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CAPA 

Desenho do próprio autor como forma de expressão de um dos fundamentos da tese, o down dentro da roda 
de capoeira numa relação com o outro (jogo narrativo) e a formação de mundo (perspectiva fenomenológica). 
Os corpos estão em diferentes posições corporais, nas diferentes formas de se movimentar e habitar o espaço 
e, portanto, ser e estar neste espaço, apropriar-se desse espaço, tornando-o um lugar próprio, neste caso, a 
roda de capoeira. Nesse sentido, a roda é um lugar a ser apropriado pelo down que, ao se apropriar, apropria-
se da totalidade da capoeira e a inclui no movimento de si. Os três berimbaus referem-se a uma representação 
da Capoeira Angola (N.A.). 
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Fico com a pureza da resposta das 
crianças  

É a vida, é bonita, e é bonita. 

Viver e não ter a vergonha de ser feliz, 

Cantar a beleza de ser um eterno aprendiz 

Eu sei que a vida deveria ser bem melhor e 
será 

Mas isto não impede que eu repita 

É bonita, é bonita, e é bonita 

E a vida? 

E a vida o que é, diga lá, meu irmão? 

Ela é batida de um coração? 

Ela é uma doce ilusão? 

Mas e a vida? 

Ela é maravilha ou sofrimento? 

Ela é alegria ou lamento? 

O que é o que é, meu irmão? 

Há quem fale que a vida da gente 

É um nada no mundo 

É uma gota, é um tempo 

Que nem dá um segundo 

Há quem fale que é um divino mistério 
profundo 

É o sopro do criador 

Numa atitude repleta de amor 

Você diz que é luta e prazer 

Ele diz a vida é viver 

Ela diz que melhor é morrer 

Pois amada não é 

E o verbo é sofrer. 

Celebremos o que temos de melhor, a 
vida.  

Viva a vida! Fico com a pureza das 
respostas das crianças, é a vida, é bonita, 

e é bonita.  
Viver e não ter a vergonha de ser feliz, 

cantar, e cantar e cantar a beleza de ser 
um eterno aprendiz.  

Eu sei que a vida deveria ser bem melhor e 
será,  

mas isso não impede que eu repita,  
é bonita, é bonita, e é bonita. 

 
O que é, o que é?  / Eterno Aprendiz  

 

[GONZAGUINHA, 1982] 
 

Fonte: SÍNDROME de Down (2018a). 

 Eu só sei que confio na moça 
 E na moça eu ponho a força da fé 

 Somos nós que fazemos a vida 

 Como der, ou puder, ou quiser 

 Sempre desejada por mais que esteja 
errada 

 Ninguém quer a morte 

 Só saúde e sorte 

 E a pergunta roda 

 E a cabeça agita. 

 Fico com a pureza das respostas das 
crianças 

 É a vida, é bonita, e é bonita 

 Viver e não ter a vergonha de ser feliz 

 Cantar, e cantar e cantar 

 A beleza de ser um eterno aprendiz 

 Eu sei que a vida deveria  

 Ser bem melhor e será 

 Mas isto não impede que eu repita 

 É bonita, é bonita, e é bonita. 
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RESUMO 

Esta pesquisa estuda o corpodown na experiência que acontece na roda de capoeira 
enquanto ser motrício, ou seja, o ser que se move com sentido e em busca de 
significado. A pesquisa baseia-se na perspectiva da Motricidade Humana do filósofo 
Manuel Sérgio, que tem suas raízes na Fenomenologia e na Corporeidade estudadas 
por Maurice Merleau-Ponty (SÉRGIO, 1991-2008; MERLEAU-PONTY, 2011). A 
pesquisa parte do pano de fundo fenomenológico-existencial para a compreensão do 
corpodown, uma existência que está enraizada em um mundo de sentido e significado. 
Os sentidos do movimento que se manifestam neste jogo nos permitem entender 
melhor os sentidos que eles têm na motricidade down e compreender, 
intencionalmente, melhor o seu comportamento. As análises e discussões propostas 
não seguem modelos quantitativos e empíricos, pois, metodologicamente, o enfoque 
foi hermenêutico-fenomenológico, ou seja, trata-se de aprofundar a manifestação do 
sentido em nossa própria maneira de ser intencional e de nos relacionarmos com o 
sentido das coisas (método fenomenológico). O jogo da capoeira oferece um discurso 
estético exemplar da existência-motriz e, nesse sentido, o objetivo desta pesquisa foi 
compreender, a partir de uma fundamentação hermenêutica, o sentido e significados 
que a capoeira possui para o corpodown. Ainda no que se refere à parte metodológica, 
levamos em conta as contribuições da Ciência Cognitiva desenvolvida por Francisco 
Varela (também fenomenólogo) com seu produtivo princípio de encarnação enativa 
(VARELA, 1996-2000). Isso nos permitiu traduzir para a linguagem escrita o sentido e 
o significado que a capoeira adquire para a existência do corpodown. Foram 
selecionados quatro jovens com Síndrome de Down (SD), que praticam capoeira há 
mais de 3 anos no grupo da Universidade Metodista de São Paulo (UMESP). A partir 
dos pressupostos da Motricidade Humana (MH) constituímos uma Matriz 
Compreensiva Fenomenológico-Hermenêutica (MCFH), núcleos de significações 
(NS) e seus respectivos aspectos orientadores da corporeidade motriz, que nos 
permitem abordar o corpodown em ação na roda de capoeira. As análises descritivas 
do corpodown motriz em confluência com minhas análises hermenêuticas e, ainda, 
com as narrativas-testemunhos de mães, permitiram, dentro dos limites deste tipo de 
análise, ampliar alguns horizontes de compreensão do sentido destes sujeitos com 
down praticantes de capoeira e, especialmente, compreender a importância 
fundamental dos estudos fenomenológico-hermenêutico (sem esquecer as 
contribuições empíricas) para a educação da existência down, relevância esta que se 
estende à Educação Física, e a Arte em geral. 
 

Palavras-chave: Motricidade Humana. Corporeidade. Ciência Encarnada. Capoeira. 
Síndrome de Down. 
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ABSTRACT  

This research studies the body-Down in its experience in the Capoeira Circle once one 
is Being-motricity, that is, the being that moves with significance and search for 
meaning. The research is founded in the perspective of the Human Motricity from the 
philosopher Manuel Sergio, whose work has its roots in the Phenomenology and in the 
notion of Embodiment studied by Maurice Merleau-Ponty (SÉRGIO, 1991-2008; 
MERLEAU-PONTY, 2011). The research takes upon the Existencial-Phenomenology 
to comprehend the body-down, one type of existence that is rooted in a World of 
meaning and significance. The meanings of the movement that are manifested in this 
game allowed us to have a better understanding of the meaning that they have in the 
Down’s own motricity and to comprehend better the intentionality that lies in their 
behavior. The analysis and the discussions that are in this content doesn’t follow the 
quantitative or empirical models and, methodologically speaking, its focus is 
Hermeneutic-Phenomenological, it is a question of deepening into the manifestation of 
meaning in our own manner of being intentional and of relating ourselves with the 
meaning of the things (phenomenological method).  The game of capoeira offers an 
exemplary aesthetic discourse of the existential-motricity and, in this sense, the 
objective of this research was to understand, from a hermeneutical foundation, the 
meaning and significance that capoeira possesses for the body-Down. Still regarding 
to the methodological part, we take into account the cognitive science contributions 
from Francisco Varela (also a phenomenologist), (VARELA, 1996-2000), in its 
productive principle of enactive incarnation. This allowed us to translate into the written 
language the sense and meaning that capoeira acquires for the existence of the body-
Down. Four young persons with DS who practiced capoeira for more than 3 years were 
selected in the group of the Methodist University of São Paulo. Based on the 
assumptions of the HM, we constituted a Comprehensive Phenomenological-
Hermeneutical Matrix (CPHM), nuclei of meanings (NM) and their respective guiding 
aspects of the driving corporeity that allow us to approach the body-Down in action on 
the Capoeira Circle. The descriptive analyzes of the body-Down’s own’s motricity 
interlaced with my hermeneutical analyzes and also with the narrative-testimonies of 
mothers allowed, within the limits of this type of analysis, to broaden the horizons of 
understanding the meaning of these subjects with Down who are capoeira practitioners 
and, especially, to understand the fundamental importance of phenomenological-
hermeneutic studies (without forgetting the empirical contributions) for the education 
of Down existence, relevance that extends to physical education, and art in general. 

Key-words: Human motricity, Embodiment, Incarnated Science, Capoeira and 
Down’s Syndrome. 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

ACMC  – Associação de Capoeira Menino Chorou  

ADID – Associação para o Desenvolvimento Integral do Down  

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

CA – Capoeira Angola 

CEPEC-SP – Centro de Estudos e Pesquisa Clínicas  

CEU – Centro Educacional Unificado  

CIA – Comunicação Interarterial  

CIV – Comunicação Interventricular  

CMH – Ciência da Motricidade Humana 

CR – Capoeira Regional 

DSAV – Defeito do Septo Atrioventricular  

EFe – Educação Física Escolar  

FBASD – Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down  

MCFH – Matriz Compreensiva Fenomenológico-Hermenêutica  

MH – Motricidade Humana  

N.A. – Nota do Autor da tese 

NANASA – Núcleo de Natação Adaptada de Santo André 

ND – Neurolinguística Discursiva  

NDSS – Sociedade Nacional da Síndrome de Down (NDSS, na sigla em 
inglês – National Down Syndrome Society) 

NS – Núcleo de Significações 

PPGE UMESP – Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade 
Metodista de São Paulo 

RIIMH – Rede Internacional de Investigadores em Motricidade Humana  

SD – Síndrome de Down  

 



11 

 

SECADI – Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e 
Inclusão  

SNC – Sistema nervoso central 

UNICASTELO – Universidade Camilo Castelo Branco  

USJT – Universidade São Judas Tadeu  

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 – Gestos e posturas do corpo na roda de capoeira...................................... 93   

Figura 2 – Mapa Mental I – os novos construtos que a América Latina 

necessita para o seu fazer epistêmico........................................................... 139 

Figura 3 – Mapa Mental II – Significados da “Investigação/Pesquisa 

Encarnada”................................................................................................................ 150 

Figura 4 – Mapa Mental III – Significados da “Investigação/Pesquisa 

Encarnada”................................................................................................................ 155 

Figura 5  Mapa Mental IV – As três dimensões do mapa (téorico, jogo e 

toque/canto)............................................................................................................ 282 

Figura 6  Mapa Mental V – Mapa da emergência das potencialidades da 

Motricidade Humana............................................................................................ 283 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

LISTA DE QUADROS E TABELAS 

Quadro 1 
– Diagnóstico clínico da Síndrome de Down baseado em 

características................................................................................................. 32 

Tabela 1 
– Patologias associadas à Síndrome de Down e sua 

prevalência....................................................................................................... 38 

Quadro 2 
– A comunicação satisfatória em relação à Síndrome de 

Down................................................................................................................... 45 

Quadro 3 

– Comparativo das diferenças genéricas entre as cosmovisões 

(visões de mundo) ameríndias, negras e ocidentais, na 

concepção de Trigo (2011)........................................................................ 140 

Quadro 4 

– Comparativo das características fundamentais e de 

diferenciação entre as orientações e modo de vida do Ocidente 

e Oriente, com base nas premissas de Trigo 

(2011)................................................................................................................. 142 

Quadro 5 

– Comparativo das características fundamentais e de 

diferenciação entre a Ciência Moderna e a Ciência Encarnada, 

com base nas premissas de Trigo 

(2011)................................................................................................................. 144 

Quadro 6 

– Os erros da história ocidental e novo paradigma, com base nas 

premissas de Trigo 

(2011)................................................................................................................. 147 

Quadro 7 

– Os princípios, características e principais autores do 

Conhecimento da Ciência Encarnada – Partes I a 

IV........................................................................................................................... 151 

Quadro 8 
– Síntese da Ciência-Conhecimento Encarnado e perspectiva de 

investigação............................................... 156 

Quadro 9 
– Perguntas acerca da enação a partir das concepções de Varela, 

Thompson e Rosch (1992)......................................................... 157 

Quadro 10 
– Matriz de Compreensão Fenomenológico-hermenêutica 

(MCFH) e os Núcleos de Significação (NS).......................................... 198 

 



13 

 

Quadro 11 

– Matriz Compreensiva Fenomenológico-hermenêutica, 

Núcleos de significação e seus aspectos orientadores da 

corporeidade motriz do down................................................................. 200 

Quadro 12 
– Análise da corporeidade motriz do Sujeito 1 – Partes I e 

II............................................................................................................................ 201 

Quadro 13 
– Análise da corporeidade motriz do Sujeito 2 – Partes I e 

II............................................................................................................................ 203 

Quadro 14 
– Análise da corporeidade motriz do Sujeito 3 – Partes I e 

II............................................................................................................................ 205 

Quadro 15 
– Análise da corporeidade motriz do Sujeito 4 – Partes I e 

II............................................................................................................................ 207 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



14 

 

 
 
 
 
 

SUMÁRIO 

 CONSIDERAÇÕES INICIAIS.......................................................................... 18 

 INTRODUÇÃO..................................................................................................... 19 

 CAPÍTULO I  

1 
TRISSOMIA 21: OUTROS HORIZONTES DE COMPREENSÃO PARA O 

CORPODOWN NO SÉCULO XXI...........................................................................  

1.1. Historicidade e genética da Síndrome de Down: fenótipo, aspectos 

gênicos, cognitivos e sociais do corpodown.............................................................. 28 

1.2 Aprendizagem, linguagem e SD: novos horizontes educativos e 

potenciações do corpodown............................................................................................ 42 

1.3 Do fenótipo à fenomenologia: por uma nova compreensão sobre o 

corpodown............................................................................................................................... 46 

 CAPÍTULO II  

2 

MOTRICIDADE HUMANA, COPOREIDADE E FENOMENOLOGIA: 

“TRISSOMIA” EPISTEMOLÓGICA COMO BASE PARA UMA REFLEXÃO 

ACERCA DO CORPODOWN E DA 

CAPOEIRA................................................................................................................. 55 

2.1 A motricidade humana: um giro epistemológico na compreensão do ser 

humano como ser motrício (o down que se move na 

roda)........................................................................................................................................... 56 

2.2 Corporeidade – o sensível como desdobramento do mundo: por uma 

fenomenologia do corpo.................................................................................................... 62 

2.3 A perspectiva de corpo próprio em Merleau-Ponty.............................................. 72 

2.4 Fenomenologia, linguagem e formação de mundo: do mundo empírico ao 

mundo fenomenológico............................................................................................... 76 

   

 



15 

 

CAPÍTULO III 

3 
FENOMENOLOGIA, HERMENÊUTICA E CAPOEIRA: EM BUSCA DE 

SENTIDOS EMERGENTES..................................................................................... 84 

3.1 Capoeira e suas tradições estéticas: em busca de uma narrativa corporal 

como expressão poética.....................................................................................................  85 

3.2 Capoeira como jogo afro-motrício: por uma motricidade afro-

brasileira................................................................................................................................... 96 

3.3 O jogo da capoeira como jogo narrativo: a roda como lugar de 

encontro.................................................................................................................................... 104 

3.4 O corpodown e a roda de capoeira como lugar do ser motrício ..................... 109 

3.5 Práxis criadora, capoeira e educação motrícia: por outro modo de ser e 

estar na roda........................................................................................................................... 116 

 CAPÍTULO IV  

4 CIÊNCIA ENCARNADA: POR UMA EPISTEMOLOGIA E UMA 

PEDAGOGIA ENATIVA.......................................................................................... 135 

4.1 Do sentido sensível ao sentido significado na roda de capoeira: 

encarnação de sentidos...................................................................................................... 165 

 CAPÍTULO V  

5 

MOTRICIDADE HUMANA E METODOLOGIA DA CIÊNCIA ENCARNADA: 

UMA EXPERIÊNCIA VIVIDA COM O DOWN NA 

CAPOEIRA................................................................................................................. 176 

5.1 A Narrativa autobiográfica: experiências vividas com a Capoeira Angola e 

Regional.................................................................................................................................... 177 

5.1.1 A narrativa autobiográfica com a motricidade da Capoeira Regional........... 184 

5.1.2 Historicidade encarnada com a motricidade da Capoeira Angola................... 186 

5.1.3 

Historicidade encarnada com o ensino da capoeira para o corpodown: a 

práxis da capoeira como uma pedagogia emergente e 

inclusiva.................................................................................................................................... 187 

5.1.4 A narrativa do corpodown na roda............................................................................... 188 

   

 



16 

 

5.1.5 Práxis da capoeira angola e regional: propostas pedagógicas para o ensino 

da capoeira para o corpodown................................................................................ 190 

5.2 Fenomenologia-Hermenêutica da Capoeira: abrindo novos horizontes de 

compreensão........................................................................................................................... 191 

5.2.1 Hermenêutica da Capoeira Angola e sua relação com o down......................... 194 

5.2.2 Hermenêutica da Capoeira Regional e sua relação com o down...................... 196 

5.4 Construção da matriz compreensiva fenomenológico-hermenêutica 

(MCFH) como proposta metodológica: hermenêutica do gesto na roda de 

capoeira..................................................................................................................................... 197 

5.5 As narrativas das mães: entrelaço das minhas descrições e das vozes que 

gritam por uma sociedade inclusiva............................................................................. 209 

5.6 Discussão e análise da matriz fenomenológico-hermenêutica e das 

narrativas das mães............................................................................................................. 210 

5.6.1 Discussão da MCFH e da narrativa da mãe do Sujeito 

1.................................................................................................................................................... 210 

5.6.2 Discussão da MCFH e da narrativa da mãe do Sujeito 

2.................................................................................................................................................... 211 

5.6.3 Discussão da MCFH e da narrativa da mãe do Sujeito 

3.................................................................................................................................................... 213 

5.6.4 Discussão da MCFH e da narrativa da mãe do Sujeito 

4.................................................................................................................................................... 214 

   

6 

FINAL DO JOGO: A TESE COMO RESSONÂNCIA DAS EXPERIÊNCIAS 

SENSÍVEIS (VIVIDO) COM A REFLEXÃO TEÓRICA, A CIÊNCIA 

ENCARNADA - CONSIDERAÇÕES 

FINAIS........................................................................................................................ 217 

 REFERÊNCIAS.......................................................................................................... 224 

 LISTA DE REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES............................................... 241 

 GLOSSÁRIO DE MOTRICIDADE HUMANA....................................................... 247 

 APÊNDICES............................................................................................................... 250 

 

 



17 

 

 APÊNDICE A – As tradições da capoeira angola e capoeira 

regional.......................................................................................... 250 

 APÊNDICE B – Modelo do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido................................................................................... 252 

 APÊNDICE C – Narrativa das mães dos sujeitos com síndrome de 

Down participantes do “Projeto Encontros na Roda” 

Universidade Metodista de São Paulo (UMESP)..........  253 

 APÊNDICE D – Narrativa das outras mães dos sujeitos com 

síndrome de West e SD participantes do “Projeto 

Encontros na Roda” Universidade Metodista de São 

Paulo (UMESP)............................................................................ 261 

 APÊNDICE E – Filmes com narrativas da síndrome de down............... 264 

 APÊNDICE F – Instituições relacionadas à síndrome de 

Down............................................................................................... 266 

 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES................................................................. 267 

 1 Narrativa autobiográfica do autor: os caminhos 

percorridos................................................................................................................... 267 

 2 A práxis criadora: encontro comigo mesmo nas montanhas da 

Colômbia....................................................................................................................... 275 

 3 A fenomenologia dos colibris............................................................................... 277 

 4 Construção do mapa narrativo-fenomenológico......................................... 279 

 5 Cartografias epistemológicas: narrativa da construção dos 

mapas............................................................................................................................. 281 

 5.1 A capoeira na perspectiva do paradigma da motricidade 

humana.......................................................................................................................... 282 

 5.2 A capoeira na perspectiva do paradigma cartesiano................................. 285 

 5.3 A capoeira na perspectiva da síntese dos paradigmas.............................. 285 

 

 



18 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O berimbau1 tocou: começou o jogo 

 

Eu, que sou cega, posso dar uma sugestão 

aos que veem - um conselho àqueles que deveriam 

fazer completo uso do dom da vista: servi-vos dos 

vossos olhos como se amanhã fôsseis cegar. O 

mesmo princípio é válido para o restante dos 

sentidos. Ouvi a música das vozes, o canto de uma 

ave, os poderosos acordes de uma orquestra, como 

se amanhã fôsseis vítimas da surdez. Tocai em tudo 

que desejais tocar, como se amanhã viésseis a ficar 

privado da faculdade do tato. Aspirai o perfume das 

flores, saboreai com deleite os vossos alimentos, 

como se amanhã perdêsseis o olfato e o paladar. 
 

[Helen Keller, 2018] 

 

A leitura do livro de Hellen Keller, “El mundo donde vivo” (1945/2012), brotou 

como “música em meus olhos”. Suas mensagens como desdobramentos de suas 

experiências encarnadas, fizeram-se tão autênticas e poderosas, que pude 

compreender, a partir de Hellen Keller, o poder transformador das palavras, talvez 

pela maneira como ela as construiu, com o corpo.  

 

Los ojos no pueden decirle a la mano: 

"No tengo necesidad de ti." ¡Bendita, pues, sea la 

mano! ¡Y tres veces benditas las manos de todos 

los trabajadores de la Tierra!  
 

[Helen Keller, 2018] 

 

                                                           

1 Desenho do próprio autor. Berimbau com a verga (madeira envergada) é representada por um arco-íris e a 
cabaça (caixa de ressonância) é representada pela imagem do mundo. A ideia da verga como arco-íris funda-se 
na cultura yorubá, na qual o arco-íris representa o mensageiro divino na figura do Orixá Oxumaré, que liga o céu 
a terra. Na cultura nagô Oxumaré é mobilidade, uma das suas funções é a de dirigir as forças responsáveis pelo 
movimento. Já, a ideia da cabaça como mundo fundamenta-se na perspectiva fenomenológica da linguagem 
como formação de mundo (BERIMBAU, 2018). 

Eduardo Okuhara Arruda 
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1 INTRODUÇÃO 

Mãos à Obra – Esta pesquisa tem como alicerce teórico a corporeidade, 

substrato onde a motricidade habita e se faz presença no mundo em busca de sentido. 

Assim, antes de discorrermos sobre o tema do corpo e da motricidade, faço minha 

reverência a uma autêntica encarnação dessas temáticas, Hellen Keller, em seguida, 

a Merleau-Ponty. 

A problemática orientou-se por meio da seguinte questão: “Pode a roda de 

capoeira constituir-se como fonte de sentidos2, de modo que o down3 possa se 

apropriar, a partir do sensível, de sentidos significados, alterando sua dinâmica de 

vida social, potencializando sua motricidade e, por conseguinte, sua 

existencialidade?”. 

O objetivo desta pesquisa foi compreender, a partir de uma fundamentação 

hermenêutica, os sentidos e significados que a capoeira possui para o corpodown e, 

nesse sentido, pensar uma capoeira como práxis inclusiva e, portanto, a roda como 

lugar de convivência a partir da motricidade, confluência de sentidos e 

desenvolvimento das potencialidades humanas.  

Esta pesquisa funda-se numa narrativa que se relaciona ao “Projeto Práxis – 

Encontros na roda de capoeira”, inicialmente “Capoeirando na Metô”, vinculado ao 

Núcleo de Formação Cidadã da Universidade Metodista de São Paulo, até 2016, 

tendo como perspectiva a inclusão social, projeto que atuei durante 15 anos, 

ensinando capoeira para pessoas com Síndrome de Down (doravante SD) e, nesse 

processo, reinventando-me, permanentemente, em busca de uma práxis pedagógica 

                                                           
2 A palavra sentido é aqui designada com maior abrangência semântica, pois seu significado implica, em muitas 
línguas, não apenas ao sensível de natureza perceptiva (os sentidos sensoriais), mas o sentido que se refere a 
sentimento, o sentido de direção e, ainda, o sentido significado, isto é, sentido enquanto conhecimento (N.A.). 

3 Optamos pela utilização da palavra down (no singular) ou downs (no plural) sem o uso da palavra “síndrome”, 
uma vez que, tal expressão já está socialmente estigmatizada, constituindo, portanto, um clichê em vista do 
desgaste semântico. A despeito de o termo ser utilizado pelos órgãos e autoridades que classificam doenças e 
síndromes – na classificação internacional de doenças / CID-10, a síndrome de down tem o código Q-90, 
referindo-se a malformações, deformidades e anomalias cromossômicas (CID-10, 2018). O termo síndrome 
comumente remete à ideia de incapacidade e, portanto, o próprio termo já carrega em si um aspecto semântico 
excludente. Tendo em vista os fundamentos teóricos desta pesquisa, marcados pela corporeidade, 
compreendemos a Trissomia do Cromossomo 21 como um modo próprio de condição existencial que, apesar de 
algumas características genéticas definidas, como qualquer ser humano pode apropriar-se de experiências 
vividas e incluir na sua própria motricidade (N.A.). 
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inclusiva. 

A pesquisa também se justifica, na medida em que, conforme consulta 

realizada em 30 de março de 2018, nas bases científicas de dados, utilizando 

inicialmente a palavra-chave síndrome de down e, posteriormente, as palavras-chave 

síndrome de down e motricidade e síndrome de down e motricidade corporeidade, os 

resultados obtidos4, não selecionada a opção de filtro, sugerem que há um número 

expressivo de pesquisas sobre a SD, no entanto, poucas pesquisas que relacionam a 

SD com o campo da motricidade e/ou corporeidade. Embora não tenhamos realizado 

uma investigação mais aprofundada sobre as pesquisas encontradas, o resultado 

sugere uma grande quantidade de pesquisas com enfoque empírico. 

A pesquisa realizada no site oficial da Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE), na mesma data, permitiu identificarmos que há três linhas de 

pesquisas: (1) Cognição e ciências comportamentais com 19 pesquisas em 

andamento; (2) Triagem neonatal, com 7 pesquisas e, por fim, (3) Biologia molecular 

e genética, com 1 pesquisa. Não tivemos acesso aos aspectos metodológicos, apenas 

ao título das pesquisas que sugerem um enfoque de natureza empírica, pelo menos 

a grande maioria (APAE, 2018).  

A despeito da importância das pesquisas de enfoque empírico, as pesquisas 

com enfoque fenomenológico são imprescindíveis para ampliar novas possibilidades 

metodológicas e, ainda, abrir outros horizontes de compreensão acerca do corpodown 

na sua relação com processos educacionais, sociais e culturais. 

Desse modo, considerada a histórica tradição cartesiana e empírica de 

produção científica, esta pesquisa, dentro dos seus limites, pretende encaminhar uma 

discussão sobre o corpo na capoeira e, ainda, a roda de capoeira como lugar de 

                                                           

4 Dialnete: 1.532 pesquisas encontradas com a palavra SD; apenas 1 pesquisa relacionando SD e 
corporeidade/motricidade. Portal Regional da BVS (Bireme): 32461 pesquisas encontradas, apenas 20 pesquisas 
relacionadas com SD e corporeidade/motricidade. Pubmed: 5.140 pesquisas encontradas, nenhuma pesquisa 
relacionada com SD e corporeidade/motricidade. Scielo: 619 pesquisas encontradas, apenas 5 pesquisas 
relacionadas com SD e corporeidade/motricidade (N.A.). 
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desenvolvimento humano5, a partir de uma educação motrícia6, especificamente, a 

capoeira. 

A perspectiva fenomenológica, em especial, a de Merleau-Ponty, 
contrapõe-se à lógica linear, que considera o corpo como um conjunto 
de partes distintas entre si, submisso às análises empiristas, 
apresentado em uma análise existencial, que considera o corpo a 
partir da experiência vivida ou como modo de ser no mundo. Para o 
conhecimento do corpo, não basta dividi-lo em partes ou funções, 
mesmo reconhecendo a contribuição que as diferentes 
especializações trouxeram para tal compreensão (NÓBREGA, 2010, 
p. 47). 

É a partir da corporeidade que se discutirá o corpodown7 na capoeira, bem 

como os paradigmas emergentes para pensar a inclusão. A inclusão, enquanto 

paradigma emergente na sociedade atual vislumbra a construção e a transformação 

dos espaços em um ambiente mais humanizado, onde haja a ressignificação de 

concepções e práticas pedagógicas. A SD tem representado um tema socialmente e 

politicamente recorrente com ampliação das discussões sociais. Não obstante, a 

inclusão do corpodown tem suscitado debates acalorados desde os anos de 1990, 

bem como a busca pela qualificação de educadores e educadoras na relação com 

esses corpos nos mais variados segmentos (CORRÊA, 2009). 

Faz-se necessário explicitar que esta tese não abordará com profundidade as 

questões que envolvem aspectos empírico-desenvolvimentistas do corpodown, com 

enfoques anátomo-fisiológicos, neurológicos ou cinesiológicos, ou mesmo sobre uma 

psicologia comportamentalista, uma vez que essas abordagens, em que pese suas 

contribuições, nos impulsionam, muitas vezes, a uma visão biológica do ser humano 

e, portanto, o enfoque que fundamentará a pesquisa é de natureza fenomenológica. 

                                                           

5 Processo contínuo e imprevisível de construção do ser humano, como espécie e como indivíduo, que ocorre na 
dialética entre natureza e cultura, referindo-se à totalidade complexa que se expressa como motricidade, 
afetividade e cognição, envolvendo como constituinte a práxis orientada para os valores, a exemplo da busca de 
condições de existência material e espiritual dignas para todos os seres humanos, ampliação da liberdade de 
pensamentos, sentimentos e expressão critico-criativa e a promoção da solidariedade e do respeito à alteridade 
(KOLYNIAK FILHO, 2003, p. 47). 

6 Intervenção pedagógica a partir da motricidade. A motricidade como meio de desenvolvimento humano em 
todas e cada uma das suas condições conscientes de vida. O propósito é o ser humano, não as suas ações (estas 
são os meios) – (KOLYNIAK FILHO, 2003, p. 48). 
7 Considerando o referencial teórico desta pesquisa, além do termo Síndrome de Down, optamos por utilizar a 
expressão corpodown juntando as palavras, tendo em vista esta tese ter como fundamento a corporeidade e, 
dessa maneira, partimos da concepção de que as características comuns ao down apenas podem se manifestar 
no corpo. E, ainda, ao fazer referência ao termo corpo não estamos referenciando apenas o corpo orgânico, tão 
só físico, mas ao corpo próprio, ao modo de ser e estar no mundo de cada sujeito, aqui nessa pesquisa, o down 
(N.A.). 
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Voivodic e Storer (2002) destacam que há socialmente uma dificuldade para 

lidar-conviver com as diferenças, pois, historicamente, o padrão social foi tecido na 

rede de ideologias preconcebidas a respeito da deficiência como doença e essas, por 

sua vez, têm influenciado as relações sociais, bem como atitudes e interações 

estabelecidas com crianças com algum tipo de deficiência. Nesse sentido, é preciso 

que haja um amplo e contínuo esclarecimento acerca das potencialidades desses 

corpos com necessidades educacionais para que, assim, seja possível a produção de 

pedagogias emergentes e mudanças paradigmáticas no âmbito socioeducacional, 

cultural e político. 

Sendo assim, se a escola é espaço privilegiado para uma práxis inclusiva, há 

também outras formas e espaços que devem assegurar a inclusão social. Todavia, 

para que isso ocorra, efetivamente, é urgente uma mudança paradigmática, uma 

reinterpretação da representação mecanicista e determinista da deficiência. Isso 

implica, portanto, na superação da concepção de um padrão de corpo, estético ou 

funcional, pois se compreende que sempre houve e sempre haverá diferenças 

genéticas e culturais. No entanto, é preciso compreender que, para além de uma 

leitura determinista da deficiência, há potencialidades humanas a serem 

desenvolvidas e, ainda, um projeto existencial dinâmico com muitas possibilidades 

humanas (PACHECO; OLIVEIRA, 2011). 

A estereotipação ideológica que muitos têm a respeito do corpodown é 

resultado de um processo histórico determinista, que responsabiliza a deficiência 

orgânica pelas dificuldades de aprendizagem e desenvolvimento desses corpos. Isso 

porque, durante muito tempo, as informações a respeito da SD eram substantivadas 

pela visão empírica da medicina mecanicista, que se utilizava de testes de inteligência 

(QI) para distinguir aqueles que estão aptos dos inaptos (GONZÁLEZ; GONZÁLEZ, 

2007). Com isso, reproduziram-se, social e historicamente, ideologias eugênicas que 

definiam “cientificamente” raças superiores. 

Na direção de uma perspectiva empírico-determinista, quando crianças 

apresentavam um desenvolvimento específico, com maior ou menor grau de condição 

cognitiva, prognosticavam-se variações da SD e não se levava em conta a ausência 

ou a presença de estímulos socioculturais durante o desenvolvimento dessa criança 

(PACHECO; OLIVEIRA, 2011). 

Para Silva e Kleinhans (2006), desde que haja orientação, e os estímulos façam 

parte da vida social e cotidiana das crianças com down, o desenvolvimento transborda 
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de alguma forma.  

À vista disso, faz-se emergente olhar o humano a partir de uma perspectiva 

epistemológica integrativa, pois, se continuarmos partindo de um olhar redutor e 

disjuntivo, o humano, segundo Morin (2001, p. 48) “[...] continua esquartejado, partido 

como pedaços de um quebra-cabeça ao qual falta uma peça” O autor elucida que: 

[...] Aqui se apresenta um problema epistemológico: é impossível 
conceber a unidade complexa do ser humano pelo pensamento 
disjuntivo que concebe nossa humanidade de maneira insular, fora do 
cosmos que o rodeia, da matéria física e do espírito do qual somos 
constituídos, bem como pelo pensamento redutor, que restringe a 
unidade humana a um substrato puramente bio-anatômico. 
Paradoxalmente assiste-se ao agravamento da ignorância do todo, 
enquanto avança o conhecimento das partes (MORIN, 2001, p. 48). 

