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Resumo 
 
O presente trabalho de conclusão de curso, originário de uma Iniciação Científica, procurou ampliar 
a compreensão sobre a ginga na capoeira. Praticou-se a cartografia como método, chegando ao 
objetivo de desenvolver e coletivizar a experiência da ginga por meio da palavra e da voz de cinco 
capoeiristas referenciais para minha trajetória. Apresentou-se como resultado as entrevistas 
transcritas, com relevo das falas por meio do colorimento de possíveis linhas de configuração do 
gesto da ginga. A ginga mostra-se como conceito denso, que incorpora ambiguidades desejáveis e 
revela o corpo como lugar imprescindível do saber.  
 
 
Palavras-chave: ginga, capoeira, cartografia. 
 
    
  



7 
 
 

Abstract 
 

 
The present work, originating from a Scientific Initiation, sought to expand an understanding about 
a ginga in capoeira. A cartography was practiced as a method, reaching an objective of developing 
and collectivizing the experience of ginga through the word and voice of five referential 
capoeiristas for my trajectory. It was presented as a result the transcribed interviews, with relief of 
the speechs through the dye of possible lines of configuration of the ginga gesture. The ginga shows 
itself as a dense concept, which incorporates desirable ambiguities and reveals the body as an 
indispensable place of the knowledge.  
 
Key-words: ginga, capoeira, cartography. 
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1- INTRODUÇÃO  

 

Apresentação memorial 
 

De um canto, numa noite, pude ouvir as vibrações. O som do berimbau me inundou e 

minha alma chorou. Um choro que vinha de dentro, de longe. E aí, de encanto, me encontrei com a 

capoeira. Desde então a capoeira movimenta em mim aquilo que não se pode ver. Lugar de 

resistência que surge como possibilidade para dar volta ao mundo, uma nova possibilidade de ser. 

Ser eu, outra. 

Compartilho com a ideia de que a capoeira seja uma atividade extremamente 

diversificada e heterogênea, e que seria impossível reduzir sua polissemia a um discurso único. 

Além disso, a capoeira parece encarnar valores essenciais, intimamente ligados às representações 

sobre a origem e a identidade dos que dela se apropriam. Daí as inúmeras disputas de que é alvo 

(VASSALO, 2008, p.14). 

Sem pretender alinhar a capoeira a um único e reto discurso, mas compreendendo e 

abarcando sua imensa complexidade, evidencio seu caráter de jogo e de expressão corporal/cultural 

para poder lançar um olhar ainda pouco explorado sobre ela dentro da área da Educação Física. 

O desejo de colocar a “ginga” na roda da pesquisa se dá em uma tentativa de conciliar 

experiências e construir sentidos. “Tal primado da experiência direciona o trabalho da pesquisa do 

saber-fazer ao fazer-saber, do saber na experiência à experiência do saber” (PASSOS et al, 2012, 

p.18). 

A ginga é “a movimentação corporal basilar da capoeira” (REIS, 2000, p.176). 

Movimento-síntese: nela cabem e dela surgem todos os outros movimentos. Segundo a mesma 

autora, é exatamente na gestualidade da ginga em que o elemento subjetivo é evidenciado no mundo 

da capoeira: 

Mesmo fora da roda, a ginga é responsável pela codificação do corpo do capoeirista, 

conferindo uma especificidade ao seu modo de andar. A inscrição da ginga no próprio corpo do 

capoeirista, como uma tatuagem invisível, foi observada, já em finais do século por Moraes Filho 

(1893-1979), que destaca o jeito de andar dos capoeiristas: “(...) seu andar é oscilante, gingado e na 

conversa com os companheiros guarda distância, como em posição de defesa “ (REIS, 2000, p.258). 

Para Mestre Pastinha (1988), um dos maiores expoentes da capoeira angola, “na ginga 

se encontra a extraordinária malícia da Capoeira além de ser sua característica fundamental”. 

Como investigar, descrever, pensar tal movimento? Nesse caminho apresentou-se a 

possibilidade de cartografar o movimento, mapear, criar e relacionar planos de compreensão sobre a 



10 
capoeira que não se isentaram de meu olhar como pesquisadora, de minha subjetividade. 

O anseio pela prática da pesquisa, então, se deu em consonância com a ideia de que 

“destituída de fundamentos invariantes, a prática cognitiva engendra concretamente subjetividades e 

mundos. (...) Produção de conhecimento, produção de subjetividade” (PASSOS et al, 2012, p.13). 

O presente trabalho de conclusão de curso tem sua origem em uma pesquisa de 

Iniciação Científica contemplada com a bolsa institucional PIBIC realizada nos anos de 2014 e 

2015. Desde então, após um período de amadurecimento, sofreu modificações e adequações para o 

aproximar  ainda mais de uma coerência entre a matéria pesquisada e o momento de encerramento 

de um ciclo de formação. 

 

 Justificativa 
 

Por que o estudo de "somente" um movimento? Seria desejável e viável isolá-lo, 

capturá-lo? Seria possível mapeá-lo a fim de entendê-lo melhor sem, ao mesmo tempo, aniquilá-lo 

no processo atualmente hegemônico de racionalização das práticas corporais e da vida? 

Acompanhando a interessante ideia sobre a virtude da simplicidade expressa por Comte-Sponville 

(2009), em que o contrário do simples não é o complexo, mas o falso, esta pesquisa aspirou adentrar 

em somente um movimento da capoeira, a ginga, e produzir conhecimento com rigor acadêmico ao 

coletivizar as palavras de capoeiristas que estiveram próximos, referenciais e abertos, sobre os 

entendimentos desse gesto e ao tentar dialogar com a área da Educação Física.  

Segundo Carvalho (2006, p.155),  

A educação física desconsidera o sujeito e a subjetividade. Ela deixou de lado o corpo e o 
afeto na experiência do sujeito. A compreensão que prevalece a respeito do sujeito – um 
grupo de praticantes de atividade física, por exemplo – o coloca de modo implícito na 
discussão, ele dificilmente aparece em primeiro plano. À medida que a educação física 
prioriza a dimensão física e biológica no que se refere ao corpo, ela o parte, o decompõe e 
ele perde a sua potência ainda que a justificativa da opção recaia no discurso da ciência. 

 

Foi na tentativa, então, de costurar o sentido da corporeidade e afeto ao corpo, que a 

escolha de cartografar a ginga apresentou-se como uma alternativa para estudar o movimento e que 

se aproximava do seu sentido de potência. Este foi e ainda é o impulso. 

Não é difícil atestar esta habilidade de esquiva dada ao campo das sensibilidades. O que 
sabemos e produzimos sobre o corpo no campo acadêmico denominado Educação Física? 
Sabemos de fisiologia do exercício, biomecânica, esquemas motores, capacidade de 
aprendizagem e controle motor; comportamentos psicológicos, registros históricos, 
filosóficos, antropológicos e institucionais, suas adequações na escola, no clube, na 
academia. Mas e suas sensibilidades? Onde estão? Certamente fora do discurso das 
ciências, até porque não se faz ciência - na sua concepção moderna - sem antes prescindir 
de tudo o que a torna equívoca e indeterminada. Como metrificar um afeto, ou a intensidade 
do gosto, do prazer e do lúdico? A ciência pode até forjar respostas a estas perguntas, mas 
não sem antes abdicar daquilo que consistem as sensibilidades. (ALVES et al, 2011, p.242) 
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Para uma trajetória de formação, algumas pistas apontaram a “escrita de si” como um 

caminho possível que possibilitaria imprimir as intensidades da experiência na produção de 

conhecimento: 

Os movimentos do pensamento que dão testemunho de um jogo instalado no encontro entre 
o dizer e o fazer, o conhecimento e a prática, pode ser algo só captado nos registros da 
escrita de si. Temos na "escrita de si", portanto, um exercício de reflexão que amplia a 
formação, pois extrapola a ordem do registro possível e alcança o registro das 
profundidades forjadas no encontro. E, sem a abertura a estas profundidades, o 
conhecimento não se implica no corpo e, portanto, não é colocado em movimento (ALVES 
et al, 2011, p.244). 
 

Parece-me, assim, que a espessura de apenas um movimento poderia ser um caminho 

que, inicialmente, poderia cruzar com a proposta do método da cartografia, dentro da perspectiva de 

conciliar experiências para este processo de formação. “As expressões escritas que derivam da 

sensibilidade dão testemunhos de um conhecimento incrustado nos músculos, nos nervos, no 

esqueleto, nos órgãos ao longo de todo o processo do ser humano na constituição e invenção de si” 

(ALVES et al, 2011, p.243). 

A capoeira é imensa e imersa em tradições de transmissão oral de conhecimento e, 

sobremaneira, de produção de cultura. Pretendeu-se realizar uma pesquisa acadêmica que levasse 

em conta as delicadezas, preciosidades e especificidades desta forma de realização do humano. 

 

Caracterização do problema 
 

Trebels (apud Kunz, 1991, p.163) afirma que “movimento é uma ação em que um 

sujeito, pelo seu se movimentar, se introduz no mundo de forma dinâmica e através desta ação 

percebe e realiza os significados/sentidos em e para o seu meio”. 

 

Iê, dá volta ao mundo 

Iê, dá volta ao mundo, camará 

Iê, que o mundo dá 

Iê, que o mundo dá, camará 

Iê, vamos embora 

Iê, vamos embora, camará 

Iê, pelo mundo afora 

Iê, pelo mundo afora, camará 

 

Por que não entrar na roda nesse outro mundo, o acadêmico, para poder experimentar 

essas outras composições de sentidos e significados? A ginga parece ser o movimento que expressa 
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as composições de subjetividade em movimento, no próprio movimento, evidenciando essa 

realização de sentidos e significados neste e num outro “mundo”. 

Jogar no mundo, jogar com o mundo, jogar-se ao mundo: “os capoeiristas estabelecem 

interessante analogia entre a roda de capoeira e o mundo, pois entrar na roda é “dar volta ao 

mundo” ou “ir pelo mundo afora” (REIS, 2000, p.171). 

Assim, o problema da pesquisa envolveu dar a volta nesse outro mundo, com a 

percepção de investigar o movimento da ginga em sua totalidade sintética. No mesmo compasso 

também se realizou uma pesquisa artística ao considerar a ginga também como uma experiência 

estética: o trabalho analítico, por vezes, por um lance alternativo ao pensamento racionalista, 

sintetiza-se e revela-se durante o processo, não sem árduo trabalho investigativo sobre a matéria e 

sobre si mesmo, indissociavelmente. Em outras e originais palavras, "a experiência estética não 

ocorre por meio das categorias sujeito/objeto e, por essa razão, dá ao indivíduo a possibilidade de, 

em um único gesto, constituir-se e também criar, amar e conhecer o mundo" (SAFRA, 2005, p.47) 

 

Objetivo geral 
 

O presente trabalho de conclusão de curso teve por objetivo geral ampliar a 

compreensão acerca da ginga na capoeira, ao experimentar a implicação do método da cartografia 

para o estudo do movimento, fomentando a “compreensão de esferas de desenvolvimento individual 

e coletivo que não estropiem a sensibilidade humana em prol de um conhecimento objetivo e seco.” 

(DA ROSA, 2013, p.20). 

 

Objetivo específico 
 

Desenvolver e coletivizar a experiência do gesto da ginga por meio da palavra e da voz 

de diferentes capoeiristas referenciais, que estiveram próximos e disponíveis, sobre os 

entendimentos desse gesto. 
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2 - MATERIAIS E MÉTODOS  

 
 

A cartografia é um modo de trabalho com o pensamento e também de pesquisar criado e 

impulsionado pelos franceses Gilles Deleuze e Félix Guattari em finais da década de 60, em que 

existe a possibilidade de acompanhar a processualidade dos contínuos de subjetivação que ocorrem 

a partir de uma configuração de elementos, forças ou linhas que atuam simultaneamente (PASSOS 

et al, 2012, p.77). Inicialmente mais presente nos campos da filosofia e da psicologia, já há algum 

tempo, a cartografia tem ganhado espaço na pesquisa qualitativa na área da saúde por sua potente 

característica investigativa acerca da experiência e da indissociabilidade entre o pesquisador e a 

pesquisa. 

Na experiência de gingar, quais seriam os possíveis elementos, as forças e as linhas que 

configurariam tal gesto? 

O conceito de experiência foi aqui entendido como “aquilo que nos passa, ou que nos 

toca, ou que nos acontece, e ao nos passar nos forma e nos transforma” (BONDÍA, 2002, p.26). 

Sendo confluente ainda com a experiência da ginga, enquanto movimento-subjetividade, “a 

experiência é a passagem da existência, a passagem de um ser que não tem essência ou razão ou 

fundamento, mas que simplesmente “ex-iste” de uma forma sempre singular, finita, imanente, 

contingente” (Ibidem, p.25). 

A cartografia, como método de pesquisa, dedica-se ainda à experimentação do pensamento 
– um método não para ser aplicado, mas para ser experimentado e assumido como atitude, 
em que a precisão não é tomada como exatidão, mas como compromisso e interesse, como 
implicação na realidade, como intervenção (PASSOS et al, 2012, p.11). 

 

O caminho da pesquisa cartográfica é constituído de passos que se sucedem sem se 

separar, como o próprio ato de gingar: um passo segue o outro em um momento contínuo; cada 

momento da pesquisa traz consigo o anterior e se prolonga nos momentos seguintes (PASSOS et al, 

2012, p.59). 

Começo pelo meio. Quando tem início uma pesquisa em que importam os  processos de 

produção de subjetividade, já há, na maioria das vezes, um processo em curso. Nessa medida, o 

cartógrafo se encontra sempre na posição paradoxal de começar pelo meio, entre pulsações 

(BARROS; KASTRUP; 2012, p.58). 

Experimentar tal método na singularidade sintética da ginga: Seria possível produzir 

conhecimento sobre o movimento através deste processo que mergulha na experiência? Isso traria o 

corpo e o afeto para um primeiro plano? Foram estas algumas das questões que nortearam esta 

escolha inicial: uma aposta na possibilidade de a cartografia ser um recurso de produção de 
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conhecimento sobre o corpo e o movimento, neste campo da Educação Física, sem abdicar deste 

invisível sensível essencial. 

Ainda assim, a cartografia mostrou-se insuficiente: por se tratar de um referencial 

ocidental, europeu e branco, emergiu a dubiedade da coerência de praticar tal método para 

compreender algo próprio da cultura negra. Além disso, a dificuldade, inerente ao método, de não 

existirem formatos de apresentação de uma cartografia, acompanhou todo o processo de escrita. 

Afinal, será que foi feita uma? 

 

 Procedimentos 
 

Pesquisa bibliográfica e entrevistas 
 

Sobre o método, a principal referência utilizada foi o livro “Pistas do método da 

cartografia: Pesquisa-intervenção e produção de subjetividade”, além do artigo “A entrevista na 

pesquisa cartográfica: a experiência do dizer”.  

A pesquisa bibliográfica sobre a método da cartografia, sobre a capoeira e a ginga, sobre 

processos de subjetividade e gesto foi sendo feita na medida do que me atraía, durante todo o tempo 

dedicado à feitura deste trabalho, coerentemente com o que prevê a própria cartografia. 

A pesquisa sobre a ginga e a capoeira foi realizada por meio da base de dados LILACS 

(Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde). Somente por “ginga” 

não existia nenhum resultado e com a palavra "capoeira" foram encontrados  62 artigos. Destes, 24 

eram referentes à Capoeira como manifestação cultural/prática corporal, e somente 10 foram lidos 

na íntegra já que poderiam ter algo relacionado à identidade, gestualidade, filosofia e subjetividade 

na capoeira.  Como estes artigos faziam referência a outros artigos e teses, alguns destes também 

foram incluídos nesta pesquisa.  

Ainda sobre a capoeira, usei como referência os livros “O mundo de pernas pro ar: a 

capoeira no Brasil”, de Letícia Vidor , “Capoeira Angola”, de Mestre Pastinha e “Capoeira Angola - 

ensaio sócio-etnográfico, de Waldeloir Rego.  

O desejo primordial desta etapa foi o de diminuir o hiato sempre presente entre o 

discurso sobre algo, produzido como representação, em condições de certa racionalidade 

predominante e como "veículo principal do pensamento analítico" (SAFRA, 2005, p.27) e o gesto 

propriamente dito, forjado em condições bem distintas, obedientes a outra forma de racionalidade, 

que dispensa as palavras. Gesto constitui linguagem. Por isso, o diálogo buscou chegar até a própria 

prática do jogo de capoeira, com mãos e pés no chão. Neste ínterim, não se distinguem totalmente o 

diálogo em prosa, das entrevistas, do diálogo em jogo, da capoeira.  



15 
Portanto, paralelamente à busca bibliográfica, foram realizadas cinco entrevistas com 

pessoas que estiveram próximas à minha prática, gingaram comigo e foram referências para mim, 

para minha ginga e que fizeram emergir concepções orais acerca da ginga. O critério de escolha, 

nesse sentido, deu-se pelo grau de abertura para a vida que se permitiu a cada momento, referindo-

se aos encontros com as pessoas no processo de gingar/pesquisar.  

Para todos os capoeiristas eu disse que estava fazendo um trabalho da faculdade sobre 

capoeira e que gostaria de entrevistá-los, sem antecipar o recorte, sem dizer que era sobre a ginga. A 

entrevista com mestre Moxé, Moisés Ribeiro de Souza, foi realizada no Centro Comunitário do 

Guaraú, Peruíbe-SP, antes de uma aula de musicalidade (na época, estávamos aprendendo o ritmo 

do Coco). A entrevista com o mestre Marrom, Ronaldo Alves de Oliveira, aconteceu na Senzalinha,  

uma garagem no Taboão da Serra, um pouco antes de uma das aulas de capoeira. A entrevista com 

mestre Zelão, José Carlos Dias Chavez, aconteceu na Ocupação São João, no centro de São Paulo, 

espaço onde o mestre dava aulas antes de ter sua sede na Lapa. Em seguida da entrevista, fiz sua 

aula. Com o Tadeu, Tadeu Nepomuceno, a entrevista aconteceu no quintal da sua casa, em 

Carapicuíba, em um dia que fui até lá somente para isto. A entrevista com mestre Jaime, Jaime 

Lima, aconteceu na sede do grupo em São Paulo, na Barra Funda, antes de uma das tradicionais 

rodas de quarta-feira. 

Nesta perspectiva, a manutenção dos nomes reais das pessoas entrevistadas (tal como 

são conhecidas no mundo da capoeira) é algo bastante relevante, uma vez que o trabalho realizado 

não acompanha a prática de anonimato e risco de hegemonização dos discursos produzidos para 

finalidades acadêmicas e, portanto, públicas. 

 O entrevistar, ele próprio, foi sendo construído ao longo da sequência de encontros. 

Cada entrevista realizada foi afetada pela anterior e, concomitantemente, pelas leituras. O 

pensamento gingou junto. 

 

Análise e escrita 
 

A partir dos distintos registros, de áudio e respectiva transcrição, e de jogo, 

transpuseram-se as experiências relevadas por meio do levantamento bibliográfico, da experiência 

do gingar e do registrar, para a experiência de escrever e sintetizar o conhecimento produzido a 

partir deste processo. Para tanto, foram pensadas perguntas norteadoras para observação das 

entrevistas: de onde falam, como falam, o que tem em comum, por quê falam de determinada 

maneira, dentre outros aspectos de relevo. 

A parte principal do trabalho constituiu-se pelo colorimento da transcrição das 

entrevistas de modo a facilitar o encontro de unidades, ou convergências, nas falas dos capoeiristas, 
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ou seja, as possíveis linhas que configurariam o gesto, relevos das falas, considerando possíveis 

encruzilhadas: 

  

- O que é ou representa: definições ou metáforas que indicam significados e explicações 

sobre a ginga.  

- Onde se encontra / se expressa: como a ginga pode ser identificada, percebida, sentida.  

- Identidade / o que é próprio: apresentação da ginga como elemento intrínseco do 

capoeirista, que revela sua subjetividade. 

- Pressupostos / princípios / qualidades: o que é inerente à ginga, necessário para que a 

ginga exista, ou o contrário, o que  foge à ginga, quando deixa de ser.  

- Ritmo / musicalidade: relação entre a musicalidade e a ginga.  

- Como se aprende / papel do mestre: relatos sobre como se dá o processo de ensino-

aprendizagem da ginga, como o mestre atua nesse processo.  

- Movimento que caracteriza a capoeira: referências da ginga como movimento que 

evidencia a capoeira como prática ímpar.  

- Ancestralidade / referência ao passado: reconhecimento de referências da 

ancestralidade presente no ato de gingar.  

  

Ficou nítida a força dos discursos das pessoas com as quais me encontrei para a 

produção de entrevistas, o que reverberou na necessidade de valorização dos depoimentos. Assim, 

as entrevistas transcritas tornam-se o centro do trabalho, já que compreendem diferentes 

perspectivas sobre o entendimento da ginga na capoeira,  que ora  se assemelham, ora distanciam, o 

aprofundam ou superficializam.  

Compreendendo depoimento como conhecimento, mesmo nesse limite da experiência 

escrita, acreditamos que a ginga pode ser melhor compreendida ao se levar em consideração alguns 

contornos possíveis de serem percebidos pela maneira de falar, de organizar o pensamento, pelo 

tempo despendido para cada resposta, pelo desvio. A fala inteira possibilita uma maior 

compreensão daquilo que o sujeito está dizendo, inclusive e sobretudo, daquilo que escapa. Por essa 

razão, não consideramos que seria desejável recortar e subtrair das falas aquilo que porventura se 

mostrasse mais importante. Isso descaracterizaria cada contraste, cada forma diferente de ver o 

mundo das pessoas que aqui falam, num tempo mais delongado.   

Somente ao final do trabalho me dei conta que as entrevistas não estavam dispostas na 

ordem cronológica que foram realizadas. A surpresa se deu porque elas foram apresentadas na 

sequência que eu lembrava que elas tinham acontecido (depois de dois anos, praticamente) e tal 

imaginário segue uma outra lógica: Mestre Moxé foi meu primeiro mestre de capoeira e depois, o 
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Mestre Marrom. O Tadeu é o capoeirista com o qual conversava sobre os conflitos dessa transição 

de grupos; depois conheci o mestre Zelão, com o qual criei um vínculo forte e em seguida, uma 

nova referência se firmava, o mestre Jaime.  

Admitindo que as entrevistas não poderiam ser “somente anexos”, na contramão da 

praxe, incitamos o leitor a ler as entrevistas inteiras, insistimos que se adentre no discurso da outra 

pessoa mesmo que já tenha perdido a presença, o instante, as pausas, o tempo da respiração, o tom, 

os titubeios, os sorrisos. Por isso pedimos ao leitor que não se renda à facilidade de ir para a tabela, 

em anexo, com os relevos determinados, com algumas falas sobressaltadas. O exercício da leitura 

completa pode até ser tedioso, ao que se recomenda uma entrevista de cada vez, em dias diferentes.  

Tornar públicas as entrevistas completas seria uma forma de autorizar os entrevistados a entrar e 

participar do jogo da academia? Uma esquiva, um pedido de licença, uma reverência.  
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3- RESULTADOS  

 

Entrevista com Mestre Moxé  
Realizada no dia 27 de abril de 2015. 

 

Bianca: O que é a ginga pra você? O que representa? 

Mestre Moxé: A ginga representa o equilíbrio entre um jogador e outro. Tem que haver 

um equilíbrio. Então, a maré sobe, a maré desce. E é assim que acontece com o jogador de capoeira. 

