar as formas de 

utilização deste corpo, além de propiciar o uso da voz e outros elementos de 

composição em situação extra-cotidiana. 
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Do universo da capoeira retirou-se uma parte, no entanto, considera-se que a 

seleção de um conjunto de elementos não incorreu em perda para o treinamento 

proposto. A abrangência do conteúdo apresentado pela capoeira foi substituída pela 

intensificação, ativação e exploração de zonas não contempladas no contexto desta 

prática. Para que isto acontecesse, algumas etapas foram evidentemente saltadas, o que 

não representou prejuízo à sua apreensão, pois não se perdeu de vista a aplicação dos 

elementos utilizados em seu contexto de origem e pôde-se trabalhar de maneira 

otimizada alguns aspectos específicos que se pretendia explorar.  

 

Ao selecionar um conjunto de elementos demarcou-se as linhas que distinguem 

o treinamento do capoeirista e o treinamento de um ator. O ator não deve transformar-se 

num capoeirista, a menos que queira. Seu aprendizado deverá ser distinto do capoeirista 

tanto em seus procedimentos metodológicos quanto nos resultados estéticos almejados. 

Os objetivos pretendidos num treinamento para a prática da capoeira e num treinamento 

para o teatro são diferentes e diferentes devem ser suas abordagens.  

 

Considera-se que a realização das experiências aqui relatadas, resultaram na 

explicitação de vias sólidas, sobre as quais torna-se possível sedimentar as bases do 

trabalho proposto. Estas vias de experimento revelaram-se muito benéficas no que diz 

respeito a entrever sua aplicação ao treinamento do ator. Os resultados, mostrados nos 

relatos que se seguiram foram explícitos e inspiradores. Podem agora ser utilizados a 

partir dos elementos encontrados ou explorados além do limite alcançado. 

 

 É deste modo, que se pode concluir que a adequação da capoeira ao treinamento 

do ator, pelo seu tratamento, pode e deve ser considerada como uma prática de 

treinamento teatral e não uma prática de capoeira. Não é e nem poderia ser. A capoeira, 

prática complexa, rica e diversa, como se pôde ver ao longo deste estudo, encontra justa 

aplicação de todo seu conteúdo no universo a que pertence. Seria portanto um contra-

senso realizar seu transporte para uma outra circunstância. O que se realizou através das 

duas experiências relatadas foi uma transmutação, uma apropriação e diálogo de 

elementos, possibilitados pela compleição desta prática corporal que se mostra, por 

natureza, aberta a interações em diferentes níveis sem comprometimento de sua 

estrutura.  
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Capoeira, o que os atores podem aprender com ela? Esta sentença não é nova, 

nem ultrapassada, ela é emergente. Quer dizer que as reflexões em torno do título deste 

capítulo encontram eco bem antes de sua existência e se farão ainda eclodir nas 

afirmativas: capoeira, os atores podem aprender com ela, os atores aprendem com ela. O 

que podem aprender com a capoeira? Dirão experiências como estas que foram 

relatadas neste capítulo e todas as outras que podem surgir a partir delas. É preciso que 

se descubra, que cada qual procure o que lhe seja adequado.  
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CONCLUSÃO 
 

 

 

ATOR-CAPOEIRA 
 

O que faz um ator é a sua necessidade, portanto, definir um ator é falar de suas 

necessidades. E a história do teatro mostra que as diferentes abordagens trazem 

diferentes necessidades. Todas elas imprimem a este ator, ao seu corpo por extensão, 

traços peculiares e uma identificação que, em geral, delimitam, sua atuação. A 

identificação, a estilização do corpo do ator em conseqüência é algo que parece 

inevitável. Um corpo trabalhado torna-se peculiar; apresenta saliências claras, 

provocadas pela sua prática. Mais do que o corpo do dia a dia; destaca partes, desvirtua 

ritmos, potencializa energias, imprimindo contornos definitivos e eventuais. Desenvolve 

qualidades específicas advindas de subjetividades culturais e estéticas. Estas são 

certamente as resultantes deste processo da capoeira como treinamento para o ator. 

 

Este estudo conduziu-se a partir da perspectiva que a técnica corporal aplicada 

ao ator deve também proporcionar a possibilidade de apropriação e transmutação dos 

elementos adquiridos, atuando também como espaço de desenvolvimento e exploração 

de elementos histórico-culturais trazidos pelos atores.  