Nesse sentido, em busca de uma episteme emergente, para além de 

concepções empíricas historicamente enraizadas nas Ciências, na Educação Física 

e, por desdobramento histórico, na cultura corporal do movimento8, buscou-se abordar 

a Motricidade Humana como campo epistemológico para fundamentar a capoeira 

como educação motrícia para a melhora existencial9 do down contando com o devido 

rigor científico e acadêmico necessário. 

Em vista do exposto, a presente tese foi pensada e estrategicamente 

organizada em cinco capítulos, com o objetivo de comportar a abordagem do tema e  

seus desdobramentos, de forma lógica e condizente com a metodologia selecionada 

para o estudo, bem como com o devido aporte teórico que a substancie e forneça 

subsídios para a análise da pesquisa desenvolvida com quatro jovens com SD, na 

busca da construção de novos conhecimentos ou, ao menos, propiciando um novo 

olhar para as questões por ela discutidas. 

 O primeiro capítulo tem como enfoque a discussão sobre a SD, desde a sua 

configuração genética à suas condições psicossociais. Pretendemos, a partir de um 

rigoroso levantamento de alguns estudos científicos e leituras sobre a temática, bem 

                                                           

8 A expressão cultura corporal do movimento é amplamente utilizada na área da Educação Física. Faz referência, 
conforme a BNCC, ao conjunto das práticas corporais integradas ao currículo da Educação Física como as 
brincadeiras e jogos, os esportes, as danças, as lutas e as ginásticas e, ainda, esportes de aventura, atividades 
aquáticas e exercícios de condicionamento físico (BRASIL, 2017). 

9 É comum encontrarmos na literatura da Educação Física expressões ordinariamente empregadas como: 
melhora no desenvolvimento motor; melhora na qualidade de vida; promoção de saúde; desenvolvimento 
integral entre outras terminologias. No entanto, a nosso ver, na maioria das vezes, essas expressões são usadas 
inadvertidamente, uma vez que não comprovam essas melhoras e, ainda, os dados empíricos revelam apenas 
resultados objetivos, especialmente, no campo das capacidades físicas. Dessa maneira, a partir da corporeidade, 
será usada aqui a expressão melhora existencial, onde a existência de cada ser ganha mais significação e sentido 
e, por conseguinte, gera atitudes mais positivas em relação à vida (N.A.). 
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como a revisão de documentos do Ministério da Saúde sobre a síndrome, apresentar 

caracterizações inerentes a SD nos seus aspectos biológicos, psicossociais e 

cognitivos e, ainda, compreender os processos de aprendizagem destes sujeitos e, 

dessa forma, ampliar os horizontes de compreensão sobre possibilidades 

educacionais que auxiliem no desenvolvimento do corpodown. 

 No segundo capítulo sinalizamos nossa opção epistemológica que auxiliará na 

fundamentação teórico-metodológica da pesquisa. A Motricidade Humana (doravante 

MH), do filósofo português Manuel Sérgio, a Corporeidade de Merleau-Ponty e a 

Fenomenologia na compreensão da formação de mundos, constituem o que estamos 

denominando, fazendo uso da licença poética, “Trissomia Epistemológica”. A 

Motricidade Humana nos auxiliará no corte epistemológico, isto é, a transição do 

enfoque empírico para o enfoque fenomenológico na compreensão do movimentar-se 

humano, ou seja, o movimento humano não é uma ação mecânica, uma ação 

mecânica do sistema locomotor e, por conseguinte, um deslocamento do corpo no 

espaço, mas uma ação que existencializa o ser humano, que o faz sentir a vida, onde 

se presentificam sentidos, emoções e sensações corporais das mais complexas. 

 Cabe ressaltar, que atuo como professor há 15 anos no Ensino Superior, 

especificamente, no curso de graduação em Educação Física10, tanto na Licenciatura 

como no Bacharelado. Tenho, ao longo destes anos, notado o quão os currículos são 

demasiadamente cartesianos, com enfoques biológicos e, ainda, profundamente 

voltados às concepções esportivizadas e desenvolvimentistas, tendo como maior 

expressão da herança cartesiana a divisão de aulas teóricas que trabalham a mente 

e as aulas práticas onde se trabalha o corpo. Nesse sentido, vale analisar, como 

destaca Feitosa (2010), as bases que constituíram a Educação Física. 

A Educação Física, bem como todas as suas atividades adjacentes, 
nasceu sob orientação das ciências naturais e tornou-se representante 
das apologias do racionalismo. E ao longo do seu processo de 
evolução e de consolidação, serviu-se do dualismo vigente, manifesto 
na separação das duas realidades ontológicas: a res extensa (o corpo) 
e a res cogitans (alma). Essa separação dificultou as relações 
interativas e comunicativas entre o sensível e o inteligível, o sujeito e 
o objeto, os saberes teóricos e os fazeres práticos, uma vez que  a 
Educação Física se apropriou do físico tão-só, ficando reduzida a uma 
mera área de atividades, muitas vezes com um fim em si mesma 

                                                           

10 A Educação Física, historicamente, construiu suas bases teóricas numa ciência positivista, num modelo médico-
higienista. Essas concepções de natureza positivista, biomédica, cartesiana, ainda estão muito presentes em 
nossa área. Pensar num ser humano que se movimenta, sem pensar na sua dimensão interior, como consciência 
e emoção, e sem pensar na sua relação com o mundo, nos remeteria a uma prática reducionista (ARRUDA, 2014, 
p. 16). 
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(FEITOSA, 2010, p. 377, grifo nosso). 

No tocante às pesquisas, em especial nas instituições privadas, em sua maioria 

são de enfoque tradicional11, portanto, de natureza quantitativa, onde se pretende 

medir potencialidades físicas e mensurações anátomo-fisiológicas e metabólicas. 

Nesse sentido, cabe ressaltar que nesta pesquisa o movimento não será 

abordado a partir de uma perspectiva clássica, com uma lógica que se constitui em 

desdobramentos da metafísica cartesiana, na decifração do mundo a partir da 

objetividade da razão, onde as explicações em torno do movimento humano são 

reduzidas aos princípios da mecânica, que restringe a compreensão do movimento 

pelo deslocamento do corpo no espaço, na objetivação do humano e de suas relações, 

negando o sujeito, a subjetividade e seu contexto, como também a cultura e seus 

símbolos (NÓBREGA, 2009).  

Em que pese à validação destas pesquisas, não se considera a subjetividade 

dos sujeitos na sua interpretação do ambiente, das relações sociais, dos processos 

históricos e culturais e mesmo das suas ações no campo da cultura corporal do 

movimento, o que, a meu ver, tem circunscrito o campo da Educação Física à esfera 

biológica e esportiva e, com isso, são tímidas as contribuições crítico-filosóficas e, 

desse modo, pouco se contribui com propostas de mudança no âmbito social, político, 

educacional e cultural. 

Voltemos ao percurso da pesquisa, o terceiro capítulo tem como enfoque, a 

partir de uma fenomenologia hermenêutica, fazer emergir outros sentidos à capoeira, 

para além dos sentidos empíricos e performáticos, mas abre-se para sentidos 

poéticos, de modo que o corpo assume uma linguagem poética, enquanto 

expressividade sensível e criatividade na roda. Vale ressaltar que as intervenções 

sobre o corpo ao longo da história têm se configurado como intervenções 

disciplinadoras12 que instrumentalizam o corpo, seja para produção, seja para o 

enquadramento às ideologias do corpo com fins competitivos ou estéticos.  

                                                           

11 Enfoque tradicional da ciência e da filosofia é aqui entendido como campo de conhecimento que confere ao 
sujeito a condição de ego ou razão, epicentro do conhecimento, fonte de sentido significação, onde o corpo e os 
sentidos sensíveis operam como componentes periféricos e acessórios, ou até mesmo, como na visão cartesiana, 
dispositivos que impendem o racional e, ainda, perspectivas clássicas que enfocam o objeto nele mesmo e não 
consideram a subjetividade na relação com o objeto (N.A.). 

12 Foucault denuncia o corpo submetido ao poder nas instituições, prisões, manicômios, fábricas e 
escolas. O corpo submetido à repressão, à disciplina, à vigilância e ao controle. O controle do corpo 
pelo poder é uma forma de submissão eficaz para fabricar corpos dóceis, utilizando técnicas minuciosas 
de intervenção sobre os corpos (FOUCAULT, 1991). Cf. FOUCAULT, M. Vigiar e Punir: Histórias das 
violências nas prisões. 9. ed. Trad. Lígia Vassalo. Petrópolis: Vozes, 1991. 
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As intervenções sobre o corpo aconteceram de forma fragmentada, 
fragmentando-se igualmente a vivência consigo mesmo e com o outro. 
O corpo fragmentado foi analisado por diversos autores como 
Foucault, Baudrillard, Deleuze, Guatari, Serres e outros, empenhados 
na descrição da desarmonia corporal, do corpo dividido [...]. Essa ação 
disciplinadora se constitui numa forte referência para o esporte e para 
as práticas corporais de um modo geral, considerando-se o 
adestramento do corpo para fins competitivos no mundo esportivo e 
na sociedade (NÓBREGA, 2010, p. 27) 

Neste capítulo pretendemos propor uma discussão no sentido de valorizar as 

tradições africanas que se presentificam na capoeira, bem como aspectos da tradição 

oral, percepção integrativa da realidade, corpo como expressão e linguagem e o 

sentido comunitário da roda. Por fim, a roda como lugar de encontro e potencialização 

de disposições humanas, como construir sentidos, ressignificando o sentido de atuar 

na roda, da negação para a afirmação do outro.  

Já, o quarto capítulo, tem como foco a ciência encarnada como nossa opção 

teórico-metodológica, a partir de uma ontologia da linguagem do sociólogo Echeverria 

(2003), que torna possível compreendermos como a linguagem é imprescindível na 

constituição do ser humano e, ainda, o quão a linguagem é ação e, potencialmente, 

ação transformadora.  

A partir do entrelaçamento dos estudos das ciências cognitivas, do enatuar13 

de Francisco Varela com a perspectiva da fenomenologia da percepção de Merleau-

Ponty, o capítulo abordará a cognição como emergência de uma intepretação ativa da 

realidade por meio da percepção, isto é, nossas percepções sensoriais não reagem 

aos estímulos do ambiente de forma causal, estímulo-resposta, como se o corpo fosse 

apenas um mecanismo fisiológico, mas interpretamos o ambiente a partir de nossa 

história, de nossas vivências e, portanto, nossa cognição é o resultado da nossa 

vivência, da nossa corporeidade e presença encarnada no mundo.  

 O quinto e último capítulo apresenta o caminho metodológico, a minha 

experiência vivida com a capoeira, seja na roda de capoeira, ao longo de quase 30 

anos, seja na pedagogia da capoeira, como educador nas várias instituições 

educacionais que atuei ao longo destes 15 anos, construindo e reconstruindo 

                                                           

13 A ação de interpretar pode ser entendida como “enatuar” ou “fazer emergir” o sentido a partir de uma rede 
de relações das quais participam o corpo, a linguagem, a história social, enfim, o que sintetiza como 
corporeidade. Se o interpretar está necessariamente arraigado à nossa corporeidade biológica, ele é vivido e 
experimentado dentro de um domínio de ação consensual e de história cultural (MARASCHIN; CHASSOT; 
GORCZEVSKI, 2018). Cf. MARASCHIN, C; CHASSOT, C. S.; GORCZEVSKI, D. Saberes e práticas de oficineiros: análise 
de uma cognição situada. Psico, v. 37, n. 3, p. 287-296, set-dez, 2006. 
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sentidos, permanentemente.  

 O capítulo com enfoque metodológico fenomenológico14 também apresentará a 

construção das matrizes de compreensão fenomenológico-hermenêutica, a fim de 

permitir a captação dos sentidos, a partir da motricidade dos sujeitos destas pesquisas 

e das narrativas das mães e, dessa forma, abrir um horizonte de compreensão da 

capoeira em relação ao down. 

 Por fim, a roda de capoeira será apresentada como lugar de formação de 

mundos e de formação de movimentos. Lugar de múltiplas percepções e, assim, 

estamos nos convencendo de que o jogo da capoeira é, antes de tudo, jogo de 

percepção e, nesse sentido, a roda é o lugar onde emergem sentidos a partir de uma 

dinâmica intersubjetiva, onde o outro é que dá o sentido às minhas ações motrícias.  

Espero com esta pesquisa traduzida em códigos linguísticos, a escrita, poder 

gerar na experiência da leitura mais do que uma experiência intelectual, mas uma 

experiência sensível, ou seja, tocar as palavras com os olhos e saborear as 

mensagens cognitivamente, afinal é o corpo todo que está envolvido nessa 

experiência visual. 

As melhores e as mais lindas coisas do 

mundo não se podem ver nem tocar. Elas devem ser 

sentidas com o coração. 
 

[Helen Keller, 2018] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

14 A fenomenologia enquanto método descritivo dos fenômenos pressupõe um pensamento acariciante, que 
pouco se importa com a ilusão da verdade, que não propõe um sentido definitivo das coisas e das pessoas, mas 
que se empenha sempre em manter-se a caminho. No sentido, estrito, trata-se de um método erótico, 
enamorado pela vida e que se empenha em mostrar sua fecundidade (MAFFESOLI, 1996 apud NÓBREGA, 2010). 
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CAPÍTULO I 

 

TRISSOMIA 21: OUTROS HORIZONTES DE COMPREENSÃO PARA 

O CORPODOWN NO SÉCULO XXI 

 

Muito já vi no mundo 
O bem de beijos com o mal 
O mal fazendo do bem 
Só um jeito de ser legal 
Aprovado pela lei 
Tudo em nome do social 
Mas os meus versos de agora 
Não querem atropelar trem 
Só peço à natureza 
Com a força que ela tem 
Que esses versos virem gritos:  
Não vamos excluir ninguém! 
Mas em meio a tudo isso 
Meu leitor, quero dizer: 
Que esses versos de cordel, 
Que você começou a ler. 
Não foi só eu que escrevi 
Portanto você vai ver. 
 

Que loucura é diferença, 
Mas não precisa esconder, 
Ninguém por ser diferente 
Deve desaparecer... 
Afinal todos nós temos 
O direito de viver. 
 
Construção Coletiva 
[versos em mutirão] 
[Domiciano, s/d] 15 

 

1.1. Historicidade e genética da Síndrome de Down: fenótipo, aspectos 
gênicos, cognitivos e sociais do corpodown 

 

A SD16, à luz dos estudos genéticos, configura-se como um “acidente gênico”, 

um erro de percurso na organização da composição celular, onde um cromossomo 

não quer se separar, é a não-disjunção de um dos cromossomos que se liga ao par 

21, compõe uma outra forma de organização cromossômica: a “Trissomia do 

Cromossomo 21”. 

Parece-me que é justamente nesta narrativa genética incidental que residem 

                                                           
15 DOMICIANO, C. Loucos pela vida e impregnados de poesia. Literatura de cordel e outros ensaios poéticos. 
Centro de Defesa dos Direitos Humanos da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. CDDH. Ribeirão Preto: Braga 
Produções Gráficas, s/d.  

16 A condição do down pode ser compreendida como um evento de natureza genética que ocorre durante a 
divisão celular do embrião. Enquanto na célula de um indivíduo normal há 46 cromossomos divididos em 23 
pares, o indivíduo com down possui 47 cromossomos, sendo que esse cromossomo extra se liga ao par do 
cromossomo 21, gerando o que a genética classifica como trissomia (MOTTA, 1980). 
 

Eduardo Okuhara Arruda 
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algumas lições valiosas. Primeiro, a ideia de que as coisas, sejam biológicas ou 

culturais, não seguem, a rigor, uma lógica de linearidade ou de normalidade. Há, 

portanto, a constituição de uma transgressão cromossômica, sugerindo que as coisas 

não seguem um padrão em nenhum espectro da vida.  

Com efeito, a ideia de erro ou mesmo de acidente genético sugere uma lógica 

de que as coisas devem funcionar dentro de um fluxo de normalidade, normas e 

padrões, o que pressupõe uma relativa concepção “genéticocêntrica”, uma visão de 

que há um padrão genético, um padrão de corpo, uma paisagem somática que se põe 

como referência de corpo.  

A ideia de erro ou acidente genético pressupõe na sua semântica a concepção 

de não-aceitação, pressupõe, a meu ver, que deve haver um padrão de configuração 

genética dito “normal”, o que nos lança para um olhar sobre os corpos fora da 

normatividade como “corpos errados”, corpos que se desviaram de um mecanismo 

celular. Ora, há diferentes formas de constituição na própria esfera da vida vegetal e 

animal, uma multiplicidade de transfigurações e modos de ser planta ou animal e, nem 

por isso essas alterações gênicas são consideradas como acidentes genéticos, 

apenas compõem a diversidade do mundo natural. 

Desta maneira, cabe uma reflexão acerca dos paradigmas que nos prendem, 

justamente aqueles que indicam que deve haver uma hegemonia das formas, 

paradigmas remanescentes de concepções eugênicas e positivistas. Paradigmas que 

perpetuam barreiras, segregações e, portanto, a não aceitação das diferenças, porque 

carregam um espectro “hegemonizante”. Aí, talvez resida uma questão incômoda 

àqueles que defendem as concepções eugênicas, na medida em que a trissomia do 

cromossomo 21 rompe com a perpetuação das características do DNA, rompe 

também com perspectiva de manter uma “raça pura”, uma genética predominante, 

uma vez que  o corpodown tem suas próprias expressões fenotípicas. 

A segunda lição, tão importante quanto à primeira, é a lição da não-disjunção, 

a trissomia cromossômica é a expressão gênica de três cromossomos que se 

aproximam e se ligam, uma experiência do religare. A própria natureza encarrega-se 

de mostrar que, embora haja processos de separação, como a própria meiose que é 

a divisão celular que ocorre com o nobre sentido de manutenção da vida, há também, 

entre outros processos orgânicos, a junção de um cromossomo ao par do 

cromossomo 21, configurando uma outra forma de constituição do ser humano.  

Com base nessas premissas, pode-se pensar que juntar e configurar novas 
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possibilidades de ser e existir está presente na própria natureza, nos mecanismos 

biológicos mais originários da vida orgânica. Assim, tão fundamental quanto conhecer 

os códigos da Ciência Genética, é aprender como ocorrem os processos da própria 

natureza, os quais pressupõem a diversidade de mecanismos e da transfiguração da 

materialidade das formas. 

Inicialmente, cabe destacar, com efeito, que a designação de down, do ponto 

de vista da sua significação social, desconstrói a individualidade do sujeito, a partir de 

paradigmas deterministas, historicamente hegemônicos (GHIRELLO-PIRES, 2011). 

Isso ocorre de tal modo que, a sociedade e atores que atuam com sindrômicos em 

segmentos educacionais, e outros, referem-se a esses sujeitos de forma 

generalizadora, referencialidade fundamentada em perspectivas fenotípicas. 

E, ainda, além de uma lógica fenotípica, como apresenta Bissoto (2005), a 

concepção presente em relação corpodown é “mecanicista-linear”, e postula que 

todos os indivíduos com SD desenvolvem-se de modo homogêneo, isto é, apresentam 

as mesmas características, orgânicas, motoras e cognitivas, perpetuando o 

pensamento do Dr. John Langdon Down17. 

No entanto, a concepção de que o corpodown não constitui uma “raça” à parte, 

mas que apresenta, como qualquer outra pessoa, características próprias de 

personalidade, que se constituem no curso do seu desenvolvimento neuropsicomotor, 

tem tido cada vez mais reconhecimento social e científico. 

No que se refere aos aspectos históricos da SD, a primeira descrição clínica18 

foi realizada em 1866 pelo medico pediatra inglês John Langdon Down, que atuava 

no Hospital John Hopkins, em Londres, e publicou um estudo descritivo onde 

classificou estes pacientes considerando suas caracterizações fenotípicas,  

descrevendo em suas análises como uma “idiotia mongólica” (SAÚDE, 2013). 
Em termos genéticos, a SD19 ou trissomia do 21 é uma condição humana 

geneticamente determinada, pois:  

                                                           

17 Dr. Langdon Down, em meados do século XIX, catalogava todos os sujeitos com essa síndrome como uma 
“raça” inferior, à qual designou mongoloide (BISSOTO, 2005). 

18 Tendo sido a primeira descrição completa num grupo de pacientes, este conjunto de sinais e sintomas passou 
a ser chamado de síndrome de Down, em reconhecimento a Langdon Down. Infelizmente, também se assimilou 
como uso corrente o termo “mongolismo”, que deve ser evitado devido à conotação pejorativa. Lejeune e sua 
equipe, em 1959, demonstraram a presença do cromossomo 21 extra nas pessoas com SD (SAÚDE, 2013, p. 10). 

19 O termo “síndrome” significa um conjunto de sinais e sintomas e “Down” designa o sobrenome do médico e 
pesquisador  que  primeiro descreveu a associação dos sinais característicos da pessoa com SD (SAÚDE, 2013, p. 
9). 
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[...] é a alteração cromossômica (cromossomopatia) mais comum em 
humanos e a principal causa de deficiência intelectual na população. A 
SD é um modo de estar no mundo que demonstra a diversidade 
humana. A presença do cromossomo 21 extra na constituição genética 
determina características físicas específicas e atraso no 
desenvolvimento. Sabe-se que as pessoas com SD quando atendidas 
e estimuladas adequadamente, têm potencial para uma vida saudável 
e plena inclusão social. No Brasil nasce uma criança com SD a cada 
600 e 800 nascimentos, independente de etnia, gênero ou classe social 
(SAÚDE, 2013, p. 9). 

O diagnóstico clínico de SD fundamenta-se na identificação das características 

físicas, o fenótipo20. A SD tem sua apresentação clínica explicada por um desequilíbrio 

da constituição cromossômica, também conhecida como a trissomia do cromossomo 

21, podendo ocorrer a partir de três alterações gênicas, como a trissomia simples, 

mosaicismo e translocação. Todavia, a despeito de existirem três possibilidades do 

ponto de vista citogenético, a SD constitui um fenótipo com expressão genética 

diversificada, entendendo-se genótipo como a configuração cromossômica do 

indivíduo e configuração fenotípica como aspectos observáveis no corpo que incidem 

na interação da genética com fatores ambientais (SAÚDE, 2013). 

A causa dessa alteração ainda é desconhecida, mas sabe-se que pode ocorrer 

de três maneiras distintas. Em 96% dos casos, essa trissomia se caracteriza por uma 

não-disjunção cromossômica total, conforme o feto se desenvolve, todas as células 

acabam por assumir um cromossomo 21 extra. Em cerca de 4% dos casos, entretanto, 

ou os sujeitos não têm todas as células afetadas pela trissomia, sendo denominados 

como casos “mosaico”, entre 0,5 – 1%, ou desenvolvem a condição do down por 

translocação gênica, entre 3,0 – 3,5%, caso em que parte ou todo o cromossomo 21 

extra encontra-se ligado a um outro cromossomo, geralmente o cromossomo 14. A 

corporeidade do down, com muita frequência, provoca complicações clínicas que 

acabam por interferir no desenvolvimento global do corpodown, sendo que as mais 

típicas encontradas são alterações cardíacas, hipotonia, complicações respiratórias e 

alterações sensoriais, especialmente relacionadas à visão e à audição (BISSOTO, 

                                                           

20 O fenótipo da SD caracteriza-se, principalmente, por: pregas palpebrais oblíquas para cima, epicanto (prega 
cutânea no canto interno do olho), sinófris (união das sobrancelhas), base nasal plana, face aplanada, protusão 
lingual, palato ogival (alto), orelhas de implantação baixa, pavilhão auricular pequeno, cabelo fino, clinodactilia 
do 5º dedo da mão (5º dedo curvo), braquidactilia (dedos curtos), afastamento entre o 1º e o 2º dedos do pé, pé 
plano, prega simiesca (prega palmar única transversa), hipotonia, frouxidão ligamentar, excesso de tecido 
adiposo no dorso do pescoço, retrognatia, diástase (afastamento) dos músculos dos retos abdominais e hérnia 
umbilical. Nem todas essas características precisam estar presentes para ser feito o diagnóstico clínico de SD. Da 
mesma forma, a presença isolada de uma dessas características não configura o diagnóstico, visto que 5% da 
população podem apresentar algum desses sinais (SAÚDE, 2013, p. 16).  
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2005). 

Já os estudos de Motta (1980) e Otto et al. (1998) são unânimes em asseverar 

que a hipotonia generalizada afeta toda a musculatura e ligamentos e, desse modo, a 

criança com down apresenta um aspecto flácido, hipoativo, ou seja, movimenta-se 

menos e tem reflexos e reações diminuídos. Os autores citam, também, que 

complicações como cardiopatias, problemas visuais, respiratórios e gastroesofágicos 

podem acarretar um atraso ainda maior ao desenvolvimento psicomotor, conforme as 

características avaliadas para o diagnóstico apresentadas no Quadro 1, a seguir, para 

uma análise mais detalhada. 

Quadro 1 – Diagnóstico clínico da Síndrome de Down baseado em características. 

DIAGNÓTICO CLÍNICO DA SÍNDROME DE DOWN 

EXAME SEGMENTAR 
CONSTITUIÇÃO 

ÓRGÃOS/SISTEMAS 
SINAIS E SINTOMAS 

CABEÇA 

Olhos 

Epicanto 

Fenda palpebral oblíqua 

Sinófris 

Nariz 
Ponte nasal plana 

Nariz pequeno 

Boca 

Palato alto 

Hipodontia 

Protusão lingual 

Forma Braquicefalia 

Cabelo Fino, liso e de implantação baixa 

Orelha 
Pequena com lobo delicado 

Implantação baixa 

PESCOÇO Tecidos Conectivos  

Excesso de tecido adiposo no dorso 
do pescoço 

Excesso de pele no pescoço 

TÓRAX Coração Cardiopatia 

ABDOME 

Parede Abdominal Diástase do músculo reto abdominal 

Cicatriz Umbilical 
Hérnia umbilical 
Prega palmar única 

SISTEMA LOCOMOTOR 

Superior Clinodactilia do 5º dedo da mão 

Inferior 
Distância entre o 1º e o 2º Dedo do 
pé 

Tônus 
Hipotonia 

Frouxidão ligamentar 

DESENVOLVIMENTO GLOBAL  

Deficit pondero-estatural 

Deficit pisomotor 

Deficit intelectual 

Fonte: Adaptado de Saúde (2013). 

Em relação ao sistema nervoso central (SNC), o exame do SNC de pessoas 

com down tem mostrado hemisférios cerebrais reduzidos, sulcos e giros cerebrais 

menores em número e tamanho, bem como cerebelo é menor. Pessoas com down 

têm menos neurônios corticais, densidade neuronal geral diminuída, estruturas 
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dendríticas anormais, membranas celulares alteradas e mielinização neural atrasada, 

conforme explicam Miller et al. (1993 apud TRISTÃO, 1998) e Karmiloff-Smith e 

Strydom (2017). Nesse sentido, vale destacar que estudos mais recentes indicam que:  

[...] o tamanho do cérebro com síndrome de Down na fase pré-natal já 
apresenta diferenças por volta de 20 a 24 semanas de gestação, e 
diferenças individuais em seu desenvolvimento já são apreciadas. As 
áreas mais afetadas no período pré-natal são o hipocampo, o cerebelo 
e os occipito-frontais. Diferentemente, de acordo com cada indivíduo, 
já no estágio fetal podem ser observados decréscimos de intensidade 
variável no número de neurônios, no seu grau de arborização 
dendrítica, número e morfologia das espinhas dendríticas e número de 
conexões sinápticas, o que repercute na redução – embora 
diversificada – de conectividade cerebral, já apreciável no recém-
nascido. Esses fatos são confirmados nos estágios pós-natais. Ao 
examinar os cérebros de adultos, estudos de ressonância magnética 
mostraram que o tamanho do cerebelo, hipocampo e córtex é 
significativamente menor do que o resto da população, os gânglios da 
base são semelhantes em tamanho e os ventrículos são aumentados. 
As diferenças interindividuais são ainda mais acentuadas e, de acordo 
com a forma como a patologia cerebral evolui, há possibilidade da 
doença de Alzheimer. A presença de placas amiloides é, às vezes, 
observada aos oito anos, mas as diferenças entre elas são enormes, 
de modo que alguns cérebros com síndrome de Down não mostram 

placas até a idade adulta (KARMILOFF-SMITH; STRYDOM, 2017, p. 

3, livre tradução nossa)21 

 No que se refere aos aspectos neurológicos dessas especificidades que 

acometem as crianças com down, Pinter et al. (2001 apud BISSOTO, 2005, p. 83)  

apresentam que nas medidas de áreas específicas do encéfalo e a composição 
do tecido nervoso, o grupo de pesquisadores encontrou, mais 
significativamente, menores volumes de matéria cinzenta e branca no cérebro 
de pessoas com down, além de hipoplasia cerebelar – dados que corroboram 
achados anteriores de outros estudos. A hipoplasia cerebelar tem sido 
associada à hipotonia generalizada, bem como a dificuldades motoras e 
distúrbios articulatórios, apresentados pelas pessoas com down. O volume dos 
lobos frontais, também significativamente reduzido nas pessoas com down, 
indica ser o responsável pelo deficit cognitivo, incluindo a falta de atenção e a 
tendência à perseveração. 

                                                           

21 Texto original: “Los estudios más modernos indican que el tamaño del cerebro con síndrome de Down prenatal 
muestra ya diferencias alrededor de las 20-24 semanas de gestación, y se aprecian ya diferencias individuales en 
su desarrollo. Las áreas más afectadas prenatalmente son el hipocampo, el cerebelo y las occipito-frontales. De 
manera diversa según cada individuo, ya en la etapa fetal pueden observarse disminuciones de intensidad 
variable en el número de neuronas, en su grado de arborización dendrítica, número y morfología de las espinas 
dendríticas y número de conexiones sinápticas, lo que repercute en la reducción – aunque diversa – de la 
conectividad cerebral, apreciable ya en el recién nacido. Estos hechos se confirman en las etapas postnatales). Al 
examinar los cerebros de los adultos, los estudios de resonancia magnética han demostrado que el tamaño del 
cerebelo, hipocampo y corteza es significativamente más pequeño que el del resto de la población, los ganglios 
basales tiene un tamaño similar, y los ventrículos están agrandados. Las diferencias interindividuales son aún 
más marcadas según que la patología cerebral evoluciones hacia la enfermedad de Alzheimer. La presencia de 
placas de amiloide a veces se observan ya a los ocho años, pero las diferencias entre unos y otros son enormes, 
de forma que algunos cerebros con síndrome de Down no muestran placas hasta bien avanzada la adultez 
(KARMILOFF-SMITH, et al., 2017, p. 3)”. 
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A despeito da continuidade das pesquisas de Pinter et al. (2001), em termos de 

investigações neuroanatômicas comparativas com pessoas com down entre 5 e 23 

anos, e sujeitos não-sindrômicos da mesma faixa de idade, através de ressonância 

magnética de alta-resolução, a hipótese de que haveria uma redução no giro superior 

temporal, o que resulta em dificuldades no processamento auditivo e na linguagem 

não foi efetivamente confirmado. 

Nesse sentido, vale considerar, como sugere Flórez (1993), que as alterações 

na função auditiva22 e nas estruturas da fala serem comuns em pessoas com down, o 

tipo e a magnitude das dificuldades observadas no desenvolvimento da linguagem, 

processamento e produção, sugerem que o dano das áreas corticais envolvidas nas 

funções da linguagem é o principal agente responsável por esta condição. 

As diferenças entre as pessoas com SD, tanto no aspecto físico quanto 
de desenvolvimento, decorrem de aspectos genéticos individuais, 
intercorrências clínicas, nutrição, estimulação, educação, contexto 
familiar, social e meio ambiente. Apesar dessas diferenças, há um 
consenso da comunidade científica de que não se atribuem graus à 
SD (SAÚDE, 2013, p. 9). 

Para Ghirello-Pires e Labigalini (2010), apesar da condição do down ser 

bastante descrita pela literatura, a aquisição e o desenvolvimento da linguagem destas 

crianças são marcados por muitos mal-entendidos e preconceitos. Para as autoras, 

esses equívocos decorrem do desconhecimento, tanto de profissionais, como de 

leigos, do funcionamento da linguagem dessas crianças e de pré-julgamentos 

oriundos da percepção de que a condição orgânica os torna incapazes de 

interpretação e produção da linguagem. Ainda segundo as autoras, pessoas com SD 

podem apresentar dificuldades na realização de determinadas tarefas, o que significa 

que elas necessitam de um tempo maior de aprendizado e automatização deste 

conhecimento, o que não impede sua realização. 

O corpodown apresenta um atraso no desenvolvimento global que se manifesta 

inclusive na aquisição da linguagem. O desenvolvimento da fala, assim como todo o 

processo de comunicação, está subordinado a múltiplos fatores orgânicos, sociais e 

psicológicos, presentes desde os primeiros dias de vida. O atraso na aquisição da fala 

                                                           

22 O comprometimento da capacidade auditiva é comum em pessoas com down, cerca de 60 a 70% da população 
é atingida em níveis leve a moderado. Considera-se que a principal causa dessa perda da capacidade auditiva 
seja decorrente da otite média, mas também há anomalias ontológicas associadas com a SD, bem como 
malformações dos ossículos do ouvido médio e espirais cocleares menores (BALKANY, 1980; HARADA; SANDO, 
1981 apud TRISTÃO, 1998). 
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e linguagem23 representa um dos mais severos problemas encontrados pelos pais de 

crianças com down (DOWN, s/d). 

Estudos de Wishart (1996 apud BISSOTO, 2005) sugerem evidenciações que, 

de forma geral, as crianças com down apresentam três características centrais no 

fluxo de aprendizagem: (1) crescente uso de estratégias fugazes quando confrontados 

com aprendizagens de novas habilidades; (2) crescente relutância para tomar 

iniciativa em situações de aprendizagem; (3) utilização inadequada de habilidades 

sociais, como “chamar a atenção”, afastamento ou retraimento, distração, “birras” em 

situações onde há solicitações de aprendizagens cognitivas de maior complexidade. 

No entanto, o mesmo autor, compreende que tais condutas, em situações de 

novas aprendizagens, mesmo quando estão ao alcance destes sujeitos, podem estar 

ligadas às múltiplas experiências negativas de aprendizagens vividas ao longo do seu 

processo educacional. Portanto, o acúmulo de tensões que resultam destas 

experiências vividas poderia explicar a baixa motivação que apresentam numa 

situação ativa de aprendizagem.  