Essa sensação que ele tem. Essa sensação que eu tenho quando tô jogando capoeira. Essa coisa da 

maré subir e a maré descer. O desenvolver da maré. Às vezes a maré tá brava, às vezes ela tá mansa, 

às vezes ela tá alta. Mas ela tá muito produtiva. E às vezes, o contrário. Numa maré baixa a situação 

se torna perigosa, você não sabe que tipo de corrente você pode encontrar. A ginga, acho que até os 

dias de hoje ela não foi desvendada. É essa sensação que eu tenho. Porque ela é como o mistério 

que tem nessa travessia. Desse continente pro outro, sabe? Nessa travessia que trouxe esse povo que 

desenvolveu essa cultura aqui no Brasil. Tem um mistério em tudo isso aí. E tá aí pros praticantes 

desenvolver seus pensamentos a respeito da ginga.  

Bianca: É o elemento que mais revela a identidade do capoeirista? 

Mestre Moxé: Acho que você tem razão. Quando um capoeirista se movimenta em 

forma de ginga, onde ele tiver, se ele tiver em Marte, alguém vai apontar ali, um extraterrestre vai 

apontar e vai dizer que aquele dali é um capoeirista, é lá do planeta terra.  

A ginga da capoeira ela é única. Dentro dessa arte, dessa cultura, desse esporte, dessa 

energia que é a capoeira, dessa movimentação de ginga, desse vai lá, vem cá. É única. Cada 

capoeirista traz um jeito. Uns se mantêm mais no alto pra alimentar uma determinada técnica. Uns 

sobem e descem. Outros ficam só embaixo. Mas sem dúvida onde um capoeirista se movimentar.... 

Um capoeirista sem ginga ele não é capoeirista. Esquisito, né? Vira um outra luta.  

Bianca: Ela é igual pra todo mundo? 

Mestre Moxé: Ela não é igual pra todo mundo. Ela traz a mesma sensação. Mas não é 

igual. Temos aí os estilos, um diferente do outro, que prova isso. Cada um se expressa de acordo 

com a sua essência. Ela é única entre todos, mas cada um traz uma essência, traz algo da sua 

linhagem, do seu povo, do seu grupo. 

Bianca: Dentro de um grupo se ginga parecido? 

Mestre Moxé: Mesmo que dentro de um grupo as pessoas alimentem aquela técnica, 

aquele jeito de ser daquele grupo, individualmente cada um - elemento ali participante - vai ter um 

quê diferente de expressão da sua ginga. Não vai ser a mesma coisa nunca.  
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Bianca: Porquê? 

Mestre Moxé: Eu acho que pela própria identificação, o que cada um se identifica com a 

capoeira, na sua particularidade. Quando toca um berimbau, quando ele vê uma roda, o que ele 

sente. Tem gente que vê a capoeira como uma luta, tem gente que vê como dança. Outros vêem a 

capoeira como filosofia. Quando um indivíduo ginga, você sabe mais ou menos a personalidade 

dele. Na ginga você vai conhecer a personalidade dele. E personalidade, cada um tem uma. 

Bianca: Desde que chegamos a gente consegue expressar essa personalidade? 

Mestre Moxé: Demora um tempo. Acho que as pessoas se aproximam pela capoeira 

primeiro pela... Alguma coisa te chama. E você vai, começa a praticar e o mestre, o professor, seja 

lá quem for a pessoa que estiver direcionando aquele indivíduo, vai dando pra ele o caminho. 

Mostrando a posição do pé, do braço, da perna. Ele vai absorvendo aquilo ali. Mas lá no ponto final 

ele vai ter aquele jeito único, dele mesmo. Tem a influência do seu mestre, mas tem a influência da 

sua essência, do que trouxe ele à capoeira. Uma coisa muito particular de cada um.  

Bianca: Através do outro, através de você, eu pude descobrir uma essência que até então 

eu desconhecia. E passar a expressar isso pelo meu próprio corpo. Não é uma viagem solitária. 

Mestre Moxé: Não é uma viagem solitária. Tem indivíduos por aí que falam que 

aprenderam a capoeira só. Aprendi a capoeira sozinho, entrando em roda de rua, gingando, livre. 

Sem ninguém pra dar a métrica. Mas a capoeira não existe pra um só. São duas pessoas, são dois 

parceiros. Trazendo à tona esse teatro vivo, essa sensação de lembrança. De lembrar os 

antepassados, lembrar como é que foi a opressão. De como foi difícil dar continuidade à tudo isso. 

Pra essa coisa ser legal tem que ter dois indivíduos ali jogando e interagindo. Tem que ter uma 

interação ali e tem que ter alguém pra orientar. Tem que ter um orientador. Não se aprende só. 

Mesmo se você tá olhando você tá aprendendo com alguém. Mas tem pessoa que arrisca dizer que 

aprende capoeira sozinho. 

Bianca: Não se aprende nem se faz capoeira sozinho. 

Mestre Moxé: É  compartilhada, né? Quê mais? Quê mais? 

Bianca: Acho que é isso. É que é muito difícil. Eu escolhi falar de uma coisa quase 

impossível de ser dita. A experiência da ginga não é uma experiência que consegue ser decifrada. O 

que eu tentar dizer é o contrário, porque ela é, não pode ser decifrada. Decifrar ela eu não vou 

conseguir. A minha questão é: de quê maneira a gente passa, quando é que a gente passa a expressar 

quem a gente é, essa essência que você fala, quando que a gente consegue descobrir isso no nosso 

próprio corpo. Quais são todos os elementos que transpassam por nós pra gente conseguir descobrir 

isso, expressar isso. 
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Mestre Moxé: Sentimento. Muito sentimento. Cada pernada é um sentimento 

expressado. É o que você tá escutando. O que você vê na sua frente. O que você viu antes ali 

acontecendo numa roda, no desenvolvimento. É total sentimento. Por isso é difícil de decifrar.  

 

Entrevista com Mestre Marrom  
Realizada no dia 21 de abril de 2015. 

 

Mestre Marrom: A ginga pra mim é uma coisa particular. Cada um tem a sua. Existem 

pessoas que demarcam isso aí como alguns passos padronizados. Eu penso na ginga numa forma 

natural. É a forma como você anda, uma forma como você se defende, uma forma como você se 

posiciona numa melhor maneira para colocar o movimento de capoeira. Mas a ginga pra mim é 

realmente uma coisa particular. Não existe a ginga certa nem a ginga errada. Não é o pé na frente ou 

o pé atrás, o braço na frente ou o braço atrás que vai dizer se você tá gingando ou não. Porque uma 

pessoa andando na rua pode estar gingando. E às vezes um cara na roda de capoeira não está 

gingando. A pessoa pode estar na roda de capoeira e não estar gingando. Pode estar fazendo um 

passo. Mas gingado, não. Gingado é uma coisa natural, uma forma natural de expressar como você 

está com o jogo da capoeira, a ginga dentro da capoeira. 

Bianca: A gente aprende a gingar, não? 

Mestre Marrom: Existe um padrão do que é a ginga. Dois pezinhos na frente, um atrás. 

Mas a partir dali você que tem que gingar. Não vou falar pra você colocar um braço em tal altura, 

nem uma perna fechada ou aberta. Posso até comentar com você que dali dá pra sair um movimento 

assim, outro movimento daquele jeito. Mas a ginga é um movimento particular. Até porque você 

tem que achar seu ponto de equilíbrio. O que é aberto, de repente, a perna pra mim, pra você pode 

não ser, dentro de um movimento. Então a ginga é realmente particular.  

Bianca: Eu acredito nessa versão de que é algo particular. Mas é que eu sempre acho 

que é na relação com o outro que a gente aprende o que é o nosso particular. São das referências 

que eu tenho, como eu vejo a sua ginga, como eu vejo a ginga de outra pessoa que acaba formando 

o que é meu. 

Mestre Marrom: É como eu penso. Como eu penso capoeira eu penso ginga. Você tem 

que criar sua própria capoeira, sua própria ginga. E como é que você tem isso? De repente, de uma 

forma natural. De uma forma como você fez e achou que aquilo ficou bacana e segura dentro da 

ginga, e olhando uma outra pessoa gingando. Você pode olhar um aluno ou um mestre e pensar, 

nossa esse gesto é legal, vou tentar reproduzir. Aquilo cabe pra você e de repente, outro gesto não 

cabe. 

Bianca: Como é que não se ginga em roda de capoeira? 
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Mestre Marrom: Não existe como não se ginga.  Eu já vi jogo de capoeira que você 

pensa que o cara não tá gingando. E quando você olha mesmo ele tá com o gingado. Mas o gingado 

dele. Acho que não se gingar na roda de capoeira pode ser não parar numa posição e ficar de soco 

armado. Isso seria não gingar. E essa relação que a gente tem com a técnica. Você começa a perder 

o gingado quando você começa a ficar muito técnico. A mesma coisa que é padronizado. O braço 

tem que estar tanto, a perna tem que estar tanto. Aí eu acho que não é mais gingado. 

Bianca: Tem gente andando que tá gingando e tem gente na roda de capoeira que não 

está gingando? 

Mestre Marrom: Sim. Esse camarada que pára pra dar um soco ele não tá gingando. 

Esse camarada que faz essa ginga padronizada, pra mim não é um gingado. Ele pode chamar aquilo 

de ginga dentro da capoeira que ele pratica. Mas o gingado do capoeira vem de muito longe. Na 

época em que os mestres falavam que  mais balançava o corpo. Tinha essa relação de gingado e de 

balanço. 

Bianca: De onde é que vem esse balanço? 

Mestre Marrom: Balanço natural. Do dia a dia. Balanço do malandro. Balanço do dia a 

dia. Da rua. Em que você olha o camarada andando e você fala que o cara tá cheio de gingado. Do 

nada você fala isso.  

A ginga ela ta muito relacionada com o movimento da capoeira angola, pensando em 

capoeira angola. A gente pode jogar capoeira angola com um cachorro. Não sei se você já viu, tem 

um documentário que o cara ginga, o cachorro vai de um lado, vai pro outro. Você fala: ele tá 

jogando, ele tá fintando, tá tentando achar o espaço gingando. Pra lá e pra cá. A ginga ela ta muito 

relacionada com o movimento. Eu posso dar uma cortada na ginga e voltar, posso balançar. O 

capoeirista se finge de bêbado na roda, ele tá gingando. É o gingado dele.  

Bianca: Você reconhece que vem de um determinado mestre  por conta do jogo. A 

ginga expressa isso. É um movimento natural, você precisa desenvolver isso, mas a gente tem essa 

leitura da ginga. 

Mestre Marrom: Quando você começa a gingar ou a jogar, você começa a se espelhar. 

Você começa a ter algumas referências, em que você olha e pensa que queria daquele jeito ali. A 

maioria das vezes é do mestre. Ou de um outro mestre de um determinado grupo que já olhou pra 

aquele mestre. Começa a ser uma forma natural. Eu penso que dentro do nosso grupo aqui não tem 

muito disso. Eu não vejo muita gente jogando parecido comigo. Mas tem outros grupos em que isso 

é muito presente. Esse é aluno de fulano. 

Bianca: E porquê isso acontece? 

Mestre Marrom: Eu dou essa liberdade da pessoa gingar. Eu não fico corrigindo. O meu 

braço tá aqui, coloca o seu também. Tem que ser aqui, tem que ser aqui. Eu não faço isso. Eu não 
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acho que isso faz parte da formação do capoeira que eu acredito. O capoeira que eu acredito é 

aquele que ginga. Natural.  

Bianca: Tem um trabalho pra ficar natural. Porque parece que é mais se despir.... Se 

fosse assim, quem começa, começaria mais natural. 

Mestre Marrom: Às vezes eu percebo isso. Que tem gente que já começa gingando na 

capoeira. “Nossa, você já treinou capoeira? Não”. Já tem o balanço. Já tem gente que necessita 

dessa coisa de pisa aqui, pisa ali. Não sei se é o ambiente que a pessoa freqüentou durante a vida 

que não proporcionou a ela ter essa leitura de que gingar é balançar, ou se é genético. Tem pessoas 

que chegam sem conseguir se movimentar. Você fala pra ele: ginga. E ele trava. E você tem que 

falar, “não, então coloca o pé aqui e aqui. Quando o pé direito está atrás, você coloca a mão direita 

na frente. É um jeito de você demonstrar. Mas aquilo não é. Hoje nós conversando aqui também eu 

disse como eu aprendi a ginga, girando o braço. Você até perguntou “mas mestre, era girando assim 

mesmo?” e era. Era o jeito que ele colocou pra mim iniciar.  

Bianca: É que eu vejo muita criança fazendo isso quando começa aprender, não é? 

Mestre Marrom: É. E daí eu fico até pensando. Não sei se o mestre que - na época  eu 

tinha 7 anos - mandou eu fazer assim ou eu fiz assim. 

Bianca: Aqui também? 

Mestre Marrom: Sim. Tem essa coisa de achar que é (demonstra o girar dos braços). 

Bianca: Por isso eu acho que o natural não é aquilo que a gente já tem, mas o que a 

gente cria. 

Mestre Marrom: É. É um natural, vamos dizer assim, quando eu falo natural, é um 

“natural” entre aspas. A ginga tem um passo da capoeira. Dentro daquilo ali você tem que usar a 

naturalidade. É como o andar. Andar é pisar um pé na frente do outro e sair equilibrando. E aí você 

cria o natural, que é seu jeito de andar. Então a ginga é a mesma coisa. Tem um passo. Diz na 

capoeira que é dois pés na frente, vai e volta. Mas gingar mesmo, quando você fala gingado que 

esse cara tem gingado, é uma coisa dele.  

Você que tá participando de várias aulas, vários grupos, já deve ter notado que alguns 

grupos têm essa preocupação de falar pra você solta o ombro, bate as duas mãozinhas pra cá, bate 

pra lá. E aqui a gente não tem muito isso. Pode até fazer numa aula ou em outra, mas não deixa isso 

muito fixo pra não ficar uma coisa muito automática. 

Bianca: Marcada, né? 

Mestre Marrom: Marcada.... Certa vez eu vi um capoeirista jogando que ele, vamos 

dizer, “não gingava”. Mas eu entendi o jogo dele como um jogo de capoeira bem seguro. Na queda 

de rim ele ficava dando rabo de arraia, rabo de arraia, rabo de arraia. A pessoa achava que ia entrar 

nele e não entrava. Ele era só capoeira. Ele não tava preocupado com tantas coisas assim, se tinha 
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que gingar ou não e jogou. Você via que ele se sentiu bem quando saiu da roda, ele deu a mão, deu 

um sorriso, ele gingou.  

Bianca: Sem fazer o passo? 

Mestre Marrom: Sem fazer o passo. Mestre Zélio mesmo. É até um que você vai ver 

daqui alguns dias aí. Eu acho legal ele, porque ele fala que vai dar uma oficina sem fazer golpe, 

uma oficina sem fazer essa ginga. Você vai gesticular, balançar. E é um baita de um capoeira. E os 

alunos deles são capoeiras bons. É um jeito dele de trabalhar. 

Bianca: Mas pra você também é um dos principais elementos? 

Mestre Marrom: A ginga? Sim. Eu acho que o principal. O gingado do capoeira. Não a 

ginga marcadinha. O gingado do capoeira é o principal. Os outros movimentos você pode ver em 

outras modalidades, ou luta. Mas a ginga é particular da capoeira. Esse balanço pra você soltar o 

movimento é particular. Se você olhar ali tem um gingando como o João Pequeno, só de um lado, o 

outro não...  

 

Entrevista com Tadeu 
Realizada no dia 25 de abril de 2015. 

 

Tadeu: Ginga, né? Ginga, pra mim, é o que define a capoeira. É o movimento básico. É 

o que o capoeirista precisa fazer para ser capoeirista. Sem a ginga não existe capoeira. Se não seria 

qualquer outra luta. Eu costumo dizer sempre isso nas minhas aulas. Uma coisa que a gente vem 

percebendo é essa coisa de padrão. Todo mundo quer ter uma ginga estilizada, principalmente o 

pessoal da “regional”, da “capitães de areia”. E não. Ginga é a sua identidade. Já te falei isso numa 

outra ocasião. Sua ginga, seu balanço, vai definir o que você é como capoeirista. Se você é muito 

quadrado, não sei se posso dizer essa palavra, mas se você é um cara que tá aprendendo e vai seguir 

exatamente o que a pessoa fala ou se é alguém que vai experimentar situações. Porque tem gente 

que já tem isso, né? Você não precisa falar nada e a pessoa já sabe mais ou menos o que fazer. Você 

dá a direção e a pessoa vai experimentando e fazendo outras formas de ginga, de movimentação, 

buscando um balanço na ginga. Só de olhar ela já vai entendendo o que é. Você não precisa falar 

assim: você tem que soltar o corpo. Solta o corpo aí. A pessoa vê você gingando e já entende que é 

aquilo. 

Hoje mesmo. Já tem um aluno lá que tá aprendendo a capoeira, 4ª, 5ª aula. Deve estar 

com um mês de desenvolvimento. E o moleque tá com uma ginga muito melhor do que os que tão 

lá há muito mais tempo. Simplesmente olhando a gente gingar, de ver a movimentação. Então a 

ginga é o que define a capoeira, o que define o capoeirista. É o RG do capoeirista. É aquele 

movimento  constante, de vai e vem, ao mesmo tempo suave. É um balanço gostoso que com a 
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música faz permitir que se aflore toda a malícia dentro do jogo. Isso é a ginga. Demonstra a malícia 

e tudo o mais. 

Bianca: O que seria uma ginga melhor? 

Tadeu: Uma ginga melhor, no meu ponto de vista é o quê? A gente passa uma coisa da 

mecânica, né? Um pé atrás, um pé na frente, um pé atrás, um pé na frente. E os alunos às vezes se 

limitam àquele movimento, de colocar o pé atrás, trazer pra frente. Sem de fato ter a ginga. É uma 

movimentação, mas é como se fosse um robô. Que faz aquele movimento repetido, sem ter qualquer 

variação, sem ter jogo de corpo. É aquele movimento reto, perna atrás, perna na frente e o corpo, o 

quadril, paradinho no mesmo lugar. Troca a mão, volta a mão, pé atrás, pé na frente.  A ginga que 

eu entendo como ginga, melhor, mas que seja uma ginga de verdade é a ginga que o menino já tá 

conseguindo desenvolver, já tá percebendo. Inclusive até já tá ensinando outras pessoas a fazerem a 

movimentação. Ele treina com alunos do mesmo nível que ele, um pouco até mais experientes. E 

ele fala: faz assim ó, ele falou que é assim. Ele é muito atencioso. Essa coisa da ginga melhor é isso, 

é gingar de fato. Não simplesmente repetir um movimento constante como se fosse um robô, uma 

reprodução. 

Bianca: Como você acha que se dá esse processo de desenvolver esse balanço, sair 

dessa mecânica? 

Tadeu: Como eu disse, algumas pessoas já têm isso dentro delas. E tem outras pessoas 

que precisa dar um toque, fazer com que ela enxergue que aquela situação é necessária. Que ele 

precisa gingar de fato, ele precisa se expressar na ginga, demonstrar, deixar o corpo dele falar com a 

ginga. O que você quer? A ginga pode dizer isso.  

Bianca: É como se fosse uma linguagem que a gente desenvolvesse? 

Tadeu: É uma linguagem corporal. 

Bianca: Porque me parece que quem é capoeirista é que consegue observar o corpo do 

outro e trazer toda essa significação do movimento. Porquê a ginga- na capoeira angola é muito 

visível isso - você sabe quem vem do mestre João Grande dependendo do jeito de gingar. 

Tadeu: É. São algumas características. É claro. O aluno geralmente se espelha no 

mestre, que é alguém que ele está convivendo, que ele tem uma ligação direta. Então ele deixa 

algumas coisas ali no aluno. Mas o capoeirista de fato vai enxergar e vai usar aquele tudo que o 

mestre transferiu pra ele, que o mestre fez brotar dentro dele e vai agrupar outras vivências, outros 

conhecimentos pra ginga dele. 

Eu tinha uma ginga em 2005. Hoje eu tenho uma outra ginga completamente diferente. 

Às vezes eu paro pra ver os vídeos e falo: “nossa, que coisa! Olha só! Como eu gingava assim, 

desse jeito”. Porque a gente tinha já uma certa vivência dentro da capoeira, porém dentro de um 

segmento da capoeiragem que era a capoeira “regional” e muito essa coisa da “capitães de areia” e 
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de método, e até de coisas que eram distorcidas propriamente dentro da capitães de areia. E aí 

convivências com o mestre Anande das Areias, vivências também na capoeira angola tá abrindo um 

leque de opções! Que você, com a ginga, você pode surpreender o cara. Somente com a ginga. Você 

não precisa fazer mais nada. Até se defender com a ginga. A ginga é tudo. 

E voltando naquilo que você tinha dito, de como fazer brotar isso dentro da pessoa, 

como fazer a pessoa conseguir atingir a ginga. É gingando mesmo. Não tem jeito, é gingando.  E 

aquela pessoa que não consegue aprender olhando, você demonstra, fala, dá um toque, “olha, faz 

assim, procura fazer assim, assado, mas vai procurar um jeito seu de fazer”. Em dado momento, 

você vai sentir a necessidade de fazer assim, de fazer assado, ter a necessidade de abaixar um pouco 

mais, de levantar um pouco mais, de colocar a mão, de recuar a mão, gingar com a mão baixa, de 

apontar o pé, de passar a mão no chão. Toda aquela negaça que tem dentro da ginga. E aí é 

gingando mesmo.  

Uma coisa que eu tive lá na capoeira angola, com o pessoal do Mestre Marrom, do 

Contra Mestre Português, é o aquecimento logo dentro da ginga, dentro da movimentação da 

capoeira, fazendo isso, gingando bastante, colocando o corpo, experimentando várias formas. Isso é 

uma vivência bacana, que eu trago hoje e muda, né? Muda quando você ginga. Gingar cansa, 

aquece, dá resistência. É tudo que o capoeirista precisa, gingar sempre.  

Bianca: E o que você acha que mudou em você, do que você é de 2005 pra cá? 

Tadeu: Então, nessas vivências, consciência. Assim, eu nunca fui um capoeirista 

maldoso, de querer brigar. Mas a gente tinha essa coisa de, a própria coisa da técnica, que às vezes 

vinham as coisas distorcidas pra gente e a gente reproduzia. Da técnica, de o movimento ter que ser 

assim, assado. E com essas vivências mudaram muitas coisas. A forma de gingar, a forma de sentir 

a ginga, como é necessário. Como eu consigo surpreender dentro da ginga. A ginga, ela é um 

camaleão. Gingar de acordo com a situação que está sendo desenvolvida ali dentro do jogo. Eu 

comecei a ter essa percepção, de mudar a ginga. Esse balanço de corpo já é uma artimanha que você 

vai usar para ganhar o outro capoeirista no vacilo dele. Deixar ele confortável numa situação, ele 

achar que você vai, mas não vai. E aí você ganha.  

Bianca: É um RG que pode mudar? 

Tadeu: Exata... É, então. Quando você adquire a consciência da ginga você vai ter esse 

seu RG, esse seu jeito de gingar, né? Você mesma disse um dia que eu tenho alguma coisa que eu 

faço com a mão durante a ginga. E eu nunca tinha percebido isso. Mas aí eu fiquei pensando “será 

que é isso mesmo?” E é aquele negócio assim, que você acaba fazendo. E é verdade. Eu tô 

gingando e você dá uma balançadinha assim, passa a mão aqui, passa a mão lá. E acaba sendo 

usado também pra tirar a atenção e aí o pé vai e você ganha o cara com essa ginga, com esse jogo 

de corpo e esse balanço. 
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Bianca: Você acha que todo movimento tem uma intenção na capoeira? 