 

A técnica aqui apresentada, a capoeira angola, certamente atingirá este objetivo 

e, na sua mais alta expectativa, pretende permitir ao ator vivenciar seu ser 

“camaleônico”, comportar em sua pele várias performances e abandoná-las logo que 

não precise mais delas; incita-lo a buscar novos limites quando estes ainda nem se 

esgotarem, flertar com tudo aquilo que possa lhe parecer um alimento, um acréscimo ao 

repertório. A capoeira vem coadunar-se com o que deve ser necessário ao trabalho deste 

ator; metamorfoseando-se, diluindo-se e projetando-o para onde quer que vá. Em 

síntese, atua como suporte e fonte de enriquecimento.  
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No desenvolvimento deste este estudo, ela foi apresentada em muitas de suas 

possibilidades de contribuição ao ator tanto por sua composição como pela estrutura 

apresentada. A capoeira aproxima-se muito das técnicas cotidianas em sua estrutura e 

concepção, pois grande parte de sua movimentação parte de acomodações orgânicas, em 

que se segue e se explora conformações já existentes. No entanto, ela, além de adaptar-

se ao corpo, explora seus limites. Esta busca pressupõe verossimilhança, não 

pretendendo, portanto, distanciar-se do real. É esta combinação de cotidiano e extra-

cotidiano num limiar, ás vezes, pouco definido que facilitará sua apreensão e 

apropriação no contexto de uma composição e preparação do ator.   

 

As experiências realizadas mostraram como a capoeira angola pode contribuir 

para a composição de um trabalho de treinamento para o ator, e que a continuidade 

deste processo levará a um “ator-capoeira”. Ator-capoeira é uma ficção possível, uma 

espécie de projeção antropofágica, de truque de espelho mágico circense em que duas 

imagens sobrepostas resultam uma terceira imagem, possível onde a técnica da capoeira 

e do ator pode se encontrar. Nesta ficção encontra-se o ator e o capoeirista em duas 

buscas semelhantes. É um ator-capoeira, aquele que sabe medir suas possibilidades 

potenciais, que é atento o suficiente para perceber o que e o como aplicar as ferramentas 

que traz em seu repertório; aquele cujo aprendizado implica a prática do treinamento e a 

inter-relação com o outro; aquele que preenche de substâncias vívidas toda forma que 

ocupa; que sabe destacar e ocultar elementos necessários; que é um animador e um 

animado em sua atuação; que possui um repertório capaz de adequar-se às diferentes 

perspectivas apresentadas pela cena. 

 

O que se conclui desta incursão em torno da capoeira é que ela propicia ao ator 

distintas formas de experimentação e uso deliberado de seus referenciais histórico-

culturais na cena, apresenta possibilidade de acrescentar elementos ao conjunto 

expressivo do ator sem comprometer outras articulações possíveis. Contendo em sua 

natureza um espaço de animação, de interpretação dos elementos que dispõe, a capoeira 

representa para o ator um acréscimo a toda sua prática e não somente ao seu corpo.  

 

Esta prática, portanto, potencializa todas as condições para conduzir o ator a um 

caminho de criação e envolvimento com seu ofício, para que o ator possa ser também 
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criador, intérprete, ser pensante diante do mundo que o cerca. Um artista consciente que 

seu corpo-mente é um organismo factual que comunica mesmo que não pense nisto, 

mas que se pensar... Ah! Comunica muito mais! É este entendimento que  para este 

estudo, dará ao ator a humanidade, atualidade e a via de comunicação, reflexão 

necessária com o mundo em que vive.  

 

 

MEU CORPO, PORTA-ESTANDARTE DE MIM MESMO 
 

Um porta-estandarte é algo interessante. Enquanto imagem o porta-

estandarte aparece como uma espécie de despontar, de extensão de 

características que se quer dar maior visibilidade. Coloca-se no porta-

estandarte o que se quer que veja de frente, antes de, mais nada. É um 

porta-estandarte também aquilo que é inequívoco, ao qual não se pode 

nem sequer negar, nem esconder, está ali, e como que um holofote, 

sustenta-se ele afim de destaca-lo. Sustenta-se para lembrar, para 

afirmar, para se reconhecer.  