Em termos de aprendizagem, Buckley et al. (1993) também defendem 

processos que envolvam sinais e símbolos gráficos para a fala e, ainda, que as 

orientações verbais sejam claras, evitando o excesso de palavras, com narrativas das 

ações/situações com uso de adjetivos e advérbios que auxiliem na composição de um 

modo compreensivo amplo, proporcionando, assim, possíveis “pistas” para facilitar a 

percepção dos códigos e padrões linguísticos cotidiana e socialmente utilizados na 

fala, preferencialmente, olhando para a pessoa com down e, ainda, oferecendo-lhe o 

tempo necessário para que a mesma processe efetivamente as informações e 

comunique-se satisfatoriamente. 

É importante salientar que a comunicação não se faz apenas com palavras, 

mas com gestos e expressões afetivas. A criança comunica-se com o mundo antes 

de falar. O recém-nascido, por exemplo, produz vários sons diferentes que não são 

considerados como uma linguagem propriamente dita, mas que não deixam de 

representar formas de linguagem. Essa fase é denominada pré-linguística, ou seja, a 

fase que vem antes da aquisição da linguagem em si (DOWN, s/d). 

A relação do humano com o mundo não é direta, ela se dá de forma mediada 

                                                           

23 Estas dificuldades, apesar de existirem, não são impeditivas para a aquisição e o uso efetivo de linguagem. Esta 
visão de incompetência, originada pelo determinismo biológico, pressupõe que as dificuldades orgânicas destas 
crianças não podem ser trabalhadas e, consequentemente, superadas (DOWN, s/d). 
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por meio de instrumentos ou por signos. No caso dos signos, Vygotsky (1988 apud 

REILY, 2004) dá principal atenção à linguagem. Para o autor a linguagem é o veículo 

primordial de mediação, é com a palavra que o humano salienta, marca e destaca 

aquilo que é relevante em um “caleidoscópio de estímulos” que bombardeiam por 

todos os lados os seus diversos sistemas sensoriais.  

A linguagem representa a área do desenvolvimento do comportamento das 

pessoas com down mais rigorosamente afetada, quando comparada com outras 

áreas, como, por exemplo, cognitiva, socioafetiva e motora. Aspectos de natureza 

fonética e fonológica são também considerados no intuito de se alcançar uma melhor 

compreensão da relação entre percepção e produção de linguagem, conforme Tristão 

(1998, p. 127), que afirma que “A linguagem é uma forma de comunicação que permite 

integração e participação social ativa, um veículo facilitador de estruturas de 

pensamento e um meio de aprendizagem”. 

É comum que crianças, jovens e adultos com down apresentem dificuldades 

em suas habilidades linguísticas, por decorrência, dentre outros fatores, do atraso na 

aquisição e desenvolvimento da linguagem. Assim, é preciso considerar que podem 

manifestar alterações na acuidade visual, distúrbios auditivos, hipotonia da 

musculatura orofacial, entre outras decorrências da síndrome, além de dificuldade de 

estruturação sintática e defict na motricidade, na cognição e na esfera emocional, bem 

como pouca participação em atividades sociais, que são imprescindíveis para o uso 

da linguagem de forma significativa. Esse conjunto de sintomas e características não 

apenas dificultam e atrasam o desenvolvimento-aquisição da linguagem, mas levam 

a uma fala adulta peculiar no sujeito com down, que evidencia uma linguagem 

diferenciada em relação à fala do adulto sem a síndrome (MOTTA; 1980; OTTO et al., 

1998). 

As pesquisas acerca do desenvolvimento de pessoas com down nas últimas 

duas décadas revelam que a área da linguagem, especialmente a linguagem 

expressiva, é a área de comportamento interativo mais comprometida pelo conjunto 

de alterações relacionadas à trissomia do cromossomo 21 (FISCHER, 1988; MILLER, 

1995; CUNNINGHAM, 1981, apud TRISTÃO, 1998). 

Além dos estudos de Oliveira (2010), no que concerne aos aspectos da 

linguagem, outros estudos tratam do atraso que o sujeito com down apresenta no 

desenvolvimento linguístico. Atraso que envolve questões linguísticas em todos os 

níveis, fonológico, morfológico, sintático, semântico-pragmático e o discursivo. 
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Embora saibamos ser possível separar os componentes fonético-fonológico, sintático-

morfológico das questões de ordem pragmático-discursivas, sabemos também que 

um problema ocorrido em um desses componentes afeta, consequentemente, os 

demais, como se pode notar em vários estudos sobre as desordens de linguagem 

geradas pelas afasias24. 

Conforme Tristão (1998, p. 127), “[...] a linguagem é a principal porta de acesso 

para o conhecimento do mundo, de si mesmo e dos outros, justificando o esforço da 

Ciência para contribuir na superação destas limitações”.  

Já, as dificuldades específicas na fala parecem ser mais comprometidas 

quando comparadas com as habilidades cognitivas (MUNDY et al., 1988 apud 

TRISTÃO, 1998 ). 

A deficiência específica mais frequentemente encontrada é a da linguagem, em 

tarefas declarativas, espera-se que a criança tente obter a atenção do adulto por meio 

de algum objeto ou evento em uma sequência objeto-pessoa. Nesse contexto, o 

desenvolvimento comunicativo é mais bem estimulado por treinamento em 

habilidades como vocalizações, sinalizações, diálogos sobre conceitos e interações 

sociais (SMITH; TETZCHNER, 1986 apud TRISTÃO, 1998). 

Em seus estudos, Flórez (1993) aponta que bebês com down manifestam um 

conjunto de perturbações do comportamento linguístico. Os desdobramentos destas 

perturbações expressam alterações na compreensão, expressão e na esfera da 

linguagem, e ocorrem a partir de múltiplos fatores25, como limitações do 

desenvolvimento cognitivo, alterações no funcionamento neurológico, distúrbios de 

audição, alterações do desenvolvimento motor, bem como alterações dos 

componentes anátomo-fisiológicos do aparelho fonador. 

No tocante às limitações do desenvolvimento cognitivo, a deficiência cognitiva 

está frontalmente ligada ao grau de compreensão e expressão verbal, sugerindo 

estreita relação entre as competências linguística e intelectual. Já, as alterações no 

funcionamento neurológico incluem o substrato neurológico da linguagem, pelo que 

torna necessário verificar as repercussões que a atividade cerebral das pessoas com 

                                                           

24 Todo ser humano faz uso da linguagem. Falar, achar as palavras certas, entender, ler, escrever e gesticular faz 
parte do uso da linguagem. Se como resultado de uma lesão cerebral uma ou mais partes do uso da linguagem 
pararem de funcionar apropriadamente, isto é chamado afasia. Afasia – A (=não) fasia (=falar) significa, por este 
motivo, que uma pessoa não é mais capaz de falar o que gostaria, ou seja, não pode mais fazer uso da linguagem 
(AFASIA, 2018). 

25 Os trabalhos de Flórez (1993) trazem excelente revisão sobre estes tópicos (N.A.). 
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down podem ter sobre suas habilidades psicolinguísticas (FLÓREZ, 1993). 

Em relação aos distúrbios de audição, alguns fatores como uma frequência 

elevada de otite média, infecções cerosas, fluídos no ouvido médio, diferenças 

estruturais no ouvido médio e no canal auditivo e maior acúmulo de cera no canal do 

ouvido dificultam uma audição adequada. Nesse sentido, este conjunto de aspectos 

pode ter como desdobramento o desenvolvimento inadequado da percepção auditiva 

da fala. Ademais, cabe ressaltar que as alterações do desenvolvimento motor, como 

a hipotonia muscular, característica destes bebês, pode afetar o controle da língua, 

dos lábios e de outros componentes do aparelho fonador, incluindo os da respiração, 

podendo gerar dificuldades articulatórias características da fala dos bebês com down 

(FLÓREZ, 1993).  

Para uma análise mais detalhada de patologias relacionadas ao aparelho 

visual, auditivo, bem com os sistemas cardiovascular, digestório, nervoso, endócrino 

e locomotor, apresentamos a Tabela 1 que possibilita a verificação de importantes 

percentuais. 

Tabela 1 – Patologias associadas à Síndrome de Down e sua prevalência. 

PATOLOGIAS ASSOCIADAS À SÍNDROME DE DOWN E SUA PREVALÊNCIA 

SISTEMAS PATOLOGIAS PREVALÊNCIA 

APARELHO DA VISÃO 

Catarata 15 % 

Pseudo-estenose do Ducto Lacrimal 85 % 

Vício de Refração 50 % 

APARELHO AUDITIVO 
Perda Auditiva 75 % 

Otite de Repetição 50-70 % 

SISTEMA 
CARDIOVASCULAR 

Comunicação Interarterial (CIA) 40-50 % 

Comunicação Interventricular (CIV) 40-50 % 

Defeito do Septo Atrioventricular (DSAV) 40-50 % 

SISTEMA DIGESTÓRIO 

Atresia de Esôfago 12 % 

Estenose/atresia de duodeno 12 % 

Megacólon Aganglionar/ Doença de Hirschsprung 1 % 

Doença Celíaca 5 % 

SISTEMA NERVOSO 
Síndrome de West 1-13 % 

Autismo 1 % 

SISTEMA ENDÓCRINO Hipotireoidismo 4-18 % 

SISTEMA LOCOMOTOR 

Subluxação Cervical sem Lesão Medular 14 % 

Subluxação Cervical com Lesão Medular 1-2 % 

Luxação de Quadril 6 % 

Instabilidade das Articulações [em algum grau] 100 % 

SISTEMA HEMATOLÓGICO 
Leucemia 1 % 

Anemia 3 % 

Fonte: Adaptado de Saúde (2013, p. 18). 

Quanto às alterações dos componentes anátomo-fisiológicos do aparelho 

fonador, há um número significativo de alterações em componentes anatômicos, como 
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a faringe, nariz, boca, além de fisiológicos, como contrações musculares e, ainda, na 

cavidade de ressonância, nas pessoas com down que podem gerar distúrbios da fala 

(FLÓREZ, 1993). 

Como expõe Flórez (1993), alterações de natureza mecânica, cognitiva, 

sensorial, neurológica e motivacional compõem um conjunto de fatores que podem 

produzir dificuldades de aprendizagem em pessoas com down, especificamente nas 

áreas da fala e linguagem. Os estudos têm se orientado por perspectivas 

fragmentadoras, estudados separadamente, mas, provavelmente, essas áreas 

interagem de diferentes formas, embora não sejam esses mecanismos envolvidos 

suficientemente compreendidos. 

De acordo com Bissoto (2005, p. 81), uma concepção historicamente presente 

em relação aos sujeitos com síndrome de down “[...] é a de que esses se 

desenvolvem, todos, da mesma forma, ou seja, apresentam as mesmas 

características, incapacidades e limitações orgânicas, motoras e cognitivas”. 

A concepção de que a pessoa com down apresenta, como qualquer outro 

representante da espécie humana, peculiaridades individuais de personalidade e do 

curso de seu desenvolvimento neuropsicomotor, vem ganhando espaço lentamente, 

e é de fundamental importância, quando se pensa na influência que essa mudança de 

concepção tem na elaboração de estratégias de ensino, de programas de reabilitação, 

de orientação profissional, dentre outros (BISSOTO, 2005). Além disso, ainda para 

essa autora, outra concepção frequentemente identificada é a de que a pessoa com 

SD atinge o ápice do seu desenvolvimento cognitivo, da linguagem e desenvolvimento 

motor na adolescência, dando início a um declínio destas capacidades.  

Todavia, estudos realizados por Devenny et al. (1992) com pessoas com SD 

com características cognitivas média e moderadamente afetadas, em 

acompanhamento longitudinal de cinco anos, não apresentaram achados 

significativos que pudessem sustentar a hipótese de correlação entre envelhecimento 

26 e decréscimo das capacidades cognitivas de pessoas com down. 

Retornando ao aspecto da linguagem, o atraso no desenvolvimento da 

                                                           

26 No entanto, segundo Bosch (2004), 75% das pessoas com síndrome de down, com 60 anos ou mais, apresentam 
a Doença de Alzheimer, sendo que, na população não-sindrômica, a média de afetados pelo Alzheimer varia 
entre 30 a 50%, aos 85-90 anos. Cf. BOSCH, J. J. 27 Texto Original: “El crecimiento personal se ve favorecido con la 
realización de actividades en consonancia con las preferencias y potencialidades. A la hora de trabajar con 
personas con síndrome de Down, no deberíamos incidir sólo en el desarrollo intelectual, como suele ser habitual, 
sino fomentar otras formas de disfrute más cercanas a sus intereses y fortalezas, como las relacionadas con la 
música, la actividad física y las relaciones interpersonales (RODRIGUEZ, 2014, p. 16)”. 
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linguagem de crianças com down, bem como uma diminuição no reconhecimento das 

regras gramaticais e sintáticas da língua, bem como as dificuldades na produção da 

fala, resultam num vocabulário reduzido, fazendo com essas crianças não se 

expressem na mesma medida em que compreendem o que é falado, levando-as, 

portanto, a serem subestimadas em termos cognitivos. Contudo, é importante 

salientar que a redução do repertório linguístico pode influir no desenvolvimento de 

outras habilidades cognitivas, uma vez que há maior dificuldade ao usar a linguagem 

para pensar, raciocinar e rememorar informações (BISSOTO, 2005). 

No que tange aos aspectos sensoriais, é preciso considerar que essa dimensão 

afeta, de modo expressivo, a linguagem da pessoa com down. Como mostra Rondal 

e Coblain (1996), essas alterações prejudicam a função visual da pessoa com down 

e incluem estrabismo, miopia, nistagmo e opacidade do cristalino, bem como a 

ocorrência frequente de conjuntivite e lacrimejamento dos olhos, que podem reduzir 

significativamente a eficiência visual. 

Em relação às situações de narrativas de histórias, crianças e adolescentes 

com down apresentaram incapacidade de usar, de modo apropriado, um repertório 

mais extenso de itens léxicos, sentido da palavra, e gramaticais. Notou-se, ainda, uma 

inclinação destes sujeitos a incluírem descrições que não estavam relacionadas com 

a história narrada, bem como a ocorrência de neologismos sugerindo deficiência de 

atenção. Dessa forma, pelo menos em uma perspectiva teórica, estes resultados 

indicam uma possível dissociação entre os domínios morfo-fonológico e sintático-

léxico (FABRETTI et al., 1997 apud TRISTÃO, 1998). 

Os estudos de Buckley e Bird (1994 apud BISSOTO, 2005) têm atestado que 

crianças com down apresentam uma capacidade de memória auditiva de curto prazo 

mais reduzida, o que dificulta o acompanhamento de instruções faladas, em especial, 

se estas envolvem um conjunto de informações ou ordens/orientações consecutivas. 

Entretanto, essa dificuldade pode ser minimizada, se essas instruções forem 

acompanhadas por gestos ou representações que se refiram às instruções dadas. 

Cabe ressaltar, que pesquisas levaram a observações de que em alguns aspectos do 

desenvolvimento da fala, a criança com down é semelhante às demais crianças, 

atingindo seu potencial um pouco mais tarde. De modo geral, o surgimento da fala 

compreensível ocorre por volta dos dois anos de idade. Aos três anos, 

aproximadamente, a criança com down começa a juntar as palavras para a formação 

de pequenas frases, para mais tarde conseguir organizar essas frases em trechos 
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maiores, mas é preciso considerar que o desenvolvimento da linguagem nessas 

crianças é mais lento. Um dos fatores associados às dificuldades da fala é hipotonia, 

representada pela flacidez dos músculos que faz com que haja um desequilíbrio de 

força nos músculos orofaciais, provocando alterações na arcada dentária, projeção do 

maxilar inferior e posição inadequada da língua e lábios, com a boca aberta e a língua 

para fora (DOWN, 2017). 

Andrade e Limongi (2007 apud ALMEIDA; LIMONGI, 2010) estudaram a 

emergência da comunicação expressiva em crianças com down e observaram grande 

variabilidade entre os sujeitos. Algumas crianças, inicialmente, apresentaram uso dos 

gestos simultaneamente às palavras e, com o desenvolvimento lexical, houve 

diminuição do uso de gestos e aumento da produção de palavras, enquanto outras 

apresentaram aumento do repertório gestual, em detrimento da linguagem oral.  

Portanto, na criança com down os gestos parecem constituir um meio para o 

aprendizado de novos significados, dando à criança a possibilidade de praticar a 

comunicação desses novos significados, de forma a prepará-la para expressá-los 

mais tarde por meio da linguagem oral (ALMEIDA; LIMONGI, 2010). 

Nesse sentido, considerando os estudos apresentados em relação ao 

desenvolvimento da linguagem das pessoas com SD, cabe destacar, o que será 

aprofundado mais adiante, especificamente no capítulo três, o potencial linguístico da 

capoeira, uma vez que se trata de um jogo narrativo, onde os golpes se configuram 

em códigos corporais linguísticos, sendo que os golpes de ataque podem ser 

considerados como “perguntas” e, assim, os golpes de defesa como “respostas”. 

Diante disto, enquanto jogo linguístico, a capoeira configura-se numa ação 

comunicativa, potencializando, desse modo, a capacidade linguística do down, a sua 

capacidade de se comunicar a partir da sua motricidade, o que, a nosso ver, torna-se 

processo fundamental na potencialização linguística do down e, por conseguinte, para 

a formação e compreensão de si, do outro e do mundo, a partir da capoeira como 

ação comunicativa na roda. 

O crescimento pessoal é favorecido com a realização de atividades 
em consonância com as preferências e potencialidades. Na hora de 
trabalhamos com pessoas com Síndrome de Down, não deveríamos 
apenas afetar o desenvolvimento intelectual, como pode ser habitual, 
mas fomentar outras formas de desfrute mais próximas de seus 
interesses e pontos fortes, como os relacionados à música, atividade 
física e relações interpessoais (RODRIGUEZ, 2014, p.16, livre 
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tradução nossa)27. 

Contudo, a inclusão de pessoas com down em processos que integrem o 

lúdico, a motricidade, a musicalidade e arte, de forma geral, constitui-se como um 

processo fundamental para o desenvolvimento linguístico e integral da pessoa com 

SD. 

1.2. Aprendizagem, linguagem e SD: novos horizontes educativos e 
potenciações do corpodown  

No tocante às questões da aprendizagem, vale ressaltar que as lacunas nos 

enunciados podem ser recuperadas e o discurso pode ser mais bem desenvolvido, na 

medida em que o sujeito conhece o tema que está sendo pautado. Desse modo, como 

nos mostra Coudry (1986; 1988 apud OLIVEIRA, 2010), quando se tem um 

conhecimento prévio do tema, ou dito de outra forma, quando emergem os sentidos, 

assim como na linguagem de sujeitos sem patologias, a aprendizagem é facilitada. 

Foreman e Crews (1998 apud BISSOTO, 2005) em seus estudos asseveram 

que o uso interligado de sinais imagens-gestos associados à fala, na comunicação 

com crianças com down que ainda não desenvolveram a linguagem, como bebês e 

crianças até 3 anos, pode reduzir as dificuldades de comunicação encontradas por 

essas crianças mais tarde, melhorando o padrão da fala e o conteúdo da linguagem. 

Entretanto, há posições contrárias a essas afirmações e referem-se, segundo 

Bissoto (2005), principalmente a três pontos:  

(a) receio de que o uso de sistemas de comunicação 
aumentativos/alternativos possam deixar a criança preguiçosa em 
relação ao uso da linguagem oralizada, (b) o preconceito da sociedade 
em relação aqueles que se utilizam de comunicação 
pictográfica/gestual, pois a norma geral é a linguagem oralizada e (c) 
a dificuldade da família em aprender os símbolos/sinais e em usá-los 
corretamente (BISSOTO, 2005, p. 6, grifo do autor).   

No entanto, em que pesem essas posições contrárias, Foreman e Crews (1998 

apud BISSOTO, 2005), que partem do princípio de que as crianças com down 

compreendem mais do que conseguem expressar, contestam esses pontos. As 

                                                           

27 Texto Original: “El crecimiento personal se ve favorecido con la realización de actividades en consonancia con 
las preferencias y potencialidades. A la hora de trabajar con personas con síndrome de Down, no deberíamos 
incidir sólo en el desarrollo intelectual, como suele ser habitual, sino fomentar otras formas de disfrute más 
cercanas a sus intereses y fortalezas, como las relacionadas con la música, la actividad física y las relaciones 
interpersonales (RODRIGUEZ, 2014, p. 16)”. 
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justificativas desses pesquisadores apoiam-se na argumentação de que as crianças 

que foram expostas ao uso de sistemas de comunicação alternativos-aumentativos, 

concomitantemente ao uso da linguagem oral, mostraram-se menos frustradas em 

suas relações sociais e de aprendizagem por conseguirem expressar com mais 

efetividade desejos e pensamentos, bem como de terem enriquecido sua linguagem 

básica com novos conceitos. Embora reconhecendo que o uso de sistemas 

alternativos-aumentativos não seja a solução definitiva para os problemas de 

linguagem de pessoas com down, os autores advogam que o uso desses sistemas 

permite que a criança alcance uma intervenção comunicativa de melhor qualidade 

junto ao seu meio, possibilitando, portanto, o encorajamento social.  

Buckley et al. (1993) defendem a utilização de sistemas comunicativos 

aumentativos/alternativos (em função de comprometimentos auditivo28 – visuais29) 

como recursos para facilitar a aprendizagem, bem como o uso sistemático de ações 

visualmente/gestualmente apoiadas.  

Nesse sentido, compartilham a hipótese de Foreman e Crews (1998) de que a 

compreensão das pessoas com down é mais ampla do que aquela que elas 

conseguem verbalmente explicitar. Importante que se considere, que Buckley et al 

(1993) desenvolvem, desde a década de 1980, investigações quanto ao aprendizado 

de leitura-escrita de pessoas com down, utilizando predominantemente atividades 

visualmente-gestualmente apoiadas30.  

Para estes autores, ainda que muitas pessoas com down apresentem variadas 

intercorrências auditivas e visuais – estas últimas desde os comprometimentos da 

acuidade visual até uma maior dificuldade de fixação olho-objeto devido à hipotonia 

dos músculos ópticos –, alguns cuidados cotidianos na interação com as mesmas 

podem impulsionar, em grande medida, o seu desenvolvimento em termos de 

aprendizagem, como, por exemplo, apoiar com sinais e símbolos gráficos a fala, as 

instruções e as informações fornecidas, falar clara e descritivamente, evitando o 

excesso de palavras e, ainda, narrando ações-situações e fazendo uso de adjetivos e 

                                                           
28 A audição parece mostrar-se particularmente afetada, entre 60 a 80% de pessoas com SD apresentam, crônica 
ou com frequência regular, dificuldades auditivas, em função de aspectos anatômicos do aparelho auditivo, em 
parte decorrente de acúmulo de secreções, conforme a National Down Syndrome Society. (NDSS, 2018b).  

29 Expressivo percentual de pessoas com SD apresenta variadas intercorrências visuais, desde 
comprometimentos da acuidade visual até uma maior dificuldade de fixação olho-objeto devido à hipotonia dos 
músculos ópticos (BUCKLEY et al., 1993). 

30 BUCKLEY, S.J.; EMSLIE, M., HASLEGRAVE, G.; LEPREVOST, P. The development of language and reading skills in 
children with Down's syndrome. Portsmouth: University of Portsmouth, 1993. 
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advérbios que ajudem à composição de um todo compreensivo mais amplo, 

proporcionando, assim, adicionalmente, sinais para facilitar a percepção dos códigos 

e padrões linguísticos cotidianamente usados na linguagem falada, especialmente, 

com a face voltada para a pessoa com down e, sobretudo, para que se dê tempo e 

oportunidade para que esta processe as informações e comunique-se da forma mais 

satisfatória possível (BUCKLEY et al., 1993). 

Estes autores indicam, ainda, que, por apresentarem habilidades de 

processamento e de memória visual mais desenvolvida do que aquelas referentes às 

capacidades de processamento e memória auditivas, as crianças com down se 

beneficiarão de recursos de ensino que façam uso de suporte visual para orientar as 

informações. Assim, torna-se imprescindível que às crianças com down sejam 

oferecidas oportunidades de mostrar que compreendem o que lhes foi ensinado, 

mesmo que através de respostas motoras como apontar e gesticular, caso não 

possam responder de forma oralizada (BUCKLEY; BIRD, 1994 apud BISSOTO, 2005). 

Vale salientar que na comunicação com as pessoas com down, a fala 

descritiva, entendida como um processo onde se descreve o que a criança está 

fazendo ou olhando naquele momento, pode se traduzir num auxílio substancialmente 

importante, visto que a criança passa a compreender o significado da palavra com 

mais facilidade, pois a situação de aprendizado é concreta. Assim, a fala fica 

centralizada nela, portanto, recomenda-se que se fale sobre o que ela quer fazer ou 

está fazendo (DOWN, s/d). 

A esse respeito, o Quadro 2, a seguir, apresenta os elementos da 

“Comunicação Satisfatória” propostos pela Sociedade Nacional da Síndrome de Down 

(NDSS, na sigla em inglês – National Down Syndrome Society) que podem fornecer 

algumas contribuições, no que se refere a uma melhor comunicação com pessoas 

com SD.  
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Quadro 2 – A comunicação satisfatória em relação à Síndrome de Down. 

A COMUNICAÇÃO SATISFATÓRIA EM RELAÇÃO À SÍNDROME DE DOWN 

PRIMEIROS PASSOS EXPRESSÃO FACIAL TOM DE VOZ 
LINGUAGEM 
CORPORAL 

Aproxime-se de frente. 
Estabeleça e 
mantenha o contato 
visual. 

Fale devagar e 
claramene. 

Evite os movimentos 
bruscos. 

Sorria 
Seja amável e mostre-
se tranquilo. 

Utulize um tom de voz 
agradável e tranquilo. 

Seja aberto e tranquilo 
em relação aos seus 
pontos de vista 

Identifique-se 

Não se esqueça  ou 
duvide do humor, pois 
os sorrisos e as 
risadas fazem muito 
bem. 

Transmita uma 
sensação de calma. 

Mantenha a calma e a 
confiança para 
transmitir segurança 

Utilize o nome da 
pessoa. 

Seja paciente e 
compreensivo. 

 
Utilize gestos, tais 
como apontar. 

Se possível, 
mantenha-se no nível 
dos olhos 

   

Fonte: Adaptado de NDSS, (2013 – livre tradução nossa).  

 Por conseguinte, a aprendizagem é facilitada e a criança é capaz de memorizar 

mais efetivamente no momento em que ela pode visualizar o objeto em relação ao 

qual está se orientando. Desse modo, ao ensinar o significado da palavra molhado, 

por exemplo, sugere-se que a mão da criança seja posta sobre um objeto molhado e 

um seco e, ainda, sempre que for ensinar adjetivos, ensine-os por contraste, assim: 

seco/molhado, alto/baixo, forte/fraco, gordo/magro. Portanto, a criança com down 

necessita de uma experiência corporal com o que está sendo aprendido e, por 

conseguinte, ser orientada a nomear (DOWN, s/d). 

 Nesse aspecto, a aprendizagem está sempre à frente do desenvolvimento, pois 

é a aprendizagem que leva ao desenvolvimento, e não o contrário. Assim, não é 

preciso esperar que a criança atinja certo grau de desenvolvimento para que possa 

aprender, pelo contrário, a aprendizagem cria uma zona de desenvolvimento imediato, 

suscitando e despertando a criança para uma série de processos interiores de 

desenvolvimento (GHIRELLO-PIRES, 2011). 

Dessa forma, os processos que seriam possíveis somente com a ajuda dos que 

estão próximos à criança se tornam, aos poucos, seu patrimônio interior. E a 

aprendizagem conduz essa criança ao desenvolvimento mental, promovendo 

processos que, fora da aprendizagem, não seriam possíveis. Considerando que é por 
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meio da linguagem, e juntamente com ela, que se dá a vivência e reflexão de conceitos 

e, pensando na deficiência mental, especificamente na down, podemos verificar como 

a literatura tem tratado a questão do funcionamento da linguagem nessas crianças 

(GHIRELLO-PIRES, 2011). 

Conforme já foi discutido anterioremente, cabe reiterar que crianças com down 

apresentam uma memória auditiva de curto prazo menor, o que dificulta instruções 

verbais, assim, essas crianças se beneficiam de recursos pedagógicos que utilizam 

suportes visuais para trabalhar as informações (BISSOTO, 2005). Portanto, devemos 

incentivar as crianças com down para que possam demonstrar aquilo que 

compreenderam nos processos de aprendizagem, mesmo que através de expressões 

corporais, caso não sejam capazes de verbalizar. 

De todo modo, crianças com down não fogem à regra e apresentam 

dificuldades, como a hipotonia, que pode prejudicar os movimentos do corpo (correr, 

pular, pegar, além dos envolvidos na fala), o que pode significar um tempo maior de 

aprendizado e apropriação de conteúdos linguísticos e motores. Esta situação, 

entretanto, poderá ser superada pelo próprio funcionamento/uso da linguagem, não 

devendo nunca ser considerada, a hipotonia, como um impedimento ou dificuldade 

para que crianças com down se apropriem da linguagem ou dos mais diversificados 

aprendizados (GHIRELLO-PIRES, 2011). 

1.3. Do fenótipo à fenomenologia: por uma nova compreensão sobre o 
corpodown 

Cabe salientar que, do ponto de vista da perspectiva empírica, a SD é uma 

condição genética do down, sendo essa condição fenotípica responsável por atribuir 

uma identificação marcante ao sindrômico, que é percebida pelos sinais visíveis da 

síndrome, desconsiderando suas características subjetivas (GHIRELLO-PIRES, 

2010). 

Nessa direção, as questões de fundo fenomenológico e a reflexão sobre o 

quão a natureza retarda intencionalmente a formação humana, justamente para se 

completar na e pela cultura, são questões, a nosso ver, profundamente relevantes, 

uma vez que a cultura é processo imprescindível para as apropriações do mundo, 

conforme a perspectiva de Merleau-Ponty (1999; 2011), o que será aprofundado 

adiante no capítulo dois, sobre os processos de esquema corporal e apropriação. 

No entanto, consideramos relevante ressaltar que na perspectiva 
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fenomenológica, o ser humano é um ser de abertura e, nesse sentido, é possível 

compreender que o corpo está posicionado para absorver a linguagem e o contato 

com o outro. O corpo é posicionado para o mundo, a partir da concepção de corpo-

intencional.  

O ser humano é, em uma de suas dimensões originárias, abertura para 
ser educado. A “abertura para o ser educado” é uma vivência 
necessária de todos os envolvidos na relação de convivência e de 
educação. Essa relação originária pode ser explorada analiticamente 
desde a forma fetal até a morte do indivíduo (JOSGRILBERG, 2015, 
p. 10). 

Para a Fenomenologia a linguagem tem uma função mediadora, diz algo mais, 

para além da própria linguagem. Para Merleau-Ponty (2011), a linguagem é 

encarnada no corpo. A linguagem está em nós, fazemos linguagem nos fazendo.  

A tematização da experiência originária e da objetivação 
fenomenológica dos modos de ser, o sentido e sua encarnação 
linguística, a corporeidade, o mundo da vida e as formas de vida que 
ele comporta, além de outras ideias, assume uma importância decisiva 
para a relação da fenomenologia com a educação e para uma 
compreensão hermenêutica da educação (JOSGRILBERG, 2015, p. 
9, grifo do autor). 

Na esfera da linguagem, o que é empírico e o que fenomenológico? A 

Fenomenologia não parte do discurso do outro, a Fenomenologia se dá em primeira 

pessoa. Uma criança pode reproduzir aquilo que ouviu, mas isso não é 

fenomenológico. Fenomenologia é sua narrativa do mundo, da sua própria 

experiência, o seu thaumázein31. A fenomenologia não emerge das representações 

sociais empiricamente construídas. Por exemplo, a representação social de um 

determinado grupo configura-se como uma pesquisa sociologicamente empírica. Por 

outro lado, é a experiência vivida do sujeito e uma compreensão de si-mesmo que se 

situa como um dado fenomenológico. Esta é, para nós, a contribuição da 

Fenomenologia para ampliar a compreensão da linguagem enquanto processo 

fundamental na Educação Inclusiva e na Educação de modo geral e, ainda enquanto 

processo fundamental nas áreas da motricidade, da Educação Física e, para nós, na 

capoeira como práxis de inclusão. 

Outro aspecto que merece ser considerado, além da configuração biológica, da 

                                                           
31 THAUMÁZEIN – é o assombro, o espanto da experiência originária, não apenas para a poesia, mas torná-la 
produtiva como saber e permanecer no originário da percepção adotando um caminho reflexivo que se 
mantenha na esfera de sua manifestação. O thaumázein filosófico é um indicativo dessa experiência originária 
para a qual a fenomenologia quer promover o retorno (JOSGRILBERG, 2015, p. 7). 
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materialidade do corpo, é que a deficiência intelectual, refletida na ação e na 

linguagem, estigmatiza o corpodown como corpo “incapacitado”, “improdutivo”, entre 

outros estereótipos, o que acentua o preconceito dentro uma lógica prevalente da 

produtividade.  

A partir das discussões apresentadas no tocante aos aspectos da 

aprendizagem/linguagem, deve-se, portanto, não dar ênfase ao deficit, mas, sim, 

compreender as necessidades dessas crianças, estabelecendo objetivos práticos 

para sua superação, por meio da mediação do outro. No interior da sua teoria, a 

mediação é estabelecida pela relação criança/adulto, criança/mundo, que se dá por 

meio de práticas sociais que são mediadas pela linguagem. (GHIRELLO-PIRES, 

2011) 

López-Melero (2003), opondo-se à posição determinista direcionada às 

pessoas com deficiência, acredita que o diagnóstico, ou seja, a forma de designar 

estas pessoas não pode ser algo perverso. Ao contrário, deve ser uma porta aberta à 

indagação e à descoberta, e não é o que a pessoa é agora, mas, sim, o que ela pode 

ser com a ajuda dos demais e da cultura. Segundo o autor, essas crianças são muito 

mais que um conjunto de genes, são pessoas que sentem, que querem e que gostam 

de sentir-se queridas, são pessoas carregadas de vida. 