Tadeu: Todo movimento tem uma intenção. Já diz a cantiga: “Na roda de capoeira, 

nunca dê um golpe em vão”. Tudo tem uma intenção. Pelo menos da minha parte tem uma intenção, 

sempre. Ou você tá querendo saber, ou você tá querendo ver o que acontece. Enfim. A ginga que 

permite isso. Cada movimento tem uma intenção sim, de fato. A capoeira é um jogo de perguntas e 

respostas. Então quando um movimento diz uma coisa, você pode estar buscando uma retórica, já 

que você sabe a resposta e fazer uma contra-pergunta, uma contra-resposta. 

Bianca: Você acha que os nossos valores acabam se expressando na nossa forma de 

gingar? 

Tadeu: Sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Assim, sim e não. Porquê se a pessoa 

de fato entende o que é a ginga, como sentir, a necessidade de fazer a ginga, em dado momento de 

uma forma, em dado momento de outra, ela tem aquela consciência do que ela precisa fazer, ela faz 

aquilo consciente com a ginga. Ou aquela pessoa que faz aquela reprodução, uma ginga muito 

robotizada, aquela coisa da capoeira contemporânea que todo mundo tem que gingar igualzinho, 

que aquela coisa tem que ser toda daquele jeito, dentro de um parâmetro, não dá pra dizer. Porque 

todo mundo ginga igual naquele formato. Mas num lugar onde pessoas gingam com uma certa 

liberdade dá pra você ver se o cara tem um pouco mais de autoridade, ou se tem menos autoridade, 

se é mais ou menos imponente, se ele tá acanhado, se não tá. Dá pra você perceber isso com a 

ginga. O olhar. Aquela coisa de você estar gingando e estar olhando, você gingar e sorrir, você 

gingar e gingar, pequenininho. Isso vai dar um pouco da característica que ela tem como ser 

humano. 

Bianca: Tem a ver com as oportunidades. Você teve a oportunidade de ter contato com 

outras pessoas que fizeram com que você modificasse a sua maneira de ser, de gingar. Mudando o 

jeito como você ginga, mudando a forma como você faz esse gesto, você muda como você é. Ou 

não? 

Tadeu: Não necessariamente. Porque você só não descobriu ainda. Porque você só não 

se descobriu na ginga. Na verdade, todo mundo tem uma ginga ali dentro de si. Você precisa 

descobrir aquilo, entender a necessidade. Você acaba descobrindo que dentro de você tem aquilo. 

Tem pessoas que já tem aquela coisa de ser arrogante mesmo. Tanto faz se é angola, se é regional. 

Ele tem aquela postura, aquele jeito de ser já que se expressa dentro do jogo. A maneira da pessoa 

jogar, dela gingar, se expressar, até mesmo tocar o berimbau, isso já diz. Pega o berimbau e não 

olha pra ninguém... Isso já diz. Você falava que a pessoa muda, a partir do momento que ela muda a 

ginga e eu disse que não, porque ela vai se descobrir dentro da ginga. Pode ser que ela descubra que 

realmente ela é aquilo lá.  

Bianca: Então em 2005 você não tinha ainda se descoberto? 
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Tadeu: Eu tinha uma forma de fazer a coisa. É o que eu disse pra você. Você já tem algo 

dentro de você. A ginga ela só aflorou. Porque a minha personalidade não mudou.  

Bianca: Não? 

Tadeu: Não. Porque eu sempre fui o que eu sou, mas agora eu consigo incorporar isso 

na ginga.  

Bianca: Antes você não conseguia expressar quem você era na ginga.. 

Tadeu: É, eu simplesmente gingava de uma maneira que tinha sido passada e era aquilo 

lá. 

Bianca: Como é esse processo de aprender a se expressar ou a fazer com que o corpo 

diga quem você é? 

Tadeu: As coisas simplesmente acontecem. Você vai tendo as vivências, vai buscando 

entender, aprendendo mais sobre a capoeira. Fazendo vivência com outros mestres que tem visões, 

que claro, se você vai atrás é porque acha que aquela pessoa tem algo pra agregar pra você. E aí 

você vai colocando os temperos naquela coisa que já existe. 

Bianca: Eu acho isso tão bonito. É a partir dos outros que você consegue descobrir 

quem você é. Expressar quem você é. 

Tadeu: Se a gente for ver, é como quando a gente é uma criança. A convivência com 

nosso pai e com nossa mãe, a convivência com eles faz a gente descobrir quem a gente é, que vai 

moldando a gente, dentro desse processo. Os conflitos, as coisas que vão ocorrendo vai fazendo 

com que a gente se descubra. Vai se moldando, vai se descobrindo. 

Bianca: Você acha que daqui a cinco anos pode mudar de novo? 

Tadeu: Ah. Eu acredito que podem ser agregadas novas coisas. Mas à mudança que eu 

digo, que eu penso, vão ser agregadas novas coisas, que vai fazer com que o que é hoje... Aquilo foi 

uma mudança, porque eu tinha uma forma que era, como se dizer, bem essa coisa do quadrado. O 

pé assim tal, tal. Era o que era pregado pra gente como a maneira de fazer a coisa. Depois a gente 

foi descobrindo que não, que você pode fazer a coisa de várias maneiras, desde que aquilo traga 

algum benefício pra você dentro da roda, que aquilo vá te ajudar dentro do jogo. Mas pode mudar, 

pode ser que mude. Não uma mudança drástica, como eu enxergo aquela forma e essa, mas vão se 

agregar novos elementos. A experiência vai trazendo isso. Você vai conseguir usar aqueles 

elementos de uma forma mais consistente. Que é o que você falou. Vai usando tudo de fato com 

uma intenção, não simplesmente o corpo vai sozinho. Mas tudo com uma intenção, com algo por 

trás. 

Bianca: Então, eu ainda não tenho. Não cheguei ainda nesse lugar da intenção. Não é 

consciente. Meu jogo não passa por um lugar muito intencionado. Eu ainda não acho que consigo 

fazer isso. 



28 
Tadeu: Essa coisa do jogo, não é que você vai pensar no que fazer. Mas um movimento 

vai sugestionando o outro. É como a gente aqui agora conversando. Você fala alguma e naquela 

fração de segundos eu já penso tudo o que eu vou dizer. E o movimento vai ter essa intenção. Eu fiz 

um movimento agora aqui, ó. Tem mil coisas que eu posso te responder, de acordo com o meu 

conhecimento, com essa bagagem que eu tenho. Aí você vai fazer uma pergunta pra mim. Mas o 

que vai casar com aquela resposta? Naquela fração de segundos, tá sua intenção.  

Bianca: Então a intenção não é um processo consciente, racional? 

Tadeu: Não é racional, mas você vai desenhando algo. Porque uma rasteira... Como 

você vai fazer uma rasteira? Simplesmente o cara ergue o pé e você vai dar uma rasteira nele? Não. 

Se não fica uma coisa, muito... luta oriental. O cara chutou, você bateu. O cara bateu, você 

respondeu. Que é o que acaba acontecendo em muitas rodas na capoeira. Mas assim, você constrói 

uma história que vai acabar tendo um desenvolvimento. O desfecho final vai ser aquela rasteira. 

Você vai fazendo aquela brincadeira, aquela malícia, marcando aqui, marca um pé lá e quando o 

cara achar que não... 

Bianca: O que eu percebo um pouco nessa mudança - depois da retomada das vivências 

com o mestre Anande - é que mudou nossa forma de entender qual é o papel da ginga e como a 

gente tem que aprender a gingar. 

Tadeu: De fato... 

Bianca: Mas ao mesmo tempo, eu ainda acho que ela não consegue... é como se ela 

tivesse se transformado numa reprodução do balanço. Mas isso não consegue ainda expressar uma 

individualidade. Ou você acha que não? 

Tadeu: É. Mesmo que você gingue balançando, mas sem entender o que é o gingado, 

tudo o que aquilo quer dizer perde o sentido também. 

Bianca: Mas você acha que é um processo que precisa ser racional? Ou seja, entender, 

ter consciência das coisas? 

Tadeu: Não. Mas e aí vai virar reprodução. Se você quiser imitar alguém, é claro. Foi o 

que você falou. Fica nítido quando fulano de tal quer imitar o fulano. E só faz a reprodução de fato. 

E outra coisa é quando você ora esteja igual a alguém, ora igual à outro fulano, ora fazendo seu 

próprio jeito e tá buscando outros meios de fazer a história da ginga. Você entende? Uma coisa é só 

eu reproduzir aquilo que o fulano mais faz ali, que é aquele balanço, né? Eu passo uma maneira. 

Mas aquilo vai ser a verdade absoluta? Vai ser um tempero pra eu fazer a minha história. Tem que 

ser assim. Tem que ser absorvido, que você coloca dentro de você. Mas eu vou ter que ver outras 

linhas, ter um leque de opções pra eu acabar fazendo a minha história, ou um pouquinho de cada. 

Ou ali dentro de várias intenções, eu conseguir fazer um pouco ali, ou naquela hora que eu quiser 

brincar, vou me disfarçar de Mestre Okan, vou me disfarçar de Mestre Bradesco, vou me disfarçar 
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de mestre Marrom. Aí  eu vou ver. Porque eu tenho um pouco de tudo isso. Daí eu vou fazer a 

minha história. Você acaba sendo um pouco de cada um que você vai absorvendo. E quando você 

tem aquele padrão, e você segue o padrão. Aí é a mesma coisa de uma perna atrás, outra perna na 

frente. Faz aquilo, mas acaba não tendo uma consciência daquilo. Vira reprodução. Que é 

exatamente o que você disse. Acaba virando todo mundo querendo fazer igual. Mas não, né. Você 

tem que falar: “gente, aqui tem várias formas de você fazer a coisa, você tem que encontrar a sua”.  

É como eu falei, tem o espelho. O cara que é professor, mestre, é a pessoa que tá com a vivência do 

dia a dia com você. Então você acaba trazendo muita coisa dele. Mas você não pode querer ser ele, 

ou repetir ferrenhamente o que ele diz. A ferro e fogo. Você vai trazer aquilo pra você mas vai 

colocar o seu tempero também ali dentro.  

 

Entrevista com Mestre Zelão  
Realizada no dia 20 de abril de 2015. 

 

Mestre Zelão: Fala aí! 

Bianca: Eu queria que você me falasse um pouco sobre a ginga. Sobre esse gesto. 

Mestre Zelão: Especificamente a ginga? Então. Aí depende do que você considera a 

ginga. Na capoeira, se a gente partir do entendimento que tudo é ginga, então qualquer tipo de 

movimentação que você fizer na capoeira, apesar de ele ter outro nome, seria ginga. Até porque 

tudo principia da ginga. Então, tudo na capoeira sai da ginga. Agora, a ginga é uma metáfora na 

capoeira. Porque ela é um movimento que, na verdade, ela disfarça a capoeira, poderia falar assim. 

Faz com que a capoeira seja entendida também como uma dança, como uma contra-dança, 

pensando na capoeira como uma luta também. Então não seria especificamente uma dança, através 

da ginga. Mas uma contra-dança. E a ginga ela tem esse caráter de fazer com que a gente entenda a 

capoeira de uma forma que ela não seja uma luta estritamente de confronto. Então a ginga dissimula 

a luta. Faz com que essa luta não esteja a todo o momento, de uma maneira contundente. Mas a 

gente há de pensar também que a ginga ela é propiciada por uma outra coisa, que é a própria 

musicalidade da capoeira. Então, se a gente pensar a ginga e pensar que é a música que demanda a 

ginga, a gente há de pensar que a ginga também é uma interpretação de cada um. Ela pode ser, ao 

mesmo tempo em que ela é essa coisa que a gente tá acostumado a ver e praticar, com uma perna 

atrás, vai e vem e tal, mas ela pode ser também outras interpretações. A pessoa interpretar de uma 

outra forma. E aí se a pessoa faz um movimento lá e ele interpretar isso como ginga, alguns 

movimentos característicos que se faz na capoeira e que as pessoas dizem: “ai, isso é mandinga!”, 

talvez esse seria um outro nome pra ginga, pra determinados movimentos. 
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Mas eu tenho um negócio assim com a ginga que eu acho interessante que é o 

movimento dela, assim. Da ginga básica, né? Perna na frente, atrás. Esse lance que é como uma 

onda do mar, ele vai e vem, vai e vem. Mas sempre nesse ir e vir ele traz ou leva alguma coisa. 

Talvez a gente aprendeu esse lance da ginga com a questão de vir nos barcos, na escravidão. Esse 

balanço do mar. E é isso que torna também a capoeira, de uma certa forma, infinita porque é um 

movimento contínuo . Esse vai e vir não está só na hora que ele está gingando. Se você faz uma 

negativa e vai pra trás, você vem pra frente pra atacar. Você vai pro lado, você volta. Então esse 

movimento ele é constante na capoeira. Da onda na beira da praia. Ginga é uma coisa pra você ficar 

uma hora aí pensando sobre. Dá pra ter diversas interpretações assim. E aí com o tempo a gente 

começa a perceber que a ginga, as pessoas vão buscando, apesar de ter um professor que ensina, que 

dá os primeiros passos, ensina aquela coisa técnica do braço na frente, perna atrás. Com o tempo a 

gente vê que as pessoas desenvolvem uma ginga singular dela, própria dela, uma coisa que ela 

expressa isso, só ela expressa daquela forma. Você vê a pessoa gingando. Você poderia dizer 

olhando que é a mesma ginga, mas não é. Você passa um tempo na capoeira você já percebe que 

cada pessoa tem a sua. Tem seu momento de fazer as coisas. Quando a pessoa já consegue ter uma 

apropriação disso, chega num estágio em que ele já consegue expressar isso da maneira que ele 

entende  o corpo. Da maneira que o corpo entende.  

Bianca: Como isso acontece? Como passa desse estágio de algo que eu aprendo com o 

outro pra algo  que eu transformo em uma movimentação singular? 

Mestre Zelão: Em algo meu... Eu acho que tem dois fatores aí. Assim, falando 

rapidamente. Acho que tem o primeiro fator que é a questão da sua interação com essa arte, com 

essa cultura, da sua dedicação e também uma interação de... 

Eu acho que você depois de um certo tempo, você vai fazendo escolhas. Você vai 

escolhendo como você quer fazer aquilo. Apesar de ter um universo, isso é bem próprio. Porque na 

capoeira não dá pra você fazer tudo. Então entram esses dois fatores que são muito interessantes. 

Você vai escolhendo, sendo escolhido. É bem complexo de falar. Mas é meio que você vai 

escolhendo: Poxa, eu gosto quando o corpo vai pra cá, eu gosto quando o corpo vai pra lá. Ou às 

vezes é o limite do seu corpo, né. Poderia ser um terceiro fator, tanto quanto seu corpo ginga de 

uma certa forma. Mas acho que vai muito disso, do tempo da dedicação. Porque você vai 

observando outros capoeiristas. A capoeira é uma coisa que... o ensinamento dela ultrapassa aquela 

questão do mestre que você treina. Porque a roda é um momento que propicia isso. Esse 

alargamento de ensino e aprendizagem. Não tá preso estritamente, como em outras artes, àquela 

pessoa. Na capoeira esse momento da roda, esse momento em que as pessoas visitam outros grupos, 

eles propiciam um ensino e aprendizado que ninguém tem domínio. A pessoa, se ela está lá, ela vai 

aprender e vai ensinar também quando ela está jogando. E isso aí ninguém tem domínio. Mestre 
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nenhum tem domínio. Ele tem domínio de organizar a roda, de perceber algumas coisas. Mas o 

ensino/aprendizagem ela passa na sua interação com o outro. Quando você está jogando. Ela passa 

quando você está ali na roda observando. E às vezes precisa ir várias vezes pra você pegar um 

negocinho, assim. Você vai, pensa: “gostei!” Chega em casa e não consegue. É um pouco por aí. 

Bianca: Eu também tinha essa sensação de que tudo é ginga. Mas teve um momento em 

que eu estava em casa, depois que eu inventei essa pesquisa. E minha mãe fez um movimento 

qualquer como se fosse a ginga. E eu olhei e falei: “não, isso não é ginga”. E foi isso que me fez 

parar pra tentar entender onde está a especificidade desse movimento, desse gesto. E acho que tem a 

ver com todo esse contexto que a gente está dizendo, da entrega. 

Mestre Zelão: Então, tem a ver com isso. Mas eu acho que tem a ver com o que você 

falou. Se você for observar, a própria capoeira, ela é um elemento, uma cultura, uma atividade que 

surge num momento de trabalho, percebe? Se você pensar na situação de escravo você está num 

trabalho compulsório. Então há muitos movimentos que você faz e que vão estar no seu corpo que, 

se você for pensar de uma forma assim, “ah, não é ginga porque minha mãe não faz capoeira”. Mas 

se você pensar de uma outra forma e dizer “poxa, eu conheço esse movimento de algum lugar”. E 

fazer a relação, ele é um movimento de capoeira, percebe? Então o movimento da capoeira não está 

explicitamente só dentro da capoeira. Porque ele é um movimento corporal. Qualquer pessoa pode. 

Agora, isso caberia assim: “Mas ah, ela tem a consciência de que ela?”. Ela tem a consciência do 

movimento dela.  Do movimento que ela fez, numa necessidade pra algo, para pegar alguma 

coisa.... Mas,  se ela fosse capoeirista ela iria dizer: “Poxa , um dia, eu tava em casa e aconteceu tal 

coisa, eu fiz um negócio assim. “Pô, eu tenho certeza que foi a capoeira.”. Então essas coisas assim 

elas passam, acredito eu.  

Eu falo isso porque tinha uma menina aqui e ela me contou uma experiência parecida. 

Ela tava arrumando umas coisas, no lugar que ela estava trabalhando. De repente ela, a gente 

sempre ficava falando dela com esse negócio de visão periférica e tal, e ela disse que tava de costas 

e ela pressentiu que o negócio ia cair. E ela virou e pegou o negócio, entendeu? E ela ficou vários 

dias pensando “foi a capoeira, foi a capoeira”. Mas há de se entender também que os movimentos 

corporais eles nascem de outras situações. Agora , se você é um praticante de uma arte, você vai 

fazer essa relação desse movimento com a arte. Você, por exemplo, perguntou pra sua mãe como 

ela fez aquele movimento? 

Bianca: É que na verdade ela fez querendo imitar o gesto da ginga na capoeira. Então, 

como se fosse... Eu olhei meio torto, por essa coisa de estar descontextualizada e tal. 

Mestre Zelão: Entendi. Mas acho que a gente, enquanto capoeirista, a gente tem que 

estar com esse olhar mais ampliado. Às vezes, várias pessoas, estou passando na rua, olho assim e 

penso: “essa pessoa seria um excelente capoeirista, pelo jeito de andar, estar leve, suave. Às vezes 
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você vê a pessoa fazer alguma coisa e você diz “esse movimento caberia na capoeira.”. Então é um 

negócio que tá em movimento, entendeu? Não é um negócio que tá preso. Porque quando a gente 

faz uma arte também, a gente fica meio assim, também, com um olhar meio fechado: isso aqui é 

movimento disso, movimento daquilo. Se a gente foi entender que esses movimentos eles são, até 

porque a capoeira não tem nenhum movimento complexo, né? De complexidade corporal, quase 

nenhum né? A maioria dos movimentos são movimentos que você faz, olhou a pessoa fazendo 

duas, três vezes, você repete. Pelo menos você consegue, não na íntegra, mas consegue copiar. 

Então não são movimentos assim que eu tenho que ficar um dia laboriando pra fazer. A maior 

dificuldade é você depois reproduzir para uma situação de jogo. Daí vem a complexidade. Mas 

assim, durante uma aula você consegue, não é? 

Bianca: Depende, mestre. Eu não consigo fazer uma negativa do jeito como ela deveria 

ser, ou uma bananeira. Não é tão simples assim. 

Mestre Zelão: É. Não sei. Eu acho que às vezes são. Eu não posso porque fica fazendo 

muito tempo... Tem isso também. É isso. O que você queria saber mais? 

Bianca: É isso. É que eu fico muito curiosa. É um processo talvez muito parecido com o 

da própria vida. De como a gente começa a criar nossa própria identidade que é a partir das nossas 

escolhas. Que é daquilo que você tinha falado, daquilo que a gente consegue ver, aquilo que a gente 

tem acesso. É que também eu fico pensando o quanto, quais são os valores que estão encarnados 

nesse movimento. 

Mestre Zelão: Da ginga? O que você chama de valores? 

Bianca: O que eu chamo de valores? Aquilo que importa, eu acho... 

Mestre Zelão: Ah, tá. Aquilo que tem importância pro significado? 

Bianca: Isso. 

Mestre Zelão: Ah. A gente poderia falar sobre essa questão da importância, da ginga. A 

gente poderia bater nessa tecla de que a ginga parte do princípio de ser uma defesa e aí nesse caráter 

de defesa ela estaria como um caráter de luta, então isso já é. Acho isso uma grande sabedoria da 

capoeira porque ela parte de uma defesa e não de um ataque. Se a ginga é uma defesa... 

Bianca: Ela começa pra trás… 

Mestre Zelão: Ela começa na esquiva, né. Então já é um negócio que você começa 

negando. Negando o quê? Negando seu corpo ao embate. Então essa coisa da ginga ela é 

importantíssima quando a gente começa a compreender. Você não dá o passo pra frente, você dá o 

passo pra trás, porém permanecendo no mesmo lugar. E é legal porque o que vai pra trás é a parte 

média pra baixo e o que vem pra frente é a parte alta. Ninguém ginga assim (demonstra o corpo 

reto). Você tem uma inversão até da ereção, do corpo como ereto, pra entrar no movimento da 

capoeira. É um negócio bom de se ver, de se perceber. A ginga é quase como... O japonês ele faz 



33 
aqui (levanta e abaixa o tronco), a reverência. Quando você vai gingar você faz aqui, é quase uma 

reverência, é quase o momento de reverenciar alguma coisa. Mas você tá numa posição de defesa. 

Isso que torna a capoeira o entendimento de que ela, pensando que ela é uma luta, que ela é uma 

luta mais de defesa do que de ataque. E por aí que cabem os floreios. Porque se é uma luta mais de 

defesa, cabe você tornar ela mais bonita.  

Bianca: Mas pensando em toda essa diversidade que a gente tem de capoeira. Em alguns 

lugares eu não consigo mais enxergar a ginga com todas essas características que você colocou 

agora. 

Mestre Zelão: Aí é uma coisa que não dá pra gente dizer. Eu só posso falar do que eu 

vejo. Do que eu vejo e do que eu entendo também. Não dá pra eu falar num todo. O todo que a 

gente fala é sempre a experiência. Não é o todo do universo. Mas acredito que isso talvez não esteja 

lá de maneira explícita. Quando você bate o olho e já vê. Porque é a capoeira. Então se é capoeira, 

ela é defesa. Assim, no meu entendimento, né? Sendo defesa, ela não principia de um ataque. 

Porque as pessoas também podem inverter a ótica das coisas. Ia falar uma coisa assim, mas acho 

que não é muito legal de falar, que estaria descaracterizando a capoeira. Mas acho que essa não é a 

idéia. Acho que todo lugar... Acho que às vezes não está no corpo, na maneira de manejar esse 

corpo, né? Mas talvez esteja no discurso, na ideologia do grupo, como uma defesa, como uma luta 

de resistência. Como uma luta do oprimido contra o opressor. Em algum lugar vai estar essa 

definição, de capoeira como defesa. Talvez não esteja no dia a dia na movimentação. A 

movimentação tá invertida, primeiro o ataque depois a defesa. 

Bianca: E menos balanço, de alguma forma. 

Mestre Zelão: É isso vai muito de quem ensina, né? E de propostas. O quê você... 