 

Distanciado de suas grandes proporções, o porta-estandarte pode assumir várias 

formas igualmente espetaculares. O Bispo do Rosário64 em sua “insana poesia”, misto 

de profecia e loucura, costurou em um grande manto os nomes de todas as pessoas que 

deveriam ser salvas da ira de Deus. Bordava também o que desejava levar. Com este 

manto se cobria. O Bispo cobria-se com sua memória, estava ela presentificada, tornada 

concreta, estendida para além do seu espaço cotidiano. Independente da compreensão 

dos motivos que levaram o Bispo a tal ato, seu manto é tomado como peça valiosa, é 

uma expressão artística e simbólica de sua loucura e de sua arte. O Bispo trouxe para o 

manto a imagem de si mesmo que ao mesmo tempo abre-se para muitos outros 

universos.  

 

                                                 
64 O Bispo do Rosário  foi um dos pacientes da Dra. Nise da Silveira, notabilizada por utilizar a arte no 
tratamento de doentes mentais. Rosário produziu obras, hoje expostas no Museu de Arte do Rio de 
Janeiro. Sua obra mais famosa é o manto. O ator João Miguel, junto ao cineasta Edgard Navarro 
transformou  a história de sua vida em um belíssimo espetáculo teatral, no ano de 2001. 
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Se fosse possível traduzir a imagem das resultantes do que aqui foi proposto, 

seria esta, a do impalpável presente, a memória do ator presentificada em seu corpo. 

Esta imagem pousa o olhar sobre o capoeirista sagaz que negaceia com gingado todo 

cheio de malícia, consciente de si e de tudo que o cerca; e sobre o ator que, sobre o 

palco é uno diante do espectador.  

 

Ao propor um treinamento que prima pela valorização e aproveitamento de 

características individuais do ator, aspira-se a esta imagem do estandarte. Evoca-se uma 

imagem que, como o manto do “bispo”, invada o imaginário de quem o assiste, mas de 

tal modo, que possa o espectador, ser tocado em sua humanidade e desarmado em suas 

expectativas. Que o apreenda pelo que é e apresenta, que se permita vivenciar em sua 

inteireza o ato, o espetáculo apresentado. 

 

Acredita-se que, assim como a técnica, para o capoeirista, é manufatura com que 

deve alçar seus próprios vôos, sem com isto comprometer sua subjetividade e 

criatividade; do mesmo modo, considera-se que com esta proposição o ator encontre 

caminho para abastecer-se de humanidade, desenvolver o controle e a consciência de 

suas ações, que este manipule a técnica, de modo tal, que ela seja o diferencial muito 

mais pelo que possibilita e menos pelo que deixa transparecer. 
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ANEXO I 

 

 

MESTRE CURIÓ 

 

Jaime Martins dos Santos, famoso Mestre “Curió”, aproximou-se da Capoeira 

aos 06 anos de idade, quando recebeu os primeiros ensinamentos. Sua família representa 

uma tradicional elite da Capoeira: o bisavô, Mestre Besouro Mangangá, o avô, Pedro 

Virício “Curió”, o pai, José Martins “Malvadeza” e a mãe, Maria Bispo. 

 

 Ainda adolescente foi aluno de Mestre “Pastinha”, o famoso “pai” da Capoeira 

Angola. 

 

“Curió começou a ensinar aos 14 anos de idade e o faz até hoje aos 62 anos. Ele 

tem levado sua Escola de Capoeira Angola Irmãos Gêmeos (ECAIG) a lugares como 

Japão, Alemanha, México, Estados Unidos e Argentina. Em Salvador, dar aulas para 

cerca de 100 crianças carentes no subúrbio ferroviário no Araketu e na Colina do Mar, 

Paripe. 

 

 A ECAIG tem sua sede na Escola Estadual Mestre Pastinha, esta uma 

homenagem ao grande Mestre. “Curió”foi o escolhido entre todos os seus alunos para 

ocupar o espaço por ser seu trabalho, o que mais dá continuidade à tradição da Capoeira 

Angola. 

 

 “Curió” é respeitado entre os seus que reconhecem a singularidade e importância 

de seu trabalho. Por isso ocupa a cadeira vitalícia no Conselho Superior de Mestres da 

Confederação Brasileira de Capoeira Angola. 
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ANEXO II 

 

 

  

Código Penal da República dos Estados Unidos do Brasil, instituído pelo 

Decreto n.o 487 de outubro de 1890, estabelecia em seu Capítulo XIII: 

 

 Dos Vadios e Capoeiras 

 

“Art.  402. Fazer nas ruas e praças públicas, exercícios de 

agilidade e destreza corporal conhecidos pela denominação de 

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; 

   

Pena – De prisão celular de dois a seis meses . 