Para Carneiro (2008), mais importante que diagnosticar a deficiência é 

apresentar propostas de intervenção para o desenvolvimento da pessoa com SD. A 

notícia sobre o diagnóstico da condição genética deverá ser encarada como ponto de 

partida para as possibilidades que se abrem a estas pessoas, ao contrário de uma 

situação determinista e fatalista como foi prognosticado por muitos anos (GHIRELLO-

PIRES, 2011). 

Com as análises teóricas, especialmente, a partir dos estudos de 

pesquisadores que relacionam a condição do down e a aquisição de linguagem, as 

novas percepções ganharam apoio científico, isto é, foi possível compreender que 

estes sujeitos, a despeito de condições que lhe conferem certo modo de ser e estar 

no mundo, a partir de interações sociais, aprendizagens orientadas e, em especial, 

com a transcendência de estereótipos que associam a condição do down à patologia, 

ao diagnóstico, às incapacidades, etc., podem desenvolver substancialmente suas 

potencialidades humanas. Os estereótipos resultantes se devem a uma visão 

determinista limitadora, porém, assim como todos as pessoas, as pessoas com SD 

podem assumir uma condição de sujeitos no mundo com robusto desenvolvimento 
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linguístico e múltiplas possibilidades sociais e culturais. 

Apesar de prevalecer uma visão determinista sobre o down, o que gera uma 

concepção que despotencializa este sujeito, faz-se emergente novas concepções que 

desfaçam estas crenças deterministas e que reproduzem a ideia de que os sujeitos 

com down são fadados a uma existência limitada. Todavia, ao se compreender que a 

deficiência não elimina do sujeito as suas potencialidades e competências, negadas 

historicamente em função de concepções mecanicistas, é possível que se abram 

outros horizontes e mundos para que as pessoas com down possam habitar e, nestas 

novas condições sociais, esses sujeitos possam ter uma existência plena de sentidos 

e de desenvolvimento humano.  

A sedimentação32 da corporeidade se dá de modo indissociável, e não de modo 

compartimentado, estanque, como propugnou a ciência empírica. O corpo inicia seu 

desenvolvimento “motrício”, como o andar, ao tempo em que começa o seu 

“linguajear”, assim, torna-se possível pensar sobre um corpo que se desenvolve na 

linguagem e no movimento, dialeticamente. 

Mas a questão é compreender como cada sujeito, a partir do vivido, constrói 

sua corporeidade, o seu modo de ser e estar no mundo. A Fenomenologia nos inspira 

a perceber que a corporeidade sedimenta à linguagem, pois na medida em que a 

criança faz uso do dispositivo da linguagem, ela se põe em condição de relação e 

interferência no mundo, apropriando-se, portanto, ainda mais das coisas do mundo, 

“se mundanizando”. A corporeidade constitui-se como desdobramento das 

experiências vividas, e a Fenomenologia contribui para uma melhor compreensão do 

corpodown, do seu modo de se apropriar da linguagem verbal e motrícia e, nesse 

sentido, se potencializar enquanto ser linguístico. 

Cada vez mais a sociedade está se conscientizando de como é 
importante valorizar a diversidade humana e de como é fundamental 
oferecer equidade de oportunidades para que as pessoas com 
deficiência exerçam seu direito em conviver em comunidade. A 
sociedade está mais preparada para receber pessoas com síndrome 
de down e existem relatos de experiências muito bem-sucedidas de 
inclusão (SAÚDE, 2013, p 10). 

                                                           

32 Mas a palavra “sedimentação” não nos deve enganar: este saber contraído não é uma massa inerte no fundo 
de nossa consciência. Meu apartamento não é para mim uma série de imagens fortemente associadas, ele só 
permanece como domínio familiar em torno de mim se ainda tenho suas distâncias e suas direções “nas mãos” 
ou “nas pernas”, e se uma multidão de fios intencionais parte de meu corpo em direção a ele (MERLEAU-PONTY, 
2011, p. 182). 



50 

 

Em que pese à experiência acumulada nos últimos anos, não é possível fazer 

um prognóstico do grau de autonomia que uma criança com SD terá na sua vida 

adulta, de modo que o potencial a ser desenvolvido é sempre uma fronteira a ser 

cruzada diariamente. Todavia, há um consenso para as equipes que atuam no 

cuidado da pessoa com SD, que os investimentos em saúde, educação e inclusão 

social, se desdobram em uma melhor qualidade de vida e autonomia (SAÚDE, 2013). 

Tendo outra concepção de linguagem, de sujeito, de cérebro/mente e da 

relação entre o normal e o patológico, bem como uma visão histórica desses aspectos, 

o que era observado nessas crianças quanto à sua capacidade de linguagem era algo 

muito aquém do que se pode esperar de uma criança com down hoje (GHIRELLO-

PIRES, 2011). 

Podemos notar que, para a visão de base organicista, o que acontece fora do 

usual, de uma medida ideal para todos, ou daquilo que é comum a todos ou à média, 

ou ainda em tempos diferentes na execução das tarefas, torna-se patológico. Não 

estamos querendo dizer com isso que não existam dificuldades, mas, sim, que a forma 

de lidar com elas segue um padrão definido, centrado na doença, no estado 

patológico, nas diferenças, e não no indivíduo ou nas suas possibilidades. Em relação 

à ideia de que na deficiência mental ocorrem alterações primárias de caráter orgânico, 

as quais seriam a base de todo o desenvolvimento posterior, Vygotsky (1997 apud 

GHIRELLO-PIRES, 2011) sinaliza que:  

[...] não há concepção mais errônea e incorreta do que esta, porque 
precisamente no processo de desenvolvimento, “o primário”, que 
aparece na etapa inicial do desenvolvimento, “é superado” 
reiteradamente pelas novas formações qualitativas que se originam 
(VYGOTSKY, 1997 apud GHIRELLO-PIRES, 2011, p.133). 

Conforme aponta Bissoto (2005), deve-se observar que, apesar das 

características inerentes à SD, isso não se constitui numa uniformidade a predizer 

comportamentos e potencialidades.  

As ações educacionais ou mesmo terapêuticas adotadas precisam, portanto, 

considerar que há, evidentemente, necessidades educacionais próprias para 

aprendizagem relacionadas às pessoas com SD, que ainda carecem de maiores 

pesquisas. No entanto, é emergente a concepção de que a pessoa com SD apresenta 

um processo de desenvolvimento singular, considerando suas condições genéticas, 

sociais e culturais próprias, devendo-se superar concepções estereotipadas em 

relação ao seu desenvolvimento (BISSOTO, 2005). 
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Durante muitos anos, considerou-se que as pessoas com trissomia 
não podiam desfrutar de direitos fundamentais, como educação 
básica, trabalho remunerado ou vida independente, ou seja, não eram 
consideradas capazes de alcançar uma vida digna. Essa visão, 
felizmente, mudou e, pouco a pouco, elas estão acessando níveis de 
independência que eram impensáveis há algumas décadas. Mas, 
precisamente ao abrir essas portas, foi iniciada uma viagem sem 
retorno, na qual necessariamente as conquistas alcançadas forçam a 
direcionar o olhar para novos objetivos. Você não pode colocar limites 
no caminho para a autodeterminação de pessoas com síndrome de 
Down, uma vez que  elas foram levadas a acreditar em seu direito de 
assumir responsabilidade por suas próprias vidas. Por isso, é 
necessário procurar instrumentos que nos permitam preencher sua 
vida com conteúdo, torná-la digna de ser vivida, impregná-la de 
significado e, porque não, preenchê-la com felicidade (RODRIGUEZ, 
2014, p. 3, livre tradução nossa)33. 

Embora não seja o enfoque desta pesquisa aprofundar a discussão acerca da 

Neurolinguística Discursiva (doravante ND)34, vale destacar que a ND tem contribuído 

para superar uma visão fenotípica, linear e determinista. Nesse sentido, a ND auxilia 

na compreensão do sujeito, da sua condição singular, e não a sua síndrome, condição 

patológica.  A despeito do ser humano nascer com seus recursos biológicos 

característicos da espécie, é precisamente a convivência com o outro que possibilita 

o processo de humanização. Esse processo que se aplica a todo ser humano, não se 

dá de modo diferente no down (CARNEIRO, 2008). Segundo Karmiloff-Smith e 

Strydom (2017, p. 1, livre tradução nossa), “A Síndrome de Down tem sido 

amplamente descrita como um grupo, prejudicando a variação individual, e é tratada 

como um grupo homogêneo35”. 

A Síndrome de Down é um dos transtornos genéticos mais 

                                                           

33 Texto original: “Durante muchos años se consideró que las personas con trisomía no podían disfrutar de 
derechos fundamentales, como una educación básica, un trabajo remunerado o una vida independiente, es decir, 
no se les consideraba susceptibles de alcanzar una vida digna. Esa visión, afortunadamente, ha cambiado y, poco 
a poco, van accediendo a niveles de independencia impensables hace tan solo unas décadas. Pero precisamente 
al abrir esas puertas, se ha dado comienzo a un viaje sin retorno, en el que forzosamente los logros alcanzados 
obligan a dirigir la mirada hacia nuevas metas. No se puede poner límites a la ruta hacia la autodeterminación 
de las personas con síndrome de Down, una vez que se les ha hecho creer en su derecho a responsabilizarse de su 
propia vida. De ahí que sea preciso buscar instrumentos que nos permitan rellenar su vida de contenido, 
convertirla en digna de ser vivida, impregnarla de sentido y, ¿por qué no?, colmarla de felicidade (RODRIGUEZ, 
2014, p. 3)”. 

34 A Neurolinguística Discursiva (ND) parte de uma perspectiva discursiva, relacionando discurso com atividade 
constitutiva, cérebro com linguagem (PIERUCCINI, 2018). Cf. PIERUCCINI, S. D. S. Neolinguística Discursiva: um 
estudo de caso. Revista de estudos acadêmicos de letras, v. 8, n. 2, p. 73-85, dez, 2105. Disponível em: < 
https://periodicos.unemat.br/index.php/reacl/article/view/916/899 >. Acesso em: 30 abril. 2018 

35 Texto original: “El síndrome de down ha sido ampliamente descrito como grupo, menoscabando la variación 
individual y tratando al síndrome de down como un grupo homogéneo (SMITH, et al., 2017, p. 1)”. 
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comumente associados à deficiência intelectual, e apresenta um 
complexo fenótipo cognitivo, adaptativo, neurobiológico e 
comportamental. Tem sido sugerido na literatura atual que este 
fenótipo não é estável, de forma geral, ao longo da vida, posto que se 
altera, conforme avançam o desenvolvimento e o envelhecimento 
progridem. Se aceitarmos estas possíveis mudanças devido ao 
desenvolvimento, geralmente se considera que o estudo das 
trajetórias resulte mais frutífero, para entender as síndromes genéticas 
do que os estudos centrados somente em grupo etário concreto. As 
manifestações cognitivas, biológicas e as condutas (comportamentos) 
adaptativas das pessoas com Síndrome de Down são estudadas com 
frequência no marco de uma trajetória de desenvolvimento (MAKARY 
et al., 2014, p. 2)36.  

 Na concepção de Largo, Kalmar e Bedõ-Prevics (1987 apud TRISTÃO, 1998), a 

influência de fatores biológicos parece diminuir com o aumento da idade enquanto que 

aspectos ambientais pareceram se tornar mais significativos.  

 Nessa perspectiva, considerando a relevância da inclusão do down nos mais 

diferentes segmentos sociais, cabe destacar que a expectativa de vida das pessoas 

com SD aumentou exponencialmente a partir da segunda metade do século XX, em 

virtude dos vigorosos progressos na área da saúde, especialmente, da cardiologia. O 

aumento da longevidade e da compreensão das potencialidades das pessoas com SD 

permitiu a organização de diferentes programas educacionais, com objetivos à 

escolarização, ao futuro profissional e, ainda, à autonomia e à qualidade de vida. 

(SAÚDE, 2013). 

Dentro da arte, e centrando-nos na pintura, temos constatado através 
de nossa trajetória em ateliês de pintura, que esta permite que os 
artistas com Síndrome de Down trabalhem em seu próprio 
desenvolvimento como pessoas, melhorando suas competências 
emocionais. Tomam consciência de suas próprias capacidades, se 
autorregulam e isso gera confiança. Isto os leva a um autocontrole de 
suas ações, mediante as quais se adaptam em um processo contínuo 
de mudança e inovação criativa, gerando iniciativas e 
comprometimento com suas tarefas. Como consequência, aumentam 
suas destrezas (habilidades) sociais: trabalho em equipe, cooperação, 
comunicação, liderança, etc. (VALLEJO, 2017, p. 2, livre tradução 

                                                           

36 Texto original: “El síndrome de Down es uno de los trastornos genéticos más comúnmente asociados a la 
discapacidad intelectual, y presenta un complejo fenotipo cognitivo, adaptativo, neurobiológico y conductual. Se 
ha sugerido en la literatura actual que este fenotipo no es estable por lo general a lo largo de la vida, sino que 
cambia conforme avanzan el desarrollo y el envejecimiento. Si aceptamos estos posibles cambios debidos al 
desarrollo, generalmente se considera que el estudio de las trayectorias resulta más fructífero para comprender 
los síndromes genéticos que los estudios centrados solamente en un grupo concreto de edad. Las manifestaciones 
cognitivas, biológicas y las conductas adaptativas de las personas con síndrome de Down se estudian con 
frecuencia en el marco de una trayectoria de desarrollo (MAKARY et al., 2014, p. 2)”. 
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nossa)37. 

A SD, na perspectiva desta pesquisa, sugere, portanto, mais um dos 

diversificados modos de ser no mundo e com o seu modo de se apropriar das coisas 

do mundo, da linguagem e da cultura e, a partir do seu modo próprio de apropriação, 

constituir a sua mesmidade, onde a genética é apenas uma condição da sua 

corporeidade, que lhe confere algumas características, mas que não determina sua 

condição existencial, apenas sugere que a sociedade encontre possibilidades que 

melhor atendam esse corpodown38 nas mais diferentes esferas, públicas e privadas. 

O fato de a Síndrome de Down apresentar tantas diferenças 
individuais, e em tantos níveis, indica claramente que conceber a 
Síndrome de Down meramente em termos de uma cópia extra do 
cromossomo 21 é uma simplificação, pois são muitos os fatores – 
genéticos, epigenéticos, ambientais – que desempenharão seus 
próprios papéis na hora que se expresse um determinado fenótipo da 
síndrome de Down em cada pessoa. O modo como estes fatores se 
interfluenciam entre si é muito variado e complexo, tanto mais quanto 
mais elevada a sua função de analisar: a cognição e a conduta 
(comportamento). E não devemos esquecer que a própria pessoa com 
Síndrome de Down é um fator capaz de modificar o ambiente em que 
ela se move, introduzindo, assim, outro elemento de variabilidade no 
complexo mundo das inter-relações (KARMILOFF-SMITH; 
STRYDOM, 2017, p. 4, livre tradução nossa).   

Diante do exposoto, no que se refere a uma educação inclusiva, cabe frisar o 

que nos apresenta Josgrilberg (2012, p. 15), isto é: “[...] nem segregação, nem 

assimilação: a educação, nesse caso, não é só adaptar o mundo do deficiente ao da 

maioria, mas também de adaptar o mundo da maioria ao do deficiente”. 

A perspectiva da modernidade cartesiana, linear, previsível, de natureza 

experimental, portanto, de controle e manipulação, choca-se com a realidade da SD, 

                                                           

37 Texto original: “Dentro del arte, y centrándonos en la pintura, hemos constatado a través de nuestra trayectoria 
en los talleres de pintura,  que  ésta permite a los artistas con síndrome de Down trabajar en su propio desarrollo 
como personas, mejorando sus competencias emocionales. Toman conciencia de sus propias capacidades, se 
autorregulan y eso les genera confianza. Esto les lleva a un autocontrol de sus acciones, mediante el cual se 
adaptan en un proceso continuo de cambio e innovación creativo, y generan iniciativas y compromiso con sus 
tareas. Como consecuencia, aumentan las destrezas sociales: el trabajo en equipo, la cooperación, la 
comunicación, el liderazgo, etc. (VALLEJO, 2017, p. 2)”. 

38 Texto Original: “El hecho de que el síndrome de Down presente tantas diferencias individuales, y en tantos 
niveles, indica claramente que concebir el síndrome de Down meramente en términos de una copia extra de 
cromosoma 21 es una simpleza. Son muchos los factores – genéticos, epigenéticos, ambientales – que van a jugar 
su propio papel a la hora de que se exprese un determinado fenotipo del síndrome de Down en cada persona. El 
modo en que estos factores se interinfluencian entre sí es muy variado y complejo, tanto más cuanto más elevada 
sea la función a analizar: la cognición y la conducta. Y no debemos olvidar que la propia persona con síndrome 
de Down es un factor capaz de modificar el ambiente en que se mueve, introduciendo así otro elemento de 
variabilidad en el complejo mundo de interrelaciones (KARMILOFF-SMITH; STRYDOM, 2017, p. 4)“. 
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uma vez que o próprio modo de ser do corpodown, não corresponde à ideia de causa 

e efeito, ora nos processos de aprendizagem, ora nas relações sociais, e, nem 

tampouco, gera um futuro previsível nas suas mais diferentes esferas, expectativa de 

vida, mundo do trabalho, constituição familiar, etc.  

A existência humana, portanto, não se reduz a fundamentos químicos, e a visão 

da “[...] biologia molecular torna-se insuficiente, pois, ao considerar que os genes 

constituem a informação que especifica o ser vivo, reduz o todo à propriedade dos 

componentes” (NÓBREGA, 2010, p. 29). 

Diante das discussões até aqui apresentadas, fica claro que a condição do 

down é uma condição própria que não se sustenta mais por um prisma epistemológico 

mecanicista, objetivador e simplificador. Nesse sentido, para uma compreensão que 

de fato seja emergente e capaz de imprimir novos olhares ao corpodown, torna-se 

imprescindível capturar outras perspectivas epistemológicas e, assim, encaminhar 

outras formas de relação social e pedagógica em relação ao corpodown, 

especialmente, uma concepção de que o down é capaz de apreender códigos comuns 

culturalmente estabelecidos, como os códigos linguísticos e, portanto, não apenas 

alfabetizar-se, mas também, construir significações e sentidos a partir de outros 

códigos, como os códigos do mundo da capoeira e os respectivos valores que 

integram este mundo, o mundo-capoeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vida em si mesma não tem sentido. A vida é uma 
oportunidade para criar um sentido.  

Não há que descobrir um sentido, há que criá-lo. Só 
encontrarás sentido se o crias...  

Não será uma pedra que irás encontrar. Será uma 
poesia que terás que compor, uma canção a ser 
cantada, uma dança a dançar...  

O sentido chega através da participação. 

 Participa da vida! A vida tem que ser 
multidimensional, só então tem sentido. Nunca 
reduzas a vida a uma só dimensão... Não deixes que 
tua vida se converta em um ritual morto.  

Deixa que existam momentos inexplicáveis. Deixa 
essas coisas misteriosas, que não podes justificar com 
nenhuma razão.  

Há algumas coisas pelas quais a gente crê que está 
um pouco louco.  

Um homem que está totalmente ajuizado está morto. 
Sempre é uma alegria quando se está acompanhado 
de um pouco de loucura. 

 Não deixes de fazer algumas loucuras tu também.  

Então poderás encontrar um sentido na vida. 
[Osho, 2001] 
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CAPÍTULO II 

 

MOTRICIDADE HUMANA, CORPOREIDADE E 
FENOMENOLOGIA: “TRISSOMIA” EPISTEMOLÓGICA COMO 

BASE PARA UMA REFLEXÃO ACERCA DO CORPODOWN E DA 
CAPOEIRA. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ciência poderá ter encontrado a cura para 
a maioria dos males, mas não achou ainda 
remédio para o pior de todos: a apatia dos 
seres humanos.  

[Helen Keller, 2018] 

Carybé 
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2.1. A Motricidade Humana: um giro epistemológico na compreensão do 
ser humano como ser motrício (o down que se move na roda) 

A Motricidade Humana constitui-se como processo de questionamento dos 

pressupostos epistemológicos da ciência clássica inspirada no modelo cartesiano na 

forma de conceber o conhecimento e, desse modo, busca construir um campo de 

conhecimento com perspectivas, instrumentos e procedimentos que transcendam as 

limitações dos paradigmas positivistas, uma vez que se referem à separação entre 

sujeito e objeto do conhecimento (ARAGÃO, 2005). 

A lógica cartesiana tem servido historicamente de sustentação epistemológica 

para a interpretação do movimento humano, bem como para orientar os processos 

educativos. Na busca de uma nova perspectiva para compreender o movimento 

humano, propomos a Ciência da Motricidade Humana (CMH)39. A motricidade não é 

uma ação mecanizada, mas ação que se desdobra em sentidos, sendo, portanto, uma 

experiência motrícia.  

A MH se estabelece como uma ciência do humano, pois: 

[...] apresenta métodos e técnicas que não se confundem com outras 
interpretações e, portanto, precisa ser ensinada e ensinar a 
problematizar em outras dimensões. Seu objeto de estudo, o corpo em 
ato, ou melhor, o ser humano em busca intencional da transcendência, 
enquadra-se no grupo das ciências humanas ou hermenêuticas 
(SERGIO, 2008, p. 43). 

O mover humano40, por sua complexidade, é um fenômeno de difícil acesso 

devido a sua totalidade estruturante, principalmente se seguirmos adotando modelos 

de interpretação reducionistas.  

A referida ciência resgata o sentido da própria vida, para isso procura a 

intencionalidade transcendente41, um dos princípios da Motricidade Humana. Para 

                                                           

39 CIÊNCIA DA MOTRICIDADE HUMANA (CMH) – Trata-se de uma teoria que rejeita o positivismo da Educação 
Física tradicional e o pensamento hegemônico do neoliberalismo dominante, tendo sempre em vista a 
complexidade humana. Os aspectos mais evidentes da complexidade humana são o corpo, a mente, o desejo, a 
natureza e a sociedade – são todas essas dimensões que devem ser trabalhadas nas aulas de Motricidade 
Humana. E não o físico tão só! (SÉRGIO et al, 2014, p. 99). 

40 A MOTRICIDADE HUMANA (MH) propõe uma nova maneira de interpretar o mover humano, sendo emergente 
o desenvolvimento de possibilidades humanas capazes de auxiliar os professores e professoras a olhar o 
fenômeno com mais propriedade, para que se torne efetiva a práxis educativa nos moldes deste novo paradigma, 
permitindo, assim, observações que ampliem a visibilidade e as possibilidades de análise e, consecutivamente, 
novas práticas (SANTOS, 2014). 

41 O termo TRANSCENDENTE é abrangente e pode apresentar múltiplas significações, mas no campo da 
Motricidade Humana, refere-se a um movimento de transcendência, isto é, o movimento de um ser consciente 
das suas limitações e que, ao superá-las, encontra o sentido da vida (SANTOS, 2017). Cf. SANTOS, S. O dos. 
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Sérgio (1994), o grande desafio é proporcionar espaço e tempo ao apresentar uma 

proposta que considere corporeidade motrícia e motricidade corpórea como uma 

necessidade emergente, visto que vivemos num momento de transição em direção a 

uma práxis libertadora, que explora os movimentos com intencionalidade e sentido, 

legitimada pela MH. Segundo o contemporâneo filósofo Manuel Sérgio: 

A motricidade humana é o corpo em movimento intencional, 
procurando a transcendência, a superação, em nível integralmente 
humano e não do físico tão-só, [...] seu corpo próprio é ser consciência 
e ser consciência é ser movimento. (SERGIO, 1994, p. 151) 

Como se pode notar, a motricidade possibilita a transcendência pela tomada 

de consciência, pela intencionalidade, pela reflexão, e converte-se na materialidade 

vivida, no sensível e no inteligível, numa autêntica práxis que pode favorecer e 

contribuir para a autonomia e libertação dos corpos com sentido e autenticidade. 

 Destarte, vale assinalar que a MH foi a nossa escolha teórico-metodológica, 

uma vez que a essência epistemológica deste campo de conhecimento teve sua 

gênese na Fenomenologia de Husserl e na Corporeidade de Merleau-Ponty em busca 

de encontrar sentidos na ação humana, sendo, portanto, “[...] ação intencional, 

concebida pela Rede Internacional de Investigadores em Motricidade Humana 

(RIIMH), como pilar sustentáculo do fazer consciente que também é eixo norteador da 

ação transformadora. Toda intencionalidade é intervenção no mundo” (ARAGÃO, 

2014, p. 131). 

Nessa perspectiva, a MH encontra-se, a partir dos estudos de vários 

pesquisadores (as) da RIIMH, com as Ciências Cognitivas Enativas, tendo como eixo 

as práticas corporais ou experiências a serem vividas, uma vez que estas possibilitam: 

[...] a concreticidade de diferentes situações que codificam a realidade 
e constitui o vocabulário do gesto, linguagem que é ação refletida, 
compreendida a partir da ciência encarnada ou mente corpórea sob o 
pressuposto de Varela. É a partir das experiências no espaço social, 
em família, na intervenção profissional que os saberes se organizam 
e que os sujeitos tomam consciência da realidade (ARAGÃO, 2014, p. 
131). 

Antes de avançarmos nas discussões que se desdobrarão no decorrer desse 

capítulo, cabem, para o que se pretende aqui, alguns esclarecimentos de ordem 

semântica, no que tange aos termos significação e sentido, uma vez que 

notadamente, os termos são expressos na literatura de forma geral e de modo 

                                                           
Educação do ser-motrício e a práxis criadora. São Bernardo do Campo, 2017. 339f. Tese. (Doutorado em 
Educação). Universidade Metodista de São Paulo.  
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indiscriminado, portanto, sem as devidas distinções. 

Josgrilberg (2015) põe-se como um dos autores que buscam guardar as 

devidas propriedades semânticas de cada termo a partir da Fenomenologia. Para ele, 

no horizonte fenomenológico o sentido estabelece uma relação ontológica originária 

e, portanto, não é possível nesse horizonte uma explicação de natureza empírica ou 

pela lógica dedutiva da linguística. 

O sentido, enquanto intencionalidade é o nervo central para a Fenomenologia, 

visto que há sempre uma relação do ser humano com o sentido das coisas mesmas 

e, ainda:  

[...] nossa relação com o sentido é mais complexa do que a relação 
com o significado na língua. Essas vivências intencionais procedem e 
preparam as significações dadas nas experiências e linguagens 
cotidianas ou nos conceitos das ciências empíricas, das ciências 
formais (JOSGRILBERG, 2015, p. 12). 

Diante dessas questões apontadas pelo autor, claro está que o significado não 

corresponde exatamente ao sentido, mas trata-se de um recorte do mesmo e, ainda, 

estabelece uma relação ontológica com o sentido, mas não no mesmo nível, pois não 

o iguala. Em suma, resta-nos compreender que o campo da significação se dá por 

uma fonte de sentido onde o significado pode ser determinado, isto é, por um recorte, 

mas essa mesma fonte representa uma totalidade de sentido que é correlato ao 

sentido do ser e, dessa forma, nossa relação imediata com o sentido implica, 

necessariamente, na distinção dos termos sentido e significado (JOSGRILBERG, 

2015). 

Já discutida a questão semântica da significação e sentido, há duas questões 

que mais importam tratar como ponto de partida para nossas reflexões. A primeira diz 

respeito à racionalidade cartesiana como marco da lógica da modernidade e, assim, 

a desvalorização do sensível na compreensão do ser humano.  

O segundo aspecto é a visão empírico-positivista que considera a ciência 

experimental como referência científica, legitimando, portanto, o que é mensurável e 

observável, tendo como foco a objetividade em detrimento da subjetividade. Se por 

um lado a racionalidade não considera o sensível, a visão positivista não leva em 

conta a subjetividade humana.  

O resultado dessa equação é uma visão racional e objetiva da realidade 

humana, gerando um paradigma mecanicista, portanto, de causa e efeito, linear e, 

sobretudo, a ideia de corpo-máquina, que a partir de um estímulo gera uma resposta, 

certa ou errada, ou mesmo uma educação que se desdobra num processo mecânico 
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e fechado. 

Esse paradigma mecanicista ainda está presente na Educação de forma geral 

e, na Educação Física ou na capoeira, particularmente, esse paradigma dá forte 

ênfase aos aspectos físicos, porém, apesar da sua contribuição, não dá conta de 

compreender o ser humano em ação, isto é, na sua motricidade. 

A motricidade não representa apenas a autopercepção ou mesmo a 

sensibilidade orgânica dos movimentos. A motricidade dá-se na fronteira do corpo 

natural com o corpo cultural. O sistema de contingências motrizes do corpo é portador 

potencial de sistemas simbólicos. O corpo tem a capacidade de movimentos que se 

traduzem em gestos simbólicos que nos dão um “mundo”. O corpo, portanto, irrompe 

como fonte da nossa relação com o mundo, que vai do sensível ao sentido de suas 

possibilidades linguísticas. Corpo e mundo se desenvolvem como imanência 

simbólica um do outro (JOSGRILBERG, 2015). 

No que concerne à expressão motricidade, Merleau-Ponty (2011) desejava 

mostrar que motricidade representava, em última análise, uma intencionalidade 

originária no sentido de que o corpo somente se origina como movimento, não porque 

há espaço, mas porque há um convite ao corpo, vindo do mundo, e que é respondido 

pelo corpo como movimento. 

Para Merleau-Ponty (2011), gesto não se reduz a um dado mecânico, possui 

intencionalidades, sentidos, direções, compondo uma diversidade de significações, 

nos diferentes contextos desenhados pela gestualidade do corpo, caracterizando uma 

relação sempre original com o mundo. O gesto como implicação do corpo guarda em 

potência a construção de sentidos e de significados, que ultrapassam o domínio da 

consciência ou de uma linguagem instrumental. O gesto está diante de mim como uma 

questão, ele me indica certos pontos sensíveis do mundo, convida-me a encontrá-lo 

ali. 

A consciência é o ser para a coisa por intermédio do corpo. Um movimento é 
aprendido quando o corpo o compreendeu, quer dizer, quando ele o 
incorporou ao seu “mundo”, e mover seu corpo é visar às coisas através dele, 
é deixá-lo corresponder à sua solicitação, que se exerce sobre ele sem 
nenhuma representação. Portanto, a motricidade não é como uma serva da 
consciência, que transporta o corpo ao ponto do espaço que nós previamente 
nos representamos. Para que possamos mover nosso corpo em direção a um 
objeto, principalmente é preciso que o objeto exista para ele, é preciso que 
nosso corpo não pertença à região do “em si” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 
193). 

 

Para o mundo fenomenológico, os dados empíricos não revelam quem é esse 
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ser humano em ação, sua intencionalidade, sua narrativa histórica e, por fim, seu 

projeto ontológico. A Educação Física, a partir de uma lógica empírico-cartesiana, não 

leva em conta o ser humano na sua historicidade, este desenraizamento lança o corpo 

numa dimensão de corpo máquina, dessubjetivado, produtor de resultados biológicos, 

objetivos, não considera a possibilidade do corpo integrar em sua vida a cultura 

corporal do movimento e seus sentidos simbólicos, filosóficos, valorativos e, com isso, 

gerar uma condição existencial mais positiva, ou seja, com uma subjetividade que lhe 

confira uma vida com mais plenitude e possibilidades existenciais para além da 

dimensão física. 

Dessa forma, o corpo que se apropria42 da cultura corporal do movimento é 

precisamente o corpo que inclui, no movimento de si, experiências vividas para 

compor e recompor o seu “si-mesmo”, sua subjetividade, seu modo próprio de ser e 

estar no mundo.  

Historicamente, a modernidade é marcada pela racionalidade em detrimento 

da superação de uma visão mítica do mundo, assim, a razão passa a ser orientadora 

do comportamento humano na esfera social, do trabalho e, ainda, na ciência, 

fundamento de uma filosofia racionalista, onde o sentir, isto é, o sensível, passa a ser 

relegado a um psicologismo, ou mesmo algo não científico, ou aceito na esfera 

educativa. 

Na sua gênese, a Educação Física orientou-se por uma concepção cartesiana 

do corpo, tendo sua perspectiva didático-pedagógica para o movimento como meio e 

fim, assumindo, dessa forma, uma visão empírico-desenvolvimentista, onde o foco é 

o desenvolvimento motor, com substanciais implicações no ensino da cultura corporal 

do movimento. 

Tal perspectivação implica numa Educação Física que, embora considere o 

sentido sensível, desvincula-se do sentido significado, em termos didáticos, pois o 

movimento, ou a cultura corporal do movimento, está dissociado do campo das 

significações, não sendo didaticamente desenvolvido em termos conceituais, como 

análise e compreensão, com as considerações relativas ao seu enraizamento 

histórico-social, uma cultura corporal dotada de um sistema simbólico, rede de 

significados e, ainda, de suas representações políticas, culturais e identitárias, 

                                                           

42 Na Fenomenologia a expressão APROPRIAÇÃO não significa tomar posse, mas para designar a ideia de tornar 
próprio, incluir no movimento de si mesmo, integrar à sua subjetividade, no seu modo próprio de ser e estar no 
mundo (N.A.). 
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perspectivas defendidas na Educação pelas propostas críticas e, mais recentemente, 

pelas teorias pós-críticas que consideram a identidade como uma questão central. 

Esta didática centrada no aspecto motor, em que pese sua contribuição para 

um desenvolvimento corporal, limita as possibilidades educativas, bem como o 

alcance da esfera do pensar e do sentir, esferas que devem ser consideradas no 

processo educativo, onde o agir, como campo exclusivo das orientações pedagógicas, 

implica numa Educação Física que se organiza para ensinar habilidades motoras, 

técnicas e, por consequência, o desempenho das habilidades motoras torna-se o 

objetivo das aulas. 