Porque capoeira é um universo. Não dá também, assim... É. São várias coisas. Às vezes a pessoa 

que ensina tem mais facilidade pra fazer isso e ele vai levando os alunos, meio que nessa onda 

também. E se percebe mesmo. Tem grupos que são mais, é... Tem grupos que não, que já brincam, 

já balançam mais. Então é uma coisa muito de quem tá dirigindo aquilo. Esse é o lado que cabe o 

lado pessoal da pessoa que está coordenando aquele trabalho. Mas acredito que a proposta da 

capoeira é sempre da movimentação. E não é uma movimentação pela movimentação. Ah, eu tenho 

que balançar o corpo porque eu sinto mais balanço. É um balanço que está dentro de uma proposta 

de, da capoeira, de defesa, ataque, ginga, avançar, recuar, de estar e não estar, dizer que vai, mas 

não vai. Então é um negócio mais... O balanço ele surge dessas necessidades, da ludibriação, da 

necessidade de levar o outro ao engodo, se vingando. Ela nasce daí. Eu tenho que confundir. 

Confundir no termo usado de fazer uma confusão na cabeça de meu amigo para que ele fique, de 

certa forma, exposto pro quê eu quero. E aí eu tenho que chamar ele pra brincadeira. Isso é, eu que 

quero brincar. Às vezes ele não quer. Então eu que tenho que propor a brincadeira. E acho que é um 
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pouco isso. Isso tá muito nessa proposta de sair da ginga marcada. Da técnica da ginga. De esquecer 

um pouco isso, de deixar isso pra lá. Não que ela não seja importante, mas a ginga não se resume só 

aquilo. É muito pobre. É uma marcha, não é uma ginga. É uma marcha Você pode principiar aí, 

como se você fosse principiar um passo de uma dança. Um, dois e depois você desenvolve. Então 

acho que isso é o princípio da dança na capoeira. Depois daí é você. Não tem mais porque você 

ficar toda hora nesse negócio. Você vai, você volta. Porque a dança é de acordo com a música. A 

música vai, vai e depois volta. A dança ela tem que ser assim. Não vai, vai, vai, vai, eternamente. 

Bianca: O que fez ou o que faz você querer continuar gingando? 

Mestre Zelão: Gingando? Ah. Tem várias coisas. Uma porque é prazeroso. É um prazer 

gingar. Sentir o corpo em movimento. Porque quando meu corpo está em movimento, eu tenho um 

outro sentimento. Uma outra forma de... Às vezes eu tenho até que... Jogar uma água. Porque senão 

você parte pra vaidade, pra umas coisas que não são legais, dependendo da pessoa que você está 

jogando. Você já tem um saber mais...  Mas a ginga ela traz pra mim essa coisa do prazer. Do se 

sentir bem, de estar dialogando com o outro. De estar dando sentido de liberdade, mesmo, com o 

corpo. Deixar o corpo fluir, deixar o corpo se sentir vivo. Acho que é muito isso. Fora aquela coisa 

que propicia a ginga que é a musicalidade. Que ela penetra na gente. Faz com que você balance, às 

vezes mesmo sem você querer. Mas ela dá esse pulso, não diria pulso, mas o impulso, essa vibração 

rítmica, ela faz você se mover. Ela provoca pra que você se coloque na situação, ali no presente. 

Queira estar ali. E aí isso é muito gratificante, muito rico. Poder estar. Da maneira, não importa. O 

importante é estar. Não existe maneira certa de jogar capoeira. É como você se sente. E aí a roda da 

capoeira é um dos poucos lugares que você pode se expressar. Sem amarras. A questão que está 

implícita é o respeito. Você respeitar o outro. Se você respeitar o outro, você pode tudo. Contanto 

que você respeite a integridade física. Esse é o combinado. Uns respeitam outros não. Mas é o 

combinado pra que haja o jogo. E a ginga ela vai propiciar isso, o jogo. Você, como eu poderia 

falar, você jogar, você arrumar estratégias, você pensar como ludibriar o outro, como enganar, 

como se deixar enganar, pra trazer o outro pro seu engano. Então a capoeira ela ainda tem essa coisa 

de você, mesmo dentro de uma luta, você brincar.  

Bianca: E ela só pode existir com o outro, né? 

Mestre Zelão: É. A realização dela, a materialização da capoeira não existe sem a outra 

pessoa. Por isso a importância do respeito. A importância de respeitar a integridade do outro. 

Porque ele não é um inimigo seu. Mas a capoeira ela sempre joga com essa coisa dos contrastes. E 

aí tem essa coisa. Você também tem que respeitar a integridade do outro, mas você tem que 

provocar ele também, pra que ele saia daquela zona de conforto que está acostumado. E aí começa a 

brincadeira porque o respeito não está querendo dizer que eu não tenha que brincar com você. Tá 

querendo dizer que eu tenho que brincar dentro de um respeito. Não dizer: você me respeita e a 



35 
gente não brinca. Não, não é isso. Não é esse tipo de respeito. É um respeito de saber que aquele é 

seu camarada, é seu parceiro, que você precisa dele até pra demonstrar a sua capoeira. Se a gente 

começar a pensar a capoeira dessa forma, não só pensar também, mas praticar. Acho que é uma 

maneira mais próxima do que se pode considerar certo, correto. Acho que a capoeira não tem essa 

preocupação de ter uma maneira certa de fazer, mas ela tem alguns princípios que precisam ser 

considerados, levados em consideração. Acho que esse lance do brincar, que as pessoas estão 

deixando, não só na capoeira, a questão é até social, política, econômica. As pessoas estão deixando 

de brincar. As pessoas estão se tornando adultas muito rápido. Depois se torna adulto e não se 

permite mais, na maioria das vezes, brincar. Brincar e ter alegria de estar com um outro. Quase um 

relacionamento. Você sente saudade do outro, quer estar com o outro, ali, trocando né. Você não vai 

pro espaço onde você vai treinar capoeira, treinar capoeira, assim seco. Você vai ver pessoas, você 

vai ver pessoas que você gosta, que passou o final de semana e você não viu. Você quer estar junto. 

Acho que a gente tem que ressaltar essas coisas no dia a dia, pra que as pessoas vão tomando 

conhecimento, consciência. É um negócio mais delongado. Mas se elas não forem tomar 

consciência, elas vão buscando como praticar isso, como pôr em prática, nesses intervalos que a 

gente tem no dia a dia. Acho que é um pouco isso.  

Bianca: Até no grupo lá, você colocou uma coisa sobre a questão do diálogo. A gente tá 

vivendo uma crise mesmo, de não conseguir se relacionar com o outro. E eu sinto que a capoeira 

tem uma sabedoria absurda de ensinar como dialogar com o outro. 

Mestre Zelão: Como quebrar essas barreiras, de uma certa forma. Eu acho que passa 

muito por essa questão da... E aí é que está o segredo, o sentido do que a gente poderia entender 

como liberdade. Porque às vezes a gente vem pra capoeira com aquele sentido de liberdade 

revolucionária que a gente aprende na escola. Que vai revolucionar o mundo, não sei o quê. O que é 

válido também. Mas acho que a capoeira ela vai além. Ela lhe revoluciona. É uma revolução dentro 

de você. Do seu modo de ver. Isso é uma revolução do mundo. Sem bandeira, sem partido. Uma 

revolução que você percebe com o tempo. E cada pessoa tem a sua. Não é uma revolução que tem 

uma cartilha. Uma cartilha dizendo que você tava aqui, que você era proletária e tem que chegar na 

situação do patrão. Que é legal, que é válida também, uma revolução ideológica. Que é válida. 

Temos que ter também. Mas a capoeira ela passa por uma revolução, ela consegue revolucionar seu 

pensamento via seu corpo. Acho que é inversa. A outra primeiro revoluciona o pensamento pra 

depois revolucionar a ação. A ação é depois. A capoeira ela começa pela ação pra depois 

revolucionar o pensamento. E também é uma revolução silenciosa. Cada um vai sentir a sua. Às 

vezes explana no grupo, fala. Mas é um trabalho de formiguinha. E eu não posso falar isso. As 

pessoas tem que falar por si. Cada pessoa sente que ela está mudando, que ela está percebendo. Isso 
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é a evolução do pensamento. Do sentido, né. Da liberdade que a capoeira vai lhe dando. Você 

começar a perceber as coisas de uma outra forma... 

 

Entrevista com Mestre Jaime 
Realizada no dia 24 de agosto de 2016. 

 

Bianca: Na verdade é muito simples...  

Mestre Jaime: As coisas são boas quando são simples... Esse negócio cheio de 

expectativa, mirabolante.  

Bianca: É, foi uma aposta, quando eu quis falar de uma coisa só, menor dentro da 

capoeira, pensei em falar sobre a ginga, como algo mais sintético. Eu te falei um pouco, né? Um 

lance de querer investigar como a ginga estaria atrelada à formação do sujeito, como você é e como 

você se expressa através do movimento. Aí fui entrando nesses caminhos. Queria que você falasse o 

que é a ginga na capoeira para o senhor, o que ela representa.  

Mestre Jaime: É o que de fato sintetiza mesmo. Por isso que a maioria das pessoas 

concorda de que é o movimento mais importante. E esse mais importante justamente está ligado à 

uma coisa individual da pessoa do dia a dia, a forma de entrar, de se expressar, a forma de brincar 

na roda. Porque é uma ginga, mas aquilo ali tem um desdobramento fantástico. Você pode fazer um 

milhão de coisas que só tem o nome de ginga e não foge de ginga, se você fizer outro qualquer 

movimento, entendeu? Se você fazer um rabo de arraia, se você fazer um aú... E, você joga capuêra1 

simplesmente com a ginga. Você finge que ataca, você se defende na ginga, sai de lado, sai para o 

outro, avança, recua... Seria importante se fosse isso tudo preservado na pessoa, mas não é porque... 

Por causa da questão do padrão. Daí a pessoa abandona, inocentemente, por ignorância, o que ela 

tem de mais precioso, pra seguir algo que pra ele vai ser uma cópia, ele vai ser uma cópia. Ao invés 

de cultivar uma coisa que é sempre mistério. Uma ginga de uma pessoa que preserva, às vezes 

inconscientemente, é sempre mistério.  Uma coisa muito cheia. Se isso fosse preservado, isso seria a 

capuêra na sua autenticidade mesmo. O potencial que ela é. A ginga diz tudo, tudo, tudo... Era pra 

gingar completamente diferente, nem parecido, né? Parecer não é ser. Seria uma coisa de cultivar 

mesmo. Eu, nos dias de roda,  eu curto muito, eu tô cantando, tô tocando, mas tô observando cada 

pessoa se movimentar. Eu presto atenção muito nesses detalhes e vejo aquelas pessoas que estão 

começando a capuêra, você não sabe como eu curto. Porque eu tenho certeza que aquilo ali é dela. 

Também de uma pessoa que já tem algum tempo de capuêra a gente vê também que alguma coisa é 

                                                
1 A escolha pela grafia “capuêra” na transcrição desta entrevista se deu em consonância com a maneira que se escreve o 
nome do grupo do mestre Jaime: Associação Cultural de Capuêra Angola Paraguassu.  
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dela. Pelo tempo que eu tenho... A gente percebe quando a coisa é da pessoa. A ginga é uma coisa 

fantástica, é uma coisa que a gente não dá pra definir, é uma coisa individual de cada  um.  

Bianca: Mas então a gente não aprende a gingar.  

Mestre Jaime (balança a cabeça dizendo que não): Geralmente as pessoas estão tentando 

decorar. Decorar não é aprender. Aprender é quem tira de si. Na hora que precisa e sem saber a hora 

que precisa conscientemente. É um negócio que não dá pra descrever. Não dá porque a gente 

enxerga male male o físico. A gente não enxerga o que se dá antes do físico. O físico é o que a 

gente tá vendo, é o concreto. Mas a coisa ela se dá no abstrato. A gente não sabe... Por isso que eu 

sou contra as regras na capuêra. Por exemplo, não pode fazer chamada de costa pra bateria, não 

pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E ela, com isso, ela perde tudo que ela tem de mais sutil que 

a gente pode imaginar. Uma coisa que sai da pessoa, não tem endereço, e a gente perde o 

desconhecido porque a pessoa tá cheia de condicionamento.  

Bianca: Já sabendo o que pode...   

Mestre Jaime: Aí acaba. E na sua essência, não é capuêra. Capuêra é aquilo que ainda 

não foi visto. Pode vir qualquer pessoa, independente de tempo, independe do tempo. Às vezes a 

gente vê uma pessoa tão nova, entra na roda e chama atenção de todo mundo. A gente vê uma 

pessoa transformada. Transformada. Porque é possível através da música a gente ir muito além do 

físico. Mas quando eu imponho as coisas, as regras, limito as pessoas, tiro a criatividade, o 

improviso, tanto no canto quanto no jogo, quanto em tudo que está acontecendo ali.  Isso é que é 

bonito e sem verticalidade. Verticalidade atrapalha.  Por exemplo, eu estou aqui com você e sem 

(...)2 a figura do mestre. Não, eu sou igual à vocês. Ninguém é mais de que ninguém. Eu não sou, 

não estou em nenhum pedestal. Eu estou dentro do processo, aprendendo também. Muito embora às 

vezes, às vezes eu nem jogue, mas eu aprendo. Aprendo, vendo, olhando, escutando as pessoas 

falarem, vendo as pessoas se movimentarem. Na capuêra não era pra ter isso. As pessoas vêm a 

figura do mestre como se fosse, sei lá... E na capuêra era onde não deveria ter isso, era pra trabalhar 

numa linha horizontal, de igualdade, porque é isso que faz com que cada um traga essa coisa de si, 

não de algo que eu vou falar e o mestre não vai gostar... O mestre vai orientar, ele não é nem um 

general, nem um tenente, nem nada, nem um sargento de polícia, ele não é nada. O mestre é uma 

pessoa que começou como todo mundo tá começando, entendeu? E as experiências que ele passou, 

era dele.  

Bianca: Mas você acha que o mestre pode orientar a gente a cultivar isso que é nosso?  

Mestre Jaime: Isso que eu faço. A gente tá ensinando alguém jogar capuêra? Não...  A 

gente tá dando ferramentas pras pessoas descobrirem sua própria capuêra. Eu já fui em lugares que 
                                                
2 Tentei captar imagem desta entrevista e deixei a câmera em cima do atabaque, como o mestre sugeriu. As janelas 
estavam abertas e em alguns momentos ficou inaudível a entrevista. As partes que não pude entender para fazer a 
transcrição aparecem como (...).  
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eu fiquei triste, muito triste de ver todo mundo jogando igualzinho, você olha um, primeiro jogo (...) 

Isso dentro da capuêra angola, a descida assim, muito, muito....Então, isso a gente perde muito. 

Porque o objetivo, o que a gente tem que estimular na pessoa, simular para que a pessoa descubra... 

Capuêra é meio de defesa. E na hora você se defende como você pode, não tem forma de se 

defender certa. Sabe porque eu digo isso? Você acredita que tem gente que já morreu sabendo 

nadar? Você acredita nisso? A pessoa sabe nadar e morre afogado. Eu já sobrevivi a um naufrágio 

no mar e eu vi como não é fácil. Então não dá pra eu dizer à você como é que você tem que fazer. 

Porque naquele momento é você quem está sentindo. É você que está na parada, você que tá 

vivendo aquilo. Então porque que eu tenho que dizer que você deveria fazer isso ou aquilo? Ou 

tinha que sair daquele jeitinho? Não existe, não existe isso.   

Bianca: Mas tem uma linguagem só, ou não?  

Mestre Jaime: O que conta é a ação. Eu tô dando um exemplo. Eu já vi também pessoas 

de 15 anos, 20 anos de capuêra... numa certa vez a gente tava jogando uma pelada... Ele se 

desentendeu com uma pessoa que nunca fez luta, nunca fez nada, e ele quase apanhou. Entendeu? 

Ele quase apanhou. Pra você ver como é o negócio. Pra uma ação, uma reação. E a gente tem que 

ver como é que cada um pode reagir, não é do jeito que eu quero, tá certo? Num assalto, como a 

gente reage de um assalto? Quanto a gente morre assim? É de quem vive o momento, como a gente 

lida com aquela coisa... Por isso que é complicado a gente dizer que sabe, que a gente pode, que a 

gente faz e acontece. Depende de fatores pra daná. Depende de muita coisa. Principalmente a 

questão emocional, o equilíbrio, o raciocínio rápido. Por isso que talvez a gente mesmo se mate 

achando que foi o assaltante que matou. E a capuêra ela levava pra isso, pra você ser esperto, pra 

você sentir a coisa se aplicando, como reagir. Mas, dentro de uma realidade sua, que você está 

vivendo naquele momento, não por eu ditar, pelo mestre ditar alguma coisa. Porque não deixa de 

ser um decorar da vida. E não é um ensinar. É muito... Eu não posso usar esse termo, se não eu 

pago, né Leti? É desafiador. Ensinar é desafiador. Ensinar capuêra na sua autenticidade é 

desafiador. Porque as pessoas estão ensinando hoje movimento, entra na tesoura, sai da tesoura, isso 

não é capuêra. Capuêra é o que a gente nem sabe. A gente não sabe como vai jogar na roda. Se a 

pessoa entrar sabendo o que vai jogar na roda... Pode ser tudo, menos capuêra. Agora se ele decora 

é aquilo ali que vai acontecer. Aí acabou. Mas a coisa do insinuar, você descobrir ao longo do 

tempo, cada vez descobrindo mais o seu jeito de ser, aprimorando o seu jeito de ser, a sua forma de 

se comportar na roda, entendeu... E assim, em cada jogo que você vê, não é você procurar ser, você 

vai ser diferente porque é um outro momento, é uma outra pessoa com quem você tá trocando na 

roda, mesmo cantando, mesmo tocando. A gente não é o mesmo. Então não dá, não pode ser a 

mesma pessoa sempre. Um personagem a vida toda? Então em cada momento a gente é um 

personagem diferente, a gente precisa aprender a levar isso pra roda...  
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Bianca: Eu acho muito engraçado, porque depois de ler algumas coisas... Tem gente que 

fala do sujeito como um efeito provisório... E é isso, a gente não é algo fixo. Eu ficava confusa com 

essa busca do que é próprio, por algo que me identifique ou que me faça sentir única, digamos 

assim, como se isso fosse algo fixo né....  

Mestre Jaime: Pode esquecer isso, cada momento é um momento, cada momento é um 

personagem da Bianca atuando num momento diferente, mas no corpo físico da Bianca.   

Bianca: É inclusive se permitir isso, é muito difícil né nesses dias de hoje...  

Mestre Jaime: Não... Tira essa palavra.   

Bianca: Vou pagar uma Heineken, mestre.. 

Mestre Jaime: Vai, claro que vai! Você vai porque você ouviu eu falando que não posso 

pronunciar essa palavra. Aí ela... Entendeu, ela me ajudou...  

Bianca: Mas parece ser, nesse mundo que a gente vive, algo que não tem valor... 

Mestre Jaime: Isso tem uma valor imensurável. Você sabe que a capuêra me dá muita 

alegria, nesse aspecto que a gente tá falando e me dá muita tristeza. As pessoas, não sei se 

propositadamente, eu não posso dizer isso, mas elas estão tirando o que a pessoa tem de mais 

grandioso nessa vida, o próprio sistema faz isso. É uma estrutura montada de cima pra baixo, a 

gente não trabalha horizontalmente, nas nossas palavras não tem nenhum valor perante a eles, assim 

que funciona. Aí que eu vou ... na capuêra não deveria acontecer.   

Bianca: Então parece que a horizontalidade é uma necessidade para que todas as gingas 

pudessem coexistir?  

Mestre Jaime: Sim, sim. É uma necessidade. É um princípio. É a mesma coisa. E que tá 

sendo tirada das pessoas. A mão tem que ser assim, tem que ser assado...  

Bianca: Mas a ginga é individual, e ela só existe coletivamente? Ela só existe com o 

outro? Ou eu gingo só?  

Mestre Jaime: É o individual no coletivo. É uma coisa fantástica. E quando você... Você 

procura exercitar isso, de maneira que quem entrou no padrão, pra sair... É duro. Precisa querer 

muito. Precisa querer muito. Ir buscar e ter quem ajude... Eu já vi pessoas, contra-mestres de 

capuêra angola, graduado, querendo se livrar disso, falando o que a gente tá falando, enxergando, 

mas na prática ele não conseguia se livrar disso. É como se fosse uma marca, é uma marca, é uma 

marca... É um negócio agressivo. Impressionante.  

Bianca: E como o senhor reconhece o que é próprio de alguém? Como reconhece?  

Mestre Jaime (rindo...): O tempo. O tempo me deu isso. Não que eu veja uma pessoa 

jogando capuêra uma primeira vez... Não é isso. Pessoas que eu tenho o costume de estar 

observando sempre... Tem algo ali, digamos, habitando o corpo daquela pessoa (...). Não é nada 

mais nem nada menos. Tudo isso tá dentro da gente. Quem pensa que tá ensinando capuêra à 
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alguém, puxando pra aquele padrãozinho de grupo, não tá ensinando capuêra. É triste, mas não tá 

ensinando.  

Bianca: Eu fico muito curiosa como é que se dá... Eu já tive duas experiências diversas 

assim... Mas eu não sei se ainda é isso. Como é que isso acontece? Eu não sei nem se eu consigo 

entender se isso de fato está acontecendo em mim. Pra transparecer quem eu sou, se eu estou 

conseguindo me encontrar, uma maneira de ser... Ou se não, se eu tô indo na direção contrária. Não 

sei se eu consigo reconhecer. Como isso se dá durante as aulas, durante as rodas? Durante as aulas, 

né? Porque durante as rodas é mais aberto... 

Mestre Jaime: Você fala durante as aulas? Eu diria que durante os jogos... Quando você 

começa a jogar muito com pessoas que estão completamente fora desse sistema, fora desse padrão, 

aquilo vai ajudar muito pra que você não siga aquele.... A tesoura vai sair assim, aquilo ali vai sair 

assado... É do jeito que dá. Pelo menos é o que eu coloco aqui. É do jeito que dá. Você pode fazer 

uma rasteira longa. Você pode, mas às vezes não é necessário fazer uma rasteira longa... Com a 

perna encolhida você encontra. Puxou. Porquê você vai fazer isso? É você que tem que sentir o que 

pode ser feito no momento ou não. Que nem você sabe.   

Bianca: Mas tem algumas, alguns gestos que não pode. Ou eu tô enganada?  

Mestre Jaime: Tipo?  

Bianca: Tipo dar um soco, ou parar o movimento de alguém.  

Mestre Jaime (rindo): Depende como seja dado esse soco. Depende como seja parado o 

movimento dessa pessoa. O mestre Pastinha falou: "Capuêra é tudo que a boca come". E eu tô 

falando por aí que é muito mais do que a boca come. E pode ter certeza que é muito mais do  que o 

que a boca come. A rasteira da capuêra. Responde. A rasteira é da capuêra?  

Bianca: Acho que sim. 

Mestre Jaime: É, né? É da capuêra.   

Bianca: É...  

Mestre Jaime: E é todo mundo que sabe dar rasteira? Tem gente que dá chutão na perna 

dos outros...  

Bianca: Mas o soco não é da capoeira....  

Mestre Jaime (rindo): Depende muito, Bi. Depende muito. Muito mesmo. Se a gente for 

falar do aspecto luta, tudo é da capuêra. Dedo no olho é da capuêra? É. E o que é que prejudica 

mais? O dedo ou o soco? Uma vez que acerte, o que é mais grave, mais desumano?  

Bianca: Dedo no olho...  

