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CAPOEIRA: JOGO, LUTA OU DANÇA? 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/livro_didatico/edfisica.pdf 

https://www.suapesquisa.com/educacaoesportes/historia_da_capoeira.htm 

 
“Paraná uê, Paraná uê, Paraná”. “Paraná uê, Paraná uê, Paraná”. No Paraná tem capoeira? Falando nisso, você já jogou, 

quer dizer, já lutou, ou melhor, já dançou capoeira? Afinal, a capoeira é um jogo, uma luta ou uma dança? 

Inicialmente, conheça um dos conceitos de luta, pois poderá ajudá-lo a responder, mais tarde, o problema acima. 

“Um dos significados de luta, segundo o dicionário Aurélio, é lutar no sentido de obter o que deseja, ir à vida. Neste caso, 

a liberdade” (Ferreira, 2005). 

Existem evidências sobre o surgimento da capoeira relacionado à luta dos escravos africanos pela libertação de trabalhos 

forçados (africanos trazidos pelos portugueses para o trabalho escravo no Brasil). Ribeiro (1992, p. 26) diz que: “Ouviu-se falar 

de capoeira durante as invasões holandesas, em 1624, quando escravos e índios, aproveitando-se da confusão gerada, fugiram 

para as matas. Os negros criaram os quilombos, entre os quais o famoso Palmares, cujo líder Zumbi era capoeirista, o mais forte 

e ágil”.  

 

Você considera que a capoeira, como tem sido praticada hoje, mostra esse lado pela busca da liberdade que 

proporcionou no princípio? 

Você concorda que é possível considerar que a capoeira favorece, aos praticantes, uma boa condição física? Por 

quê? 

E, ainda, é possível resgatá-la enquanto manifestação cultural e interpretá-la de maneira diferente como foi no seu 

surgimento? 

 

A CAPOEIRA COMO EXPRESSÃO DE LUTA PELA LIBERDADE 

Antes de vivenciar os movimentos alegres na roda de capoeira, os praticantes preparam o corpo com movimentos 

ginásticos que proporcionam um ganho de flexibilidade para a execução dos golpes e das acrobacias.  

Quando avançam no desenvolvimento da prática, de acordo com a avaliação do mestre, os capoeiristas passam pelo 

batismo e ganham um cordão que representará seu desenvolvimento, o qual será mudado de cor após cada nível conquistado.  

O desenvolvimento do capoeirista, ou seja, o aprendizado dele, é expresso pelos movimentos na roda de capoeira, que 

são sincronizados e organizados, de acordo com a música do berimbau, atabaque e pandeiro. 

O capoeirista participa da roda de capoeira jogando com muita vivacidade e descomprometimento dos movimentos, os 

quais podem ser técnicos ou não. 

Por isso, a capoeira é uma modalidade que pode ser vivida dentro e fora da escola, como uma atividade da cultura 

corporal, pois: “A capoeira, como educação física, faz parte da nossa história; contribui na formação de valores das crianças, 

jovens e adultos [...]” (SANTOS, 1990, p. 29). 
 

 

A HISTÓRIA DA CAPOEIRA 

Entre as muitas discussões sobre a história da capoeira, consta que ela foi criada no Brasil, pelos escravos africanos, no 

início da colonização portuguesa. “Existe um sem número de histórias e mitos sobre esse assunto. Porém, por enquanto, só há 

pistas sobre seu surgimento, nas quais vários historiadores, no decorrer dos tempos, vêm reescrevendo sua trajetória. Não há 

ainda uma data estabelecida ou um local que possa ser apontado como seu berço. O que temos de concreto é que esta 

manifestação – que é um misto de luta, dança, brincadeira, teatralização, jogo, enfim... – vai ter sua origem a partir do tráfico 

de escravos”. (SILVA, 2021, p. 132-133). 
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Em meados do século XVI, os escravos eram transportados da África para o Brasil, “empilhados” em navios, trazendo 

apenas sua cultura: tradições, hábitos, costumes, religiões e danças. 

“Devido aos trabalhos forçados, os negros se rebelavam, fugiam para um local seguro onde encontravam outros fugitivos 

e acabavam formando comunidades, denominadas de quilombos, que surgiam como uma forma de resistência às condições de 

trabalho escravo”. (REIS & GOMES, 1996, p. 9). 
 

 

CAPOEIRA NO BRASIL 

HISTÓRIA LIGADA À ESCRAVIDÃO 

Ao chegarem ao Brasil, os africanos perceberam a necessidade de desenvolver formas de proteção contra a violência e 

repressão dos colonizadores brasileiros. Eram constantemente alvos de práticas violentas e castigos dos senhores de engenho. 

Quando fugiam das fazendas, eram perseguidos pelos capitães do mato, que tinham uma maneira de captura muito violenta.  

Os senhores de engenho proibiam os escravos de praticar qualquer tipo de luta. Logo, os escravos utilizaram o ritmo e 

os movimentos de suas danças africanas, adaptando a um tipo de luta. Surgia, assim, a capoeira, uma arte marcial disfarçada 

de dança. Foi um instrumento importante da resistência cultural e física dos escravos brasileiros. 