Cabe destacar, como assinala Sérgio et al. (2014), que a MH não representou 

apenas um corte epistemológico, tendo em vista a transição do aspecto físico à 

pessoa em movimento intencional da transcendência. Representou, ainda, um corte 

ao nível político, uma vez que acentua que a MH se constitui como teoria pós-colonial, 

pós-capitalista e pós-eurocêntrica. Nesse sentido, a MH surgiu como corte, 

simultaneamente epistemológico e político e, ainda, tem seu enfoque no campo 

fenomenológico-hermenêutico, que se configura numa teoria que busca se distanciar 

do positivismo da Educação Física tradicional e, portanto, do pensamento hegemônico 

do neoliberalismo dominante (SÉRGIO et al., 2014). 

Assim sendo, a dimensão epistêmica confere ao ser humano conhecimentos 

imprescindíveis para compreender a realidade e ao mesmo tempo refletir sobre ela e 

transformá-la. Todavia, neste fluxo de ação transformadora, a dimensão ética torna-

se dimensão fundamental para orientar as ações humanas, uma vez que os sujeitos 

criam códigos de convivência e, ainda, onde os limites são estabelecidos em acordos 

de respeito para com o outro e o meio. 

Trata-se, portanto, de um campo de saber no qual a estética contempla o 

conhecimento sensível, a abstração do real a partir da sensibilidade corpórea e, por 

fim, “[...] a política pela intencionalidade do fazer e a técnica para o domínio 

tecnológico previsível e consequente preservação da vida humana na Terra. Dessa 

forma, o ser humano trabalha a seu favor, afastando-se da possibilidade de estar 

contra si próprio” (ARAGÃO, 2014, p. 132). 
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2.2. Corporeidade – o sensível como desdobramento do mundo: por uma 
fenomenologia do corpo 

O corpo é condição de vida, de existência, de conhecimento. A corporeidade 

constitui-se como desdobramento das experiências vividas. Dessa forma, 

considerando as habitualidades da pós-modernidade com tendências à virtualização 

das relações humanas, tornam-se as práticas corporais tradições que preservam a 

cultura da motricidade, ou a cultura corporal do movimento, onde o ser humano 

encontra, nestas tradições, a possibilidade motrícia, isto é, a realização do movimento 

emergente que busca uma existência com sentidos criativos e realizadores.  

 Nesse sentido, a partir das tradições da cultura corporal do movimento, 

encontramos a roda de capoeira como um território para o corpo presente, corpo que 

se apropria do espaço e lhe confere um sentido e, assim, torna-se lugar de 

habitualidades próprias, típicas, inerentes às tradições desse lugar. Lugar onde os 

corpos se movimentam, expressam suas formas de existir e interpretar a vida e o 

mundo, sua subjetividade e o sentido que atribuem à capoeira. 

Com efeito, lançamos mão dos conceitos dos modos de ser apresentados por 

Merleau-Ponty (2011, p. 468): “Existem dois e somente dois modos de ser: o ser em 

si, que é aquele dos objetos estendidos no espaço, e o ser para si, que é aquele da 

consciência”. 

Dessa maneira, a partir dos conceitos de ser em si e do ser para si, a roda de 

capoeira deixa de ser espaço e torna-se lugar, discussão que será mais amplamente 

discutida no Capítulo 3, na medida em que o jogo da capoeira é assumido como jogar 

para si, isto é, um jogar com consciência.  

Nesse fluxo de compreensão, a partir da corporeidade, do para si, recorremos 

a Capalbo (2003), que afirma que o corpo é: 

[...] expressão e manifestação de uma subjetividade, é a maneira de 
um sujeito estar presente ao mundo, aos outros e às coisas, bem como 
a maneira de como estas se tornam presentes para o sujeito. O corpo 
é uma das formas significativas de linguagem. Nele estão embutidas 
as questões de valorização de tipos de cultura física, numa dada 
época da história; questões referentes ao bem estar, à saúde, à dor, à 
doença, ao processo de envelhecimento, etc. Por essa relação "eu-
corpo-outro-mundo", o humano vive a sua corporeidade de modo 
significativo para si próprio e deseja ser reconhecido, nesse valor 
significativo, pelos outros (CAPALBO, 2003, p. 13, grifo nosso). 

Ainda discorrendo acerca do corpo, Capalbo (2003) assevera que o corpo é a 
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expressão de nossa existência, tanto quanto a palavra é a expressão do pensamento 

e, ainda, que as manifestações de nossa vida como a imaginação, a emoção, o 

trabalho cultural e artístico, representam manifestações de nossa existência, na 

mesma medida que representam realizações existenciais. 

Para Nobrega (2010), a corporeidade é conceituada como: 

[...] um campo teórico que estuda a existência, campo teórico-
existencial, que pode contribuir para a transformação de atitudes 
diante do conhecimento, na educação, permite um jogo criativo entre 
a razão e a sensibilidade, por meio da estesia do corpo e de sua 
comunicação sensível (NOBREGA, 2010, p. 9). 

O corpo deve ser contemplado na sua plenitude. O corpo não é a prisão da 

alma, mas a fonte de emancipação do ser. Os gestos e toda a expressão corporal 

revelam as emoções, as intenções, ou seja, é pelo corpo que se estabelecem as 

relações com o outro e com o mundo. É o corpo a maior expressão dos nossos 

desejos (NUNES-FILHO, 1997). 

Cabe percebermos que, atualmente, parte substancial do nosso tempo é 

preenchida pelo trabalho, assim, nessa lógica hodierna da cultura capitalista e do 

consumo, desdobra-se a instrumentalização do corpo, isto é, o corpo é fonte de 

produtividade, fonte de manutenção econômica e, assim, prosseguimos 

existencialmente deserotizados (NUNES-FILHO, 1997). Na opinião de Nóbrega 

(2010): 

Uma nova cultura do consumo se estabelece a partir da imagem do 
corpo bonito, sexualmente disponível e associado ao hedonismo, ao 
lazer e à exibição, enfatizando a importância da aparência e do visual. 
Essas imagens do corpo são divulgadas pelos meios de comunicação 
de massa e mídia eletrônica, exigindo toda uma rotina de exercícios, 
dietas, cosméticos, terapias, entre outras preocupações com a 
imagem e a autoexpressão, uma exposição sem limites do corpo 
(corpo-outdoor) – (NÓBREGA, 2010, p. 23). 

A percepção do corpo é dominada pelas imagens da cultura de consumo, 

refletindo na percepção da vida social e das relações humanas de um modo geral 

(FEATHERSTONE et al., 1996 apud NÓBREGA, 2010). Na pós-modernidade, segue 

em discussão o corpo virtualizado, o aspecto fractal de dispersão do corpo e dos 

valores. A virtualização cede lugar à não-presença, ou a presença imagética, o corpo 

não é mais condição de existência, havendo uma modificação das formas de interação 

humana, sem o toque, sem o cheiro, sem as experiências sensoriais, torna-se uma 

performance efêmera (BAUDRILLARD, 1992).  
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Retornando aos aspectos da capoeira, especificamente no que tangencia a 

unidade corpo e linguagem, vale ressaltar que jogar capoeira é, antes de tudo, uma 

forma de conversar com o corpo. A conversa é mediada pelo corpo, trata-se de um 

jogo de perguntas e respostas corporais. É o corpo na sua plenitude, na sua mais 

autêntica expressão e, aqui, portanto, o jogo como um jogar para si (ARRUDA, 2014). 

Corpo, linguagem e movimento – o movimento, segundo Gonçalves (1994), é 

dialogar com o mundo, é querer saber sobre as coisas do mundo, pois: 

[...] ao movimentar-se, o ser humano relaciona-se com algo que está 
fora dele, podendo ser com os outros ou objetos. Esses são 
interrogados sobre seu significado para o indivíduo, constituindo-se o 
movimentar-se sempre de perguntas e respostas. Ex. a bola é 
interrogada a respeito de sua capacidade de rolar, pular, etc. O 
adversário ou companheiro sobre suas intenções do movimento 
(GONÇALVES, 1994, p. 150). 

Portanto, “[...] não se deve dizer que nosso corpo está no espaço nem 

tampouco que ele está no tempo. Ele habita o espaço e o tempo” (MERLEAU-PONTY, 

2011, p. 193). 

Não se trata de pensar o corpo e sua gestualidade a partir de uma perspectiva 

empírico-determinista, fundamentando-se em lógicas cartesianas, as explicações em 

torno do movimento humano e de sua gestualidade são reduzidas aos princípios da 

mecânica que restringem a compreensão do movimento pelo deslocamento do corpo 

no espaço, na objetivação do humano e de suas relações, negando o sujeito, a 

subjetividade e seu contexto, como também a cultura e seus símbolos (NÓBREGA, 

2009). 

O corpo não é, na perspectiva da corporeidade, uma massa material inerte e 

causalidade linear, estímulo-resposta e, ainda, a sensação e a percepção não são 

atos intencionais inferiores à evidência racional, uma vez que são imprescindíveis ao 

processo de conhecimento, onde o corpo se move e o movimento se desdobra em 

sentidos. Corporeidade é sensibilidade como potência de conhecimento, escuta, 

diálogo, respeito às diferenças, a expressão dos próprios sentimentos, a criatividade, 

a disposição à abertura e a humildade. A cognição emerge da corporeidade, do corpo 

existencializado, da dinâmica dos processos corporais. O corpo é condição da nossa 

existência, não apenas o biológico, mas o social e o histórico (NÓBREGA, 2010). 

A percepção, portanto, não opera apenas como sistema de decodificação dos 

estímulos de modo linear, mas estabelece uma relação do nosso corpo frente a um 
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contexto social e cultural. De todo modo, o corpo atua como campo disparador de 

sentidos, sendo a experiência da percepção um acontecimento existencial, onde a 

percepção ou experiência perceptiva corresponde a uma experiência corporal onde 

conectamos a unidade sujeito-mundo com o próprio ato perceptivo que emerge da 

motricidade. 

Na fenomenologia da percepção, a percepção é fundada na 
experiência do sujeito encarnado, do corpo que olha, sente, nessa 
experiência fenomenal reconhece o espaço expressivo, reconhecendo 
a pregnância43 simbólica das situações (NÓBREGA, 2010, p. 73). 

A percepção é ato, ver, ouvir, tocar, mover-se, é a cooperação entre os órgãos 

sensoriais e os músculos, havendo uma sinergia. Percepção é, portanto, ação, 

criação, interpretação. Na visão tradicional mecânica, a percepção é apenas uma 

resposta a um estímulo. Na fenomenologia da percepção, o processo perceptivo é 

diverso, a percepção é subjetiva. A percepção é fonte permanente de sentidos e as 

significações que brotam são, em última análise, significações vividas e apenas 

pensadas como no cógito cartesiano. O corpo corresponde a uma fonte viva de 

experiências em que o sujeito e o mundo, o biológico e o fenomenológico se 

comunicam sem tensões (NÓBREGA, 2010).  

O sentir e o compreender constituem-se em um mesmo ato de 
significação, possíveis pela nossa condição corpórea e pelo 
acontecimento do gesto, cuja estesia inaugura a possibilidade de uma 
racionalidade que emerge do corpo e de seus sentidos biológicos, 
afetivos, sociais, históricos. Essas compreensões de percepção e de 
cognição são significativas para redimensionarmos o fenômeno do 
conhecimento, relacionando-o à experiência vivida, ao corpo e aos 
sentidos que a sensorialidade e a historicidade criam (NOBREGA, 
2010, p. 81) 

 Santin (1999) entende que o movimento humano pode ser executado 

mecanicamente ou como uma expressão artística, de tal modo que esse movimento 

pode ser uma manifestação simbólica ou de um sentimento. Pode ser um exercício 

automatizado, ou uma arte vivida no corpo, o que vai depender em parte do (a) 

professor (a), mas, especialmente, da intencionalidade dos próprios corpos que 

realizam esses movimentos. 

 Nessa direção, a capoeira deve encaminhar propostas pedagógicas que 

                                                           

43 LEI DA PREGNÂNCIA (ou Prägnanz) Prägnanz, tangente à teoria da Gestalt, é um termo alemão que significa 
"boa figura". A lei de Pragnanz é, muitas vezes, referida como a lei da boa figura ou a lei da simplicidade. Esta lei 
afirma que os objetos são vistos de uma maneira que faz parecer tão simples quanto possível (LEI DA 
PREGNÂNCIA, 2017). 
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superem a lógica do corpo mecanizado, mas que atuem com a perspectiva do corpo 

perceptivo, que sente e que, a partir do sensível e do afetivo, pode construir sentidos. 

Assim, propostas lúdicas, jogos cooperativos, alongamentos coletivos, oficinas de 

musicalidade, a roda, bem como as técnicas de relaxamento, entre outras 

manifestações da cultura corporal do movimento, podem contribuir na construção de 

sentidos que apontam para dimensões do ser como solidariedade, coletividade, 

cooperação, empatia, conhecimento de si mesmo, além de sensações e experiências 

vividas e essenciais para despertar a sensibilidade. 

As sensações são compreendidas em movimento e a percepção está 
relacionada ao movimento, a atitude corporal. A percepção, para a 
fenomenologia, é expressão criadora a partir dos diferentes olhares 
sobre o mundo. A concepção tradicional, mecânica, considera que o 
sensorial é formado por fibras, fluxos aferentes que conduzem o 
estímulo da periferia para o sistema nervoso central. A partir daí as 
fibras eferentes se encarregam de processar as informações e dar 
uma resposta. [...] A configuração não é produzida pelo estímulo, vem 
do organismo e da maneira que o organismo se comporta em sua 
presença. A percepção não é uma representação originada a partir da 
ordenação dos dados sensíveis, mas envolve o jogo dinâmico do 
organismo com o entorno, a história, a cultura (NÓBREGA, 2010, p. 
70). 

Embora reconheçamos a hegemonia das concepções racionalistas que 

privilegiam o processo cognitivo (memorização de conteúdos) em detrimento da 

produção de sentidos na educação, ou a visão positivista que define os aspectos 

biológicos e motores como objetivos centrais das práticas corporais, torna-se 

emergente, caso queiramos educar o sensível, empreender uma busca por uma 

perspectiva estesiológica44, pois a “sensorialidade é um investimento, imobilização de 

um poder e investimento dos poderes. O sujeito corpóreo, sensorial, também é desejo. 

[...] a estesia emerge da vida e do desejo” (NÓBREGA, 2010, p. 98). 

Face ao exposto, buscamos uma aproximação com a antropologia dos sentidos 

de Le Breton (2016b), a fim de ampliar a discussão entre sentido sensível e as 

experiências perceptivas como forma de saborear a cultura corporal do movimento, 

visto que para o autor, o corpo é:  

[...] profusão de sentidos. Ele é incluído no movimento das coisas e se 
mistura a elas com todos os sentidos. Entre a carne do humano e a 
carne do mundo, nenhuma ruptura, mas uma continuidade sensorial 
sempre presente. O indivíduo só toma consciência de si através do 
sentir, ele experimenta a sua existência pelas ressonâncias sensórias 

                                                           

44 Ciência dos sentidos, a dimensão do sensível (NÓBREGA, 2010). 
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e perceptivas que não cessam de atravessá-lo (LE BRETON, 2016a, 
p. 11). 

No tocante às questões de construção dos sentidos, vale destacar que as 

significações vinculadas às percepções são invariavelmente impregnadas do campo 

da subjetividade, dessa forma, a Antropologia dos Sentidos funda-se sobre a 

concepção de que as percepções sensoriais não estão subordinadas apenas a uma 

fisiologia, mas, anteriormente, sob uma determinação cultural que confere uma marca 

à sensibilidade do indivíduo. Assim, as percepções sensórias constituem uma rede de 

significações sobre o mundo, mas elas são orientadas pela educação de cada sujeito 

e, dessa maneira, são usadas conforme sua própria história (LE BRETON, 2106a).  

Na esteira de uma antropologia dos sentidos, o autor nos convida a refletir 

sobre a condição corporal do ser humano como dimensão primeira, uma vez que o 

humano, por meio dos sentidos, faz do mundo uma medida de sua experiência 

perceptiva, o torna comunicável aos outros, imersos como ele no centro do mesmo 

sistema de referências sociais e culturais, portanto, a condição humana é 

originariamente corporal e o mundo só se dá sob a forma do sensível em primeira 

instância. Não há, portanto, nada no espírito que em primeiro lugar não se tenha 

passado inicialmente pelos sentidos. Desse modo, as percepções sensoriais lançam 

corporalmente o ser humano no mundo e, do mesmo modo, numa rede de 

significações (LE BRETON, 2106a).  

Frente a uma mesma realidade, indivíduos e corpos impregnados de 
culturas e histórias diferentes não provam as mesmas sensações e 
não decifram os mesmos dados: todos são sensíveis às informações 
que reconhecem e que reenviam ao seu sistema de referência própria. 
Suas percepções sensórias e suas visões do mundo são tributárias 
dos simbolismos adquiridos. Semelhantemente à língua, o corpo 
projeta um filtro sobre o ambiente, ele encarna um sistema 
semiológico. A percepção não é a realidade, mas a maneira de senti-
la (LE BRETON, 2106a, p. 29). 

Nobrega (2010) assevera que é justamente na existência que imprimimos 

sentidos. A experiência vivida é fundamental para o conhecimento, o que sei do 

mundo sei pelo vivido. O ser humano está atado ao mundo no qual a nossa relação 

com o mundo se dá na ação, no movimento. A estesia pode proporcionar uma relação 

mais afetiva e humanizada.  

Merleau-Ponty (1999/2011) identifica a conexão da Fenomenologia com o 

esforço moderno, especialmente na questão das essências e da própria consciência. 

Todavia, apresenta o corte com essa mesma modernidade em vários aspectos: ao 
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igualar a consciência à experiência vivida; ao tematizar a questão do outro, do corpo, 

do irrefletido; ao colocar a interpretação como opção epistemológica; ao considerar o 

inacabamento da reflexão; ao realizar a crítica ao positivismo, entre outros aspectos 

que colocam a Fenomenologia no cenário contemporâneo como uma das 

possibilidades para a interpretação e a compreensão da realidade.  

O corpo não é coisa, nem ideia, o corpo é movimento, gesto, linguagem, 
sensibilidade, desejo, historicidade e expressão criadora. Essa é, de um 
modo geral, a concepção de corpo de Merleau-Ponty, opondo-se à 
perspectiva mecanicista da filosofia e da ciência tradicional e alinhando-
se a uma nova compreensão do corpo humano (NÓBREGA, 2010, p. 
47). 

A fenomenologia do sensível é marcada pela confluência do olhar com a 

significação, de modo que não há separação entre o ato e a significação, bem como 

não-separação entre pensamento e os processos corporais Vale ressaltar que a lógica 

cartesiana não considera o corpo, o afeto e a linguagem como dispositivos existenciais 

essenciais e, no entanto, são esses dispositivos organizadores da nossa condição 

humana responsáveis pelas interpretações advindas dos nossos recursos sensoriais 

no qual a função existencial é a de imprimir sentidos as nossas experiências vividas 

(NÓBREGA, 2010). Nessa direção, Merleau-Ponty (2011) refere-se ao corpo como 

meio de ter um mundo: 

Ora ele se limita aos gestos necessários à conservação da vida e, 
correlativamente, põe em torno de nós um mundo biológico; ora, 
brincando com seus primeiros gestos e passando de seu sentido 
próprio a um sentido figurado, ele manifesta através deles um novo 
núcleo de significação: é o caso dos hábitos motores como a dança. 
Ora, enfim a significação visada não pode ser alcançada pelos meios 
naturais do corpo; é preciso, então, que ele se construa como um 
instrumento, e ele projete em torno de si um mundo cultural 
(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 203).  

Vale ainda destacar que para a fenomenologia o mundo vivido é anterior a 

teorização, mas é também o ponto de partida para as teorizações, o ato de refletir. A 

Fenomenologia coloca a experiência vivida como referência para qualquer 

sistematização teórica, rompe com o postulado epistemológico da modernidade, o 

racionalismo (NÓBREGA, 2010). 

No entanto, cabe pôr em destaque que os sentidos que são atribuídos, a partir 

da perspectiva fenomenológica, não devem assumir uma percepção de sentidos 

permanentes, mas provisórios, visto que a Fenomenologia se propõe como caminho 

e não permanência. Nesse aspecto, a redução fenomenológica, segundo Nobrega 
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(2010) é: 

[...] a admiração diante do mundo, um alerta para não nos 
acostumarmos com ele, mas nos admirarmos ante as suas 
multiplicidades de perspectivas e recomeçarmos, considerando o que 
se pode dizer/fazer da nossa existência individual e coletiva, mas 
também é busca do irrefletido. Fenomenologia é pensamento 
acariciante, pouco se importa com a ilusão da verdade, não propõe 
um sentido definitivo das coisas e das pessoas, mas que se empenha 
sempre em manter-se a caminho (NÓBREGA, 2010, p. 39) 

No que diz respeito ao corpo, e mesmo ao corpo de outrem, precisamos 

aprender a distingui-lo do corpo objetivo, tal como os livros de fisiologia o descrevem. 

“Não é este corpo que pode ser habitado por uma consciência” (MERLEAU-PONTY, 

2011, p. 470), pois ao referirmo-nos a este corpo, estamos nos referindo ao ser em si, 

como já foi discutido anteriormente. 

Nóbrega (2010, p. 49) destaca entre as suas análises que o “conhecimento, a 

cognição é fruto da experiência expressiva do corpo na experiência vivida”.  

Com efeito, a partir da compreensão do corpo como fonte de conhecimento, a 

cognição como desdobramento das experiências vividas corporalmente, podemos 

destacar o emblemático caso de Hellen Keller45, que desprovida da visão, da audição 

e da fala, formou o seu mundo simbólico, o ser para si, a partir das suas experiências 

encarnadas.  

Como quisera que minha possibilidade de introspecção chegasse 
mais tarde. Eu deveria recorrer aos meus semelhantes em busca de 
uma ideia clara das minhas emoções e sensações. Eu tive que 
aprender os sinais exteriores que provocam sentimentos internos. A 
origem do medo, a tensão reprimida e refreada da dor, o choque de 
uns músculos contra os outros, deviam ser percebidos e comparados 
de acordo com minhas próprias experiências, antes que eu pudesse 
determinar sua origem na alma intangível de outra pessoa (KELLER, 
2012, p. 30, livre tradução nossa). 

A narrativa de Hellen Keller, a nosso ver, torna-se fundamento para a 

compreensão da corporeidade e, ainda, para a própria compreensão da ciência 

encarnada, uma vez que foi pelo corpo que a mesma pode formar o seu mundo 

linguístico e, nesse sentido, comunicar-se com o mundo. Em relação à ciência 

encarnada, o fato de não ter os dispositivos biológicos para ver e ouvir, não a impediu 

                                                           

45 Texto original: “Cómo quisiera que mi posibilidad de introspección llegara más tarde, debí recurrir a mis 
semejantes en pos de una idea clara de mis emociones y sensaciones. Tuve que aprender los signos exteriores que 
provocan los sentimientos internos. El origen del miedo, la reprimida y refrenada tensión del dolor, el chocar de 
unos músculos contra otros, debían ser percibidos y comparados de acuerdo con mis propias experiencias antes 
de que yo pudiera determinar su origen en el alma intangible de otra persona (HELEN KELLER, 2012, p. 30)”. 
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de interpretar o mundo, imaginar, o que nos permite compreender que o mundo não 

é uma realidade dada, resposta dos meus recursos sensoriais, de uma relação causal, 

mas emerge da minha enação, da minha subjetiva forma de fazer emergir a realidade 

a partir da minha corporeidade, da minha história vivida. Isto posto, vejamos  como 

Hellen Keller refere-se à apreensão do conhecimento:  

A criança cega – melhor, surda e cega – quer a mente de seus 
ancestrais, possuindo os sentidos da visão e da audição, uma mente 
feita para os cinco sentidos. Portanto, ela se sente influenciada, 
mesmo inconscientemente, pela luz, a cor e a canção transmitidas 
através da linguagem que lhe foi ensinada, já que as câmeras da 
mente estão sempre dispostas para recebê-las. O órgão da razão é 
tão interpenetrado com a cor que poderíamos até dizer que ele colore 
o discurso dos cegos. Cada objeto em que penso é colorido pela 
nuance que lhe pertence de acordo com a associação de ideias e 
memória. O conhecimento que resulta da experiência adquirida por um 
surdo e cego, no mundo de quem ouve e vê, é semelhante ao de um 
náufrago onde os habitantes falam uma língua desconhecida e cujos 
costumes são diferentes dos seus (KELLER, 2012, p. 40, livre 
tradução nossa)46. 

Por tudo isso, para o ser humano47 não existem alternativas, senão saborear o 

mundo, ser atravessado e transformado permanentemente por ele, uma vez que o 

mundo é a emanação de um corpo que o penetra, portanto, um vai e vem instaura-se 

entre sensação das coisas e sensação de si. Antes do pensamento, há os sentidos. 

Contudo, o cogito cartesiano “penso, logo, existo”, pressupõe a omissão da imersão 

sensorial do ser humano na relação sensível com o mundo. “Sinto, logo, sou, é outra 

maneira de admitir que a condição humana não é toda espiritual, mas à primeira vista 

corporal” (LE BRETON, 2016a, p. 11).  

Desse modo, o corpo é profusão do sensível, ele é inserido no movimento das 

coisas e, nesse sentido, mistura-se a elas com todos os seus sentidos. Portanto, entre 

o corpo e o mundo, não há ruptura, apenas uma continuidade sensorial presente. 

Assim, o ser humano só toma consciência de si através do sentir, pois é dessa forma 

                                                           

46 Texto original: “El niño ciego – mejor dicho, sordo y ciego— querer la mente de sus antepasados, poseedores 
de los sentidos de la vista y del oído, una mente hecha para los cinco sentidos. Por lo tanto, se siente influido, aún 
inconscientemente, por la luz, el color y la canción, transmitidos a través del lenguaje que le ha sido enseñado, 
ya que las cámaras de la mente están siempre dispuestas para acogerlos. El órgano de la razón está tan 
compenetrado del color, que hasta podríamos decir que este tiñe el habla de los ciegos. Cada objeto en que pienso 
se halla coloreado por el matiz que le pertenece de acuerdo con la asociación de ideas y con la memoria. El 
conocimiento que resulta de la experiencia adquirida por una persona sorda y ciega, en el mundo propio de los 
que oyen y ven, es semejante al de un náufrago donde los habitantes hablan un lenguaje desconocido para el y 
cuyas costumbres son diferentes de las suyas” (KELLER, 2012, p. 40). 

47 No texto original empregou-se o termo homem, substituído aqui por ser humano.  
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que experimenta a sua existência, isto é, pelas ressonâncias sensoriais e perceptivas 

que não cessam de habitá-lo (LE BRETON, 2016a, p. 11). 

A percepção não é coincidência com as coisas, mas interpretação. 
Todo ser humano caminha num universo sensorial ligado àquilo que 
sua história pessoal fez de sua educação. Percorrendo a mesma 
floresta, indivíduos diferentes não são sensíveis aos mesmos dados. 
Existe a floresta do coletor de champignons, do passeante, do fugitivo; 
a floresta do índio, do caçador, do guarda-florestal ou do caçador legal, 
a dos apaixonados, dos extraviados, dos ornitólogos; a floresta 
igualmente dos animais ou da árvore, a do dia e a da noite. Mil 
florestas na mesma, mil verdades de um mesmo mistério que se 
esquiva e que jamais se dá senão em fragmentos. Não existe a 
verdade da floresta, mas uma infinidade de percepções a seu respeito 
segundo os ângulos de aproximação, de expectativas, de pertenças 
sociais e culturais (LE BRETON, 2016b, p. 12, grifo nosso). 

Então, torna-se relevante considerar que a antropologia dos sentidos funda-se 

na ideia de que as percepções sensoriais não dependem apenas de uma fisiologia, 

mas de uma orientação cultural, deixando uma margem à sensibilidade individual e, 

desse modo, as percepções sensoriais constituem horizontes de significações sobre 

o mundo, segundo a história pessoal (LE BRETON, 2016b). 

 Os sentidos não são janelas ou espelhos sobre o mundo, que operam de forma 

mecânica, oferecidos ao registro das coisas indiferente à cultura ou à sensibilidade, 

são como filtros, conforme Le Breton (2016a), que assevera: 

[...] só retém em sua peneira o que o indivíduo aprendeu a colocar 
nela, ou o que ele justamente busca identificar mobilizando seus 
recursos. As coisas não existem em si, elas são sempre investidas de 
um olhar, de um valor que as torna dignas de serem percebidas. A 
configuração e o limite do desdobramento dos sentidos pertencem ao 
traçado da simbólica social (LE BRETON, 2016a, p. 15). 

O ser humano, portanto, saboreia e percebe o mundo na medida de sua própria 

experiência, tornando-o comunicável aos outros, a partir dos seus sistemas de 

referências sociais e culturais e, ainda, a condição humana é corporal. O mundo só 

se dá sob a forma do sensível. Não há nada no espírito que, em primeiro lugar, não 

se tenha hospedado nos sentidos (LE BRETON, 2016a). 

 “As percepções sensoriais arremessam fisicamente o humano no mundo, e do 

mesmo modo no âmago de um mundo de significações; elas não o limitam, o 

suscitam” (LE BRETON, 2016a, p 24),.  

Diante dessas questões, temos o sentir como desdobramento do corpo numa 

relação recursiva com o mundo, e ao mesmo tempo um: 
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[...] desdobrar-se como sujeito que acolhe a profusão do exterior. Mas 
a complexão física é apenas um dos elementos do funcionamento dos 
sentidos. O primeiro limite é menos a carne em si mesma do que aquilo 
que a cultura faz dela. Não é tanto o corpo que se interpõe entre o 
humano e o mundo quanto a um universo simbólico. A biologia 
desaparece ante o que a cultura lhe empresta de aptidão. Se o corpo 
e os sentidos são os mediadores de nossa relação com o mundo, eles 
não são senão através do simbólico que os atravessa (LE BRETON, 
2016a, p 25, grifo nosso). 

2.3 A perspectiva de corpo próprio em Merleau-Ponty  

 A ideia de corpo-próprio, fundamento da corporeidade, permite a compreensão 

de uma realidade intencional do sujeito, o que se contrapõe à lógica de corpo-máquina 

ou corpo-objeto, a fim de superar a concepção que coloca o corpo como inferior à 

consciência ou ao racional. Sendo assim, a corporeidade não se circunscreve ao 

conhecimento biológico, a processos fisiológicos apenas, mas abrange o simbólico, a 

reflexão encarnada (NÓBREGA, 2010). 

A perspectiva fenomenológica, em especial, a de Merleau-Ponty, 
contrapõe-se à lógica linear, que considera o corpo como um conjunto 
de partes distintas entre si, submisso às análises empiristas, 
apresentado em uma análise existencial, que considera o corpo a 
partir da experiência vivida ou como modo de ser no mundo. Para o 
conhecimento do corpo, não basta dividi-lo em partes ou funções, 
mesmo reconhecendo a contribuição que as diferentes 
especializações trouxeram para tal compreensão (NÓBREGA, 2010, 
p. 47). 

Na perspectiva de Merleau-Ponty (1964/1992), a consciência do corpo não é 

intelectual, uma imagem idealizada, cópia da realidade, mas um conhecimento 

perceptivo possibilitado pelo movimento. É por princípio que toda percepção é 

movimento. “Não havendo possibilidade de se compreender o corpo sem uma 

motricidade, sem sua capacidade de se pôr em movimento, de movimentar-se” 

(NÓBREGA, 2010, p. 48).  

Não há separação entre o esquema corporal e a motricidade, na perspectiva 

da corporeidade, posto que transcende um mero conhecer das partes do corpo, como 

propõe algumas áreas fundamentadas em concepções reducionistas, especialmente 

na área da Educação Infantil, por exemplo, as perspectivas desenvolvimentistas que 

se fundamentam em taxonomias, isto é, sistemas de classificação a partir de tabelas, 

em geral relacionados ao comportamento motor por faixa etária.  
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Retornemos ao foco de nossa discussão, o esquema corporal 48. Para Merleau-

Ponty, o esquema corporal constitui-se num sistema de equivalências no qual as 

diferentes tarefas motoras são instantaneamente transponíveis, isto é, não se trata 

apenas de uma experiência do meu corpo, mas, notadamente, uma experiência do 

meu corpo no mundo, sendo ele o responsável por dar um sentido motor às ordens 

verbais (MERLEAU-PONTY, 2011). 

Todavia, a noção de esquema corporal é ambígua, como todas as que surgem 

nas reviravoltas da Ciência.  

Primeiramente, entendia-se por “esquema corporal” um resumo de 
nossa experiência corporal capaz de oferecer um comentário e uma 
significação à interoceptividade e à proprioceptividade do momento. 
Ele devia fornecer-me a mudança de posição das partes de meu corpo 
para cada movimento de uma delas, a posição de cada estímulo local 
no conjunto do corpo, o balanço dos movimentos realizados em cada 
momento de um gesto complexo, e enfim uma tradução perpétua, em 
linguagem visual, das impressões cinestésicas e articulares do 
momento. Falando do esquema corporal, primeiramente só se 
acreditava introduzir um nome cômodo para designar um grande 
número de associações de imagens, e se desejava exprimir apenas 
que essas associações eram estabelecidas fortemente, e estavam 
sempre prontas para operar (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 144). 

Tudo isso faz crer, que encaminhamo-nos, então, para uma segunda definição 

de esquema corporal, ele sendo, portanto, mais que o simples desdobramento das 

associações estabelecidas no transcorrer da experiência, e sim uma tomada de 

consciência global de minha postura no mundo intersensorial (MERLEAU-PONTY, 

2011). 

Na concepção de Merleau-Ponty (2011, p. 205), “A experiência do corpo próprio 

nos ensina a enraizar o espaço na existência. Ser corpo, nós o vimos, é estar atado a 

um certo mundo, e nosso corpo não está primeiramente no espaço: ele é no espaço”. 