Mestre Jaime: Pois é. Tudo depende. Se tem jeito pra fazer tudo (...) Se tem jeito de 

fazer sem que se perceba que foi um soco. A capuêra ela tem isso. Ela tem esse potencial. Esse 
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diferencial. Que é o jeito brincado, é o jeito moleque, é o jeito de estar se divertindo, estar sorrindo. 

Você pode fazer isso na roda e ninguém perceber.   

Bianca: Mas a ginga parece que tem uma marcação, sabe? Mas depois eu comecei a 

pensar que é o que está fora dessa marcação. Tem um formato, quando a gente aprende, que é 

parecido com o próprio caminhar, um lado da mão contrário da perna, essa triangulação. Isso é 

ginga? Essa mecânica?  

Mestre Jaime: Não deixa de ser ginga. Mas a ginga mesmo, que a gente considera como 

a ginga autêntica, é aquela ginga que ninguém decora o que que é, ela não é triangular, a gente não 

sabe como a pessoa se movimenta e ela se movimenta, com segurança e elegantemente. Você  fica 

olhando pro pé dela, às vezes você se perde, querendo olhar e ela sai brincando, às vezes sai 

andando. Ela tá jogando com você, ela sai andando: é ginga. Não dá pra definir um negócio assim. 

Mas também não dá pra ver o negócio triangular e dizer que isso não é ginga. Porque pode não ser 

tão autêntico na roda, jogando, mas pode facilitar pra alguma coisa esse tipo de ensino. Eu me 

baseio muito na questão do triângulo, mas sempre dizendo: não se apegue naquilo. O que vai te 

safar, o que vai embelezar, o que vai engrandecer o seu jogo é aquilo que não está padronizado. É 

aquilo que ninguém ainda viu em você . E aí você esquece do que as pessoas vão achar. Essa coisa 

de estar jogando, mas estar esperando o que as pessoas vão achar... A gente tem que estar livre 

disso.   

Bianca: Mas é muito difícil isso...  

Mestre Jaime: Opa! Duas! Você ouviu?  

Letícia: Eu ouvi mestre! A Bianca já vai deixar um engradado!  

Mestre Jaime: Eu tô desconfiado que sim.   

Bianca: Eu já tô devendo três, no treino eu disse algo assim também!  

Mestre Jaime: Mas é uma coisa que ainda tá.... Isso que a gente tá falando aqui não é de 

costume se falar em lugar nenhum. Porque a coisa tá muito no físico, muito no concreto. Quando a 

coisa vai pro concreto, a gente esquece de outras coisas. Existe um abstrato que não funciona 

porque a coisa tá condicionada. A coisa tá ali limitada, controlada, o que existe dentro de você que 

quer se manifestar, não manifesta. Porque seu corpo foi condicionado àquilo.   

Bianca: Mas como ensinar pra isso? Porque parece que tem que treinar tanto, tanto, 

tanto, um esforço... Parece até uma coisa penosa.  

Mestre Jaime: Você não pode treinar sem entender porquê. Você precisa entender. O 

que você precisa é entender. Capuêra é uma coisa que não tem limite. Eu tô te falando do ponto de 

vista físico, do concreto, ela não tem limite. De um movimento você pode fazer um desdobramento 

que vai parar em duzentos. Infinito. Porque uma coisa vai puxando a outra, uma coisa vai puxando a 

outra, uma coisa vai puxando a outra... Isso é explicado? Não é.   
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Bianca: É que às vezes parece contraditório ter que treinar tanto...  

Mestre Jaime: Mas é contraditório. Você trabalha muito o seu físico. Mas isso aqui 

(aponta pra cabeça) que você vai precisar, as pessoas não tão sabendo trabalhar, que é onde está a 

capuêra. Você fica com o corpo rígido. Porque é muito movimento pra pouca... Pouca... Poucas 

dicas pra que você descubra.... Porque é um segredo seu. Não existe um segredo da capuêra. 

Existem vários segredos e cada segredo relacionado com cada pessoa que pratica capuêra. O 

segredo dela é dela, só ela pode descobrir. Ninguém vai te ensinar segredo nenhum. O pulo do gato. 

É você quem tem que descobrir seu próprio segredo.  

Bianca: Isso me parece perigoso. Porque essa coisa que o senhor falou de os mestres se 

colocarem nesse pedestal, me parece que é o lugar de alguém que vai te dar isso.   

Mestre Jaime: Ninguém vai te dar isso.  

Bianca: E isso é um perigo, eu acho muito perigoso e eu acho que caí nessa armadilha. 

Alguém que vai te reconhecer. E isso dá um poder pra outra pessoa sobre você mesmo que você 

fica fora de si.  

Mestre Jaime: As coisas elas são dadas à base de insinuações, de dicas. E você vai 

descobrindo aquilo ao longo do tempo. Você vai juntando tudo isso, ao longo dos anos. As coisas 

que se identificam com você, são essas coisas que vão te ajudar. Você mesma vai se descobrindo, 

nas suas horas de aperto, como eu posso me livrar, como eu posso me defender. Só você vai saber 

disso. Ninguém vai te ensinar. Nós já falamos isso aqui. A capuêra tá dentro da gente. Tá dentro da 

gente. Tem que trabalhar essa questão psicológica, mental, de entendimento. É as coisas da 

natureza, você tem que entender como funcionam. Isso que vai te ajudar. Os seres tão falando o 

tempo todo com a gente, a gente tá surdo. Se você for por padrão, aí é que você se afasta 

completamente do que é seu de direito.  

Bianca: Você acha que a ginga tá relacionada com algum elemento da natureza? Algum 

específico?  

Mestre Jaime: Claro que tá. Com todos. A gente tem um pouco de cada um. Então tá 

relacionado. Tudo que acontece aqui, por exemplo, hoje é quarta-feira, é dia de roda aqui, mas tudo 

que acontece, primeiro acontece num plano sutil, num plano astral. E se você não tiver sensível à 

isso... Você veio, achou que ia jogar capuêra, só se movimentou e foi embora. Tô dando o exemplo 

daqui, mas é em outros lugares.  Pode ser a energia negativa, positiva, razoável, se não tiver esse 

sensível pra entender. Porque daí pode ter vinte jogos aqui, vai ver um só houve capuêra. 

Bianca: E a gente aprende a ser sensível?  

Mestre Jaime: Aprende. Aprende. Mergulha na música, nas falas, nas falas de cada um, 

não só da minha fala, na fala de cada um. Todas as falas tem, lá no íntimo dela sua essência, o que 

você sentiu. Você tá numa parada numa roda, você vai chamar teu mestre em casa? Não vai. Tem 
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que saber o que fazer.  O tempo foi, da outra vez que eu estive aqui eu trouxe um tema: a manha. As 

pessoas falam tanto de manha mas no fundo não sabem o que é manha. Você sabe o que é manha? 

O que você acha que seja manha?  

Bianca: Ixi. Das outras palavras que vem na minha cabeça, tem haver com o (...) saber 

lhe dar, ter manha, ter manha no sentido de ter percepções diferentes pra saber lidar com diversos 

assuntos assim, não sei... Acho que não saberia definir não.  

Mestre Jaime: A pessoa prepotente, que é arrogante, ela não tem manha. É 

completamente diferente. A pessoa manhosa é sempre um coitadinho. Faz com que as pessoas 

sintam dó dele, sintam pena. E aí se ele for uma pessoa perversa, ele se aproveita, ele engana. Ele é 

um coitadinho ó, um pobrezinho e vai...  

Bianca: Então ter manha não é uma coisa boa...  

Mestre Jaime: É. No sentido que você saiba usar isso também. Todo mundo tem um 

pouco de manha. Porque você consegue usar em casa, com o seu pai e com a sua mãe, talvez com 

suas irmãs, seus irmãos, mas não consegue trazer isso pra roda?  

Bianca: (...)  

Mestre Jaime: Claro, claro. Quando você quer uma coisa dentro de sua casa, você usa de 

manha pra conseguir.   

Bianca: Nossa, mas parece uma coisa difícil de conseguir.   

Mestre Jaime: Hein?! Opa! Acho que eu vou prolongar essa conversa. Tá ficando 

interessante, lucrativo. Nossa, tá no hábito mesmo! Aí vai ser bom pra mim! Não é o que eu quero 

mas, não posso fazer nada... É isso. E isso é tirado da gente. Todos nós temos isso. E aí você vai 

treinar capuêra, e chega lá você dobra 50 negativas pra um lado pro outro, 50 rabos de arraia... Você 

esquece de tudo isso. Você esquece do que você já tem, do que você já pratica dentro da casa da 

gente. Manha é tudo daquela pessoa que faz com que a gente fique com dó dela. Na hora que tem 

que trazer pra roda, não traz.    

Bianca: As pessoas tem que buscar (...) que sabem né?  

Mestre Jaime: Pois é. Faz o contrário, ela se exibe. É o contrário do movimento da 

capuêra. Da capuêra em si. É que daí entra um bocado de coisa, a indústria, o comércio. E aí as 

pessoas querem entrar na roda e jogar mais, mostrar mais, cantar mais. E aí é uma leva que vai atrás 

daquela pessoa, achando (nega com a cabeça). Tem muita gente boa de rodar (...) pergunta se fez 

alunos bons? Alunos pensantes? Porque é uma luta. E consegue. Ter aluno. Mas aluno que pensa, 

que segue, que respeita os princípios... Uma coisa é jogar, outra coisa é ensinar. Nem todo mundo 

que joga bem ensina bem. Uma coisa é tocar e cantar, outra coisa é falar, outra coisa é conhecer a 

história, é muita coisa, é muita coisa...  

Bianca: O senhor é discípulo do mestre Paulo dos Anjos?  
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Mestre Jaime: Sim... Me orgulho dessa arte, me orgulho do mestre que tive.   

Bianca: Na Bahia?  

Mestre Jaime: Sim... Na Bahia. Tive esse privilégio. De ele morar na ilha, nascer num 

espaço como esse...  

Bianca: E pra ele tinha essa coisa de horizontalidade?  

Mestre Jaime: Tinha... Com o mestre não tinha esse negócio de pose não... Brincava 

com a gente. É que nem eu aqui com o pessoal. E se tivesse eu não continuaria de jeito nenhum. 

Tenho certeza disso. Não faz parte da minha... 
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4- DISCUSSÃO 

 

GINGA - da palavra ao gesto | do gesto à palavra 
 

O movimento inicial foi de organizar um possível pensamento teórico acerca da ginga 

para posteriormente realizar uma discussão que levasse em conta as falas dos mestres. Isso se 

mostrou contraditório: corria-se o risco de se hierarquizar os conhecimentos, usar um para validar o 

outro. Então, o esforço para o trabalho de discussão foi o de colocar os conhecimentos num mesmo 

plano, traçando um diálogo entre a literatura e as falas dos capoeiristas entrevistados, num 

movimento de ir e vir.  Na tentativa também de não usar as referências apenas para embasar uma 

ideia premeditada sobre aquilo que nos propusemos investigar, a escolha foi a de compartilhar 

generosamente as palavras encontradas que nos aproximam da ginga. Inteiramente. 

 

A organização desta discussão deu-se acompanhando a seguinte sequência: inicialmente 

desenvolveu-se o movimento sobre o pensamento e a palavra; em seguida passou-se do paradoxo da 

ginga e o seu acontecimento em roda às características dialógicas do jogo e da ginga enquanto 

elemento de disfarce; depois, desenvolveu-se sobre o passo da ginga, a marcação e sua relação com 

a música e o ritmo, considerou-se aspectos de reconhecimento e identidade, sobre como se 

ensina/aprende a gingar; e, concluindo, a questão corporal/ancestral associada à ginga. 

 

A ginga não é uma palavra encontrada somente na prática da capoeiragem. No artigo 

“Embodied language, gesture and memory: how can one `gets ginga´”, o antropólogo Julio Cesar de 

Souza Tavares aborda a Ginga como amostra de categoria gestual, de linguagem encarnada.  

 O autor traça um interessante pano de fundo histórico sobre a Ginga, que me parece 

bastante pertinente reproduzir aqui, em livre tradução: 

 

As raízes da ginga estão na língua Kikongo, uma das línguas faladas na parte de Angola 
hoje e em parte do Reino Congo, onde o Português chegou no início do século XV. Através 
do contato cultural Ginga entrou no idioma Português em muitos aspectos: 
Em primeiro lugar, como um efeito metonímico de Nzinga, uma rainha Mbundo -a primeira 
mulher a liderar o reino Mbundo- que lutou e sofreu forte oposição dos curandeiros, os 
agricultores, portugueses e guerreiros Imbangala-- uma sociedade masculina segreta que 
iniciava jovens dentro do reino à guerra e foram chamados Jaga ou Yaka pelos Portugueses. 
Em segundo lugar, como uma referência para os guerreiros de Nginga, também chamado 
ginga pelos portugueses de acordo com Miller (1988), um historiador Africano. 
Em terceiro lugar, como Jinga uma palavra Mbundo cujo universo semântico é centrado em 
torno da ideia de "movimento incessante".  
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Então, para ambos os casos, quer ser um efeito metonímico em um significado semântico 
apropriada por ambos descendentes portugueses e africanos sob colonização lusófona, 
Ginga tornou-se uma figura de linguagem que indica o balanço através do movimento, 
estilização, negociação, não-confrontação e algo como ´ser em paz com Deus e da vida´, ou 
seja, um equilíbrio cósmico. (TAVARES, 2002, p.01) 

 
O historiador Wilson do Nascimento Barbosa (1994) propõe uma aproximação entre os 

termos ginga e gungo, que é um sinônimo de berimbau. Para ele “´Gungo´ é o meio pelo qual se 

adquire ´ginga´”. Em sua definição, ginga é o negaceio, o vai-mas-não-vai, o jogo de cintura, a 

origem da esperteza e da capoeiragem.  

A referência histórica/epistemológica acerca da palavra traz à tona alguns contornos do 

próprio gesto: a ideia de ser incapturável, algo que indica o balanço através do movimento, 

qualidade de negociação, não confrontação, esperteza,  a ideia de equilíbrio e sua indissociabilidade 

com o ritmo. 

 Tavares (2002) propõe a ideia da ginga como um conceito denso, que só é possível de 

ser compreendido com um certo diagrama gestual. É impossível falar de ginga, sem movimentar 

ombros e balançar o corpo. Por isso a Ginga, em si, é uma amostra de categoria gestual.  

Todos os capoeiristas entrevistados estavam sentados, mas o balanço do tronco e dos 

braços de fato foi inevitável em muitos momentos da entrevista, seja para se referir à uma ginga 

técnica (braços rígidos, numa altura exata) ou à ginga ginga (balançada, com molejo do tronco e dos 

braços).  

Para o autor, ainda, “Ginga é a percepção que pega o ritmo da vida. E porque tem sido 

uma palavra muitas vezes usada para expressar formas corporificadas de agir (vigor, força, vontade 

e sensualidade) na vida cotidiana dos afro-brasileiros, ginga ganhou uma marca simbólica.” Este 

autor fala de uma “qualidade cinética” da ginga, que mantém a atenção imaginária das pessoas e 

molda a articulação de seu significado. A conhecida expressão “jogo de cintura” seria sua metáfora, 

um realidade corporal conceitual evocada por meio de pronunciar os conceitos da ginga:  

Jogo de cintura descreve uma ação cognitiva que através de uma aparente renúncia corporal 
que ainda é uma ação, uma ação que move intencionalidade e sentimentos, mantém um 
processo contínuo de quietude na repetição que implica dissimulação histórica do 
movimento. (TAVARES, 2002, p.5)  
 

Segundo Tavares, a singularidade dessa ação é a lógica do paradoxo: o movimento 

através do imóvel, sendo sem ser.  

Essa aparente renúncia e dissimulação do movimento pode ser compreendida na ação 

corporal da ginga na capoeira, como disse o mestre Zelão: “Ela começa na esquiva. Então já é um 

negócio que você começa negando. Negando o quê? Negando seu corpo ao embate. Então essa 

coisa da ginga ela é importantíssima quando a gente começa a compreender. Você não dá o passo 

pra frente, você dá o passo pra trás, porém permanecendo no mesmo lugar.” 
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Para quê movimentar-se para permanecer no mesmo lugar?  

 

Um caminhar em si mesmo. Para permanecer. Para seguir. No mesmo lugar. Delimitado 

da roda, circular e por isso, paradoxalmente, infinito: “A ginga é como o balanço do mar. “E é isso 

que torna também a capoeira, de uma certa forma, infinita porque é um movimento contínuo” 

(Mestre Zelão).  

 

Segundo Camille Dumoulié: 

 
Sendo a roda o espaço originário da capoeira, a ginga é o movimento básico que determina 
todo o jogo e toda a gestual; (2). a potência de metamorfose e de transformação: já foi 
evocada através dos devires, mas esta habilidade mimética pode até alcançar o devir 
imperceptível. Eis o propósito do movimento hipnótico da ginga, semelhante ao da cobra, 
pelas velocidades em redemoinhos do corpo; (3). adaptar-se, submeter-se às circunstâncias: 
aqui, apontamos para um aspecto psicossociológico maior, a saber, a maneira segundo a 
qual os escravos negros, sem possibilidade de enfrentar diretamente o poder branco, 
inventaram todo um sistema de contorno e de desvio. Fazer de conta que se está 
trabalhando, correndo, humilhando, sorrindo diante da cólera do mestre, etc.  
(DUMOULIÉ, 2008, p. 9) 
 

  

A roda, espaço de acontecimento real, ritual, é onde a ginga acontece: “durante o jogo”, 

como disse o mestre Jaime, onde é possível o imprevisível. Um lugar sem domínio, segundo o 

mestre Zelão, onde os encontros acontecem, onde é possível se sentir bem, de estar dialogando com 

o outro.   

O processo comunicativo é baseado no ritmo, no conceito central do processo de 
encarnação e em uma constelação muito singular de sinais não-verbais que promove o 
movimento para a representação social. Para este caso, então, o ritmo emerge como um 
"condutor" que coordena a poética entre movimento e representação cultural, onde a ação 
motora e os sinais corporais são revelados. A velocidade de fluxo pela qual o significado 
produz "fazer sentido" e os ajustes de nossa cognição para o que está acontecendo juntos, 
definem o que eu chamo de ritmo que é em si o processo de encarnação visto como uma 
dimensão perceptual quântica da materialidade da comunicação. Então, minha hipótese 
teórica para essa apresentação é que nosso sistema conceitual não está apenas embutido por 
gestos, mas sobretudo, ritmicamente embutido por nossa experiência física e gestual. 
(TAVARES, 2002, p.2) 

 

Parece-me bastante interessante toda essa análise que o autor se debruça para fazer o 

movimento de ir e vir, da palavra ao gesto, do gesto à palavra, verificando como o corpo serve de 

referência para categorizar e construir significados. Comunicação, então, é um aspecto fundamental 

da ginga e pensar a ginga, na capoeira, depende da compreensão desse contexto. 
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O jogo da capoeira é muitas vezes referido como um diálogo, como um jogo de 

perguntas e respostas que para ser mantido, como qualidade de jogo e brincadeira, precisa da 

expressão da ginga, desse movimento incessante que implica a luta sem o confronto.  

Num artigo publicado na Revista Brasileira de Ciências do Esporte, FERREIRA e 

SILVA (2012, p. 667) extrapolam o entendimento de diálogo corporal e propõem o entendimento 

da Capoeira como dialogia corporal, ou seja: 

O entendimento de que o corpo, no jogo da Capoeira, pergunta por uma via de ida que é 
linear, porque a intenção dela é única, quer presenciar uma resposta, entretanto, essa pode 
se dar por diversos vieses, percorrendo um caminho não linear, mas estabelecendo um outro 
paradigma inesperado, o espiral. Portanto, um processo dialógico se dá, necessariamente, 
de forma multifatorial e processual. Outro ponto importante é que a dialogia presume a 
reverberação dos significados corporais dos seres humanos, por ser um processo social e 
multifatorial de interação do próprio corpo com o dos outros.  

  

Parece, então que a comunicação na capoeira extrapola um diálogo linear em que você 

depende da ordem da resposta, de uma via de ida e volta única: no processo dialógico existe uma 

diferença do tempo, as falas podem acontecer simultaneamente, elas ganham sentidos distintos que 

dependem de inúmeros fatores. 

Para o Tadeu “a capoeira é um jogo de perguntas e respostas. Então quando um 

movimento diz uma coisa, você pode estar buscando uma retórica, já que você sabe a resposta, e 

fazer uma contra-pergunta, uma contra-resposta.” 

 
O jôgo da capoeira é algo difícil, complicado e requer uma atenção extraordinária, senão 
poderá ser fatal para um dos jogadores. O capoeira tem que ser o mais possível leve, ter 
grande flexibilidade no corpo e gingar o tempo todo durante o jôgo. A ginga é elemento 
fundamental. Da ginga é que saem os golpes de defesa e de ataque, não só golpes comuns a 
todos os capoeiras, como os pessoais e os improvisados na hora”. (REGO, 1968, p. 57) 
  

Em outra parte de sua fala, o Tadeu diz: “É tudo que o capoeirista precisa: gingar 

sempre.” Apesar de ser então à partir da ginga que os outros movimentos se originam, há ainda algo 

fundamental a ser ressaltado em relação à ginga, como elucida Letícia Reis (2000): 

É ela que impede o confronto direto entre os capoeiristas. O jogo da capoeira é marcado 
pela oposição ataque/esquiva, o que nos remete à oposição espaço cheio/espaço vazio. 
Como o enfrentamento é indireto, não se bloqueia o golpe adversário. Dessa forma, o 
contragolpe vem sempre preencher o espaço vazio deixado pelo golpe. ritmado pela ginga, 
pauta enunciadora dos golpes e contra-golpes, o corpo de um capoeirista está sempre 
preenchendo o espaço vazio deixado pelo corpo do outro. (...) Contudo, essa posição 
ataque/esquiva é complementar, sendo que uma esquiva pode esconder um ataque enquanto 
um ataque pode, rapidamente, transformar-se numa esquiva. É nessa dialética dos 
movimentos corporais da capoeira que reside a mandinga (ou a malícia) do jogo. (p.178)  

 

Como disse mestre Pastinha (1988), já citado anteriormente: “Na ginga encontra-se a 

extraordinária malícia da Capoeira, além de ser sua característica fundamental.” (p.40) 

O Tadeu define a ginga como “um balanço gostoso que com a música faz permitir que 

se aflore toda a malícia dentro do jogo.”  
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Segundo REIS (2000): 

Ter mandinga é saber ler as intenções do outro jogador, através da percepção de sua 
linguagem corporal e adiantar-se a elas mas é também saber fazer com que o outro jogador 
“entre na sua”, quer dizer, jogue o seu jogo e não o dele, o que o colocará em situação 
desvantajosa. É saber simular e dissimular com eficiência a própria intenção e o ataque 
surpresa no momento exato. E é pela ginga que se adquire e se exerce a mandinga.” (p.178) 
 

Quando pedi ao mestre Zelão que ele me falasse sobre a ginga ele disse que dependia do 

que eu considerava ginga. Para ele, “na capoeira, a gente pode partir do entendimento que tudo é 

ginga, então qualquer tipo de movimentação que você fizer na capoeira, apesar de ele ter outro 

nome, seria ginga. Até porque tudo principia da ginga. Então, tudo na capoeira sai da ginga.”  

Tudo na capoeira poderia ser ginga. Tudo principia e sai da ginga.  Neste momento 

passei a pensar que a ginga tinha deixado de ser um movimento ou um gesto.  

E o mestre complementa: “Agora, a ginga é uma metáfora na capoeira. Porque ela é um 

movimento que, na verdade, ela disfarça a capoeira, poderia falar assim. Faz com que a capoeira 

seja entendida também como uma dança, como uma contra-dança, pensando na capoeira como uma 

luta também. Então não seria especificamente uma dança, através da ginga. Mas uma contra-dança. 