“Parágrafo único. É considerada circunstância agravante 

pertencer o capoeira a algum bando ou malta. Aos chefes ou 

cabeças se imporá a pena em dobro”. 

  

“Art. 404. Se nesse exercício de capoeiragem perpetrar 

homicídio, provocar lesão corporal, ultrajar o pudor público e 

particular, e perturbar a ordem, a tranqüilidade e a segurança 

pública ou for encontrado com armas, incorrerá cumulativamente 

nas penas cominadas para tais crimes”. (Vieira, 1995: p. 93-94). 
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ANEXO III 

 

 

Músicas selecionadas de acordo com a temática e trabalhadas durante o 

laboratório. 

 

A Repetição 

 

Cala boca  minino,   (coro)  Nhem, nhem, nhem, 

Minino chorão,     Nhem, nhem, nhem 

Cadê sua mãe      Nhem, nhem, nhem 

Foi colher jaca mole     Nhem, nhem, nhem 

Da cabeça dura     Nhem, nhem,nhem 

Minino chorô      Nhem, nhem, nhem 

Foi porquê não mamo    Nhem, nhem, nhem  (Folclore) 

 

Tô dormindo... tô sonhando, 

Estão falando mal de mim, 

To dormindo... to sonhando... 

Não me deixam sossegado,  

Tô dormindo... to sonhando... (Folclore) 

 

Oi sim sim, sim, oi não, não, não ( coro) 

Oi sim sim, sim, oi não, não, não 

Oi hoje sim, amanhã não, 

Oi sim sim, sim, oi não, não, não (coro) 

Oi sim sim, sim, oi não, não, não 

Olha aí a pisada de Lampião, 

Oi sim sim, sim, oi não, não, não.(Folclore) 

 

 

Ai, ai, ai, ai 

São Bento me chama, 
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Ai, ai, ai, ai (coro) 

São Bento chamô, 

Ai, ai, ai, ai (coro) 

Tá na hora São Bento, 

São Bento já vô, 

Ai, ai, ai, ai. (Folclore) 

 

 

Chora viola êê (coro) 

Chora viola aa 

Chora viola,  

Chora viola, 

Chora. (Folclore) 

 

Iê, água de bebê 65 

Iê, água de bebê 

Camarado 

 

Aruandê 

Iê Aruandê 

Camarado 

Quis me mata 

Iê , quis me mata  

Camarado 

Na falsidade, 

Iê, na falsidade 

Camarado 

Faca de ponta 

Iê faca de ponta 

Camarado 

Sabe furá 

Iê, sabe fura 
                                                 
65 Seqüências de canto de entrada, organizadas para trabalho. 
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Camarado 

Ele é cabecêro 

Iê , ele é cabecêro 

Camarado 

É mandingueiro 

Iê, ele é mandingueiro, 

Camarado 

No campo de batalha, 

Iê no campo de batalha, 

Camarado 

Viva meu mestre 

Iê viva meu mestre  

Camarado 

 

Iê, maior é Deus, câmara (repete) 

Iê, viva meu Deus, camará 

Iê, mundo de meu Deus, câmara 

Iê, que vai fazer, câmara, 

Iê ,é hora é hora, 

Iê, viva meu mestre 

Iê, quem me ensino 

Iê, a malandragem, 

Iê, da capoeira, 

Iê, que é de angola, 

Iê, a volta ao mundo, 

Iê, que o mundo dá, 

Iê que o mundo deu, 

Iê, galo cantou, 

Iê, cocorocou, 

Iê, é mandingueiro, 

Iê sabe joga 

Iê, jogue pra li, 

Iê, jogue cá. 
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O Diálogo: 

 

Pegue esse Gunga, 

me venda ou me dê, 

Esse Gunga não é meu, 

Eu não posso vender,  

Pega esse Gunga, (coro) 

Me venda ou me dê, 

Esse Gunga não é meu, 

Foi meu pai que me deu... (Folclore) 
 

 

Oh me dá meu dinheiro, 

Oh me dá meu dinheiro, Valentão, 

Oh me dá meu dinheiro, Valentão, 

Porque no meu dinheiro, 

Ninguém põe a mão, 

Oh me dá meu dinheiro, (coro) 