Isto posto, em termos do jogo da capoeira, não se trata de ocupar o espaço, mas 

existir no espaço, isto é, ser espaço com aquilo que ela nos solicita, um modo próprio 

de se movimentar, um ser para si e para o outro, uma vez que: 

[...] existe ali um ser a dois, a agora outrem não é mais para mim um 
simples comportamento em meu campo transcendental (fora de mim), 
aliás, nem eu no seu, nós somos, um para o outro, colaboradores em 
reciprocidade perfeita, nossas perspectivas escorregam uma na outra, 
nós coexistimos através do mesmo mundo (MERLEU-PONTY, 2011, 

                                                           

48 O esquema corporal devia montar-se, pouco a pouco, no decorrer da infância e à medida que os conteúdos 
táteis, cinestésicos e articulares se associassem entre si ou com conteúdos visuais e os evocassem mais 
facilmente (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 145). 
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p. 475, grifo nosso). 

Outros conceitos que se coadunam com as discussões aqui formuladas em 

relação ao movimento na roda de capoeira, enquanto movimento para si, são os 

conceitos de movimento concreto e movimento abstrato. 

Antes, porém, cabe-nos compreender que todo movimento é indissoluvelmente 

“[...] movimento e consciência de movimento, o que se pode também exprimir dizendo 

que, no normal, todo movimento tem um fundo, são momentos de uma totalidade 

única” (MERLEAU-PONTY, 2011, p 159). 

De toda forma, partindo do pressuposto de que o fundo do movimento não é 

uma representação associada ou ligada exteriormente ao próprio movimento, ele é 

imanente ao movimento, pois:  

[...] o anima e o mantém a cada momento; a iniciação cinética, 
portanto, é para o sujeito uma maneira original de referir-se a um 
objeto, assim como a percepção. Através disso se esclarece a 
distinção entre movimento abstrato e movimento concreto: o fundo do 
movimento concreto é o mundo dado, o fundo do movimento abstrato, 
ao contrário, é construído (MERLEAU-PONTY, 2011, p 159, grifo 
nosso). 

 O movimento abstrato49 cava, portanto, no fundo do mundo pleno no qual se 

desenrolava o movimento concreto50, um campo de reflexão e de subjetividade, ele 

sobrepõe ao espaço físico um espaço virtual ou simbólico (MERLEAU-PONTY, 2011). 

 É o movimento abstrato que se desenha na roda de capoeira, um se 

movimentar como projeção de si, uma vez que “[...] o movimento abstrato está 

comprometido enquanto ele pressupõe a consciência do alvo, enquanto é mantido por 

ela e é movimento para si” (MERLEAU-PONTY, 2011, p 171). 

 

Portanto, ele é habitado por uma potência de objetivação, por uma 
“função simbólica”, uma “função representativa”, uma potência de 
“projeção” que, aliás, já opera na constituição das “coisas” e que 
consiste em tratar os dados sensíveis como representativos uns dos 
outros e como representativos, todos em conjunto de um “eidos”, que 
consiste em dar-lhes um sentido, em animá-los interiormente, em 
ordená-los em sistema, em centrar uma pluralidade de experiências 
em um mesmo núcleo inteligível, em fazer aparecer nelas uma 
unidade identificável sob diferentes perspectivas; em suma, em dispor 

                                                           

49 O MOVIMENTO CONCRETO é, portanto, centrípeto; ocorre no ser ou no atual; adere a um fundo 
dado (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 160). 

50 Enquanto o MOVIMENTO ABSTRATO é centrífugo; se desdobra no possível ou no não-ser; 
desdobra ele mesmo seu fundo  (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 160). 



75 

 

atrás do fluxo das impressões um invariante fixo dê razão dele, e em 
ordenar a matéria da experiência (MERLEAU-PONTY, 2011, p 172). 

Sendo assim, não se pode dizer que a consciência tem esse poder; ela é esse 

próprio poder, de modo que a partir do momento em que há consciência, e para que 

haja consciência, “[...] é preciso que exista um algo do qual ela seja consciência, um 

objeto intencional, e ela só pode dirigir-se a este objeto enquanto se ‘irrealiza’ e se 

lança nele, enquanto está inteira nesta referência a algo [...] enquanto é um puro ato 

de significação” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 173) 

Não obstante, ou o movimento é movimento para si, e agora o “estímulo” não 

é sua causa, mas seu objeto intencional, ou então ele se fragmenta e se dispersa na 

existência em si, torna-se um processo objetivo no corpo, cujas faces se sucedem 

mas não se conhecem. O privilégio dos movimentos concretos na doença seria 

explicado pelo fato de eles serem reflexos no sentido clássico. A mão do doente vai 

ao encontro do ponto de seu corpo onde se encontra o mosquito, porque circuitos 

nervosos preestabelecidos ajustam a reação ao lugar da excitação. Os movimentos 

do ofício são conservados, porque dependem de reflexos condicionados solidamente 

estabelecidos. Eles subsistem malgrado as deficiências psíquicas, porque são 

movimentos em si (MERLEAU-PONTY, 2011) 

Assim como a causalidade fisiológica, a tomada de consciência não 
pode começar em parte alguma. É preciso ou renunciar à explicação 
fisiológica, ou admitir que ela é total – ou negar a consciência ou 
admitir que ela é total; não se pode referir certos movimentos à 
mecânica corporal e outros à consciência, o corpo e a consciência não 
se limitam um ao outro, eles só podem ser paralelos. Toda a 
explicação fisiológica generaliza-se em fisiologia mecanicista, toda a 
tomada de consciência em psicologia intelectualista, e a fisiologia 
mecanicista ou a psicologia intelectualista nivelam o comportamento e 
apagam a distinção entre o movimento abstrato e o movimento 
concreto [...] – (MERLEAU-PONTY, 2011, p 175, grifo nosso) 

Diante do exposto, cabe compreender que o “movimentar-se” na capoeira deve 

se orientar por um movimento abstrato, para si, como potência de projeção, sentido, 

um movimento com consciência, ao mesmo tempo em que se desdobra a consciência 

do próprio movimento dentro de um núcleo de significação, e não apenas um 

movimento concreto, movimento de si, mecânico, destituído, portanto, de um sentido 

que contribua para o “seu ser mais”. E, ainda, vale destacar que “[...] ser uma 

consciência, ou, antes, ser uma experiência, é comunicar interiormente com o mundo, 

com o corpo e com os outros, ser com eles em lugar de estar ao lado deles” 

(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 142). 
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 Então, diante das questões formuladas, pode-se compreender, a partir das 

reflexões de Merleau-Ponty, acerca do “em si” e o “para si”, do fisiológico para o 

psíquico a relaçãor do down na roda de capoeira, ou seja, o down como ser na roda51 

pressupõe um jogar na roda que sedimenta em cada ato intencional uma possibilidade 

de formar novos sentidos para si, novas possibilidades de ser e estar na roda de 

capoeira, portanto, a roda põe-se nessa perspectiva como uma via de formação de 

mundo para o down, uma vez que a roda ativa suas percepções corporais que se 

desdobram em fios intencionais que transbordam numa multiplicidade de sentidos que 

positivam o seu modo de ser no mundo, uma vez que suas expressões corporais 

revelam essa experiência de fruição motrícia e constituição de si, o que será mais 

aprofundado no capítulo cinco. 

2.4. Fenomenologia, linguagem e formação de mundos: do mundo 
empírico ao mundo fenomenológico 

 A concepção do que é o humano e de como se relaciona com o mundo delimitam 

um modo de olhar. Isso significa, por exemplo, tomar como ponto de partida que 

humano e mundo são intrinsecamente ligados, sendo que não há ser humano sem 

mundo e mundo sem ser humano (BICUDO, 2005). 

A preocupação de Husserl dirige-se para o reconhecimento da 
legitimidade de “mundos” com os quais a antropologia trabalha, mas, ao 
mesmo tempo, enfatiza a necessidade de articular esse conceito 
científico com a antropologia transcendental; esta pressupõe o a priori 
do mundo-da-vida (Lebenswelt), onde muitos mundos são possíveis. Os 
mundos circunstantes de vida são temas antropológicos em 
dependência do mundo-horizonte comum a todos os seres humanos. O 
mundo transcendental não empírico é condição para todos os mundos 
possíveis. (JOSGRILBERG, 2013, p. 33) 

 O conceito de mundo historicamente reúne diversos conteúdos. Já, nos pré-

socráticos, mundo designa mais do que a totalidade do existente. Cosmos é um 

estado, uma atitude, um modo de existir da totalidade do existente. A própria origem 

da palavra cosmos sugere aquilo que existe ordenado, ornamentado. Sendo um modo 

de ser do existente, possibilita em geral toda a modalidade como limite e como 

medida. Este modo de ser do existente em seu conjunto é relativo à realidade humana. 

                                                           

51 Ser na roda é aqui utilizado na perspectiva merleau-pontyana do ser no mundo, isto é, se o ser no mundo 
representa a ideia de se dirigir às coisas, uma vez que as coisas do mundo nos invadem de significações e 
sentidos, o ser na roda pressupõe um ser que capta as significações e os sentidos possíveis da roda (N.A.). 
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O mundo precisamente faz parte da realidade humana, se bem que abrace todo o 

existente e a realidade humana de uma só vez e numa totalidade (PAVANI, 1973). 

Em Heidegger não tem evidência o conceito naturalista de mundo: a 
totalidade das coisas da natureza. Também não tem importância o 
conceito personalista de mundo: a simples comunidade humana. O 
mundo não é a soma do numerado e descrito cientificamente. É 
inobjetivo, inumerável, onde têm lugar as decisões históricas de nossa 
vida, tomadas ou abandonadas, negadas ou novamente formuladas 
por nós. A pedra, a planta, o animal não têm mundo. Ocasionalmente 
pertencem a um ambiente ao qual estão ligados. O humano, sim, tem 
um mundo, porque se mantém no aberto do existente (PAVANI, 1973, 
p. 31). 

Em vista disso, cabe-nos salientar que no mundo humano, mundo da 

linguagem, as coisas só assumem sua condição de realidade, na medida em que dão 

entrada no registro da linguagem.  

Mas, se as percepções sensoriais estão em vínculo estreito com a 
língua, elas a superam igualmente pela dificuldade de traduzir em 
palavras um ressentido: o gosto de um licor, o prazer de uma carícia, 
um odor, uma sensação dolorosa exigem, muitas vezes, por exemplo, 
o recurso de uma metáfora, as comparações. Elas obrigam o indivíduo 
a um esforço de imaginação, a entrar criativamente em uma linguagem 
que sofre para traduzir a fineza do ressentido. Resta um invólucro 
irredutível à língua em cada sensação provada. Se o sistema 
perceptivo é estreitamente ligado à linguagem, ele não lhe é 
completamente subordinado (LE BRETON, 2016a, p. 31). 

 A Ontologia da Linguagem postula que a linguagem é, sobretudo, o que fazer 

dos seres humanos, um tipo particular de seres que somos. Nós seres humanos, 

planejamos, somos seres linguísticos, seres que vivem na linguagem. A linguagem, 

postulamos, é a chave para compreender os fenômenos humanos. Segundo 

Echeverria (2003, p. 22, livre tradução nossa), “Ao postular que a linguagem é 

generativa (criativa), estamos argumentando que a linguagem é ação. Ao sustentar 

que a linguagem é ação, estamos ressaltando que a linguagem cria realidades52". 

 São justamente os jogos de linguagem que permitem o conceito dos sabores, 

das cores, dos sons, etc. e, assim, impulsionam e refinam a sensibilidade da criança 

e instauram sua vocação de intercambiar seus ressentidos no meio (LE BRETON, 

2106a). 

De todo modo, para que a vivência tenha sentido, faz-se necessário uma 

                                                           

52 Texto original: “Al postular que el lenguaje es generativo (criativa), estamos sosteniendo que el lenguaje es 
acción. Al sostener que el lenguaje es acción, estamos señalando que el lenguaje crea realidades” (EVECHERRIA, 
2003, p. 22). 
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problematização dessa vivência, evidenciar a multiplicidade de sentidos e significados 

que os grupos sociais atribuem às diferentes manifestações da cultura corporal de 

movimento. 

Portanto, além das vivências, por meio da experimentação, uso, apropriação e 

fruição53, ao campo do sentido sensível seja possível uma reflexão sobre a ação, uma 

análise e uma compreensão dessas experiências, ou da cultura corporal do 

movimento, o que auxilia na passagem do sentido sensível para o sentido significado. 

 A linguagem coloca-se como tema central em nossa discussão, uma vez que 

engloba, invariavelmente, uma condição essencialmente humana e fundamental para 

o ser humano, e faça uso de uma rede complexa de símbolos, significações e sentidos 

que são culturalmente constituídos nos processos de interação, comunicação, 

pensamento e subjetividade, pois o sentido da linguagem é o alcance do outro, pois 

“[...] na origem de toda a existência humana, o outro é a condição do sentido, isto é, o 

fundamento do vínculo social. Um mundo sem outrem é um mundo sem vínculo, 

fadado ao não-sentido” (LE BRETON, 2106a, p. 32). 

A constituição do mundo humano e dos mundos animais foi 
investigada por Von Uexküll em termos kantianos em relação com o 
vivido humano e/ou animal: “os fenômenos objetivos se realizam em 
um mundo pensado e não em mundo apenas observado”. Ele conclui 
que a subjetividade animal e a subjetividade humana são formadoras 
de mundos. Mas, o animal nasce com o mundo pré-formado, ao passo 
que o ser humano necessita dar-lhe ativamente uma forma humana. 
(JOSGRILBERG, 2012, p. 6).  

A questão da formação do mundo é igualmente uma das questões 

fundamentais do pensamento de Husserl (1975). Além da formação de mundo, a 

questão diz algo da essência do ser humano como ser de educação. Para Husserl,  

 

na visão de seu assistente Eugen Fink, mundo como horizonte e o ser humano como 

doador de sentido constituem a questão de fundo de toda sua obra (JOSGRILBERG, 

2012). 

 

O ser humano por colaborar ativamente na constituição de seu mundo, 
cuja abertura permite a constituição de um mundo comum a todos, 
pode conter, e isso já é um acréscimo fenomenológico, uma 
diversidade de mundos possíveis em seu mundo. Isso me parece 
essencial: nós formamos um mundo que pode conter todos os mundos 

                                                           
53 Dimensões metodológicas abordadas para a área da Educação Física escolar de acordo com a BNCC. (BNCC, 
2017).  
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pensáveis e possíveis. Mundo é aqui horizonte. Nós somos os 
formadores de nosso mundo, porque a constituição de sentido possui 
um aspecto ativamente humano de doar uma ordem ao nosso entorno, 
doar sentido às coisas, e abrir o mundo como horizonte para outros 
mundos possíveis (JOSGRILBERG, 2012, p. 6). 

 

Um exemplo do processo contínuo de formação do mundo e de si mesmo é o 

emblemático caso de Helen Keller que, sem contar com os recursos da audição e da 

visão, conseguiu desenvolver algumas formas de linguagem e, portanto, a partir da 

linguagem constituiu seu mundo e, ainda, chegou a frequentar universidades e 

aprendeu diferentes idiomas. A própria Hellen Keller e sua professora Anne Sullivan, 

narram como foi a transição da condição de não-mundo para a descoberta e invenção 

do mundo. Foram justamente as palavras, na sua descrição, que fizeram emergir o 

mundo à consciência (JOSGRILBERG, 2012). 

Antes de minha professora chegar a mim, eu não sabia que existia. Eu 
vivia num mundo que era o não-mundo. Naquele tempo de nada e de 
quase inconsciência, eu não poderia esperar descrevê-lo 
adequadamente. Keller narra a passagem de uma existência 
fantasmagórica até a descoberta de si e do mundo através da apropriação 
da linguagem: descobriu que o mundo e a pessoa aparecem numa 
relação diferente daquela de meros sinais, pano de fundo de 
comportamento puramente animal e preso ao circunstancial; descobriu 
que tinha um mundo seu que era comum a outros (e ao mesmo tempo 
diverso) e ao qual tinha acesso pela porta do significado controlado pela 
língua. Descobre o mundo como campo semântico e descobre a si 
mesma como identidade construída a partir de frases e diálogo com 
outras pessoas. Ao mesmo tempo deixa claro que para ela a imaginação, 
mesmo a não visual ou quase-visual (tactual memory and imagination), 
foi decisiva para entrar na linguagem e para usá-la: “O trabalhador 
silencioso é a imaginação que arranca a realidade do caos”. Para ela é 
clara a relação da imaginação com a percepção e a produção de 
conhecimento à qual se refere como “imaginative knowledge” 
(JOSGRILBERG, 2012, p. 7, grifos do autor). 

 

Como se pode crer, a linguagem e a imaginação, a formação de mundo e 

formação de pessoas são partes complementares de um mesmo processo, sendo a 

Educação um processo contínuo de construção de sentidos, seja em relação ao 

mundo, seja em relação às pessoas. Nesse sentido, está em jogo uma virtualidade de 

interpretar o mundo, mantendo uma tensão entre as partes e o todo, de modo que a 

percepção me oferece o mundo em partes e, somente pela capacidade de interpretar, 

é que vejo o todo e, assim, compreendo o mundo e a mim mesmo como um processo 

em permanente formação.  
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No que se refere à questão da formação do(s) mundo(s), vale considerar que 

se trata de um tema fundamental do pensamento Husserliano, uma vez que o mundo 

é horizonte e o ser humano doador de sentido. Cabe destacar que o ser humano ativo 

na constituição do seu mundo, no qual a abertura suscita a possibilidade da 

constituição de um mundo comum, pode criar uma multiplicidade de mundos possíveis 

em seu mundo, mundos pensáveis (imaginados) e possíveis (a serem transformados), 

conforme Josgrilberg (2012). 

Todavia, em se tratando de uma discussão de fundo fenomenológico, torna-se 

fundamental pôr em relevo a discussão da linguagem como processo imprescindível 

para a formação dos mundos.  

Para Heidegger o fator decisivo é a linguagem humana; para Husserl, 
a intencionalidade da consciência. Ricoeur tenta manter a importância 
fundamental das duas fontes, a linguagem e a intencionalidade 
mostrando que as duas têm a essência voltada para a produção e 
operação de sentidos. Ricoeur pensa a fenomenologia como uma 
semântica e a hermenêutica como abertura para uma ontologia 
semântica (JOSGRILBERG, 2012, p. 6). 

Para Ricoeur, há conceitos fundamentais da fenomenologia como a 

intencionalidade, a percepção, a memória, a imaginação, como processos 

constituidores de narrativa vivida sendo a linguagem uma esfera fundamental para a 

constituição do ser humano. “A linguagem como ficção geratriz e pivô de todo 

desenvolvimento de sentido se torna a porta da esfera propriamente humana” 

(JOSGRILBERG, 2012, p. 7). 

Evecherria (2003) reflete sobre a condição do ser humano como um ser 

linguístico54. 

Todos os itens acima são concebíveis apenas porque os seres 
humanos são seres linguísticos. Não haveria como explicar essa 
dimensão de assumir e dirigir nossa existência, ou o imperativo 
ontológico de conferir sentido à vida, se não fôssemos seres que vivem 
na linguagem, e a linguagem humana não tem a capacidade de sua 
própria recursão. Tampouco podemos falar de ação humana, da 
maneira como fazemos, mas enquanto somos seres linguísticos 
(EVECHERRIA, 2003, p. 53, livre tradução nossa). 

 Portanto, a linguagem assume uma função ficcional doadora de sentido, o que 

                                                           

54 Texto original: “Todo lo anterior sólo es concebible por cuanto los seres humanos somos seres lingüísticos. No 
habría forma de dar cuenta de esta dimensión de hacernos cargo y atender a nuestra existencia, ni del imperativo 
ontológico de conferirle sentido a la vida, si no fuésemos seres que vivimos en el lenguaje y el lenguaje humano 
no tuviese la capacidad de su propia recursividad. Tampoco podríamos hablar de la acción humana, de la manera 
como lo hacemos, sino en cuanto somos seres linguísticos” (EVECHERRIA, 2003,  p. 53). 
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se desdobra na formação do mundo e, por conseguinte, numa formação que permite 

um diálogo de “intermundos”, uma vez que existem muitos mundos que podem 

interagir. O mundo do deficiente físico de sentidos, por exemplo, deve ser 

compreendido como um mundo factual e, ainda, um mundo onde existam direitos a 

serem garantidos.  

A todo instante através de seu corpo, o indivíduo interpreta seu 
entorno e age sobre ele em função das orientações interiorizadas pela 
educação ou pelo hábito. A sensação é imediatamente imergida na 
percepção. Entre a sensação e a percepção, existe a faculdade de 
conhecimento lembrando que o humano não é um organismo 
biológico, mas uma criatura de sentido. Ver, escutar, saborear, tocar 
ou sentir o mundo é permanentemente pensá-lo através do prisma de 
um órgão sensorial e torná-lo comunicável. (LE BRETON, 2016a, p. 
25). 

De todo modo, diante do mundo, o humano não pode jamais se reduzir a um 

olho, um ouvido, uma mão, uma boca ou um nariz, mas um olhar, uma escuta, um 

tato, uma gustação ou uma olfação, isto é uma experiência em relação ao mundo, de 

modo que, permanentemente, institui o mundo sensorial num mundo de sentidos, cujo 

ambiente é o seu pré-texto (LE BRETON, 2016a). 

Mas não há justamente existência senão sensível, visto que estamos 
no mundo pelo corpo e que o pensamento não é jamais um puro 
espírito. A percepção é um acontecimento do sentido, lá onde a 
sensação é uma ambiência esquecida, mas fundadora, despercebida 
pelo humano, a não ser que ela trejeite em percepção, isto é, em 
significação. Ela é, pois, o acesso ao conhecimento, à palavra, nem 
que seja para dizer seu embaraço diante de um som misterioso ou de 
um sabor indefinível (LE BRETON, 2016a, p. 27). 

Nesse sentido, é a própria consciência, como linguagem simbólica, funda-se 

na experiência sensível e, portanto, é a partir da experiência que se medem todas as 

significações da linguagem, uma vez que é justamente ela que permite que a 

linguagem intencione dizer algo para nós (MERLEAU-PONTY, 2011). 

Echeverria (2003) realiza a análise do processo que ele denomina como 

substituição da “antiga interpretação descritiva da linguagem” pela atual “interpretação 

generativa”: 

Substituímos a antiga interpretação descritiva da linguagem pelo que 
chamamos interpretação generativa. Devido ao fato que a linguagem 
não é passiva; porque a linguagem é ação, gera permanentemente 
novas realidades. Nós, seres humanos, vivemos em mundos 
linguísticos e nossa realidade é uma realidade linguística. Criamos o 
mundo com nossas distinções linguísticas, com nossas interpretações 
e histórias e com a capacidade que a linguagem nos proporciona para 
coordenar ações com outros (ECHEVERRIA, 2003, p. 59, livre 
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tradução nossa)55. 

Dessa maneira, a partir das análises aqui apresentadas de fundo 

fenomenológico, embora reconheçamos que o mundo vivido é o mundo originário que 

antecede as conceituações, o sentido das experiências expresso em palavras e 

conceitos coloca-se como atitude fundamental na abertura de novos horizontes de 

compreensão acerca das experiências vividas, do sentido sensível, para que assim 

possamos reconstruir sentidos no campo das subjetividades, educar, trocar 

experiências e produzir, desse modo, novas possibilidades de conhecimento e, dessa 

forma, compreender a cultura corporal do movimento como habitualidades sensíveis 

e habitualidades de significação, com sabor e saber. 

Em relação ao hábito, vale ressaltar “[...] que o corpo compreendeu que o hábito 

está adquirido quando ele se deixou penetrar por uma significação nova, quando 

assimilou a si um novo núcleo significativo” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 203). 

 Por tudo isso, desenvolver o hábito de estar na roda de capoeira pressupõe, a 

partir da perspectiva de Merleau-Ponty, deixar a roda invadir o down de novas 

significações, a partir de um para si, isto é, de um se mover com sentido na roda, 

apropriar-se dos sentidos da capoeira e incluir no movimento de si.  

 A despeito da complexidade das discussões aqui formuladas acerca da 

linguagem e da formação de mundos, compreende-se, a partir de nossas análises, 

que a capoeira deve, para além do sensível, construir significações e sentidos que 

contribuam para a formação nos seus diferentes níveis de ensino.  

Cabe reiterarmos, que o paradigma biológico não leva em consideração que a 

lógica do se exercitar, embora promova alterações corporais, continua reproduzindo 

uma concepção narcisista e higienista, pois não leva em conta que a existência 

humana está implicada num contexto social, cultural, político, historicamente 

constituído e, desse modo, tal existência ainda continua sendo afetada pelos padrões 

sociais, por ideologias, preconceitos, diferentes formas de violência, pela 

desigualdade social, pelos processos de exclusão e, desse modo, enquanto 

componente curricular, a Educação Física Escolar (doravante EFe) precisa de forma 

                                                           
55 Texto original: “Sustituimos la antigua interpretación descriptiva del lenguaje por lo que llamamos la 
interpretación generativa. Debido a que el lenguaje no es pasivo; debido a que el lenguaje es acción, éste genera 
permanentemente nuevas realidades. Nosotros, los seres humanos, vivimos en mundos lingüísticos y nuestra 
realidad es una realidad lingüística. Creamos el mundo con nuestras distinciones lingüísticas, con nuestras 
interpretaciones y relatos y con la capacidad que nos proporciona el lenguaje para coordinar acciones con otros” 
(ECHEVERRIA, 2003, p. 59). 
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emergente abrir-se para novas possibilidades filosóficas e epistemológicas. 

No que se refere ao aspecto da linguagem na EFe, compete-nos compreender 

que a linguagem permite uma trans-espacialidade-temporalidade da cultura corporal 

do movimento, pelo distanciamento é possível acessar simbolicamente os diferentes 

momentos históricos e lugares onde existe uma multiplicidade de jogos, danças, lutas, 

esportes e ginásticas e, portanto, tantas outras formas motrícias de ser e estar no 

mundo. 

Sendo assim, fica patente que pensar a capoeira a partir da MH, pressupõe 

apresentar a capoeira como expressão de significações culturais e sociais que não se 

esgotam na esfera da significação, posto que abrem novos sentidos ou reconstroem 

sentidos e, ainda, uma capoeira que não se circunscreve ao campo biomotor, como 

propõe o paradigma desenvolvimentista, mas faz a passagem do sentido sensível 

para o sentido significado e, assim, reconhece a condição originária do ser humano, 

ser de linguagem, ser social, ser ontologicamente destinado a atribuir sentido às 

coisas, e a partir desse horizonte de compreensão, fazer emergir uma capoeira que 

educa, liberta e, sobretudo, humaniza, pois se reconhece aquilo que é mais 

essencialmente humano, ter consciência de mundo e da sua existência e que é 

potencialmente disposto a expressar sua consciência-ato por meio da linguagem, 

verbal ou corporal.  
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CAPÍTULO III 

 

FENOMENOLOGIA, HERMENÊUTICA E CAPOEIRA:  

EM BUSCA DE SENTIDOS EMERGENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capoeira é luta de bailarinos. É dança de 

gladiadores. É duelo de camaradas. É jogo, é bailado, 

é disputa – simbiose perfeita de força e ritmo, poesia 

e agilidade. Única em que os movimentos são 

comandados pela música e pelo canto. A submissão da 

força ao ritmo. Da violência à melodia. A sublimação 

dos antagonismos.  

Na capoeira, os contendores não são adversários, são 

camaradas. Não lutam, fingem lutar. O capoeira é 

um artista e um atleta, um jogador e um poeta.  

 

[Dias Gomes] 

Carybé 
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3.1. Capoeira e suas tradições estéticas: em busca de uma narrativa 
corporal como expressão poética 
 

O sabor desse capítulo está relacionado à busca de aspectos de uma estética 

da capoeira, portanto, de uma estética motrícia, uma expressão corporal enquanto 

uma expressividade humana que, irrevogavelmente, é expressão de sentidos e, aqui, 

com enfoque de expressão poética.  

Como apresenta Arruda (2016), no que tange à capoeira, o paradigma 

positivista faz-se presente na medida em que a capoeira não é contemplada na 

complexidade. Afinal, o que representa a capoeira na sua extensão de sentidos? Ou 

ainda, o que é capoeira? Nesse contexto, aborda o autor, que Dias Gomes 

poeticamente nos dá sinais sobre os horizontes de sentidos da capoeira em seu 

poema intitulado “O Jogo de Angola”:  

Capoeira é luta de dançarinos. É dança de gladiadores. É duelo de 
camaradas. É jogo, bailado, disputa, simbiose perfeita de força e ritmo, 
poesia e agilidade. Única em que os movimentos são comandados 
pela música e pelo canto. É a submissão da força ao ritmo. Da 
violência à melodia. A sublimação dos antagonismos. Na capoeira os 
contendores não são adversários, são camaradas. Não lutam, fingem 
lutar. Procuram genialmente dar a visão artística de um combate. 
Acima de um espírito de competição, há um sentido de beleza. O 
capoeira é um artista e um atleta, um jogador e um poeta (ARRUDA, 
2016, p. 70)56. 

 
Na perspectiva de expressar-se corporalmente através do sentido estético, 

Nunes-Filho (1997) revela que é precisamente na arte que há uma possibilidade de 

descontinuidade com a ordem estabelecida, representando no corpo uma expressão 

erótica. 

As caracterizações que mais se explicitam na narrativa da cultura popular 

estão, essencialmente, enredadas em saberes e tradições que se revelam numa 

tríade de elementos, os quais constituem a própria cultura da capoeira, memória, 

ritualidade e identidade (ARRUDA, 2015). 

Para o pensamento tradicional, perguntar pela essência, entre muitas 
determinações, significa procurar as verdadeiras normas das coisas, 
por meio das quais as coisas são medidas. Assim, a essência da obra 
de arte é uma norma objetiva, imutável e permanente, é o critério 
externo da possibilidade interna das obras (PAVIANI, 1973, p. 10, grifo 

                                                           

56 O poema de Dias Gomes, a meu ver, reflete de forma profunda a dimensão polissêmica da capoeira como 
linguagem cultural e corporal, mas, ao mesmo tempo, revela sua dimensão estética, poética e educativa (N.A.).  
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do autor).  

De tal forma, a capoeira pela lógica objetivista, enquadra-se às normalizações 

e os padrões corporais, elementos presentes numa narrativa de competição, 

performance e objetividade, disseminada por uma cultura da produção e do 

rendimento, típica de uma lógica que opera dentro do esporte. Todavia, contrapondo-

se a uma visão objetivista da Arte, especificamente em relação à capoeira, buscamos 

a perspectiva fenomenológica para ampliar a compreensão de sentidos da capoeira, 

superando, dessa maneira, a ideia de uma capoeira que se orienta para aspectos 

objetivos, isto é, o rendimento esportivo e, assim, não se ampliam horizontes 

simbólicos a partir da capoeira. Como expõe Paviani (1973), em relação aos aspectos 

simbólicos da Arte, para além da sua materialidade. 

Na obra de arte temos uma espécie de suspensão da realidade física 
e a proposta de um sentido vasto e profundo, de um mundo possível, 
capaz de manifestar os mais diversos comportamentos humanos. A 
obra de arte assim compreendida permanece oculta em sua condição 
de coisa e brilha sempre mais em sua condição simbólica (PAVIANI, 
1973, p. 22). 

Nesse contexto, cabe-nos fazer referência a Huizinga (1971/1999 apud 

PAVIANI, 1973), que explicita a natureza simbólica da Arte, recorrendo à comparação 

ao jogo.  

O jogo define-se com aquilo de delimita um círculo dentro do qual 
impera o rigor e a objetividade das regras, transformando com seu 
poder de tensão a noção de tempo e de espaços objetivos. O tempo é 
suspenso e o espaço circunscrito qualitativamente. O jogo, apesar de 
fictício, é algo sério, perpassado por uma contínua tensão. Nele 
desenvolve-se um processo que tem início, meio e fim e que possui 
em si um simultâneo e novo sentido resultante de elementos materiais 
particulares. A obra de arte assemelha-se ao jogo. Também na obra 
de arte as palavras, os movimentos, as imagens, as cores, os sons, 
enfim os meios materiais perdem o seu sentido específico para 
assumir uma unidade fundamental que jamais poderá ser determinada 
pela simples análise da condição coisa. A obra de arte possibilita um 
sentido profundo e inexprimível pelas leis científicas. Na pintura um 
vaso de barro é significativo de algo diferente dele mesmo. Em outros 
termos, os entes naturais como a pedra, a árvore, possuem como 
modalidade de existência a realidade, enquanto as obras de arte a co-
realidade, isto é, o aspecto simbólico. (HUIZINGA, 1971/1999 apud 
PAVIANI, 1973, p. 22, grifo nosso) 

Nesse aspecto, destacamos o que Quintás (2005, p. 31) denomina como “o 

jogo interpretativo da obra”. Para o autor, todo jogo, seja o da interpretação musical, 

do esporte, ou mesmo do diálogo, surge à luz do que ele próprio irradia. Assim, o ritmo 
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que devemos imprimir a uma obra nos é apresentado pela própria obra, mas no jogo 

da interpretação, tal como percebemos à luz do sentido que atribuímos, seja num 

lance de xadrez ou qualquer outro lance. O jogo se constitui como fonte de luz na 

medida em que nos faz entrar em jogo no encontro com o sentido e, assim, ilumina 

nossa existência em cada momento (QUINTÁS, 2005).  

Portanto, o que pretendemos nesse contexto é ampliar a compreensão da 

capoeira para além da obra, do concreto objetivado, mas como linguagem, expressão 

da criatividade humana e, especialmente, como uma práxis criadora, o que será 

abordado com mais profundidade adiante. 

Toda obra é um ente concreto, criado, confeccionado, cuja essência 
não reside apenas na sua condição de coisa, mas também na sua 
condição de obra. Quando falamos em atividade humana enunciamos 
com esta expressão algo complexo. A análise do fazer humano nos 
indicará a essência da obra? O tema é difícil. Sempre caímos na 
opinião consagrada. Ninguém duvida, por exemplo, que uma máquina 
é diferente de um filme ou de um romance. Na máquina os elementos 
acham-se no lugar necessário e exercem uma determinada função, de 
tal modo que isoladamente não possuem sentido. Max Bense diria: 
“Não existem, apenas funcionam57”. Não servem para nada pedaços 
de uma máquina. Porém, uma página de Machado de Assis escolhida 
ao acaso carrega um sentido em si (PAVIANI, 1973, p. 28). 