E a ginga tem esse caráter de fazer com que a gente entenda a capoeira de uma forma que ela não 

seja uma luta estritamente de confronto. Então a ginga dissimula a luta. Faz com que essa luta não 

esteja a todo o momento, de uma maneira contundente.”   

REIS (2000) também atribui à ginga a complexidade e ambiguidade da capoeira: 

A ginga “é boa para pensar” porque faz com que a capoeira deslize entre as categorias: não 
é um esporte mas é, não é uma dança, mas é e não é uma luta mas é. Ainda hoje essa 
ambiguidade lúdico-combativa está presente e contamina todos os elementos do sistema 
cultural da capoeira (...). E por ser a ginga a responsável por essa ambiguidade da capoeira, 
talvez possamos acrescentar que, justamente por isso, é ela que impede que a capoeira 
torne-se, verdadeiramente, um esporte branco, isto é, algo meramente competitivo e 
desprovido dessa ambivalência que faz da capoeira uma luta-dança-jogo, em outras 
palavras, um esporte negro. (REIS, 2000, p.177) 

 

 A ginga é boa para pensar. Para o mestre Moxé: “Tem um mistério em tudo isso aí. 

E tá aí pros praticantes desenvolver seus pensamentos a respeito da ginga.” Mestre Zelão diz: 

“Ginga é uma coisa pra você ficar uma hora aí pensando sobre.” 

 

 Mas a ginga, ela tem um passo. 

 
A ginga é marcada por uma oposição entre braços e pernas (perna direita na frente/braço 
esquerdo na frente; perna esquerda na frente/braço direito na frente) sincronizando com 
movimentos para os lados, para frente e para trás, e joelhos levemente flexionados, 
constituindo-se numa movimentação permanente dos capoeiristas em busca de um 
equilíbrio dinâmico (Tavares, 1984, p. 78 apud Reis, 2000, p. 176)  
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“´A ginga está centrada nos quadris. A ênfase na autonomia dos quadris é característica 

da motricidade negro-africana´ (Tavares, 1984, p.81-89). É a partir dela que partirão os golpes e os 

contra-golpes durante a luta.” (REIS, 2000, p. 176). 

 

Mestre Pastinha (1988, p. 40) comenta do movimento dos braços:  

A movimentação dos braços de cima para baixo e de dentro para fora, constantemente 
executados, podendo ser na direção inversa proporcionam ao capoeirista valiosos recursos 
para defesa contra golpes de faca, estocadas de instrumentos diversos, por meio de velozes 
cutiladas desferidas sobre o ante-braço do agressor, sem prejuízo da clássica rasteira, que 
pode ser aplicada em fração de segundo.  

 

Para o mestre Marrom, “existe um padrão do que é a ginga: dois pezinhos na frente, um 

atrás. Mas a partir dali você que tem que gingar.” 

Mas a partir dali você tem que gingar.  

  

Na sua entrevista, ele diferencia o que seria a ginga-técnica da ginga-ginga. Quando 

deixa de ser esse passo, ele flexiona o gingar e fala da ginga enquanto qualidade: gingado, para se 

fazer entender o que seria essa ginga-ginga.  

Também para o mestre Zelão “é preciso sair da ginga marcada. Da técnica da ginga. De 

esquecer um pouco isso, de deixar isso pra lá: A ginga não se resume só aquilo. É muito pobre. É 

uma marcha, não é uma ginga. É uma marcha. Você pode principiar aí, como se você fosse 

principiar um passo de uma dança. Um, dois e depois você desenvolve. Então acho que isso é o 

princípio da dança na capoeira. Depois daí é você.” 

Depois você desenvolve. Depois daí é você.  

 

Quando perguntei para o mestre Jaime se aquela marcação (como a gente aprende a tal 

ginga, que é parecida com o próprio caminhar, um lado da mão contrário da perna, uma 

triangulação das pernas) era ginga ele me respondeu: “Não deixa de ser ginga. Mas a ginga mesmo, 

que a gente considera como a ginga autêntica, é aquela ginga que ninguém decora o que que é, ela 

não é triangular, a gente não sabe como a pessoa se movimenta e ela se movimenta, com segurança 

e elegantemente. Você fica olhando pro pé dela, às vezes você se perde, querendo olhar e ela sai 

brincando, às vezes sai andando. Ela tá jogando com você, ela sai andando: é ginga. Não dá pra 

definir um negócio assim.” 

Não dá pra definir um negócio assim. 

 

Como mencionado alguns parágrafos acima, a ginga parece ter uma raiz etimológica 

que a imbrica ao gungo, ao berimbau. Em seu artigo “A ancestralidade na dinâmica cultural 

africana”, Irinéia Maria Franco dos Santos também faz referência ao trabalho do historiador:  
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Segundo Barbosa, “a ginga é um movimento de avanço e recuo, um negaceio feito com o 
corpo, uma forma de deslocamento reto ou circular; este movimento de dança varia de 
ritmo e velocidade”, mais conhecida através da prática da capoeira. Haveria dois tipos de 
ginga: a sagrada e a profana. A principal diferença entre elas seria formal: “a ginga profana 
é retilínea, enquanto a ginga sagrada é circular, baseada nos princípios das forças centrífuga 
e centrípeta”. No Brasil elas estariam muito enlaçadas nas diferentes manifestações da 
cultura negra. Por exemplo, o uso dos instrumentos musicais, o atabaque, o tambor e o 
berimbau (chamado gungo) teriam uma função “abertamente alucinatória”. Visaria desligar 
os “ouvintes dançarinos da realidade circundante, e introduzi-los no reino comum do sonho, 
no processo de potenciação da mente coletiva”.  Para Barbosa, esta via permitiria a cultura 
negra se recriar no Brasil. (...) a cultura negra se recria, levanta das cinzas, e oferece-se 
como uma festa ao corpo entreaberto daqueles que a assumem. (SANTOS, 2009, p.8) 

 
Ao corpo entreaberto.  

 

Vidor reafirma essa ideia: “a ginga é ritmada pelo som do berimbau, sendo por seu 

intermédio que o corpo dos capoeiristas descreve círculos no espaço circular da roda, seu corpo 

dança, aproximando a capoeira do lúdico.” (REIS, 2000, p.176) 

 

Mestre Zelão também afirma: “O que propicia a ginga é a musicalidade: Ela penetra na 

gente. Faz com que você balance, às vezes mesmo sem você querer. Mas ela dá esse pulso, não diria 

pulso, mas o impulso, essa vibração rítmica, ela faz você se mover. Ela provoca pra que você se 

coloque na situação, ali no presente. Queira estar ali.”  

Zelão diz que a música que demanda a ginga. Como se a musicalidade reinvindicasse o 

gingar.  

Abro um parênteses: 

Durante o trabalho, li trechos de um livro chamado “Samba, o dono do corpo” em que o 

autor, Muniz Sodré, dizia de um corpo exigido pela síncopa: 

Síncopa, sabe-se, é a ausência no compasso da marcação de um tempo (fraco) que, no 
entanto, repercute noutro mais forte. A missing beat pode ser o missing-link explicativo do 
poder mobilizador da música negra nas Américas. De fato, tanto no jazz quanto no samba, 
atua de modo especial a síncopa, incitando o ouvinte a preencher o tempo vazio com a 
marcação corporal - palmas, meneios, balanços, dança. É o corpo que também falta - no 
apelo da síncopa. Sua força magnética, compulsiva mesmo, vem do impulso provocado 
pelo vazio rítmico, de se completar a ausência do tempo com a dinâmica do movimento no 
espaço. O corpo exigido pela síncopa do samba é aquele mesmo que a escravatura 
procurava violentar e reprimir culturalmente na História brasileira: o corpo do negro. 
(SODRE, 1998, p.11) 

 
É o corpo que também falta. Impulso provocado pelo vazio. 

 

Para o autor, tal forma rítmica desempenhou um papel importante nas táticas de 

preservação da cultura negra nas Américas:  

A síncopa brasileira é rítmico melódica. Através dela, o escravo - não podendo manter 
integralmente a música africana - infiltrou sua concepção temporal-cósmico-rítmica nas 
formas musicais brancas. Era uma tática de falsa submissão: o negro atacava o sistema 
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tonal europeu, mas ao mesmo tempo o desestabilizava, ritmicamente, através da síncopa - 
uma solução de compromisso. (SODRE, 1998, p.25) 
 

Essa narrativa me lembrava as diversas vezes em que ouvimos suposições sobre a 

necessidade de disfarçar a luta da capoeira em dança para não sofrer repressão, essa ideia de falsa 

submissão. Lendo sobre a síncopa, fiquei curiosa de saber se na organização musical da capoeira 

também se encontraria essa alteração rítmica. Sem entender sobre música, perguntei pra um 

capoeirista do meu grupo, o Sandro Lima. Ele me explicou que a síncopa, ou síncope, é muito mais 

presente no samba, é a base rítmica do samba. Não tem samba sem síncope. Na capoeira, a base não 

é sincopada, é uma base reta, mais quadradinha. Mas a síncope aparece nos dobres, quando o 

atabaque dobra, nos repiques do berimbau viola, ela aparece bastante. Mas ela aparece como 

elemento de floreio, não como base como é no caso do samba.  

Eu expliquei sobre minha suposição usando as falas do autor: Ele fala de um jeito tão 

lindo sobre a síncope, tanto como tática de preservação da cultura negra, quanto do impulso 

corporal de completar a ausência do tempo com a dinâmica do movimento no espaço, várias coisas 

que me pareciam facilmente compatíveis com o impulso para a ginga, pela música da capoeira. 

Para Sandro, com relação à completar o tempo, se pensar bem, isso ocorre mesmo sem a 

síncope. Tem sempre um silêncio entre um tum tá tum e outro, no qual o capoeirista acaba 

completando com um molejo entre as marcações do pé que acompanham as marcações do atabaque 

e pandeiro.  

Era justamente nesse silêncio que eu pensava que a síncopa estava, nessa marcação do 

atabaque. Concordei, então, que mesmo sem a síncope isso acontecia, esse impulso ao movimento. 

O Sandro confirmou e complementou que a síncope é caracterizada por um deslocamento que causa 

a sensação de suspensão, diferente da capoeira que é uma marcação dura, que nos dá a sensação de 

chão, de aterramento, ao contrário da suspensão da síncope.  

 

Fecho parênteses 

 

.Mestre Zelão disse: “se a gente pensar a ginga e pensar que é a música que demanda a 

ginga, a gente há de pensar que a ginga também é uma interpretação de cada um.”  

“Mesmo fora da roda, a ginga é responsável pela codificação do corpo do capoeirista, 

conferindo uma especificidade ao seu modo de andar.” (REIS, 2000, p.176). 

Para o mestre Marrom, a ginga é como o andar: “Andar é pisar um pé na frente do outro 

e sair equilibrando. E aí você cria o natural, que é seu jeito de andar.”   

Criar o natural. Seu jeito.  
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Todos os capoeiristas entrevistados concordam que a ginga é única para cada indivíduo, 

apesar de divergirem sobre a maneira como a ginga é aprendida. 

Mestre Moxé disse que cada um vai ter um quê diferente de expressão da sua ginga: 

“Não vai ser a mesma coisa nunca. Quando um indivíduo ginga, você sabe mais ou menos a 

personalidade dele. Na ginga você vai conhecer a personalidade dele. E personalidade, cada um tem 

uma.” 

Para o Tadeu, ginga é a sua identidade: “Todo mundo tem uma ginga ali dentro de si. E 

a pessoa se descobre dentro da ginga.” 

Mestre Zelão: “Você vê a pessoa gingando. Você poderia dizer olhando que é a mesma 

ginga, mas não é. Você passa um tempo na capoeira você já percebe que cada pessoa tem a sua. 

Tem seu momento de fazer as coisas. Quando a pessoa já consegue ter uma apropriação disso, 

chega num estágio em que ele já consegue expressar isso da maneira que ele entende o corpo. Da 

maneira que o corpo entende.”  

Mestre Jaime diz que a ginga é o movimento mais importante na capoeira e que 

justamente está ligado à uma coisa individual da pessoa do dia a dia, a forma de entrar, de se 

expressar e a forma de brincar na roda. Para ele: “A ginga diz tudo, tudo, tudo... Era pra gingar 

completamente diferente, nem parecido, né? Parecer não é ser. Seria uma coisa de cultivar mesmo.” 

Além disso, o mestre não compreende essa identidade como algo fixo: “A gente não é o mesmo. 

Então não dá, não pode ser a mesma pessoa sempre. Um personagem a vida toda? Então em cada 

momento a gente é um personagem diferente, a gente precisa aprender a levar isso pra roda…” 

Isso sempre me pareceu paradoxal, criar ou cultivar o que lhe é próprio, natural. Busca 

incessante.  

Para o mestre Moxé a figura do mestre é imprescindível: “Tem que ter uma interação ali 

e tem que ter alguém pra orientar. Tem que ter um orientador. Não se aprende só.” E um caminho é 

dado: “Seja lá quem for a pessoa que estiver direcionando aquele indivíduo, vai dando pra ele o 

caminho. Mostrando a posição do pé, do braço, da perna. Ele vai absorvendo aquilo ali. Mas lá no 

ponto final ele vai ter aquele jeito único, dele mesmo. Tem a influência do seu mestre, mas tem a 

influência da sua essência, do que trouxe ele à capoeira.” 

Existiria um ponto final, um momento em que tal jeito único aparece.  

Mestre Marrom contraria um tanto: “Não vou falar pra você colocar um braço em tal 

altura, nem uma perna fechada ou aberta. Posso até comentar com você que dali dá pra sair um 

movimento assim, outro movimento daquele jeito.”. Nas aulas, o mestre sempre orienta que 

estejamos o tempo todo gingando, pede pra gente soltar o corpo. Um dia, formamos duas filas e era 

para permanecer gingando, até chegar a nossa vez, de realizar a sequência de movimentos no centro 

da garagem. Parei e fiquei observando. O mestre brincou: “isso, continua gingando Bianca”. E, na 
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sequência, como se dissesse o que eu pensava: “Quem disse que eu não estou gingando, só não 

estou movimentando o corpo”. 

 Era possível gingar sem se movimentar? 

 

Para o Mestre Zelão: “Apesar de ter um professor que ensina, que dá os primeiros 

passos, ensina aquela coisa técnica do braço na frente, perna atrás, com o tempo a gente vê que as 

pessoas desenvolvem uma ginga singular dela, própria dela, uma coisa que ela expressa isso, só ela 

expressa daquela forma. Você vai escolhendo, sendo escolhido. É bem complexo de falar. Mas é 

meio que você vai escolhendo: Poxa, eu gosto quando o corpo vai pra cá, eu gosto quando o corpo 

vai pra lá. Ou às vezes é o limite do seu corpo, né. Poderia ser um terceiro fator, tanto quanto seu 

corpo ginga de uma certa forma. Mas acho que vai muito disso, do tempo da dedicação. Porque 

você vai observando outros capoeiristas. A capoeira é uma coisa que, o ensinamento dela ultrapassa 

aquela questão do mestre que você treina. Porque a roda é um momento que propicia isso. Esse 

alargamento de ensino e aprendizagem.” 

Uma construção perene, permeável, coletiva e singular. 

Mestre Jaime em toda a entrevista desvia, esquiva, e não fala tão diretamente da ginga. 

Parecem ter questões além, que estão relacionadas com a forma como a capoeira tem sido praticada, 

entendida, de muitas amarras que ainda existem e que precisamos nos libertar: Ele tece duras 

críticas e afirma que “capoeira é aquilo que a gente nem viu”: 

“Geralmente as pessoas estão tentando decorar. Decorar não é aprender. Aprender é 

quem tira de si.” Para ele, ninguém vai ensinar alguém a jogar capoeira: “A gente dá ferramentas 

pras pessoas descobrirem sua própria capuêra. Então não dá pra eu dizer à você como é que você 

tem que fazer. Porque naquele momento é você quem está sentindo. É você que está na parada, você 

que tá vivendo aquilo. Então porque que eu tenho que dizer que você deveria fazer isso ou aquilo? 

Ou tinha que sair daquele jeitinho? Não existe, não existe isso.” 

Em um artigo intitulado “Os velhos capoeiras ensinam pegando nas mãos” Pedro Abib 

analisa os processos educativos presentes na capoeira angola, levantando alguns aspectos 

importantes, como a memória, a ancestralidade, a ritualidade e a temporalidade. Para ele, nas 

formas de educação presentes no universo da cultura popular, o mestre exerce papel fundamental. 

E, em concordância com o que disse mestre Zelão:  

A roda pode ser considerada, então, como um rito de passagem que se incorporava ao 
processo de aprendizagem, como seu momento mais rico, aberto às influências e 
inventividades, quando o aluno, através dos toques e dicas do mestre que acompanhava 
atento ao seu desenvolvimento, dos conselhos dos outros camaradas da roda ou por si 
próprio, ia descobrindo as articulações, truques e manhas do jogo. A partir de então, ele 
começava a moldar seu jeito de jogar. E começava a aprender algo mais sobre a vida. 
(ABIB, 2006, p.89) 
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Mestre Jaime complementa: “As coisas elas são dadas à base de insinuações, de dicas. E 

você vai descobrindo aquilo ao longo do tempo. Você vai juntando tudo isso, ao longo dos anos. As 

coisas que se identificam com você, são essas coisas que vão te ajudar. Você mesma vai se 

descobrindo, nas suas horas de aperto, como eu posso me livrar, como eu posso me defender. Só 

você vai saber disso.  Ninguém vai te ensinar.” 

Como disse o mestre Zelão, “A capoeira ela passa por uma revolução, ela consegue 

revolucionar seu pensamento via seu corpo. A capoeira começa pela ação pra depois revolucionar o 

pensamento.” 

É no corpo.  

Através do movimento rítmico é possível “retornar” a uma culturalidade reprimida, e 
“assenhorear-se do passado”. (...) A percepção da ginga como elo comum, (ponto-de-
partida, perdido em suas implicações), da unidade entre corpo e espírito da comunidade do 
negro brasileiro, permite integrar a capoeira, o candomblé, a umbanda, a quimbanda, o 
samba etc, num movimento cultural único. Esta afirmação do movimento negro como uma 
psicologia e uma ideologia sociais que se percebem a si mesmas, define sua identidade, sua 
modernidade, como ponto-de-partida para sua marcha como processo de consciência. 
(BARBOSA, 1994: 31-63 apud SANTOS, 2009, p.8 ) 

 
Para mestre Moxé, a ginga traz uma sensação de lembrança, “ela é como o mistério que 

tem nessa travessia. Desse continente pro outro, sabe? Nessa travessia que trouxe esse povo que 

desenvolveu essa cultura aqui no Brasil. Tem um mistério em tudo isso aí.” 

Para o mestre Marrom “o gingado do capoeira vem de muito longe.” 

Mestre Zelão também rememora: “Talvez a gente aprendeu esse lance da ginga com a 

questão de vir nos barcos, na escravidão.” 

 
Pode-se afirmar, a partir desta reflexão, que a ginga é o movimento dessas energias vitais 
presente na cultura africana e conseqüentemente, herdada na afro-brasileira. Acumula-se no 
corpo visível do homem e é, ao mesmo tempo, emanação da força vital.  
(SANTOS, 2009, p. 9.) 
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5- CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Me dei conta quase ao final da escrita deste trabalho da ausência da voz de mulheres 

capoeiristas. Eu, que sempre me questionei a respeito da representatividade e da importância de 

figuras femininas para minha vida, tentei ir atrás e fazer caber as possíveis mulheres que também 

eram referência para mim: entrevistei a Natureza, Carla Alves de Carvalho Yahn, e me planejei para 

entrevistar a Tatiana Brandão, do Rio de Janeiro. Entretanto, ao fazer isso, percebi que isso fugia do 

critério que havia sido estabelecido ao longo da pesquisa e que se reforçou neste momento.  

A escolha dos capoeiristas entrevistados mostra minha própria trajetória. Quando a 

pesquisa foi inventada, minha referência, do meu primeiro grupo de capoeira (Capoeira Porto dos 

Malês) era o Mestre Moxé que, na entrevista tímida, já apontava o rompimento. Meus braços não se 

movimentavam na altura correta, e mesmo depois de alguns anos no grupo, havia a obstinação da 

correção da minha ginga, posição do pé, da mão, de um balanço reto. Ao mesmo tempo, fui 

encontrando outros capoeiristas e outros grupos que me deram indício de que aquela não era a única 

maneira de se fazer capoeira. Acho que a primeira roda de capoeira Angola que vi foi no cazuá do 

mestre Moreno, em Itaquera. Vi o ritual, uma roda que durou mais de 3 horas (tempo percebido só 

depois), jogos demorados, parecia uma narrativa em cada jogo. Depois desse dia, minha atenção à 

capoeira Angola se aguçou. Passei a ir aos eventos e rodas de capoeira Angola, cheguei a frequentar 

em Santos, as aulas do mestre Sombra. A pessoa com a qual eu conseguia dialogar sobre esses 

encontros, essas novas percepções e descobertas na capoeira foi o Tadeu. Ele é de um grupo muito 

próximo do meu primeiro (Nação Patuá), da mesma técnica, como dizem, e da mesma região, que 

conhecia as mesmas pessoas que eu conhecia e que também começava a frequentar alguns eventos 

de capoeira Angola. Assim, era possível falar dos conflitos já que partíamos de um lugar comum. 

E aí, minhas principais referências na capoeira Angola foram se fortalecendo: Mestre 

Marrom (Grupo de Capoeira Angola Irmãos Guerreiros, meu grupo atual), Mestre Zelão (Escola 

Mutungo de Capoeira Angola) e Mestre Jaime (Associação Cultural de Capuêra Angola 

Paraguassu). Aos poucos, fui encontrando mulheres que me inspiravam e, mesmo distantes, também 

foram referências para mim. Entretanto, todas as pessoas que escolhi entrevistar tinham um laço um 

tanto mais estreito comigo, já havia conversado sobre outros assuntos e as buscava para me 

aconselharem. As entrevistas não foram realizadas, portanto, a partir da minha busca enquanto 

pesquisadora, mas da minha experiência enquanto capoeirista.  

Mas me questiono profundamente de por quê não haver tido este grau de abertura com 

outras mulheres ou de não considerá-las como referências. Parece que ainda é preciso haver um 
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esforço para admitir a presença das mulheres que vêm construindo trajetórias sólidas no universo da 

capoeiragem, sem que isso se dê somente pelo fato de serem mulheres. 

É evidente a diferença percebida, na minha trajetória, na maioria dos grupos de capoeira 

que conheci com relação à presença de homens e mulheres. Na maioria, as rodas são compostas 

predominantemente por homens, e isso se intensifica nas diferentes posições possíveis no ritual da 

roda: na bateria, a maioria dos instrumentos são tocados por homens e raramente vi mulheres 

tocando berimbau e mais raro ainda, tocando o Gunga (o berimbau mais grave, que comanda a 

roda) e cantando. 

Parece haver uma naturalidade em se encarar essas diferenças percebidas, em direcionar 

as razões destas diferenças para questões individuais das mulheres que ainda não trilharam a 

trajetória necessária para ocupar tais posições ou então para razões que extrapolam o universo da 

capoeira. Eu penso que há muito mais coisas que se passam dentro da própria capoeira que criam 

um ambiente masculino e hostil a mulheres e que, muitas vezes, direcionam à um envolvimento 

habitual entre homens e mulheres, um tipo de afeto único, que muitas vezes leva à impossibilidade 

da permanência das mulheres nesses lugares. Questões.  

A entrevista feita com a Natureza segue nos apêndices, como prolongamento daquilo 

que centralizamos, segue com o desejo de incorporar as sutilezas das diferenças de gênero em 

discussões posteriores.  