A prática da capoeira ocorria em terreiros próximos às senzalas (galpões que serviam de dormitório para os escravos) e 

tinha como funções principais à manutenção da cultura o alívio do estresse do trabalho e a manutenção da saúde física. Muitas 

vezes, as lutas ocorriam em campos com pequenos arbustos, chamados na época de capoeira ou capoeirão. Do nome desse 

lugar surgiu o nome dessa luta. 

 

A proibição em 1930 

Até o ano de 1930, a prática da capoeira ficou proibida no Brasil, pois era vista como violenta e subversiva. A polícia 

recebia orientações para prender os capoeiristas que praticavam essa luta. Em 1930, um importante capoeirista brasileiro, 

mestre Bimba, apresentou a luta para o então presidente Getúlio Vargas. O presidente gostou tanto dessa arte que a 

transformou em esporte nacional brasileiro.  

 

O Quilombo de Palmares, situado na Serra da Barriga, no estado de Alagoas, liderado por Zumbi, chegou a reunir mais 

de 20 mil escravos, índios, mulatos e libertos incluídos no grupo. 

Os escravos dos quilombos se organizavam e trabalhavam em prol da liberdade desejada por eles. Como dificilmente 

tinham armas de fogo ou qualquer espécie de instrumento para defenderem-se dos senhores que contratavam os capitães do 

mato para recapturarem os fugitivos, passaram a utilizar-se de certa dança guerreira, de cultura africana, muito praticada por 

eles, que deu origem à capoeira. 

“[...] os escravos africanos não possuindo armas suficientes para se defenderem dos inimigos, senhores de engenhos, e 

movidos pelo instinto natural de preservação da vida, descobriram no próprio corpo a essência da sua arma: a arte de bater 

com o corpo, tomando como base as brigas dos animais, suas marradas, coices, saltos e botes, aproveitando ainda as suas 

manifestações culturais trazidas da África para criarem e praticarem a capoeira”. (SANTOS, 1990, p. 18). 
 

Assim, é possível entender a necessidade dos escravos defenderem-se e lutarem por seus ideais. Dessa forma, surge a 

capoeira. 

“Luta, jogo, dança? A pergunta continua no ar, enquanto a capoeira, aplaudida, perseguida, cultivada, ultrajada, vai 

atravessando os anos. A execução requer uma roda, quase sempre um semicírculo, e uma orquestra de berimbaus, com seus 

caxixis e pandeiros, acrescida por reco-recos, agogôs e atabaques”. (VIANNA, 1981, p. 27).  
 

Pode-se compreender que a capoeira é uma manifestação da cultura brasileira e, dentre as modalidades esportivas, é a 

única de origem nacional. 

É possível compreender a capoeira enquanto uma dança e uma expressão da arte? 

Segundo Ferreira (2005), a dança apresenta uma forma técnica própria, em que se desenvolve um sentido de liberdade 

de expressão e de movimentos. É uma sequência de movimentos corporais executados de maneira ritmada, em geral ao som 

de música. 

A dança presente na roda de capoeira contribui para manifestar, ainda mais, a presença dessa arte criativa firmada no 

seio da cultura negra. 
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                   RUGENDAS, Johann Moritz. Jogar Capoeira (Domínio Público). Litografia, 1835. 

 

Com relação ao quadro Jogar Capoeira, de Rugendas, se você desconhecesse o título e o que o autor quis expressar, será 

que você saberia interpretá-lo? 

Com a propagação da capoeira, os escravos cada vez mais ganhavam força e se organizavam. Por outro lado, as 

autoridades também passaram a adotar medidas de prevenção contra os rebeldes – assim eram chamados os praticantes de 

capoeira. 

Com o passar dos anos, percebeu-se que houve aumento da resistência dos negros, com grande destaque para a 

propagação e a difusão da capoeira. 

De acordo com Vianna (1970, p. 215), “(...) em 13 de maio de 1888, através da Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, 

acontece a abolição do trabalho escravo no Brasil. Alguns escravos ficaram sem ocupação e tiveram de passar a viver 

independentes, enquanto outros continuaram trabalhando nas fazendas, recebendo pagamento pelos serviços prestados”.  
 

Diante do receio da população devido à prática da capoeira e, em alguns casos, pelo uso indevido dela, em 1890, 

proibiram os praticantes de fazerem apresentações de exercícios de agilidade e destrezas corporais nas ruas e praças públicas, 

com base no Código Penal da República. 

Apesar de ser reprimida e proibida, a capoeira passou de pai para filho, geração a geração. Sua prática e seus 

ensinamentos não se perderam e foram espalhados por todo o Brasil. 

Após a abolição, fatos importantes, como a introdução dos imigrantes no trabalho agrícola em substituição ao trabalho 

escravo, ocorreram na economia e na política do Império, no processo de desescravização. A capoeira, aos poucos, deixou de 

ser recriminada, fixando-se como expressão do folclore nacional e como um importante instrumento da cultura brasileira. 