Oh me dá meu dinheiro, Valentão, 

Oh me dá meu dinheiro, Valentão, 

Te dou uma rasteira e te jogo no chão, 

Oh me dá meu dinheiro,  

Oh me dá meu dinheiro, Valentão, 

Oh me dá meu dinheiro, Valentão... (Folclore) 
 
Oh Doralice não me pegue, não, (coro) 

Não me pegue, não me agarre, 

Que eu não gosto não, 

Oh Doralice não me pegue, não, 

Juro por Nossa Senhora, 

não me pegue não, 

Não me pegue Doralice, 

Que o jogo é de angola, 
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Não agarração, 

Tanta laranja madura, 

Tanto limão pelo chão, 

Oh Doralice não me pegue, não, 

Não me pegue Doralice, 

Que eu não gosto não... (Folclore) 
 

 

Dá, dá, dá no nego, (coro) 

No nego você não dá, 

Dá, dá, dá no nego,  

Mas se der vai apanhar, 

Dá, dá, dá no nego. (Folclore) 
 

Oh meu mano,  

Eu não quero barulho aqui não, 

Oh meu mano, (coro) 

Eu não quero barulho aqui não, 

Eu não quero barulho aqui não, 

Barulho só traz confusão...  

Oh meu mano, (coro) (Folclore) 
 

 

 

Ô nega que vende aí, (coro) 

É coco do norte que vem do Brasil, 

Ô nega que vende aí, 

É coco do norte que vem do Brasil, 

Ô nega que vende aí, 

É arroz do Maranhão, 

Ô nega que vende aí... (Folclore) 
 

 

A onça morreu o mato é meu, 
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O mato é, o mato é meu, 

A onça morreu o mato é meu, (coro) 

O mato é, o mato é meu, 

A onça morreu o mato é meu, 

O mato é, o mato é meu. (Folclore) 
 

 

Me chamaram de muleque, 

Me chamaram de muleque, 

Muleque eu não sou, 

Quem me chamava de muleque, 

Era Besouro e Besouro morreu, 

É tu que é muleque, 

Muleque é tu, ( coro) 

É tu que é muleque, 

Muleque é tu, 

Muleque malvado  

Muleque é tu, 

Te jogo no chão, 

Muleque é tu, 

É tu que é muleque... (Folclore) 
 

Iê tava em casa 

Sem pensar nem imaginar 

Delegado no momento 

Já mandou foi me intimar 

É verdade meu colega  

Com toda diplomacia 

Prenderam o capoeira 

Dentro da delegacia  

Para dar depoimento 

Daquilo que não sabia,  

camaradinho... (Folclore) 
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Apresentação da pessoa: 

 

Quem vem lá sou eu, (coro) 

Quem vem lá sou eu, 

Berimbau bateu, sou eu angoleira, sou eu 

Quem vem lá sou eu,  

Quem vem lá sou eu, 

Eu venho de longe, venho da Bahia, 

Jogo capoeira dia e noite, noite e dia, 

Quem vem lá sou eu,  

Quem vem lá sou eu, 

Berimbau bateu, sou eu angoleira, sou eu 

Sou eu, sou eu, 

Quem vem lá, (coro) 

Sou eu Benvenuto, 

Quem vem lá, 

Montada a cavalo, 

Quem vem lá, 

Com chapéu de palha, 

Quem vem lá, 

Fumando charuto, 

Sou eu, sou eu... (Folclore) 
 

Sou angoleiro que veio de Angola, 

Sou angoleiro que veio de Angola, 

Que vem de Angola, meu colega veio, 

Sou angoleiro que veio de Angola, (coro) 

Tocando pandeiro, berimbau e viola,  

Sou angoleiro que veio de Angola, 

Que vem de Angola, meu colega véio. (Folclore) 
 

 

Sou eu Maitá,  (coro) 

Sou eu Maitá, sou eu 
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Sou eu Maitá, sou eu 

Sou eu Maitá, sou eu ...(Folclore) 
 

 

O afetivo/ a crença/ a memória: 

 

Lemba ê, lembá, 

Lemba do barro vermelho 

Lemba ê, lembá, (coro) 

Lemba do barro vermelho 

Lemba do barro vermelho, oh iaiá, 

Lemba do vermelho barro. (Folclore) 
 