Desse modo, os movimentos mecânicos na roda de capoeira, operando 

funcionalmente com a perspectiva de competição, em que pese à destreza e à 

habilidade do corpo destes sujeitos, a nosso ver, não se configura como jogo arte e, 

ainda, não se ampliam os sentidos estéticos58, não se constituindo, dessa maneira, 

uma poética da capoeira. Portanto, a capoeira como arte não assume contornos 

funcionais, apenas, mas os gestos como expressão repleta de sentidos.  

Para além do movimento funcional, propomos uma motricidade, isto é, a nosso 

ver, o movimento objetivo, circunscreve-se no campo da funcionalidade do existir. Já, 

a motricidade transcende a funcionalidade do existir, põe-se como expressão criadora, 

arte, portanto, não como uma mera técnica ou funcionalidade, mas como expressão 

e linguagem que comunicam sentidos culturais, poéticos, educacionais e valorativos. 

Para melhor elucidar o que pretendemos em nossa análise, e para nos auxiliar 

                                                           

57 BENSE, Max. Estética. 2. ed. Tradução de A. L. Bixio. Buenos Aires: Nueva Visión, 1960, p. 26. 

58 Pode-se destacar um trecho da nona sinfonia de Bethoven e simplesmente deixar-se inebriar por aquelas 
notas. Igualmente, as primeiras cenas do acender do fogo do filme “A fonte da Donzela”, de Bergman, são 
suficientes para nos dar um prazer estético. Enfim, os elementos que compõem a obra artística não meramente 
funcionam, mas existem e seu existir é repleto de sentido (PAVANI, 1973, p. 29, grifo do autor). 
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nas discussões acerca da compreensão da roda como lugar de construção de 

sentidos e, ainda, da capoeira como práxis criadora, mais adiante, neste capítulo, 

destacamos o soneto de Jorge Lima (1958)59, perdido no fabuloso mundo poético do 

“Canto V da Invenção de Orfeu”. 

Ao considerarmos que muitas explicações foram dadas para distinguir as obras 

técnicas das artísticas, e o quão é difícil delimitar a zona de passagem entre uma e 

outra, então, seja possível descrever as características mais notáveis de cada 

domínio. O caminho mais próximo é examinar a obra concreta (PAVIANI, 1973). 

Tomamos com exemplo o soneto de Jorge de Lima: 

Estão aqui as pobres coisas; cestas esfiapadas, botas carcomidas, 
bilhas arrebentadas, abas corroídas, com seus olhos virados para os 
que as deixaram sozinhas, desprezadas, esquecidas, com outras 
coisas, sejam: búzios, conchas, madeiras de naufrágio, penas de ave 
e penas de caneta, e outras pobres coisas, pobres sons, coitos findos, 
orgulhos, dramas tristes, repetidos, monótonos, exaustos, visitados 
tão-só pelo abandono, tão só pela fadiga em que essas ditas coisas 
goradas e órfãs se desgastam (LIMA, 1958 apud PAVIANI, 1973, p. 
29). 

Diante do exposto, é possível inferir que a cesta, a bilha e as botas são 

instrumentos, de modo que a cesta serve para a mulher levar os ovos à cidade, colher 

a uva ou buscar lenha para o fogo. Já, as botas representam os instrumentos para 

cobrir os pés, foram confeccionadas com um fim em si mesmo, servem ao trabalhador 

na pedreira ou para passear na praça. Sendo assim, o instrumento mostra a sua 

utilidade. Por outro lado, no soneto citado, as coisas não tem utilidade uma vez que 

estão esfiapadas, carcomidas, arrebentadas, desprezadas, sozinhas, encontram-se 

esquecidas entre outras coisas. Entretanto, estas coisas que não servem para nada, 

revelam um mundo que nasce de uma aparente ausência de algo. 

Coisas gastas, mas que têm os olhos virados para os que as deixaram 
sozinhas. A cesta, a bilha, as botas já não podem ser utilizadas, 
todavia, nestas figuras gastas, no interior delas mesmas, surgem as 
preocupações do humano. Revelam o mundo da pessoa. Nas botas, 
tanto no soneto de Jorge Lima, como no quadro de Van Gogh, 
analisados por Heidegger, vibra o chamamento da vida (PAVIANI, 
1973, p. 30). 

 

Isto posto, assim como as cestas, as bilhas e as botas, o corpo no fluxo da sua 

temporalidade encontra-se com os seus desgastes orgânicos e com o 

                                                           

59 LIMA, Jorge de. Obra completa. v. I. Rio de Janeiro: Aguilar, 1958. p. 764. 
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comprometimento das suas funcionalidades corporais, ou mesmo o corpo deficiente 

que não expressa a utilidade em função da sua deficiência, mas que revela uma 

narrativa humana, seu modo próprio de ser e existir a partir da sua 

corporeidade/motricidade.  

As botas são um limite para a finitude humana. O instrumento é uma 
contemplação para a corporeidade. Heidegger diz que a 
instrumentalidade do instrumento consiste na utilidade e esta 
descansa na segurança. Graças à segurança do instrumento, o 
humano encontra-se seguro no mundo. Contudo, aos poucos o 
instrumento perde a utilidade e já não oferece segurança e é neste 
exato momento, mais do que nunca, que o instrumento mostra a 
contingência de coisa confeccionada. Aqui se atinge o núcleo do ser-
obra. Sabemos que o instrumento, o quadro e o poema são criações. 
No entanto, diante de um par de botas e de um poema manifestou-se 
a essência do instrumento. E mais, no poema, as pobres coisas 
goradas revelam a contingência de outras coisas: coitos findos, 
dramas tristes, tudo enfim visitado tão-só pelo abandono, mas também 
da existência humana (PAVIANI, 1973, p. 30, grifo nosso). 

De todo modo, torna-se claro que a Fenomenologia não está preocupada com 

a funcionalidade dos gestos, mas o que os gestos revelam para além do aparente. A 

ausência da instrumentalidade é a presença da finitude do corpo. O corpo enfraquece, 

definha-se, a funcionalidade fica comprometida, cedo ou tarde, o corpo 

desinstrumentaliza-se, já não é capaz de produção, de rendimento, mas suas formas 

“carcomidas” de se expressar revelam uma narrativa de vida, ou seja, para além da 

funcionalidade do corpo, há sentidos nos gestos.  

 Dessa forma, a motricidade no limite da expressão funcional, a partir da 

perspectiva Heideggeriana, instrumentaliza-se, está presa na dimensão da sua 

utilidade, tão em evidência atualmente, circunscreve-se no campo do objetivismo do 

corpo e, nesse sentido, não se compreende o movimento humano, para além da sua 

instrumentalidade.  

O movimento humano como obra de arte, a motricidade criadora, a práxis 

criadora, amplia a objetividade do movimento, expressa, como o poema e a música, 

sentidos profundamente humanos, como desdobramentos da potencialidade humana, 

criação, afetividade e imaginação. 

No que tange à esfera da arte, revisitamos a discussão de Castro-Junior (2012), 
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a meu ver, importante discussão acerca da capoeira como expressão de arte60, 

especialmente a arte plástica retratada nas obras de Carybé61 com a sua potência no 

âmbito cultural da capoeira, que se presentificam nas paredes das academias, 

camisetas e, ainda, diversos livros, como uma espécie de símbolo que ajuda a 

representar a capoeira através da imagem que emite sentidos que representam algo 

do passado, mas que tomam força na contemporaneidade.  

Em vista disso, a imagem refletida através dos desenhos de Carybé constitui-

se como um conhecimento que agrega o inteligível e o sensível da realidade dos 

corpos-capoeira em movimento, como também a sua sombra, aquilo que não 

conseguimos capturar completamente (CASTRO-JUNIOR, 2012). 

As “paisagens–passagem” são caminhos que contracenam, no 
contemporâneo, traços do passado intensificado no presente, e os 
desenhos de Carybé funcionam como dispositivo no qual estão 
guardadas as formas do corpo-capoeira produzir a sua arte de dobrar-
se e desdobrar-se, de inversão corporal e de circularidade dos 
movimentos corporais (CASTRO-JUNIOR, 2012, p. 121). 

As obras de Carybé, como analisa Castro-Júnior (2012), são capazes de 

capturar com uma força sensível e inteligível à multiplicidade de formas da linguagem 

corporal, suas inversões e a circularidade dos movimentos o que, a nosso ver, 

distancia-se de um padrão de movimento ou movimentos que se constituem dentro 

de uma lógica de normalizações, onde a objetividade está acima da subjetividade, 

reproduzindo, portanto, como já discutimos no segundo capítulo, o movimento 

concreto, isto é, o movimento de si. 

A tradição filosófica da fenomenologia da percepção do filósofo 
francês Merleau-Ponty faz várias alusões às atividades dos pintores, 
chegando a afirmar que uma filosofia como uma obra de arte é um 
objeto que pode suscitar mais pensamentos que os que neles estão 

                                                           

60 Merleau-Ponty propõe reflexões fundamentais para a compreensão de como ocorrem os processos de 
conhecimento, para além das teses empiristas ou racionalistas, afinando-se com boa parte das pesquisas atuais 
no campo das Ciências Cognitivas, como podemos observar na obra nos chilenos Humberto Maturana e Francisco 
Varela, com importantes desdobramentos para a Educação, em especial, no que diz respeito à reflexão sobre a 
cognição e os processos de conhecimento. Nota-se, ainda, a importante reflexão de Merleau-Ponty sobre a Arte 
e a Estética como conhecimentos capazes de redimensionar e de inspirar novos meios de pensamento 
(NÓBREGA, 2010, p. 13). 

61 Hector Júlio Pareide Bernabô, mais conhecido como Carybé, artista plástico, que em cuja obra retratou os 
símbolos da cultura baiana. Para os biógrafos, Carybé não se enquadrava em nenhuma tendência pré-
estabelecida, estava aberto a todas as ideias e inovações, resistia aos modismos, ao sucesso fácil e a aderir 
qualquer corrente estrangeira, insistindo na busca da própria identidade. Gostava de retratar o povo na rua, 
personagens desconhecidas e conhecidas, flagrando o corpo inteiro do povo pobre de bens materiais de 
consumo, mas ricos em capital cultural (CASTRO-JUNIOR, 2012, p. 117). 



91 

 

contidos (MERLEAU-PONTY, 2011 apud CASTRO-JUNIOR, p. 21) 

 Nesse contexto, o que se põe como ponto de reflexão é que a capoeira como 

arte, a partir das questões já explicitadas, é fonte geradora de sentidos e, ainda, opera 

como possibilidade de interpretação, jogo-hermenêutico. Por outro lado, uma capoeira 

que se desdobra na objetividade do movimento, na lógica das normalizações e 

competição, leva os seus expectadores à pobreza hermenêutica, isto é, circunscreve-

se a interpretar quem foi o vencedor, em geral, aquele que faz uso de suas condições 

físicas, técnicas e táticas, elementos que atuam como potencializadores da lógica 

competitiva.  

 Para Merleau-Ponty (2011), não há um distanciamento entre aquilo que se olha 

e o mundo que é visto, pois a experiência sensível da visão captura a imagem das 

paisagens e das coisas e, simultaneamente, o mundo não nos é apresentado de forma 

passiva. Assim sendo, podemos considerar o “tocar com os olhos”, abrindo outros 

campos de significações. Então, o “apalpar do olhar” configura-se numa experiência 

sensível e inteligível, percepções que fazem emergir a significação do entrelaçamento 

das coisas no mundo, deslocando-se de uma experiência na qual não só o sujeito 

participa da ação transformando a coisa vista, a coisa em si, para uma experiência 

onde o sujeito, a partir das suas experiências sensório-perceptivas da coisa vista, é 

capaz de transformar-se a si mesmo (CASTRO-JUNIOR, 2012). 

 Esta reflexão coloca-nos, mais uma vez, diante do que Merleau-Ponty 

(1999/2011) discorre acerca do movimento para si, ou seja, não apenas a experiência 

sensível-mecânica, que capta o que está no ambiente, mas que de forma ativa 

responde por meio da experiência sensorial, percebe, interpreta e faz emergir, dessa 

realidade, não uma realidade dada, mas a sua própria realidade. 

Com efeito, retomamos a questão da capoeira como linguagem artística e, para 

tanto, recorremos às análises de Pavani (1973), para ampliar a reflexão acerca da 

linguagem como mimesis e poiésis62 e, ainda, o jogo da capoeira e a roda como núcleo 

de significações e sentidos. 

Pode-se compreender a linguagem artística através da mimesis e 
através da poiésis. Podem variar de intensidade entre estes dois 
polos. Se examinarmos a tradição, encontraremos a linguagem 

                                                           

62 MIMESIS e POIÉSIS – mimesis indica imitação do real visto pelo humano e poiésis indica a criação do real, 
conforme Pavani (1973, p. 38). Para saber mais, consultar Portal Domínio Livre – Biblioteca Digital, que 
disponibiliza dissertações e teses de Mestrado e Doutorado das principais universidades brasileiras (BIBLIOTECA, 
2018).  
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artística, às vezes, como meio ou instrumento e, outras vezes, como 
fim em relação ao pensamento. As obras de arte, umas são mais 
miméticas, outras são mais poéticas. A linguagem artística, enquanto 
mimesis, é mais fácil de significações e, enquanto poiésis, é mais rica 
de sentido. O sentido e o significado habitam-se mutuamente, embora 
haja a possibilidade de degradação da linguagem em jogos 
mecânicos, em tipos estereotipados, nulos de transcendência. Enfim, 
a linguagem artística varia o equilíbrio entre o sentido e o significado, 
resultando obras mais miméticas ou mais poéticas (PAVIANI, 1973, p. 
38). 

Não obstante a relevância da mimesis na capoeira, comungamos com o autor 

nas suas análises acerca da existência da obra de arte, especificamente sobre a 

ampliação de sentidos da linguagem poética, ao afirmar que a obra de arte enquanto 

linguagem, reflete o humano, tanto na linguagem da experiência primordial, isto é, 

poética, como na linguagem pelo intelecto, isto é, mimética (PAVIANI, 1973). 

Deste modo, a arte como linguagem plenifica-se na linguagem poética 
própria das grandes obras de arte. Não se trata de uma visão 
totalmente nova, pois desde cedo entre os gregos a linguagem era 
muito mais do que um simples meio de informação. O logos designava 
o ente capaz de falar. Todavia, o logos-linguagem, aos poucos, viu-se 
preso nas malhas da lógica e das significações disponíveis. A arte tem 
a tarefa de devolver à palavra seu momento inicial, libertá-la das 
significações estereotipadas. A linguagem, especificamente poética, 
consiste essencialmente no dizer a verdade do ser, mostrando-o. A 
palavra mais antiga para dizer chama-se logos: legenda. É no mostrar 
que aparece o ente em seu ser (PAVIANI, 1973, p. 41, grifo nosso). 

Nessa direção da capoeira como potencial linguístico e artístico, Castro-Junior 

(2012), a nosso ver, faz uma fenomenologia das obras de Carybé, descrevendo 

detalhes interessantes, na medida em que identifica, além daquilo que os corpos 

apresentam como expressão na sua motricidade, narrativas que entrelaçam enredos 

de fundo cultural, estético, histórico, social e político, mas, especialmente, o modo 

próprio de ser capoeira63.  

[...] ao pé do berimbau, que se curvam para entrar no campo de 
imanência, produzindo ressonâncias históricas, fruto do enredo da 
roda. Corpos agachados fazem orações, pedem proteção para entrar 
no mundo da roda que estamos considerando como uma microfísica 
do desejo, dispositivos criados pelos corpos-capoeira para colocarem 
os saberes ancorados nos seus corpos. Na capoeira, o corpo-singular 
é sempre um lugar plural, no qual se atualizam construções coletivas 
dançáveis. Nos seus rituais (as rodas) baseados num diálogo 
respeitoso com os ancestrais e as energias da vida, os capoeiristas 

                                                           

63 O termo capoeira é aqui empregado para designar não apenas o conteúdo da motricidade, o que é expresso 
corporalmente, mas aquele que intencionalmente se move, isto é, o sujeito na ação (N.A.). 
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falam aos dominantes, lutando para que seja aceita uma potência 
enunciativa do corpo invertido que, em lugar de desprezar o corpo 
como fez e faz a civilização escravizadora cristã, considera o mesmo 
como um santuário coletivo e individual, soberano, no qual se 
manifestam os gestos corporais, expressando toda uma história do 
corpo negro que clama e seduz para colocar, nas entrelinhas da 
história, seus saberes (CASTRO-JUNIOR, 2012, p. 24). 

Nesse contexto, cabe enfatizar que as experiências do sensível se dedobram 

em múltiplas percepções e sentido. Como indica Castro-Junior (2012), os silêncios 

gritam latentemente e se expressam no corpo, na transpiração, no toque de um olhar, 

na fisionomia do rosto, num gesto emergente, na mudança da postura corporal, ou 

seja, o silêncio, enquanto narrativa corporal, carrega uma historicidade de uma política 

de silenciado, mas que na roda de capoeira é capaz de revelar traços culturais 

significativos da cultura africana. O gesto embora não emita necessariamente uma 

sonoridade linguística, códigos gramaticais como a língua, não pode, para quem capta 

além de sonoridades linguísticas, silenciar sentidos, daí a importância de uma 

hermenêutica dos gestos (Figura 1). 

Figura 1 – Gestos e posturas do corpo na roda de capoeira. 

        

         
    Fonte: Carybé (2018). 
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Com base nas análises sociológicas da obra de Reis (1997) e das análises 

iconográficas propostas por Castro-Junior (2012) no que tange as obras de Carybé, 

ao observarmos as imagens da Figura 1, podemos identificar a transgressão da 

hierarquia da cabeça, como parte do corpo que está sempre acima, mas que na roda 

de capoeira, os pés, aqueles que estão sempre embaixo “sobem”. Essa ruptura da 

hierarquia da cabeça pode nos levar a uma reflexão de uma ruptura epistemológica, 

isto é, a hegemonia da tradição racional, do ser pensante, do cogito “cogito, ergo sum” 

para outro cogito, “vagatus ergo sum64”. Portanto, há, nesse sentido, uma afronta às 

hegemonias históricas, especialmente, padrões e normalizações cultural e 

socialmente estabelecidos na educação. 

Em suma, a partir da análise dos corpos que se dobram e seus 

desdobramentos de sentidos, identificamo-nos com a análise de Castro-Junior (2012), 

que enfatiza os aspectos de motricidade presentes na roda de capoeira que se 

distanciam dos padrões corporais institucionalizados em outros tempos. 

 
É na capoeira que os corpos-capoeira dos velhos mestres refletidos nos 
desenhos de Carybé mostram outro alinhamento corporal diferente daqueles 
instituídos no final do século XIX pelas instituições (a escola, a prisão e outras) 
com seus dispositivos de fabricar corpos perfilados e eretos através da 
ginástica e de outros aparelhos. Observamos um corpo projetado de forma 
desalinhada, cuja visibilidade aparenta o desmantelamento de estruturas 
rígidas com o borramento de imagem dos corpos entrelaçados em movimentos 
dobrados, curvados, arredondados e de cabeça para baixo. O desalinhamento 
corporal representa outra potência enunciativa que foge dos padrões 
estereotipados da tirania de beleza do corpo (CASTRO-JUNIOR, 2012, p. 134). 
 

 De todo modo, a partir das inferências aqui formuladas, é possível pensarmos 

na motricidade, nas ações corporais como fonte potencializadora de significações e 

sentidos, saberes e fazeres historicamente, socialmente apropriados, sendo assim, 

construção de conhecimento enquanto práxis e, a partir desta compreensão 

fenomenológico-hermenêutica, o corpo torna-se expressão das potencialidades 

humanas, criatividade e, notadamente, assume uma multiplicidade de sentidos, o que 

será mais rigorosamente discutido no capítulo cinco, discussão própria da seção 

                                                           

64 “Vadio, logo existo”. O prazer é algo mais, é alegria, é aprender a viver com eroticidade, é assumir o Eros. Não 
pensar no prazer e na alegria, é negar a eroticidade. Negar o prazer, é negar a vida. Então, brincar é afirmar a 
vida. Brincar é celebrar a vida e o mundo por se descobrir que são intrinsecamente bons. Brincar é viver. O prazer 
é a mais eficiente arma contra o sistema que nos domina. Aprender a lidar com o outro, com o corpo e com o 
prazer representa crescer, querer ser humano (NUNES-FILHO, 1997). Vale destacar que no jargão da capoeira, 
costuma-se dizer “vamos vadiar”, isto é, jogar capoeira, brincar, divertir-se, libertar-se do mundo do trabalho e 
sua lógica de produtividade, “vagatus, ergo sum” (ARRUDA, 2016, p. 71). 
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metodológica desta pesquisa, compreender os horizontes de sentidos da capoeira. 

 

Se o origami é uma arte tradicional japonesa de dobrar pedaços de 
papel em formas representativas de animais, objetos, flores, etc. a 
capoeira é a arte do corpo de dobrar-se e desdobrar-se para diversas 
direções e para diversos planos, intensificando as paisagens-
passagem que conseguem, assim, comunicar e traduzir suas 
experiências de vida, assim como os conhecimentos e o caos que elas 
envolvem circularidade dos golpes, na imagem, expressa um sentido 
de complemento, de continuidade rítmica, mas, também, de 
interrupção, de quebra, de obstáculo (CASTRO-JUNIOR, 2012, p. 
128). 

Diante do que foi visto, há na própria capoeira dobras de sentidos, seja no corpo, 

seja na música, nos toques, etc. Como diz Freire e Da Mata (1993, p. 40), na capoeira 

as cantigas, os toques, os movimentos, tudo na capoeira tem um sentido, até mesmo 

um sentido de encarar a vida. Por essa razão: 

[...] não se luta capoeira, joga-se capoeira. Ela é um jogo, em que a 
malícia e a habilidade determinarão a estratégia. Na roda, joga-se com 
todo o soma. As pessoas são envolvidas de uma forma que a emoção, 
razão e o físico integram-se plenamente. Mais do que uma simples 
dança ou luta, a capoeira é um estilo de vida, uma maneira de encarar 
o ato de viver (FREIRE; DA MATA, 1993, p. 40, grifo nosso). 

Cabe ressaltar, que o sentido poético não está dado, é o desdobramento de 

nossa imaginação e interpretação. Isso indica que por nossa imaginação é possível 

ressignificar as “imagens fornecidas pela percepção e, nessa ultrapassagem da 

realidade, podemos nos liberar das imagens primeiras, graças ao imaginário, a 

imaginação é essencialmente aberta” (HINTERHOLZ, 2015, p. 145). 

No entanto, vale compreender que, assim como a filosofia, a arte e a cultura 

igualmente têm irrompido como mundos estranhos, pois não coadunam com a lógica 

do mundo dado, mundo utilitarista, muitos mundos são formados a partir dessa lógica 

do capital. Nos tempos atuais, tudo nos leva a inferir que a existência restringe a um 

cotidiano de objetividades, fatores de ordem econômica, consumo, predominância do 

acúmulo dos bens materiais e, assim, pode-se dizer, que há inequivocamente um 

desinteresse pelos bens simbólicos, imateriais, guardados na arte e na cultura 

(ARRUDA, 2016). 

Em vista disso, a roda, no seu modo próprio de ser da capoeira, é lugar poético, 

poética do corpo. Lugar onde habita a cultura e os corpos poéticos e éticos, visto que, 

para nós, a roda é lugar poético quando se tem, a priori, o ético, pois diante do não-

ético ou da ação não-ética a roda torna-se espaço para os movimentos não-éticos e, 
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assim, espaço para o não-poético, uma vez que não é possível perceber a poesia na 

negação do outro, na agressividade e na violência, tão em evidência atualmente nas 

rodas de capoeira que, dessa forma, torna-se espaço para o não-ético e o não-poético. 

O sentido da poesia é o outro, a afirmação do outro e não a negação. Portanto, a 

capoeira poética é aquela que busca a afirmação do outro.  

A roda de capoeira é espaço-essência de poesia. Poesia de corpo na roda. 

Uma potência poética e uma potência motrícia, uma poética que ganha contornos nas 

narrativas corporais que se formam no jogo narrativo eu-outro, na improvisação, 

considerando o jogo da capoeira como ludus poiésis65, “ludopoético”. 

O capoeira é um artista, como no poema de Dias Gomes, já citado 

anteriormente. E o artista é, portanto, um sujeito do mundo, mas não do mundo na 

sua perspectiva empírica. Por ser portador de valores espirituais, o artista, na sua 

apreciação do estético, converte-se em símbolo do mundo, que ele abraça numa 

atitude amorosa como totalidade. O artista medita na obscura vida criadora e nas 

ideias divinas e, logo, plasma essa vida e essas ideias num processo criador 

(SUANCES, 1986 apud SILVA, 2008). 

Sendo assim, gostaria de render minhas homenagens aos “velhos mestres”, os 

guardiões das tradições, não somente porque eles as receberam com anterioridade 

em relação aos outros, mas porque dispõem da condição temporal e existencial 

necessária para transmitir suas lembranças. Esse exercício de recordar tem também 

uma função social e cultural (ARRUDA, 2015). 

Por tudo isso, fica a compreensão de que os “velhos mestres”, operam como 

fonte de saberes acumulados e, nesse sentido, como guardiões das tradições e da 

transmissão da cultura, são eles, portanto, os recordadores desses saberes, tendo 

sido eles, outrora,  aqueles que testemunharam os alicerces da casa em construção 

(SILVA, 2012 apud ARRUDA, 2015). Assim, além de serem os guardiões das 

tradições técnicas da capoeira, são eles também, os guardiões de uma tradição 

estética da capoeira. 

3.2. Capoeira como jogo afro-motrício: por uma motricidade afro-
brasileira 

Esta seção apresenta a discussão sobre a capoeira como jogo afrobrasileiro, 

                                                           

65 Embora a palavra jogo provenha de jocus, as formas latinas que traduzem a ideia de jogo, na acepção 
atualmente mais generalizada, é ludus. Para saber mais, consultar CABRAL (1990).  
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mas não apenas a sua dimensão corpórea, seu sentido sensível, mas sua dimensão 

simbólica e seus sentidos culturais, educacionais, sociais e políticos. 

Primeiramente, entendemos que não se pode compreender a cultura afro-

brasileira sem mergulharmos na cultura africana e, portanto, na questão da tradição. 

A tradição torna-se central para a compreensão da cosmovisão africana. Existe uma 

crença popular que diz que na África quando morre um velho desaparece uma 

biblioteca, pois a tradição da oralidade sempre foi uma grande riqueza cultural e os 

povos ágrafos, portanto, são considerados povos de extraordinária memória 

(ALTUNA, 1985). 

A pedagogia da oralidade é uma pedagogia que, a nosso ver, aproxima-se mais 

de uma pedagogia do sensível, na medida em que há uma narrativa, narra-se, 

portanto, a história de algo que pertence à cultura de uma comunidade. Narram-se 

ações e eventos que, em nossa percepção, são ações e eventos que devem ser 

perpetuados na memória daquela comunidade. Narra-se algo que faz parte da vida 

daquela comunidade que carrega o simbólico, grandes feitos ou substanciais 

ameaças. Narrativas carregadas de sentido aos que ouvem, uma vez que narram 

ações que se vinculam às ações daquela comunidade, portanto, uma oralidade que 

permeia o lebenswelt66 (o mundo da vida) dos sujeitos envolvidos em uma experiência 

sensível, uma vez que desperta, não apenas a consciência do que se ouve, mas as 

emoções que emergem das ações contidas nas tradições orais. Narrativas que 

carregam um sentido e sentidos, respectivamente, de perpetuar as tradições e 

aqueles que são interpretados. 

Nesse jogo de narrativas orais, podemos pensar na formação de mundos, na 

busca de mundos, onde as diferenças possam se complementar e, em especial, que 

a Educação, enquanto prática emancipadora, possa, de fato, fazer do processo 

educativo “possíveis pedagógicos” de novas formas de relações étnico-raciais e, 

portanto, de novos horizontes de sentidos.  

As diferenças culturais não são pretextos para impor uma cultura 
hegemônica a título de educação e instrumentos de subordinação ou 
de alienação. As culturas podem promover confluências dialogadas e 
cooperar para identidades, trabalhando em processos de superação. 
O processo educativo é liberador pela mediação do educador na 

                                                           

66 LEBENSWELT – Mundo da vida (em alemão: Lebenswelt, em inglês: Lifeworld) – Trata-se de um termo da 
Filosofia, principalmente vinculado à Fenomenologia de Edmund Husserl, que preconizou o seguinte conceito: 
“O mundo-da-vida é o terreno a partir do qual tais abstrações [da ciência] derivam, é o campo da própria intuição, 
o universo do que é intuível, ou ainda, um reino de evidências originárias, para o qual o cientista deveria se voltar 
para verificar a validade de suas idealizações, de suas teorias, posto que, a ciência interpreta e explica o que é 
dado imediatamente no “mundo-da-vida” (LEBENSWELT, 2018). 
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promoção de uma interação entre os mundos, de modo a criar 
percepções, alternativas, possibilidades, que possam ser assumidas 
com autonomia (JOSGRILBERG, 2013, p. 37). 

 

A história humana compõe-se de narrativas, somos humanos por afirmarmos 

nosso si-mesmo pela narrativa de tempo e espaço, memória, cultura e, portanto, 

somos o nosso vivido (RICOEUR, 2000). Essa narrativa vivida é constituída de 

complexos desdobramentos individuais e coletivos, políticos e culturais, uma 

multiplicidade de processos que se desdobram e, por conseguinte, engendram 

condições históricas.  

Dentre incalculáveis condições históricas, há uma que nos interessa no 

desenrolar desta narrativa, precisamente os impactos do processo de escravização 

do africano no Brasil, escopo dessa reflexão. Desistoricizar o humano, isto é, não lhe 

atribuir uma historicidade é justamente não lhe atribuir a sua condição humana, o seu 

si-mesmo, sua identidade narrativa, esta é uma reflexão-essência de nossa proposta. 

Nesse sentido, Santos (2011) esclarece: 

Então, desde a chegada dos primeiros povos negros no Brasil até 
culminar com o fim do tráfico clandestino, estes eram, 
intencionalmente, considerados sem “identidade”, não importava de 
onde tinham sido tirados, a que grupo étnico pertenciam, nem mesmo 
que línguas falavam. Eram “ninguém”, mercadorias prontas para 
receberem uma nominação (batismo cristão) que nada diziam sobre 
eles, pelo contrário, sufocava e camuflava suas verdadeiras 
identidades. Eram trazidos, expostos e vendidos para exercerem 
funções para as quais deveriam inquestionavelmente, se 
enquadrarem e desempenhá-las bem (SANTOS, 2011, p. 7).   

Diante disto, a narrativa histórica torna-se fundamental para a preservação das 

identidades. E, nesse sentido, Abdias-Nascimento (apud 1978, PEREIRA, 2011) 

critica estratégias que visam à desqualificação da cosmovisão africana, uma delas, 

denominada como “esvaziamento cultural”. A técnica de esvaziamento cultural, por 

exemplo, mostra a ideia central do horizonte artístico hegemônico, inferiorizar a cultura 

afro-brasileira através de um processo de folclorização.  

A redução da cultura afro-brasileira ao status de folclore, portanto, sem 

conteúdo ou densidade cultural, além da demonstração de desprezo das sociedades 

ao negro, a frieza com que essas sociedade tratam o afro-brasileiro com interesses 

meramente econômicos, de acordo com Pereira (2011, p. 73), indica que : 

[...] para além da inferiorização de um referencial cultural, o que ocorre 
com a cultura afro-brasileira é sua mercantilização enquanto fenômeno 
denominado folclore. O menosprezo é substituído pelo interesse 



99 

 

comercial que concebe a cultura negra como um souvenir folclórico. 

 

Face ao exposto, podemos identificar a capoeira como “souvenir folclórico”, 

destituída de suas essências e tradições culturais, políticas e históricas, como símbolo 

de resistência a sistemas de opressão, ao relegar a cultura africana uma condição de 

folclore, sistema cultural dominante que gera um dispositivo social que enfraquece os 

elementos vitais do que é essencial na cosmovisão africana.  

[...] os conceitos originários da Europa ocidental que informam e 
caracterizam uma suposta cultura ecumênica, predominam neste país 
de negro. Para esta cultura da identificação branca, o homem folclórico 
reproduz o homem natural, aquele que não tem história, nem projetos, 
nem problemas: ele possui de seu apenas sua alienação como 
identidade (ABDIAS NASCIMENTO, 1978, apud PEREIRA, 2011, p. 
73). 

Para Abdias-Nascimento, a manutenção dos referenciais culturais africanos 

deve superar as tentativas de enfraquecimento da lembrança e da memória africana, 

pois a classe dominante e seus representantes teóricos, historiadores, cientistas 

sociais, literatos educadores, etc., buscam suprimir a manutenção da cultura africana 

como referencial para compor a formação da estrutura social, especialmente nos 

países da diáspora (ABDIAS NASCIMENTO, 1978 apud PEREIRA, 2011). 

Nessa perspectiva, Abdias-Nascimento (1978 apud PEREIRA, 2011, p. 73) 

argumenta que “[...] o catolicismo como religião oficial, tanto na colônia como desde o 

período republicano, sempre buscou impor seus valores ideológicos e suas práticas 

litúrgicas aos africanos e afrodescendentes”.  

Há um entrelaçamento inseparável de aspectos que somados constituem a 

totalidade histórico-existencial e metafísica, que é entendida como sendo cultural. 

Logo, a cultura afro-brasileira sempre foi possuidora de um inerente dinamismo, 

estando comprometida com a libertação dos afro-brasileiros, ou seja, tornou-se uma 

cultura de libertação (ABDIAS NASCIMENTO, 1978 apud PEREIRA, 2011). 

Moura (1988 apud PEREIRA, 2011, p. 41), enfatiza que “[...] a política 

assimilacionista foi, sempre, aquela que as metrópoles pregavam como solução ideal 

para neutralizar a resistência cultural, social e política das colônias”.  

É evidente que a preocupação de Moura e Abdias-Nascimento seguem no 

mesmo sentido. Ao se referir o processo de folclorização das religiões afro-brasileiras, 

Moura (1988 apud PEREIRA, 2011, p. 77) “demonstra que esse fato tem como 

objetivo suprimir da memória afro-brasileira e da história social do país o principal 
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lócus de mobilização contra o fenômeno do preconceito, da discriminação e do 

racismo”.  