Percebi um trabalho extra de pensamento decorrente do esforço de não praticar uma 

pesquisa acadêmica “acostumada” em que os excertos da literatura e das entrevistas produzidas se 

sustentam automaticamente. Ainda se mostra difícil sintetizar “os principais resultados do estudo e 

seus desdobramentos”, como sugere o manual de normas para elaboração do trabalho de conclusão 

de curso. Não ter encontrado uma referência de como materializar aquilo que estava sendo 

compreendido/produzido faz com que prossigam as incertezas sobre aquilo que consegui 

compartilhar desse movimento de gingar e escrever, dada a complexidade do jogo e do tanto de 

mistério. Entretanto, isso parece ter alguma coerência, já que, como disse o mestre Jaime: “Se a 

pessoa entrar sabendo o que vai jogar na roda... Pode ser tudo, menos capuêra.” 

Apesar de sair do seu escopo, este trabalho aponta a necessidade de se realizar uma 

discussão mais profunda e questionar até mesmo as referências apresentadas. Gostaria de 

considerar, a título de exemplo, uma problemática apontada por Antônio Carvalho, quando se 

deparou com a segunda citação do Muniz Sodré, em que ele percebe uma construção de pensamento 

embasada numa dialética senhor/escravo, ou seja, apresenta-se a cultura negra em função da branca, 

como se tal forma rítmica não tivesse existido por si própria, mas para atacar o sistema tonal 

europeu.   
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Nesse sentido, há uma problemática também ao apresentarmos a ginga como elemento 

de dissimulação da luta, a ginga só existiu ou se manteve porque houve a necessidade de dissimular 

algo? Por que haviam brancos que reprimiam tal manifestação? Talvez isso realmente não faça 

sentido, já que também houve a repressão de outras práticas negras, menos ‘perigosas’. Todas elas 

precisaram se disfarçar para continuar existindo? 

E então uma questão antiga, volta à tona e insiste em ser apresentada: Quem sou eu para 

falar da ginga? Quase ao final do trabalho, ao buscar referências sobre ancestralidade, encontrei o 

trabalho da Irinéia Maria Franco dos Santos, do qual apresento esta citação rasteira:  

No Brasil, o desconhecimento ou desconsideração da “cosmovisão negra” como fator 
dinâmico da culturalidade brasileira aliena a nossa identidade. Também mascara a 
problemática das relações raciais e dos lugares destinados às diferentes culturas aqui 
presentes. As dificuldades em torno da metodologia de estudo dessas culturas dá-se 
mediante a tradição européia que vincula as diferentes disciplinas (Antropologia, Etnologia, 
Etnografia, História etc) com a ideologia social de seus formuladores. Sabe-se que é 
“quase” impossível escapar de algumas de suas estruturas. No entanto, a elaboração de 
categorias dialéticas e sua aplicação a partir da visão da cultura estudada forneceriam 
alternativas à análise eurocêntrica. Talvez esse seja um caminho para “adentrar-se” nestas 
culturas, como afirma o professor Barbosa: “A ginga não é superior, é apenas a porta da 
minha casa, e eu desejo – veja-se a alegoria – adentrar a minha casa, como você adentra a 
sua. (BARBOSA, 1994: 32). (SANTOS, 2009, p.10) 

 

 Gostaria de não cair numa brasilidade plástica, modelada sob o mito da democracia 

racial, fundante da nossa identidade nacional, que permitiria facilmente que eu me acomodasse à 

ideia de um corpo brasileiro miscigenado, que me faria considerar a ginga como minha casa, 

mesmo sendo branca. Como, então, já tendo gingado, considerar a problemática das relações 

raciais? Como estar em um campo de influências para a efetivação de políticas públicas que 

valorizem e permitam a manifestação desta cultura, por aqueles que produzem conhecimento dentro 

da roda? Mais questões. 

Ressalto aqui um dos achados mais marcantes deste trabalho: a horizontalidade como 

algo imanente à ginga, à capoeira.  Essa ideia que o mestre Jaime traz, de que a horizontalidade 

seria um princípio, uma necessidade para que as pessoas não percam aquilo que tem de mais 

grandioso nessa vida, ainda me impressiona. Para ele, na capuêra, “era pra trabalhar numa linha 

horizontal, de igualdade, porque é isso que faz com que cada um traga essa coisa de si”. É o que não 

vi. É minha utopia para seguir gingando.    

Mesmo dando valor àquilo que é inexato e inconclusivo, este trabalho também traz o 

alívio do término de uma graduação. Rememorar a crise epistemológica da Educação Física, poder 

pensar o corpo, o humano e o movimento de maneira absolutamente relativa, me faz acreditar nas 

potencialidades e abrangências desta nossa área, que implicam, entretanto, a realização de escolhas 

e explicação das mesmas já que, afinal, não há pressupostos ou certezas. Ainda sinto falta de não ter 

vivenciado outras possibilidades de se fazer e de se pensar a educação física, de ter atrelado mais 
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sentidos, sensações e significados aos movimentos de formação. Mas penso que este trabalho 

ajudou a consolidar uma trajetória crítica, possível, arriscada e, principalmente, experimentável.  

Antes do adeus, adeus, reitero que a ginga também traz, para mim, “essa coisa do 

prazer, de deixar o corpo fluir, deixar o corpo se sentir vivo”, como disse o mestre Zelão. Um apelo 

à vadiação, à um corpo não-servil, ao desejo de permanecer gingando. 

 

 

Adeus, adeus 

Boa viage 

Eu vô mimbora 

Boa viage 

Eu vô cum Deus 

Boa viage 

Nossa senhora 

Boa viage 
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APÊNDICE A  - Tabela das entrevistas 

 

Relevos Moxé Marrom 
 
 

Tadeu Zelão  Jaime 

O que é / representa: A ginga representa o 
equilíbrio entre um 
jogador e outro. 
O desenvolver da 
maré. Às vezes a 
maré tá brava, às 
vezes ela tá mansa, às 
vezes ela ta alta. Mas 
ela tá muito 
produtiva. 
Ela não foi 
desvendada 
Se movimenta em 
forma de ginga 
 

Gingado é uma coisa 
natural, forma natural 
de expressar como 
você está com o jogo 
da capoeira 
Eu penso na ginga 
numa forma natural. 
É a forma como você 
anda, uma forma 
como você se 
defende, uma forma 
como você se 
posiciona numa 
melhor maneira para 
colocar o movimento 
de capoeira. Mas a 
ginga pra mim é 
realmente uma coisa 
particular. Não existe 
a ginga certa nem a 
ginga errada 
Mas a ginga é um 
movimento 
particular. Até porque 
você tem que achar 
seu ponto de 
equilíbrio. A ginga 
ela ta muito 

É o movimento 
básico. É o que o 
capoeirista precisa 
fazer para ser 
capoeirista. 
É aquele movimento 
de constante, de vai e 
vem, ao mesmo 
tempo suave. É um 
balanço gostoso 
Isso é a ginga. 
Demonstra a malícia 
e tudo o mais. 

Variação, sem ter 
jogo de corpo. 

Esse balanço de 
corpo já é uma 
artimanha que você 
vai usar para ganhar 
o outro capoeirista no 
vacilo dele 

Na capoeira, se a 
gente partir do 
entendimento que 
tudo é ginga, então 
qualquer tipo de 
movimentação que 
você fizer na 
capoeira, apesar de 
ele ter outro nome, 
seria ginga. Até 
porque tudo principia 
da ginga. Então, tudo 
na capoeira sai da 
ginga. Agora, a ginga 
é uma metáfora na 
capoeira. Porque ela 
é um movimento que, 
na verdade, ela 
disfarça a capoeira. 
Faz com que a 
capoeira seja 
entendida também 
como uma dança, 
como uma contra-
dança, pensando na 
capoeira como uma 
luta também. Então 
não seria 

É o que de fato 
sintetiza mesmo. 
É o movimento mais 
importante. 
A ginga é uma coisa 
fantástica, é uma 
coisa que não dá pra 
definir, é uma coisa 
individual de cada 
 um. 

Não deixa de ser 
ginga. Mas a ginga 
mesmo, que a gente 
considera como a 
ginga autêntica, é 
aquela ginga que 
ninguém decora o 
que que é, ela não é 
triangular, a gente 
não sabe como a 
pessoa se movimenta 
e ela se movimenta, 
com segurança e 
elegantemente. Você 
 fica olhando pro pé 
dela, às vezes você se 
perde, querendo olhar 
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relacionada com o 
movimento. Eu posso 
dar uma cortada na 
ginga e voltar, posso 
balançar. O 
capoeirista se finge 
de bêbado na roda, 
ele ta gingando. 
A ginga tem um 
passo da capoeira. 
Dentro daquilo ali 
você tem que usar a 
naturalidade. É como 
o andar. Tem um 
passo. Diz na 
capoeira que é dois 
pés na frente, vai e 
volta. Esse balanço 
pra você soltar o 
movimento é 
particular. 
 

especificamente uma 
dança, através da 
ginga. Mas uma 
contra-dança. E a 
ginga ela tem esse 
caráter de fazer com 
que a gente entenda a 
capoeira de uma 
forma que ela não 
seja uma luta 
estritamente de 
confronto. Então a 
ginga dissimula a 
luta. Faz com que 
essa luta não esteja a 
todo o momento, de 
uma maneira 
contundente 
é como uma onda do 
mar, ele vai e vem, 
vai e vem. Mas 
sempre nesse ir e vir 
ele trás ou leva 
alguma coisa. 
Esse balanço do mar. 
E é isso que torna 
também a capoeira, 
de uma certa forma, 
infinita porque é um 
movimento contínuo. 
A ginga é uma 
defesa. Ela começa 
na esquiva, né. Então 

e ela sai brincando, às 
vezes sai andando. 
Ela tá jogando com 
você, ela sai 
andando: é ginga. 
Não dá pra definir 
um negócio assim. 
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já é um negócio que 
você começa 
negando. Negando o 
quê? Negando seu 
corpo ao embate. 
Então essa coisa da 
ginga ela é 
importantíssima 
quando a gente 
começa a 
compreender. Você 
não dá o passo pra 
frente, você dá o 
passo pra trás, porém 
permanecendo no 
mesmo lugar 
Quando você vai 
gingar você faz aqui, 
é quase uma 
reverência, é quase o 
momento de 
reverenciar alguma 
coisa. A ginga não se 
resume só aquilo. É 
muito pobre. É uma 
marcha, não é uma 
ginga. É uma marcha 
Você pode principiar 
aí, como se você 
fosse principiar um 
passo de uma dança. 
Um, dois e depois 
você desenvolve. 
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Então acho que isso é 
o princípio, da dança 
na capoeira. 

Onde se encontra / se 
expressa: 

Cada pernada é um 
sentimento 
expressado. 
 

Ele deu a mão, deu 
um sorriso, ele 
gingou 
 

O olhar. Aquela coisa 
de você estar 
gingando e estar 
olhando, você gingar 
e sorrir, você gingar e 
gingar 

 Mas a coisa ela se dá 
no abstrato. 
Eu diria que durante 
os jogos 
 

Identidade / o que é 
próprio: 

Cada capoeirista traz 
um jeito. 
Ela é única entre 
todos, mas cada um 
traz uma essência, 
traz algo da sua 
linhagem do seu 
povo, do seu grupo. 
Individualmente, 
cada um vai ter um 
quê diferente de 
expressão da sua 
ginga. Não vai ser a 
mesma coisa nunca. 
Quando um indivíduo 
ginga, você sabe mais 
ou menos a 
personalidade dele. 
Na ginga você vai 
conhecer a 
personalidade dele. E 
personalidade, cada 

A ginga pra mim é 
uma coisa particular. 
Cada um tem a sua. 
Você tem que criar 
sua própria capoeira, 
sua própria ginga. 
É como o andar. 
Andar é pisar um pé 
na frente do outro e 
sair equilibrando. E 
aí você cria o natural, 
que é seu jeito de 
andar. Mas gingar 
mesmo, quando você 
fala gingado que esse 
cara tem gingado, é 
uma coisa dele.  

 

Ginga é a sua 
identidade. 
Sua ginga, seu 
balanço, vai definir o 
que você é como 
capoeirista. Ele 
precisa se expressar 
na ginga, demonstrar, 
deixar o corpo dele 
falar com a ginga. O 
que você quer? A 
ginga pode dizer isso. 
 Todo mundo tem 
uma ginga ali dentro 
de si. 
Ela vai se descobrir 
dentro da ginga. 
 

Você vê a pessoa 
gingando. Você 
poderia dizer olhando 
que é a mesma ginga, 
mas não é. Você 
passa um tempo na 
capoeira você já 
percebe que cada 
pessoa tem a sua. 
Tem seu momento de 
fazer as coisas. 
Quando a pessoa já 
consegue ter uma 
apropriação disso, 
chega num estágio 
em que ele já 
consegue expressar 
isso da maneira que 
ele entende o corpo. 
Da maneira que o 

E esse mais 
importante 
justamente está 
ligado a uma coisa 
individual da pessoa 
do dia-a-dia, a forma 
de entrar, de se 
expressar, a forma de 
brincar na roda. A 
ginga diz tudo, tudo, 
tudo... Era pra gingar 
completamente 
diferente, nem 
parecido, né? Parecer 
não é ser. Seria uma 
coisa de cultivar 
mesmo. A gente não 
é o mesmo. Então 
não dá, não pode ser 
a mesma pessoa 
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um tem uma. 

Mas lá no ponto final 
ele vai ter aquele 
jeito único, dele 
mesmo. 
 

corpo entende.  sempre. Um 
personagem a vida 
toda? Então em cada 
momento a gente é 
um personagem 
diferente, a gente 
precisa aprender a 
levar isso pra roda...  

Pressupostos / 
princípios / 
qualidades: 

 Você começa a 
perder o gingado 
quando você começa 
a ficar muito técnico. 
A mesma coisa que é 
padronizado. O braço 
tem que estar tanto, a 
perna tem que estar 
tanto. Aí eu acho que 
não é mais gingado. 

 

 Essa pessoa seria um 
excelente capoeirista, 
pelo jeito de andar, 
estar leve, suave. O 
balanço ele surge 
dessas necessidades, 
da ludibriação, da 
necessidade de levar 
o outro ao engodo, se 
vingando. 

 

E na capuêra era 
onde não deveria ter 
isso, era pra trabalhar 
numa linha 
horizontal, de 
igualdade, porque é 
isso que faz com que 
cada um traga essa 
coisa de s. Capuêra é 
o que a gente nem 
sabe. A gente não 
sabe como vai jogar 
na roda. Se a pessoa 
entrar sabendo o que 
vai jogar na roda... 
Pode ser tudo, menos 
capuêra. É uma 
necessidade, é um 
princípio, é a mesma 
coisa, e que tá sendo 
tirada das pessoas. A 
mão tem que ser 
assim, tem que ser 
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assado... 
Existe um abstrato 
que não funciona 
porque a coisa tá 
condicionada. A 
coisa tá ali limitada, 
controlada, o que 
existe dentro de você 
que quer se 
manifestar, não 
manifesta. Porque seu 
corpo foi 
condicionado àquilo.  

Ritmo / musicalidade   Que com a música 
faz permitir que se 
aflore toda a malícia 
dentro do jogo 

Mas a gente há de 
pensar também que a 
ginga ela é propiciada 
por uma outra coisa, 
que é a própria 
musicalidade da 
capoeira. Então, se a 
gente pensar a ginga 
e pensar que é a 
música que demanda 
a ginga, a gente há de 
pensar que a ginga 
também é uma 
interpretação de cada 
um. 

Fora aquela coisa que 
propicia a ginga que 
é a musicalidade. 
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Que ela penetra na 
gente. Faz com que 
você balance, às 
vezes mesmo sem 
você querer. Mas ela 
dá esse pulso, não 
diria pulso, mas o 
impulso, essa 
vibração rítmica, ela 
faz você se mover. 
Ela provoca pra que 
você se coloque na 
situação, ali no 
presente. Queira estar 
ali 

Movimento que 
caracteriza a 
capoeira:  

A ginga da capoeira 
ela é única. 
Um capoeirista sem 
ginga ele não é 
capoeirista. 

Eu acho que o 
principal. O gingado 
do capoeira. Não a 
ginga marcadinha. O 
gingado do capoeira é 
o principal. Os outros 
movimentos você 
pode ver em outras 
modalidades, ou luta. 
Mas a ginga é 
particular da 
capoeira.  Ginga, pra 
mim, é o que define a 

Ginga, pra mim, é o 
que define a capoeira. 
Sem a ginga não 
existe capoeira. Se 
não seria qualquer 
outra luta. ginga é o 
que define a capoeira 

 

E a ginga ela vai 
propiciar isso, o jogo. 

Uma ginga de uma 
pessoa que preserva, 
às vezes 
inconscientemente, é 
sempre mistério. 
 Uma coisa muito 
cheia. Se isso fosse 
preservado, isso seria 
a capoeira na sua 
autenticidade mesmo. 
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capoeira. Sem a 
ginga não existe 
capoeira. Se não seria 
qualquer outra luta. 
Eu acho que o 
principal. O gingado 
do capoeira. Não a 
ginga marcadinha. O 
gingado do capoeira é 
o principal. Os outros 
movimentos você 
pode ver em outras 
modalidades, ou luta. 
Mas a ginga é 
particular da 
capoeira. 

Ancestralidade / 
referência ao 
passado: 

Ela é como o mistério 
que tem nessa 
travessia. Sensação 
de lembrança. 

O gingado do 
capoeira vem de 
muito longe. 

 Talvez a gente 
aprendeu esse lance 
da ginga com a 
questão de vir nos 
barcos, na 
escravidão. 
 

 

Como se aprende / 
papel do mestre: 

E você vai, começa a 
praticar e o mestre, o 
professor, seja lá 
quem for a pessoa 
que estiver 

Não vou falar pra 
você colocar um 
braço em tal altura, 
nem uma perna 
fechada ou aberta. 

A gente passa uma 
coisa da mecânica, 
né? Um pé atrás, um 
pé na frente, um pé 
atrás, um pé na 

a ginga, as pessoas 
vão buscando, apesar 
de ter um professor 
que ensina, que dá os 
primeiros passsos, 

Geralmente as 
pessoas estão 
tentando decorar. 
Decorar não é 
aprender. Aprender é 
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direcionando aquele 
indivíduo, vai dando 
pra ele o caminho. 
Mostrando a posição 
do pé, do braço, da 
perna. Ele vai 
absorvendo aquilo 
ali. Tem a influência 
do seu mestre, mas 
tem a influência da 
sua essência, do que 
trouxe ele à capoeira. 
Tem a influência do 
seu mestre, mas tem a 
influência da sua 
essência, do que 
trouxe ele à capoeira. 
Tem que ter uma 
interação ali e tem 
que ter alguém pra 
orientar. Tem que ter 
um orientador. Não 
se aprende só 

Posso até comentar 
com você que dali dá 
pra sair um 
movimento assim, 
outro movimento 
daquele jeito. De uma 
forma como você fez 
e achou que aquilo 
ficou bacana e segura 
dentro da ginga, e 
olhando uma outra 
pessoa gingando. 
Você pode olhar um 
aluno ou um mestre e 
pensar, nossa esse 
gesto é legal, vou 
tentar reproduzir. 
Aquilo cabe pra você 
e de repente, outro 
gesto não cabe. 
Quando você começa 
a gingar ou a jogar, 
você começa a se 
espelhar. Você 
começa a ter algumas 
referências, em que 
você olha e pensa que 
queria daquele jeito 
ali. A maioria das 

frente. E os alunos às 
vezes se limitam 
àquele movimento, 
de colocar o pé atrás, 
trazer pra frente. Sem 
de fato ter a ginga. É 
uma movimentação, 
mas é como se fosse 
um robô. Algumas 
pessoas já tem isso 
dentro dela. E tem 
outras pessoas que 
precisa dar um toque, 
fazer com que ela 
enxergue que aquela 
situação é necessária. 
Que ele precisa 
gingar de fato. O 
aluno geralmente se 
espelha no mestre, 
que é alguém que ele 
está convivendo, que 
ele tem uma ligação 
direta. Então ele 
deixa algumas coisas 
ali no aluno. Mas o 
capoeirista de fato vai 
enxergar e vai usar 
aquele tudo que o 

ensina aquela coisa 
técnica do braço na 
frente, perna atrás. 
Com o tempo a gente 
vê que as pessoas 
desenvolvem uma 
ginga singular dela, 
própria dela, uma 
coisa que ela 
expressa isso, só ela 
expressa daquela 
forma. é a questão da 
sua interação com 
essa arte, com essa 
cultura, da sua 
dedicação. Você vai 
escolhendo, sendo 
escolhido. É bem 
complexo de falar. 
Mas é meio que você 
vai escolhendo: Poxa, 
eu gosto quando o 
corpo vai pra cá, eu 
gosto quando o corpo 
vai pra lá. Ou às 
vezes é o limite do 
seu corpo, né. 
Poderia ser um 
terceiro fator, tanto 

quem tira de si. A 
gente tá ensinando 
alguém jogar 
capuêra? Então não 
dá pra eu dizer à você 
como é que você tem 
que fazer. Porque 
naquele momento é 
você quem está 
sentindo. É você que 
está na parada, você 
que tá vivendo 
aquilo. Então porque 
que eu tenho que 
dizer que você 
deveria fazer isso ou 
aquilo? Ou tinha que 
sair daquele jeitinho? 
Não existe, não existe 
isso.   Mas dentro de 
uma realidade sua, 
que você está 
vivendo naquele 
momento, não por eu 
ditar, pelo mestre 
ditar alguma coisa. 
Porque não deixa de 
ser um decorar da 
vida. E não é um 
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vezes é do mestre. Ou 
de um outro mestre 
de um determinado 
grupo que já olhou 
praquele mestre. Eu 
dou essa liberdade da 
pessoa gingar. Eu não 
fico corrigindo. O 
meu braço ta aqui, 
coloca o seu também. 
Tem que ser aqui, 
tem que ser aqui. Eu 
não faço isso. Eu não 
acho que isso faz 
parte da formação do 
capoeira que eu 
acredito. O capoeira 
que eu acredito é 
aquele que ginga. 
Natural. 

mestre transferiu pra 
ele, que o mestre fez 
brotar dentro dele e 
vai agrupar outras 
vivências, outros 
conhecimentos pra 
ginga dele.  E aquela 
pessoa que não 
consegue aprender 
olhando, você 
demonstra, fala, dá 
um toque, “olha, faz 
assim, procura fazer 
assim, assado, mas 
vai procurar um jeito 
seu de fazer”. Você 
vai tendo as 
vivências, vai 
buscando entender, 
aprendendo mais 
sobre a capoeira. 
Fazendo vivência 
com outros mestres 
que tem visões, que 
claro, se você vai 
atrás é porque acha 
que aquela pessoa 
tem algo pra agregar 
pra você. E aí você 

quanto seu corpo 
ginga de uma certa 
forma. Mas acho que 
vai muito disso, do 
tempo da dedicação. 
Porque  você vai 
observando outros 
capoeiristas. A 
capoeira é uma coisa 
que, o ensinamento 
dela ultrapassa aquela 
questão do mestre 
que  você treina. 
Porque a roda é um 
momento que 
propicia isso. Esse 
alargamento de 
ensino e 
aprendizagem 

ensinar. Ensinar é 
desafiador. Ensinar 
capuêra na sua 
autenticidade é 
desafiador. Porque as 
pessoas estão 
ensinando hoje 
movimento, entra na 
tesoura, sai da 
tesoura, isso não é 
capuêira. Porque 
pode não ser tão 
autêntico na roda, 
jogando, mas pode 
facilitar pra alguma 
coisa esse tipo de 
ensino. Eu me baseio 
muito na questão do 
triângulo, mas 
sempre dizendo: não 
se apegue naquilo.As 
coisas elas são dadas 
à base de 
insinuações, de dicas. 
E você vai 
descobrindo aquilo 
ao longo do tempo. 
Você vai juntando 
tudo isso, ao longo 
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vai colocando os 
temperos naquela 
coisa que já 
existe.Você acaba 
sendo um pouco de 
cada um que você vai 
absorvendo. E 
quando você tem 
aquele padrão, e você 
segue padrão. Aí é a 
mesma coisa de uma 
perna atrás, outra 
perna na frente. Faz 
aquilo mas acaba não 
tendo uma 
consciência daquilo. 
Vira reprodução. 

dos anos As coisas 
que se identificam 
com você, são essas 
coisas que vão te 
ajudar. Você mesma 
vai se descobrindo, 
nas suas horas de 
aperto, como eu 
posso me livrar, 
como eu posso me 
defender. Só você vai 
saber disso. 
 Ninguém vai te 
ensinar. 