No governo provisório de Getúlio Vargas (1934-1937), visando conquistar a simpatia do povo, foi liberada a expressão 

das manifestações populares, por meio de um convite feito ao capoeirista Manoel dos Reis Machado (Mestre Bimba) para uma 

apresentação no Palácio do Governo. 

Nessa época, esse ato teve um efeito valoroso, a capoeira perdia as características de luta marginal e vadiagem, e a 

popularização dessa cultura se firmava com a abertura da primeira academia de capoeira do mundo. Sobre esse assunto, Falcão 

(1995, p. 175) comenta que: “Com a criação da Capoeira Regional, Mestre Bimba conquista autoridades e profissionais liberais 

para conseguir e manter esta conquista; o referido Mestre retira a Capoeira do terreiro e a coloca em recinto fechado, nas 

academias, possibilitando a participação de camadas sociais superiores”.  
 

A partir daí, a capoeira vem se firmando como uma forma de expressão cultural popular enraizada na história do Brasil, 

“... vinculada a fatos e episódios da história do Brasil que, certamente, lhe concedem a peculiaridade de poder agregar, de forma 
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inter-relacionada, aspectos históricos, socioeconômicos e culturais que se refletem e se reatualizam na sua própria prática, 

dando-lhes novos sentidos e significados”. (FALCÃO, 2003, p. 69). 
 

 

Três principais estilos da capoeira 

A capoeira possui três estilos que se diferenciam nos movimentos e no ritmo musical de acompanhamento.  

1 - O estilo mais antigo, criado na época da escravidão, é a capoeira angola. As principais características desse estilo são: 

ritmo musical lento, golpes jogados mais baixos (próximos ao solo) e muita malícia.  

2 - O estilo regional, criado por Mestre Bimba, caracteriza-se pela mistura da malícia da capoeira angola com o jogo 

rápido de movimentos ao som do berimbau. Os golpes são rápidos e secos, e as acrobacias não são utilizadas.  

3 - Já o terceiro tipo de capoeira é o contemporâneo, que une um pouco dos dois primeiros estilos. Esse último estilo de 

capoeira é o mais praticado na atualidade. Porém, é importante ressaltar que capoeira é uma só: a capoeira de Angola, 

considerada a mãe dos outros estilos e mais próxima da capoeira jogada pelos escravos africanos.  

 

A propósito, você já consegue responder à questão inicial de nossa conversa? A capoeira é um jogo, uma luta ou 

uma dança? Pense um pouco e continue a leitura. 

 

BENEFÍCIOS DA CAPOEIRA 

Para que você compreenda a capoeira em seu contexto histórico-cultural e como uma das possibilidades da cultura 

corporal, é necessário avançar um pouco mais e conhecer os benefícios que ela traz, embora saibamos que você, 

provavelmente, já conheça alguns. 

Então, como usufruir dos benefícios da prática da capoeira? 

Quando observamos uma roda de capoeira com todo o seu “gingado”, suas acrobacias, seus movimentos rápidos e 

destreza, utilizadas na sua prática, inclusive o condicionamento físico e a flexibilidade necessárias, devemos observar toda a 

beleza desses movimentos e como os dois capoeiristas se compreendem, parecendo conversar por meio dos gestos dentro da 

roda. 

É importante entender que o envolvimento nesta prática poderá trazer muitos benefícios para a saúde e o 

desenvolvimento da cultura corporal, ampliando a compreensão da realidade sócio-histórica brasileira. Para aqueles que 

praticam a capoeira, a melhoria da autoestima ocorre pelo fato de que o corpo, de acordo com o grau de intensidade utilizado, 

poderá ficar mais delineado e forte.  

Vários golpes podem ser utilizados como forma de autodefesa e as rodas promovem a socialização.  

Cabe comentar ainda que, como a maioria das modalidades esportivas, a prática da capoeira proporcionará um bom 

condicionamento físico. Se realizada pelo menos três vezes por semana, durante aproximadamente uma hora, promoverá a 

queima de calorias, desenvolverá a força muscular, a resistência física e a flexibilidade dos praticantes. 

Assim, a vivência da cultura corporal nas aulas de capoeira, por meio dos movimentos lentos ou rápidos, comandados 

pela música representada pelo berimbau, pandeiro e atabaque, contribui para o desenvolvimento da capacidade aeróbica e 

anaeróbica dos praticantes. 

 

Agora, responda: afinal, a capoeira é um jogo, uma luta ou uma dança? 

Uma vez que você já sabe um pouco mais sobre esse elemento da cultura corporal, poderá analisar as contradições 

pelas quais a capoeira passou, ao longo dos anos, compreendendo como essa cultura se espalhou pelo Brasil e aumentou o 

número de praticantes que reconhecem seus benefícios. 

 

CURIOSIDADE 

 Em 26 de novembro de 2014, a UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura) 

declarou a roda de capoeira como um patrimônio imaterial da humanidade. De acordo com a organização, a capoeira 

representa a luta e a resistência dos negros brasileiros contra a escravidão durante os períodos colonial e imperial 

de nossa história.  

 O Dia do Capoeirista é comemorado em 3 de agosto. 

 