 

Santa Maria 

Mãe de Deus 

Eu entrei na igreja 

E não me confessei, 

Santa Maria (coro) 

Mãe de Deus, 

Mãe de Deus da Conceição, 

Santa Maria  

Mãe de Deus, 

No pé do altar o padre é a lei, 

Santa Maria  

Mãe de Deus. (Folclore) 
 

 

Adeus Santo Amaro, 

Vou ver Lampião já vou 

Vou ver Lampião já vou 

Vou ver Lampião já vou 

Adeus Santo Amaro, (coro) 

Vou ver Lampião já vou, 
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Vou ver Lampião já vou,  Santo Amaro, 

Vou ver Lampião já vou, 

Adeus Santo Amaro, 

Vou ver Lampião já vou. (Folclore) 
 

Iê,  

A soberba combatida  

Foi quem mato Pedro Sem  

No céu vive meu Deus  

Na terra vale quem tem 

 Lá se foi minha fortuna  

Escramava Pedro Sem  

Saía de porta em porta  

Uma esmola a Pedro Sem  

Hoje pede a quem nego 

Qui onte teve e hoje não tem  

A quem eu neguei esmola 

Hoje me negue também  

Na hora da sua morte  

A justiça ensaminô  

Correndo o bolso dele 

Uma muxila encontro 

Dentro dela um vintém  

O letrero qui dizia  

Eu já tive hoje não tem  

A soberba combatida  

Foi quem mato Pedro Sem  

Viva Pedro Sem  

Quem não tem não é ninguém. (Folclore) 
 

 

Eu já vivo enjoado 

De viver aqui na terra 

Oh mamãe eu vou pra lua 
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Falei com minha mulher 

Ela então me respondeu 

Nós vamos se Deus quiser 

Vamos fazer um ranchinho  

Todo cheio de sapé, 

Amanhã às sete horas  

Nós vamos tomar café, 

 Camaradinha... (Folclore) 
 
 
 
OUTROS 
 

Onça preta foi lá em casa  
 
Onça preta foi lá em casa 

Bateu na porta e falou 

Eu sou lá de Santo Amaro 

Na roda sou um terror 

Era Besouro 

Era Besouro 

Era forte como um touro 

Era Besouro 

Era Besouro 

Ô ti ti ti cordão de ouro. (Folclore) 

 

Zum, zum, zum 

Besouro Mangangá 

Bateu foi na polícia 

De soldado a general 

Zum, zum, zum 

Besouro Mangangá 

Quando entra numa roda 

Nunca pára de jogar. (Folclore) 
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Devagar,  

Devagar, 

Devagar, 

Devagarinho, 

Devagar, 

Devagar, 

Cuidado com o seu pezinho. (Folclore) 
 
Ave Maria meu Deus, nunca vi casa nova caí, 

Nunca vi casa nova caí, quero vê casa nova caí 

Ave Maria meu Deus, nunca vi casa nova caí, (coro) 

Nunca vi casa nova caí, quero vê casa nova caí ... (Folclore) 

 
Adeus adeus, 
Boa viagem (coro repete) 
Eu vou m´embora 

Eu vou com Deus 

E Nossa Senhora,  

Eu vou com deus 

No romper da aurora (Folclore) 
 
Vamos embora ê, 

Vamos embora camarada 

Dá vorta ao mundo iê 

Dá vorta ao mundo camarada 

Que o mundo deu iê 

Que o mundo dá meu camarada. (Folclore) 
 
Meste, meste 
Eu sô meste 
Ô ninguém me conhece como meste 
Meste, meste 
Eu sô meste 
Você me respeite como meste  
Meste, meste 
Eu sô meste 
Você me atende como meste. (Folclore) 
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Iê, Cachorro qui ingole osso 

Ni alguma coisa ele se fia 

Ou na goela ou na garganta 

Ou ni alguma trivissia... (Folclore) 

 

Baraúna caiu 

Quanto mais eu 

Quanto mais eu que sou de angola 

Baraúna caiu quanto mais eu 

Ê, valei-me Nossa Senhora 

Baraúna caiu quanto mais eu 

Ê mãe de Deus da Conceição 

Baraúna caiu quanto mais eu... (Paulo dos Anjos) 

 

Você quer ver 

Essa roda ficar boa 

Quem não canta  

Bate palma  

Para não ficar a toa. (Folclore) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