 
  



73 
APÊNDICE B  - Entrevista com Trenel Natureza 

 
Realizada no dia 21 de setembro de 2016. 

 

Bianca: Eu não expliquei muito, mas gostaria que você falasse sobre a ginga. 

Natureza: De forma geral? 

Bianca: É... 

Natureza: Tá. Então tem várias, pela palavra, pela cognição, ginga a gente pode pensar 

várias coisas. Uma delas é o apelido né, que se dava a uma mulher guerreira, na África, na região 

centro-oeste, se não me engano. Que era uma rainha que lutava, lutava pelos direitos e ela tinha uma 

força. E o apelido dela era Ginga. O nome dela era Ana, agora não me lembro o nome, porque faz 

anos que eu estudei a história dela, mas também era conhecida como Nzinga, ela tinha vários 

apelidos. Ela era uma mulher muito difícil de ser capturada. O rei de Angola foi o único que 

conseguiu vencê-la, ela venceu vários reinos, como liderança mesmo, bélica. Então a pessoa dela já 

mostra uma certa agilidade. Uma pessoa difícil de se domar, que consegue escapar. Então essa 

pessoa que existiu na nossa história já fala alguma coisa em relação à essa palavra. Pela 

personificação da palavra ginga. Agora vindo mais pra contemporaneidade, pro Brasil, ginga é uma 

palavra que  a gente escuta não só na capoeira, como no samba e até no próprio futebol. Que é, a 

gente imagina, aquela denominação que também expressa uma certa agilidade, um molejo, uma 

flexibilidade. Então essa palavra, essa ação, do ato de gingar é muito forte na capoeira. Tanto que 

quando a gente está treinando, eu sempre costumo falar: Gente, a ginga é tudo! Então vamos gingar! 

Sempre vai ter ginga. A parte básica do treinamento é a  ginga. Então ginga, no meu ponto de vista 

expressa muita coisa, não só essa parte física, dessa agilidade e flexibilidade, mas também expressa 

o lado artístico, essa dança. Porque a ginga é um passo. Então a gente pode pensar a ginga como um 

passo de dança. Essa questão mesmo, cadenciada, esse swing que a gente vê. Porque a capoeira 

como ela é formada pela música também, é um dos componentes, então acho que rola um 

casamento da música com a ginga e com os movimentos em geral. E a ginga ela também pode ser 

entendida como uma base, uma base para você construir várias outras possibilidades. Possibilidades 

de movimentação, de floreios, de beleza. A ginga ela é estética. Ela apresenta um lado estético, a 

pessoa olha ela e já sabe que é uma ginga. Pode ser até uma pessoa que não saiba muito sobre 

capoeira, sobre cultura popular, olha e fala: olha, é uma ginga. É uma palavra que se popularizou. 

Não só no Brasil. Como a capoeira vem ganhando o mundo, acho que no mundo também. E o 

gingado também é expresso no samba, nos pés dos malandros, no samba de roda, até no próprio 

samba de carnaval. Então assim, eu acho que é bem, é algo que faz parte da nossa expressão, a 
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ginga. Quando a gente pensa em ginga, que nem no futebol, no futebol também tem a questão da 

ginga. O driblar é uma forma de ginga, então eu acho que é bem amplo.  

Bianca: Eu fico muito curiosa porque tem essas referências que a ginga expressa muito 

de si. Tem canções que falam isso, essa coisa de “eu conheço o capoeira pela ginga”, de você 

conseguir reconhecer, não exatamente da onde vem, mas você reconhece a intenção, talvez através 

disso... Como você acha que se dá a construção disso. A partir de quando isso começa a se revelar? 

Natureza: Então, como eu disse, a ginga é uma forma de expressão. Ela expressa não só 

a parte física e estética, mas ela expressa também o nosso sentimento. Ela faz parte da performance 

mesmo, corporal. Então isso que você falou é verdade mesmo, tem a música da capoeira que fala 

“capoeira quando é bom, se conhece no gingado”, várias outras também que sempre falam sobre 

isso. Na verdade, eu acho que a ginga é subjetiva. Na minha opinião, sim. Eu super concordo com 

isso. A ginga é subjetiva e por isso eu acho chato quando a gente percebe a padronização da ginga, 

que não é muito comum na capoeira Angola, mas tem também, tem uma padronização sim, mas é 

muito mais forte na capoeira contemporânea e na capoeira regional, essa padronização. Eu acho que 

a padronização da ginga ela quebra um pouco esse lado subjetivo que eu acredito, e que eu acho 

legal, essa coisa do corpo se manifestar da maneira como ele sentir. Aí entra até a questão da 

ancestralidade, você gingar como você sente de gingar. Se você for ver vídeos antigos, você vê uma 

ginga. Hoje já vê outra ginga. O mestre Pastinha mostra uma ginga pulando, então sempre são 

várias possibilidades. Então eu acho que a ginga ela é subjetiva, a gente tem que respeitar a 

diversidade dos corpos, e dentro disso, permitir que as pessoas se expressem da forma que o corpo 

dá também, tem isso. Às vezes uma pessoa que tem certa limitação, às vezes a ginga fica até mais 

legal. Uma vez a gente fez uma roda num evento aqui, uma roda na praça do Sapo e apareceu um 

mendigo, que assim, ele sentiu tão forte a parada da ginga, da capoeira, que ele gingou e eu achei 

que foi a melhor ginga que rolou no evento. E é uma pessoa que... Por isso que eu relacionei um 

pouco essa questão subjetiva da ginga com a questão da ancestralidade. Não sei se foi isso que você 

perguntou.  

Bianca: É...É isso mesmo. Eu tenho uma questão muito difícil com isso, porque eu 

comecei dentro de uma capoeira que era muito padronizada, então tinha a correção da onde era 

minha mão, onde tinha que estar o pé. Era uma coisa... 

Natureza: Bem padrão.. 

Bianca: Bem padrão. E eu já sentia que meu corpo não cabia naquilo. 

Natureza: Robotizado até, né? 

Bianca: Robotizado... Que também suas potencialidades, mas o que me interessa, e o 

que me movimenta não cabia ali. E aí dentro da capoeira angola, fiquei me perguntando porque 

apesar de parecer algo tão natural, ou seja, uma pessoa que nunca praticou capoeira como a gente 
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conhece a prática agora, tem essa expressão tão aflorada. E outras pessoas tem que passar por treino 

e anos pra... 

Natureza: Pegar um pouquinho... 

Bianca: É, e talvez se despir.... E aí me interessa pensar a pedagogia disso. Como você 

ensina ginga? 

Natureza: Na verdade, eu parto da filosofia mesmo que eu te falei, de respeitar os 

corpos, a diversidade e a subjetividade. É claro que tem uma basesinha que eu sempre tenho que 

estar orientando. Que é essa questão mesmo de ter uma firmeza na ginga, porque por mais que a 

gente leve a capoeira como algo ritualístico, uma performance, uma arte, ela é  marcial também. E a 

gente não pode perder um pouco isso. Então eu sempre tento orientar algumas coisas, mas sempre 

buscando... Às vezes eu até me policio: nossa, como eu fui quadrada, sabe? De tentar corrigir 

alguma coisa assim, que na verdade poderia deixar passar, sabe? Mas eu sempre busco respeitar o 

corpo da pessoa. Mas questão mesmo do pé mesmo, de colocar pra trás, questão básica mesmo, eu 

sempre costumo corrigir, a questão do braço, aproveitar a potência do nosso branco porque é uma 

forma de defesa também. E quando a pessoa ta muito robotizada assim, muito robozinho, durinho, 

eu tento pegar no quadril da pessoa, falar “poxa, vamo colocar um molejo aí, vamo colocar um 

sorriso”, porque eu acho que a ginga não se resume ao corpo, né? Tem a expressão facial, você 

transmite alguma coisa tanto pra roda que tá te vendo, quanto pra pessoa que tá ali, brincando com 

você. Eu busco levar na brincadeira, porque além de ficar mais leve, fica mais divertido, mais 

alegre. Então assim, desde o sorriso no rosto, quando a pessoa tá muito... Eu “Pô relaxa, cadê o 

sorriso, balança cintura de mola...” Então é esse tipo de correção, mais pensando mesmo na 

melhora, mas nada muito rigoroso “Olha tem que gingar assim, é assim, não pode fazer assado”. 

Porque às vezes jogando tem coisas que a gente faz, dentro do passo da ginga que nem a gente sabe 

da onde saiu, você tá lá gingando e de repente vem um pé, você deu um jeito de sair só Deus sabe 

como. Então eu acho que a gente tem que respeitar isso. Mas a base, sim. A base eu sempre busco 

dar essa... Iniciante é muito legal. Não sei se alguém já deve ter falado isso pra você, né, em questão 

de ginga, que acha que é pra frente o pé no começo. A primeira aula de ginga geralmente quem 

nunca fez capoeira, eu sempre, é algo que eu percebi, eles sempre acham que a ginga é a perna pra 

frente. Então é óbvio que eu “não, a perna é pra trás, até pra te dar mais firmeza porque se você for 

pra frente você vai levar uma rasteira”. Então esse tipo de correção mais sistemática em relação a 

perna mesmo, de colocar pra trás e ter uma base firme, os braços como defesa e também essa 

questão assim, posso até dizer mais balanceada de tentar corrigir no sentido de melhorar mesmo 

“olha, sua ginga tá muito dura, vamô tentar colocar um balanço, um swing, deixar ela mais fintada, 

no sentido de que vai pra lá e vem pra cá”. É mais assim. Mas eu sempre deixo as pessoas bem à 
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vontade e eu não gosto muito de ficar corrigindo, pé, mão, porque às vezes o corpo daquela pessoa 

entende melhor daquela forma e eu acho que é necessário respeitar.  

Bianca: Eu tô pensando que cada entrevista foi pra lados muito diferentes. 

Natureza: Que bom! Isso é muito bom. 

Bianca: É ótimo. Mas tem coisas que são muito elementares de todas as falas, com 

relação à esse movimento, porque a grande questão pra mim foi quando ele deixou de ser um 

movimento, porque tem ... O mestre Marrom, que é meu mestre. Ele fala que tem o passo da ginga, 

isso é uma coisa. Ginga, ginga, é uma outra coisa. Então a ginga que a gente tá falando aqui não é 

exatamente o movimento. O que é corporal, esse passo que, esse sim, eu consigo corrigir, esse sim 

eu consigo mexer. Mas tem um outro lance que é mais além, que é o que faz na capoeira ela não ser 

só uma luta ou só uma dança. Essa coisa se der incapturável. Não tente me definir de um lado, não 

tente me definir de outro lado. Não vai caber, não vai caber em uma fotografia, como diz mestre 

Pastinha, ele fala que pode tirar milhões de fotografias que você nunca vai conseguir capturar esse 

movimento. E por isso me interessou falar disso na educação física porque lá tudo é capturável, 

mensurável e, politicamente falando, tem essa coisa da área querer pra si o direito ou o domínio de 

exercer, de ensinar. Só pode ensinar quem tem essa formação. Mas cara, você não sabe de nada 

disso... Preciso escrever ou pelo menos tentar falar de um movimento quando ele deixou de ser um 

movimento, mais artístico. 

Natureza: E a gente pode ir além, essa questão ritualística também. Essa questão de 

sentir como um ritual, como algo sagrado, ligado à ancestralidade, por isso que fiz questão de falar 

no começo, dessa relação da ginga com a ancestralidade. 

Bianca: Você acha que ela faz acessar ou você acha que... 

Natureza: Eu acho que o todo. Não necessariamente... Na verdade, não tem como a 

gente separar. Tá tudo muito conectado. E isso depende muito da roda, da energia da roda, das 

pessoas que estão compondo a roda, porque tem rodas que não atinge, eu acho, uma conexão. Por 

exemplo, até a nossa roda, não é sempre. Tem dias que a gente fala “poxa, a roda hoje foi forte” 

todo mundo sente uma coisa. Porque eu acho que isso varia muito também. Não só questão nossa, 

mas questão da lua, das forças que vão se conectando. Mas eu acho que a ginga é um veículo, um 

veículo forte pra gente acessar nossa ancestralidade, nosso sentimento diante do mundo. Porque é 

uma atividade que, por exemplo, antes de você jogar você vai pro pé do berimbau, você se conecta 

com alguma coisa, até se você não acredita em nada, você no mínimo se concentra antes de ir pro 

momento do jogo. E eu gostei muito do ponto de vista que você falou do mestre Marrom, porque eu 

concordo. Acho que tá tudo tão interligado, as coisas, que você pode estar gingando fazendo um aú, 

você pode estar gingando tocando um berimbau. 
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Bianca: Foi muito engraçado... Teve um treino, ele sempre fala pra gente continuamente 

estar gingando e eu tenho uma certa dificuldade, porque eu quero ficar prestando atenção no 

movimento da outra pessoa, enfim, e teve uma vez que ele foi super irônico e disse “Isso, Bianca, 

continua gingando”, e eu tava parada, olhando. E ele mesmo falou como se eu tivesse falando “eu 

posso estar parada, mas eu to gingando né, mestre?”. Então é uma coisa que vai além... 

Natureza: Boa, gostei! 

Bianca: Eu ia perguntar da questão da ancestralidade e da questão ritual. A música é 

elementar pra ginga acontecer? 

Natureza: Então, não sei se é elementar, mas eu acho que ela é muito importante. 

Porque a gente pode gingar sem música. Eu, por exemplo, dou aula na APAI e eu tenho alguns 

alunos surdos, mudos e eles gingam com uma intensidade, sabe? Eles se conectam tanto com a 

ginga, numa força que eu não sei se a música, necessariamente, é tão elementar. Pra gente, sim. É 

muito mais gostoso você gingar ao som de um berimbau bem tocado, de um tocador passando uma 

mensagem ali, forte, nesse sentido eu acho bem bacana, assim, fundamental. Agora não é algo que 

sem a música ela não vai acontecer. Por experiência mesmo. Eu acho que se eu não tivesse tido este 

contato que eu tenho com esses especiais, eu talvez falaria que não, é elementar, porque é uma 

questão minha, uma subjetividade minha. Mas como eu presenciei já e presencio sempre essa 

intensidade de pessoas que não escutam e gingam e muitas vezes gingam até com mais balanço, 

então depende do ponto de vista. Não vou deixar nem sim, nem não, vou deixar dependendo.  

Bianca: Acho que é isso. Não sei se você quer falar mais alguma coisa... Talvez eu 

gostaria de saber um pouco da sua noção de ancestralidade, como você vê. Eu já tive alguns 

conflitos, pensando por conta da questão racial. 

Natureza: Pensando na questão racial, eu acho que é muito superficial isso pra falar 

alguma coisa de ancestralidade. Porque eu acho que ancestral é aquilo que veio tão antes, sabe, tão 

antes. Porque quando a gente fala dos nossos ancestrais, eu acho que a gente tá se referindo há 

muitos, muitos anos atrás. Então, aqueles seres humanos que começaram primeiro, habitando a 

terra, que começaram caçando, vivendo em cima de árvore pra não ser caçado. Então eu acho que 

esse são os nossos ancestrais. E a energia deles ainda pode estar presente. Porque nós somos 

energias. Não é porque eles se foram a não sei quantos anos, não sei nem se é milhões ou bilhões de 

anos atrás a energia tá aí, entendeu? Então eu acho tão reduzido você associar ancestralidade com 

cor de pele... Porque o Brasil mesmo, a gente recebeu gente do Japão, da África, da Europa. Então 

eu acho bem complicado associar ancestralidade com genealogia. Eu acho bem, bem 

desproporcional uma coisa da outra. 

Bianca: Temporalmente desproporcional.? 
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Natureza: É, por exemplo, um cara branco com certeza  pode sentir uma ancestralidade, 

a  ancestralidade africana bater nele. Acredito que isso é super possível. Da mesma forma uma 

pessoa negra pode também sentir uma ancestralidade oriental, chinesa. Então se a gente for voltar 

pra ancestralidade, a gente tem que voltar lá atrás. Então não sei. E outra coisa, eu relaciono muito 

essa questão ancestral mais com espiritualidade do que linhagem. Acho que vai além. É você se 

conectar, com forças e energias, independente, acho que pra você se conectar com forças e energias 

não necessariamente se resume ou minimiza ao corpo humano, mas com aquilo que você tá 

sentindo. Não sei se eu mais compliquei do quê... Deu pra entender o raciocínio? Porquê é tão 

complexo esse tipo de pensamento.  

Bianca: É mais complexo ainda quando a gente fala da ginga, na comparação real 

mesmo. Por exemplo, na capoeira angola existe também a padronização mas existe também...  

parece que é mais comum essa mentalidade de que é algo que tem que ser próprio, livre, mais 

balançado, diferente da regional e da contemporânea. Em que é ok que seja dessa outra forma. Acho 

que perdi a linha de raciocínio. Mas tem um lance político que tá implicado aí, a questão do 

entendimento dessa prática corporal, como foi constituída. Pra mim a padronização é uma tentativa 

de embranquecimento e captura da ginga, a esportização, numa tentativa de fazer com que a prática 

da capoeira se assemelhe às lutas orientais, tem uma implicação política nesse fazer corporal. O que 

eu tô querendo dizer é que eu achei por muito tempo que eu não poderia fazer capoeira por ser 

branca. Não por ser branca. Tem muitos anos aí pra me permitir fazer. Quer dizer, que a minha 

melhor contribuição era ser menos uma branca jogando capoeira.  

Natureza: Nossa, que radical! 

Bianca: É um sentimento que era muito contrário com o que eu gostaria e sentia, mas 

parecia que era minha melhor contribuição. Depois eu fiquei tentando criar justificativas para poder 

permanecer na capoeira, porque também era algo muito forte. Mas porque é isso, a gente vê 

atravessamentos, um processo de embranquecimento da capoeira, quem tem acesso à determinado 

tipo de capoeira. Quem tem acesso aos mestres mais antigos de capoeira? Como é que tá? Tem uma 

questão que tá ligada. A gente não pode ignorar. 

Natureza: Sim, isso que você tá falando foi uma das coisas que eu falei quando eu fiz o 

último evento aqui em São José. Tinha muita gente e eu não poderia deixar de falar.  

Bianca: É, eu achei impressionante.  

Natureza: Porque isso que você tá falando realmente tá rolando. Tá rolando esse 

atravessamento. Então, pra começar, você falou dessa questão política. Se a gente entender política 

como forma de poder, então realmente rola essa padronização, tá rolando sim esse atravessamento, 

eu não sei até que lado isso é legal. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ter um preconceito às 

avessas. “Ah, não é negro, então não é capoeira. Não sente a ancestralidade, não é mandingueiro, 
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não é possível”. Eu acho que isso também, são dois radicalismos. Eu também acho que a questão 

desse atravessamento a gente tem que tomar muito cuidado. De pessoas que tem mais grana ter 

mais acesso, e tá se tornando algo que pra você ter acesso, você tem que pagar. Acho isso bem 

complicado, porque é um momento histórico delicado, que a gente tem que cada um, da sua forma, 

tentar reverter. Por isso eu corri muito atrás de patrocínio, de correr atrás de prefeitura pra poder 

fazer um evento acessível pra ir de encontro com isso que eu acredito porque é uma questão até 

ideológica. Mas eu entendi o que você quis dizer e eu sou super de acordo, com essa questão que tá 

rolando. Agora essa, da questão de ser branca ou não, eu acho que seria um preconceito às avessas 

mesmo, não é porque é branco... É claro que quando a gente vê uma pessoa negra jogando, parece 

que, pela história, é algo até histórico a gente fala “nossa, tá ali.”. Mas ao mesmo tempo você pode 

ver uma pessoa negra jogando com uma pessoa branca e parecia que a branca tinha mais 

mandinga... Então assim, aí eu volto na subjetividade, que vai além de cor, de estereótipo... 

Bianca: É que as coisa não são separáveis, né... Como é que... 

Natureza: É uma questão até mesmo de postura, de atitude. É a mesma coisa. Você vê. 

Ainda tem muito preconceito com relação aos negros. Tem gente que tá andando na rua sozinha, à 

noite, vê um negro e fica meio assim. Então eu acho que é um peso histórico que a gente vem 

carregando e que é desconstrução nas nossas atitudes mesmo. E isso serve pra isso que você... 

Isso que você falou eu achei até engraçado, mas faz sentido essa angústia que você 

sentiu. Mas isso não existe mais, né? Superou? 

Bianca: Acho que tem uma outra forma de entendimento disso. Eu conheci uma 

professora incrível de dança e ela fala no lance da responsabilidade. Você tem que ter 

responsabilidade com aquilo que você faz. Então é uma prática negra, sim, a gente tá falando de 

uma ancestralidade que também é uma ancestralidade negra. A  capoeira ela acessa pra mim.... 

Natureza: É um portal... 

Bianca: É um portal que vem de uma raiz negra, uma raiz africana. E a gente tem que  

Natureza: compreender, se compreender como ser político, pra poder atuar dessa forma, 

se não a gente só reproduz. Fica à serviço de um processo, de coisas que parece que estamos 

começando a discutir agora, sobre, apropriação cultural no Brasil, porque muitas coisas foram feitas 

com pouca responsabilidade, onde os méritos e ou louros eles sempre ficam pra pessoas que têm 

poder, que têm a grana, ou que estão na universidade, que tiveram acesso. Então essas pessoas 

ganham em cima de… É, porque você tá indo pra um ponto de vista... Realmente, os editais, se 

você for ver, os mestres, a maioria da galera que vivencia a capoeira não tem como, é muita 

burocracia, é texto que tem que escrever, documento que tem que providenciar, realmente, daí isso 

fica nas mãos da galera da universidade, dessa galera que tem capacidade, pela própria história, que 

foi construída historicamente, politicamente, socialmente, culturalmente... Então, realmente, eu 
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concordo. Mas eu acho que assim, pensando por um outro viés, qualquer pessoa pode se conectar 

com a ancestralidade, seja a ancestralidade japonesa, já falei, né, africana. É necessário fazer essa 

conexão com respeito. Acho que mais do que responsabilidade, respeito. Porque se você respeita, 

você se conecta. Se você não respeita, você não vai nem conseguir se conectar para ter essa 

responsabilidade. Eu não sei se você consegue entender. Então assim, não é qualquer pessoa. 

Bianca: É que parece que tem muitas pessoas que nem estão conectadas e parece que 

conseguem, você sabe mais do que eu, vivem daquilo e mantêm um fluxo... É nesse sentido que fico 

tentando me entender para não cair nisso. 

Natureza: Sim... 
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APÊNDICE C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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ANEXO  - Parecer do Comitê de Ética 
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