Com efeito, fica claro que o processo de descaracterização das religiões afro-

brasileiras, via assimilação, opera por meio da classe dominante intelectual brasileira, 

na medida em que desvaloriza e até mesmo menospreza a capacidade de 

organização dos afro-brasileiros em prol de uma sociedade com maiores níveis de 

igualdade e justiça. (PEREIRA, 2011). 

Então, a proposta de Abdias-Nascimento, sobre as religiões afro-brasileiras e 

sua função de pilar da resistência político-cultural:  

[...] é produzida a partir da experiência do intelectual como testemunha 
da história política de representação do negro brasileiro. Abdias 
escreveu textos considerados referência no estudo das relações 
étnico-raciais no Brasil, trabalhos que merecem o devido cuidado e 
atenção de leitura, interpretação e até atualizações perante o 
momento político em que o debate sobre as relações étnico-raciais 
vem, fortemente, à tona, com o incentivo às políticas públicas de 
reparação, de reconhecimento e valorização de ações afirmativas 
(ABDIAS NASCIMENTO, 1978 apud PEREIRA, 2011, p. 77). 

Dessa forma, vale destacar que o argumento central da robusta produção de 

Abdias-Nascimento enfatiza a importância de uma postura intelectual de resistência, 

posicionamento crítico a toda e qualquer prática racista. E, ainda, a valorização e 

reconhecimento à história, à memória e visibilidade às tradições africanas e afro-

brasileiras. Tradições essas que foram reinterpretadas, considerando todo o processo 

afro-diaspórico, o que, a nosso ver, encontra na capoeira importante fonte de sentidos 

que reforçam a narrativa histórica, cultural e política da identidade afro-brasileira.  

Resta-nos agora tecer algumas considerações, que mais se iniciam do que se 

fazem finais, para que o sentido do texto, que aqui se constituiu, seja desencoberto. 

 A partir das considerações e análises que fizemos, parte-se do pressuposto de 

que uma educação para as relações étnico-raciais se faz necessária, dentro e fora do 

âmbito escoalr. Diante dessa questão, parece que a fenomenologia hermenêutica tem 

muitíssimo a contribuir com a formação de educadores e educadoras, estudantes e 

outros atores sociais na formação de novos mundos, mundo que aprendam a respeitar 

a diversidade étnico-racial e, assim, caminhar de mãos dadas com políticas 

educacionais que estabeleçam como objetivos da educação, uma educação das 

relações étnico-raciais, a nosso ver, fundamental para a efetiva implementação de 

uma sociedade democrática ancorada no principio do respeito às diferenças. 

A emergência do novo, portanto, a reconfiguração da realidade, a formação de 
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mundos, põe-se como implicações muito mais amplas que envolvem a totalidade na 

relação com o outro e com o mundo. É nesse sentido que a capoeira, fundamentada 

na fenomenologia, pode constituir-se num projeto humanizador, ou seja, a roda como 

lugar de formação de mundos, educação da ação, dos sentidos e da afetividade, 

portanto, a nosso ver, uma educação a partir da motricidade afro-brasileira, entre 

outras, a capoeira. 

Os chamados estudos pós-coloniais oferecem um bom exemplo, porque 

geralmente tratam de situações nas quais pessoas que vivem entre-mundos 

experimentaram uma mundanidade entre colonizador e colonizado.  

As diferenças culturais não são pretextos para impor uma cultura 
hegemônica a título de educação e instrumentos de subordinação ou 
de alienação. As culturas podem promover confluências dialogadas e 
cooperar para identidades, trabalhando em processos de superação. 
O processo educativo é liberador pela mediação do educador na 
promoção de uma interação entre os mundos, de modo a criar 
percepções, alternativas, possibilidades, que possam ser assumidas 
com autonomia (JOSGRILBERG, 2013, p. 37). 

Não obstante, embora reconheçamos essa força da capoeira enquanto práxis 

cultural de contra-poder, os desdobramentos sociais e culturais contemporâneos, 

tipicamente com orientações consumistas estão cotidianamente enfraquecendo as 

características culturais e políticas inerentes à capoeira. Esportivizada, regrada, 

disciplinarizada, enquadrada às lógicas próprias da visão produtivo-competitivista, a 

capoeira e os capoeiras, como diz Reis (1997 apud ARRUDA, 2014, p. 62), estão 

perdendo o corte da navalha67. 

Por outro lado, para que não se perca, portanto, “o corte da navalha”, faz-se 

necessário uma leitura crítica da realidade, identificando os atuais “senhores de 

engenho” e os “capitães do mato” do mundo pós-moderno, atores do poder e da 

opressão (ARRUDA, 2014). 

Todavia, como alerta Nunes-Filho (1997, p. 76) “[...] não basta se reconhecer 

oprimido. É necessário recusar-se a sê-lo“. 

Para nós, uma das formas, entre outras, de não perdermos o corte da navalha, 

                                                           

67A capoeira é apropriada como luta esportiva, com um local de exibição definido e trajes adequados à sua 
prática, sendo que os lutadores deverão observar as regras durante as lutas mediadas por um árbitro. Mas, 
principalmente, devemos notar que nessa capoeira pensada como “esporte branco” desaparece a ambiguidade, 
isto é, a capoeira deixa de ser uma performance artística (marcada pela música e pela dança) e, mais importante 
do que isso, perde seu caráter ofensivo e imprevisível de luta, já que agora as regras esportivas impõem o início 
e o fim dos combates. [...] Os capoeiras tornam-se capoeiristas, as navalhas saem de seus pés e vão enfeitar as 
paredes das academias ou, desprovidas de corte, serão exibidas em demonstrações públicas (REIS, 1997, p. 92). 
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é fazer emergir a roda como lugar de inclusão, educação e, especialmente, projeto 

existencial em direção a um viver melhor, isto é, socialmente liberto de correntes 

simbólicas, ideologias etnocênctricas e positivistas aprisionadoras, como o 

preconceito nos mais diferentes níveis existenciais e, ainda, em relação às pessoas 

com alguma forma de deficiência ou síndrome, enfim, ideologias que aprofundam as 

crises da existência humana. 

Desse modo, o jogo que defendemos é o jogo que liberta é o jogo enativo, isto 

é, o jogo que faz emergir sentidos, jogo hermenêutico, capaz de interpretar a partir da 

sua experiência vivida, o status quo e, assim, projetar ações emergentes que enatuem 

uma práxis no enfrentamento de mecanismos de dominação e seus impactos sociais 

e culturais. 

 Boff (2000, p. 62), a respeito do modelo político e econômico atual, assevera 

que: 

[...] tragicamente, esse modelo favorece uma cultura reducionista, 
baseada numa visão encurtada da vida, consumista, exaltando o 
individualismo, magnificando o mais esperto, considerando o mais 
competente, enaltecendo o espírito competitivo e enfraquecendo os 
ideais de cooperação, de solidariedade e de compaixão com os 
destituídos sociais. Não é de se admirar o crescimento da violência 
em todos os campos, pois a ideologia ensina que o direito está ao lado 
do mais forte e não do lado da justiça e da causa nobre (BOFF, 2000, 
p. 62).  

Comblin (1999), na mesma direção de Foucault (1991) em relação à biopolítica, 

pondera acerca das instituições modernas, como o Estado, o exército, a escola, o 

hospital, a empresa, a prisão, enquanto mediações proclamadas para libertar as 

pessoas, mas que, no entanto, essas mesmas instituições servem para disciplinar o 

corpo, os desejos, as aspirações, inibindo a espontaneidade corporal, através de 

padronizações e mecanismos que homogeneízam os corpos. A libertação real do 

sujeito reside na espontaneidade do seu ser, trata-se de uma espontaneidade vivida 

no corpo (COMBLIN, 1999).  

Ainda, recorrendo às críticas de Comblin (1999. p. 93) em relação ao sistema 

ideológico dominante, o autor entende que:  

[...] no presente contexto, gozar significa provavelmente consumir. 
Alegria de viver, gozar a vida significa atuar no mercado na situação 
presente. Quem já desiste de criticar a sociedade da economia, cai na 
armadilha e reforça o sistema dominante. Toda a cultura atual assimila 
a alegria de viver ao consumo: para isso existe a publicidade 
(COMBLIN, 1999. p. 93). 

A sociedade neoliberal atual fragmenta, atomiza, destrói, enfraquece os 
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indivíduos ou as comunidades. Não apresenta projeto para a sociedade. O capitalismo 

representa o mecanismo que funciona por si mesmo e para si mesmo. Não pode ser 

um projeto social para uma comunidade humana, nem tampouco para pessoas. O 

consumo não é um propósito que possa manter uma sociedade integrada por muito 

tempo (COMBLIN,1999). 

Nesse contexto, Nunes-Filho (1997) ao se referir à cultura civilizada, analisa-a 

enquanto ajuste social, reguladora, homogeneizando ações e comportamentos e 

reprimindo as energias naturais. A deserotização não tem influências apenas 

filosóficas, mas culturais, políticas, econômicas e ideológicas. A cultura de mercado e 

suas características, como a competitividade, o individualismo, a produção e o 

consumo, que se massificam, prejudicam as relações humanas e deserotizam o 

humano, que assume seu corpo como um corpo voltado para a produção e para o 

consumo. 

Cabe ainda destacar, que Nunes-Filho (1997) discorre acerca da libertação 

enquanto ética. Para o autor, a ética deve ser contemplada como ética pela busca da 

liberdade. A transgressão representa não apenas a negação de valores, mas a 

superação da deserotização. Viver eroticamente é gozar de liberdade, assumindo, 

portanto, uma própria individualidade, existencialidade, sem a imposição de ajustes 

sociais e, dessa forma, às padronizações que aprisionam o corpo.  

Retornando à temática do corpo, conforme já citamos nesta pesquisa, a 

unidade corpo e linguagem, vemos na capoeira uma potencialidade linguística, uma 

vez que jogar capoeira é, em nossa análise, uma gramática corporal, onde linguagem 

é mediada pelo corpo, trata-se de um jogo de “perguntas e respostas corporais”. O 

corpo se comunicando com plenitude, na sua mais autêntica expressão. Solto, livre, 

integrado, harmonizando ritmos e gestos faz poesia e é poesia. Portanto, capoeira é 

corpo e linguagem, linguagem de corpo. Corpo, linguagem e movimento68 ou ainda, 

corpo, expressão e liberdade.  

Nesse sentido, o down na roda subverte uma lógica determinista, a presença 

do down na roda, portanto, já é em si transgressora, uma vez que causa um 

estranhamento típico de um pensamento que não considera o ser humano como ser 

de possibilidades e a vida como lugar de contingência. O jogo do down é a presença 

                                                           

68 Ao movimentar-se, o homem relaciona-se com algo que está fora dele, podendo ser com os outros ou objetos. 
Esses são interrogados sobre seu significado para o indivíduo, constituindo-se o movimentar-se sempre de 
perguntas e respostas. Exemplo: a bola é interrogada a respeito de sua capacidade de rolar, pular, etc. O 
adversário ou companheiro sobre suas intenções do movimento (GONÇALVES, 1994, p. 150). 
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do possível, provocação às formas lineares e mecanicistas de pensar a realidade 

humana.  

Diante dos argumentos, resta-nos compreender a roda de capoeira como lugar 

para expressão de potencialidades humanas, seja do corpodown como de outros 

corpos, onde ambos, a partir das suas condições próprias, conferem à roda um lugar 

humano com multiplicidade de sentidos e pontecialidades linguísticas. 

3.3. O jogo da capoeira como jogo narrativo: a roda como lugar de 
encontro 

A roda de capoeira, mais que um espaço geométrico, é um âmbito, lugar onde 

os corpos vão expressar corporalmente a gestualidade com contornos bem definidos, 

que resultam na motricidade da capoeira, portanto, é a roda ambital, mais do que um 

simples espaço, transfigura-se num lugar de encontro, consigo mesmo e com outro. 

A perspectiva desta discussão é dialogar com a Fenomenologia Hermenêutica 

de Paul Ricoeur, para deslocar uma interpretação do jogo da capoeira para outros 

sentidos, para além de movimentos mecânicos, expressões técnicas motivadas pelo 

sentido da competição, da funcionalidade e do rendimento, mas, em especial, da 

capoeira como linguagem. Nessa direção, da capoeira como ato linguístico, o jogo 

ganha contornos de narratividade, portanto, de jogo narrativo e, ainda, a roda como 

lugar destas narrativas corporais, lugar de encontro a partir das contribuições do 

filósofo Alfonso Lopez Quintás.  

Inicialmente, a fim de aquecer a compreensão do que propomos, retomamos a 

noção de motricidade, que não representa tão somente a autopercepção ou mesmo a 

sensibilidade orgânica dos movimentos do corpo. A motricidade se dá na fronteira do 

corpo natural com o corpo cultural. Como já apontamos, cabe aqui reiterar, Josgrilberg 

(2015) analisa a motricidade como um sistema de contingências motrizes do corpo, 

portanto, como portador potencial de sistemas simbólicos.  

Dessa maneira, pode-se, a partir da compreensão da motricidade como 

potencial simbólico-linguístico, encontrar no gesto a perspectiva léxica, isto é, o gesto 

como a palavra e o jogo, por sua vez, como discurso. Assim sendo, a pessoa, o ser 

que fala no discurso, um ser no mundo projetado, aquilo que está dito na fala será a 

projeção de um mundo, eis, portanto, a distinção entre palavra e o discurso. O discurso 

é projeção de si. Aquele que joga capoeira é um ser na roda, aquilo que faz com o 
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corpo, portanto, o seu discurso corporal, representa a sua projeção de mundo, sua 

motricidade linguística, o gesto com sentido comunicante, ou seja, a base para compor 

os aspectos metodológicos desta pesquisa, uma matriz compreensiva 

fenomenológico-hermenêutica da corporeidade motriz dos sujeitos com SD.  

De volta à esfera da linguística, para Ricoeur (1997, p. 46), o discurso é sempre 

discurso a respeito de algo: “[...] refere-se a um mundo que pretende descrever, 

exprimir ou representar. Mas o discurso também é interpessoal, ele se dirige a um 

outro que pode ouvi-lo, prolongá-lo ou mesmo interrompê-lo”. 

O discurso diz algo sobre algo. Não apenas um dizer sobre e a recepção sobre 

algo, mas o exame da consciência do centro do diálogo. É justamente o discurso que 

permite a projeção ao outro, a dialogação, o ser com o outro na roda. O jogo da 

capoeira é um jogo discursivo ou narrativo, na medida em que é o discurso que 

permite a projeção do si-mesmo para o outro. Tal projeção implica numa vida 

examinada como uma vida narrada. Narrar faz parte do processo do reconhecimento 

de si-mesmo pela narrativa. Nesse sentido, o jogo que não incorpora a discursividade, 

na perspectiva de Ricoeur (1977), pode ser comparado ao um jogo onde não há a 

projeção para o outro, não há, portanto, o jogo dialógico-discursivo, tampouco a 

identidade mediada pelas narrativas do jogo. 

A partir dessa análise sobre o discurso em Paul Ricoeur, a narrativa carrega 

em si uma dimensão interpessoal, isto é, dirige-se ao outro, assim é que se dá o jogo 

de capoeira como discurso ou jogo-narrativo. 

Então, é necessário que se aprenda os golpes da capoeira, os códigos 

linguísticos, imprescindíveis na manifestação do discurso, portanto, do jogo-narrativo. 

De qualquer forma, as frases estão para o diálogo, como os gestos estão para o jogo. 

Se o código (da língua) é universal, assim também são os golpes. A mensagem, por 

sua vez, em sua especificidade, traduzida para a roda, seria a dimensão intencional 

do uso do golpe em determinada circunstância.  

A partir das propostas de Ricoeur (1977), podemos compreender que o 

movimento na roda é arbitrário (não se enquadra às regras) e contingente (pode ou 

não se manifestar). Desse modo, é a parte viva do conjunto das técnicas da luta. 

Então, este contexto linguístico é suficiente para situar que cada mensagem é fixada 

pela sua modalidade, seja a escrita, seja a motricidade, mas ambas enredadas na 

dinâmica da compreensão e nas suas relações com a interpretação do texto e do 

movimento, o texto é o desdobramento de uma motricidade, ao tempo em que a 
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motricidade produz um texto a ser interpretado, aqui, partindo das enunciações da 

hermenêutica de Ricoeur, temos um ponto fundamental para nossa análise 

metodológica, isto é, a motricidade que se desdobra em texto a ser interpretado. 

Nesse sentido, partindo da ideia de um texto a ser interpretado, buscamos uma 

relação com Quintás (2005), no que se refere à ideia de âmbito. 

Todo ser humano está aberto às realidades – os pais, a família, as 
instituições, a paisagem, as pessoas ao seu redor, a tradição cultural, 
os valores estéticos, éticos, religiosos, e é a partir dela e com elas que 
configura sua vida. O ser humano é um entrelaçamento de relações: 
chama e responde, faz projetos e tenta realizá-los, abriga desejos, 
esperanças, afetos, assume certas possibilidades oferecidas pela 
tradição e procura também transmitir um legado às gerações futuras. 

Abarca, por isso, um certo campo e constitui, por isso, o “ âmbito69”, 

mais relevante de todo o universo, pois não só instaura um 
relacionamento com outras realidades, [...] mas também pode 
converter em “âmbitos” diversas realidades consideradas, a princípio, 
como simples objetos, e dar a âmbitos já existentes todo o seu alcance 
(QUINTÁS, 2005, p. 22).  

Desse modo, compreendemos que a ideia de âmbito propugnada por Quintás 

(2005), torna-se fecunda nesta pesquisa, uma vez que pretendemos enatuar (fazer 

emergir) a roda como lugar de sentidos, para além dos sentidos já estabelecidos, isto 

é, sentidos de competição. Para tanto, para se abrir novos sentidos em relação à 

capoeira, é preciso que se opere o que Quintás (2005) denomina de “experiências 

reversíveis”, isto é, criar um sentido de unidade com pessoas ou mesmo com a Arte.  

Nas experiências reversíveis criamos modos entranháveis de unidade 
com as realidades do entorno – poemas, canções, pessoas [...] – 
porque as vemos como âmbitos, e não simples objetos. Quanto mais 
elevado é o nível da realidade, mais valiosa pode ser nossa união com 
ela. Por isso, os modos de união mais relevantes em nossa vida são 
os estabelecidos nas experiências reversíveis que vivemos com outras 
pessoas (QUINTÁS, 2005, p. 24). 

A experiência reversível associada à ideia da criação de âmbitos torna-se 

central em nossa discussão para buscarmos outros sentidos à roda de capoeira, uma 

vez que, como aponta Zulu (1995), a capoeira tem apontado para valores que se 

coadunam com a lógica de nossa cultura dominante, a valorização da técnica para se 

                                                           

69 Só podemos realizar estas fecundas experiências reversíveis (também chamadas bidirecionais) com realidades 
que não sejam meros objetos (seres fechados em si, nível 1), mas “âmbitos” (realidades abertas a quem deseje 
assumir as possibilidades oferecidas, nível 2). Por isso, se queremos enriquecer nossa vida e desenvolver-nos 
como pessoas, devemos respeitar os âmbitos, respeitar o que são e o que estão chamados a ser, sem reduzi-los 
a objetos (QUINTÁS, 2005, p. 23). 
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buscar perfeição, objetividade e, naturalmente, vencer o outro.  

Para nós a roda é lugar de encontro70. Encontrar-se, portanto, não se reduz a 

estar do lado (nível 1), apenas ocupar um espaço junto, mas a entrar em jogo para 

promover um enriquecimento mútuo (nível 2). Neste campo de interação operativa, 

participamos um da vida do outro e, assim, compartilhamos nossas alegrias e nossos 

sofrimentos, nossos problemas e nossas vitórias. Nesse aspecto, é precisamente no 

âmbito do encontro que se supera a cisão entre o dentro e o fora, o aqui e o aí, o meu 

e o seu (QUINTÁS, 2005). 

Não viver a realidade do encontro é a maior fonte de tristeza na vida. 
A biologia atual ensina que o ser humano é “um ser de encontro”. 
Vivemos com pessoas e como tal nos desenvolvemos na medida em 
que criamos toda a sorte de encontros. (QUINTÁS, 2005, p. 25) 

De todo modo, para criar o encontro não é suficiente aproximarmo-nos dos 

outros do ponto de vista espacial, apenas. Existem certas condições a serem 

efetivadas, condições próprias de toda atividade que opera no nível 2, nível em que 

ocorrem as relações entre pessoas e os âmbitos, e em cujo ponto mais alto 

encontram-se os seres pessoais. Dessa forma, entre as exigências requeridas dentro 

deste nível, estão a generosidade, a disponibilidade, a veracidade, a comunicação, a 

fidelidade, a paciência, a cordialidade e, ainda, a participação em tarefas relevantes71 

(QUINTÁS, 2005). A nosso ver, a proposta do autor, aponta para uma perspectiva 

humanista, isto é, encontra-se com as propostas de Carl Rogers (1973-1999), que 

serão discutidas no próximo capítulo. 

 Na relação “eu-tu”, há um encontro, onde o outro é visto com identidade própria, 

como também um eu, que possui suas próprias aspirações, seus próprios objetivos, 

sentimentos e uma história pessoal que constitui uma maneira singular de ser-no-

mundo (ARRUDA, 2014, p. 36). 

O encontro nos dá alegria, a satisfação interior. O encontro enriquece 
nossa vida pessoal, faz-nos crescer, põe-nos a caminho da plenitude. 
Ao tomarmos consciência de que estamos bem encaminhados e, em 
consequência, nossa vida tem sentido, vemo-nos invadidos pela 

                                                           

70 O encontro nos confere energia espiritual, luz para captar o sentido da vida, motivação para sermos criativos 
apesar dos altos e baixos da existência. Encontrar-se é entrar em jogo com uma realidade que – por ser ambital 
– oferece-nos diversas possibilidades para dar lugar a algo novo, dotado de valor. Criatividade é definida 
justamente como esta capacidade de assumir possibilidades e fazer surgir algo valioso (QUINTÁS, 2005, p. 30). 

71 Para um maior aprofundamento dessas exigências que compõem o nível do âmbito, ver: QUINTÁS, A.L. 
Descobrir a grandeza da vida. Introdução à pedagogia do encontro. Tradução de Gabriel Perissé. São Paulo: ESDC, 
2005. p. 26-27.  
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alegria, embora não necessariamente pelo prazer sensível. Esta 
sensação atua sobretudo no nível dos sentidos, e a alegria é coisa do 
coração, entendido como a capacidade de vibrarmos perante uma 
realidade valiosa. Sentimo-nos contentes quando nos vemos 
vinculados incondicionalmente ao bem, à bondade, à justiça e à 
beleza, pois tal vinculação, longe de escravizá-los, liberta-nos para dar 
à nossa vida pessoal todo o alcance a que está chamada. Este tipo de 
vinculação que liberta constitui o nível 3. (QUINTÁS, 2005, p. 32, grifo 
nosso) 

Esta compreensão amplia de forma insuspeitada nossa forma de olhar e 

contemplar tudo o que existe ao nosso redor, sendo possível nos distanciarmos de 

uma maneira rígida de ver as coisas, delimitadas, fechadas em si, e fazendo a 

passagem para vê-las flexivelmente como um tecido de relações (QUINTÁS, 2005). 

Isto posto, a partir dos subsídios teóricos fornecidos pelas reflexões do autor, a 

educação numa perspectiva fenomenológica e de formação de mundo, deve se 

orientar e orientar-nos para uma perspectiva de encontro, pois não viver a realidade 

do encontro é dispor-se à solidão, ao isolamento, à perda das ricas oportunidades de 

contato com os outros, que sempre nos acrescentam com suas vivências; é fadar-nos 

à tristeza, além de atuar/agir no sentido contrário à nossa natureza humana.  

Como preconiza a Biologia atual, o ser humano é um ser de encontro, pois 

vivemos socialmente e, ainda, como seres de encontro nos desenvolvemos, na 

medida em que criamos âmbitos de encontros.  

No que se refere ao encontro com o outro e à relação pessoal, segundo Rogers 

(1999), há que se mergulhar: 

[...] lanço-me na relação com uma hipótese, ou uma convicção, de que 
a minha simpatia, a minha confiança e a minha compreensão do 
mundo interior da outra pessoa provocarão um significativo processo 
de transformação. Entro na relação, não como um cientista, não como 
um médico que procura diligentemente o diagnóstico e a cura, mas 
como uma pessoa que se insere numa relação pessoal (ROGERS, 
1999, p. 181). 

A partir dessas reflexões produzidas por Quintás e Rogers, no que tangencia 

ao encontro, podemos perceber que, de fato, o valor mais elevado de nossa 

existência, de nosso desenvolvimento pessoal, é o encontro, ou ainda, a criação de 

modos elevados de unidade. Entretanto, o ideal não é uma simples ideia, mas uma 

ideia motriz, dinamizadora, que transforma tudo em nossa vida, uma existência repleta 

de sentido, e afetividade para nos desenvolvermos de modo pleno.  

A alegria é transbordante quando nos encontramos com uma 
realidade muito valiosa que nos oferece grandes possibilidades, de 
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modo que, ao assumi-las ativamente, elevamo-nos ao melhor de nós 
mesmos. Os gregos denominavam este tipo de elevação ao perfeito 
com a palavra “êxtase”. O perfeito era, para eles, o divino. “Estar 
imerso no divino“, sinto entusiasmo72, uma vez que me encontro com 
uma realidade que supõe um cume em minha vida (QUINTÁS, 2005, 
p. 33). 

O encontro nos inunda de um estado de felicidade e, embebidos de um 

entusiasmo, nos reconhecemos como emocionalmente felizes, porque sentimos 

cumprir-se o nosso desejo de nos unirmos pessoalmente a tudo que tem sentido e 

valor. Assim, tal condição existencial configura-se em sentimentos de paz, segurança 

e júbilo (QUINTÁS, 2005). 

3.4. O corpodown e a roda de capoeira como lugar do ser motrício 

Este tópico tem como enfoque produzir uma reflexão da roda como lugar do ser 

motrício. Para tanto, lançamos mão da Fenomenologia de Bachelard (1974-2009), 

num enlace com a perspectiva da Merleau-Ponty (1999-2011) em relação ao corpo 

que habita o espaço, isto é, o corpo não está no espaço, ele é no espaço, se apropria 

do espaço e, assim, temos o “tornar-se a partir do espaço”. Dessa maneira, a roda de 

capoeira não pode ser um espaço, apenas um espaço do ponto de vista geográfico, 

mas espaço onde habitam sentidos e, o jogo da capoeira não deve ser reduzido a um 

jogo objetivo, orientado por um pensamento mecanicista. 

Essas concepções, formatadas em critérios mecanicistas, são ainda 
hegemônicas e imperam em nossa cultura ocidental. A busca intensa e 
desenfreada pela produtividade, manifestada pela exploração predatória 
da natureza para obtenção de recursos a serem investidos na tecnologia 
e no aumento do acúmulo de vantagens econômicas, representa o valor 
central do capitalismo predatório e um ser e estar no mundo pautado em 
uma visão de mundo reducionista (ARRUDA, 2014, p. 20). 

A capoeira, a partir de um paradigma positivista, transborda sentidos que não 

são os sentidos defendidos em nossa perspectiva. Torna-se a roda um espaço 

excludente, em especial quando é circunscrita à esfera do mover-se na direção da 

competição, do jogo onde impera a lógica do confronto, onde a roda torna-se uma 

zona de conflito e, por consequência deste jogo alienante, produz um jogo de 

violência, uma intencionalidade de negação do outro.  

                                                           

72 Enthosiasmós significava submergir no perfeito – leia-se, na bondade, na beleza, na justiça [...]. Como se estou 
submerso num quarteto de Mozart, por exemplo, com sua prodigiosa elegância, transparência e profundidade 
(QUINTÁS, 2005, p. 33). 
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Para Arruda (2014), a ciência que aportou suas bases na Física Clássica, 

levanta âncoras e começa a navegar por outros mares, mergulha em outros oceanos 

e, nesse contexto, avança para uma perspectiva mais integrativa. Sendo assim, 

baseados em Capra (1982), entendemos que, na busca pela superação da concepção 

mecanicista, emerge, com a ciência da Física Quântica, uma visão sistêmica do 

mundo73. 

Nessa direção, a visão sistêmica vem propor alterações em nossa concepção 

de educação, pois a partir de uma visão sistêmica é possível ampliar o olhar para a 

realidade, uma realidade dinâmica, não linear e, especialmente, de interdependência. 

Na mesma perspectiva da visão sistêmica, Morin (2003) advoga uma 

epistemologia integrativa e ecológica do universo, representada no pensamento 

complexo74, que busca a superação de um saber simplificador, mutilador, parcelado 

e fechado. É nessa visão epistemológica integrativa, que multidimensionaliza a 

realidade e que assume incompletudes e incertezas, que trançamos e enlaçamos 

nossas ideias, perspectivando a busca da superação dos paradigmas reducionistas e 

do pensamento simplificador75. 

Por outro lado, o pensamento complexo, integrativo, de junção e 

interdependência, tem como pressuposto a ideia de que o todo representa mais que 

a soma das partes isoladas, portanto, que o todo representa as partes interligadas que 

se relacionam e interagem dinamicamente. De forma análoga, esse pressuposto pode 

servir de base para entendermos a própria dinâmica da roda de capoeira. 

A roda pode ser entendida com a physis76, o espaço da natureza da capoeira, 

isto é, onde aquilo que é essencial da capoeira brota. physis, a força de ser da 

capoeira. A motricidade na dimensão da totalidade está presente na roda. A roda abre-

                                                           

73 Essa visão do mundo da física moderna é uma visão sistêmica, e é comparável com as abordagens sistêmicas 
que estão agora surgindo em outros campos [...] de acordo com as visões sistêmicas [...], conceitos mais 
diferentes, mas mutuamente coerentes, podem ser usados para descrever diferentes aspectos e níveis da 
realidade, sem que seja necessário reduzir fenômenos de qualquer nível ao de um outro (CAPRA, 1982, p. 91). 

74 O pensamento complexo é animado por uma tensão permanente entre a aspiração a um saber não parcelar, 
não fechado, não redutor e o reconhecimento do inacabamento, da incompletude de todo o conhecimento 
(MORIN, 1990, p. 10). 

75 Um pensamento que isola, separa, leva ao “enfraquecimento da percepção do global, conduz ao 
enfraquecimento da responsabilidade (cada qual tende a ser responsável apenas por sua tarefa especializada), 
assim como ao enfraquecimento da solidariedade” (MORIN, 2001, p. 41). 

76Physis, na mitologia grega (em grego Φυσις, "Natureza"), era a divindade primordial da natureza e um dos 
primeiros seres a surgir no princípio dos tempos. Na mitologia romana é chamada de Natura. Atribuem-lhe 
ambos os sexos, e geralmente era identificada com Gaia (a Mãe Terra), com Eros (o Desejo Sexual), com Fanes 
(a Luz) ou Tésis (a Criação) – (PHYSIS, 2016). 



111 

 

se como Hen Panta77, possibilidade da confluência com a totalidade, da relação com 

a vida, com os sentimentos, com os enredos mais profundamente humanos, como as 

conquistas e fracassos nas dobras da vida. A relação com a Música, História, Arte, 

diferenças humanas, motrícias, psíquicas, culturais, religiosas e, nessa perspectiva, a 

roda põe-se como abertura de mundo, como metáfora do mundo e o jogo como 

metáfora do existir. Jogar na roda é existir no mundo. 

Tomás de Aquino78 (apud PIEPER, 2007, p. 12) aponta que “[...] o filósofo tem 

afinidades com o poeta na medida em que ambos têm a ver com mirandum, com o 

admirável, com o que é digno de admiração, que reclama admiração”.  

Nesse sentido, é possível falar da roda de capoeira como abertura ao 

mirandum, a roda como espaço de admiração. Cabe aqui uma análise sobre o 

mirandum na capoeira, portanto, uma roda-mirandum, a partir de uma ética humana 

na capoeira, um “jogar-com-o-outro” na dimensão do “eu-outro” e não do “eu-contra-

o-outro” (ARRUDA, 2016). 

Em Tomás de Aquino (apud PIEPER, 2007), na Suma Teológica, a admiração 

é diretamente definida mediante o desiderium sciendi, o anseio por saber, 

reivindicação ativa por saber. No pensamento aristotélico o que causa admiração é o 

que causa deleite. Em Pieper (2007), onde existe deleite espiritual, existe também o 

admirável. O deleite daquele que se admira é o de um iniciante, aquele que se coloca 

diante de algo novo.  

Pieper denomina de estrutura de esperança da admiração, a forma construtiva 

da esperança, própria do filosofar e do humano. Somos, em nossa essência, viatores, 

caminhantes, ou seja, o “ainda-não-somos”. Não somos, esperamos ser (PASCAL 

apud PIEPER, 2007). “E no fato de que a admiração também possui a forma 

construtiva da esperança, mostra-se o quanto ela pertence à existência humana” 

(PIEPER, 2007, p. 46). 

Como aponta Arruda (2016), a Arte abre caminho para o filosofar e, um dos 

caminhos é o do mirandum, pois aquele que admira, admira-se e, admirando-se, se 

põe a caminho da transcendência, de um projeto ontológico do esperançamento, 

portanto, a capoeira como educação motrícia, abre-se como um horizonte de 

                                                           

77 HEN PANTA – Expressão apresentada pelo Prof. Jean Lauand como designação do TODO no Seminário 
temático: O conceito de Filosofar, Antropologia, Pesquisa e Docência. São Bernardo do Campo: PPGE – UMESP, 
2016. (Comunicação Oral). 
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esperança, na medida em que considera a admiração, enquanto experiência de 

poiésis e constituição de um lugar poético (afirmação do outro) e erótico que nos põe 

num estado de busca e, nesse sentido, de jogo de esperança na roda, pois não somos, 

esperamos ser, jogando, jogando e sendo. 

Nesse contexto, ao falarmos da roda de capoeira, encontramos na 

Fenomenologia de Bachelard, contribuições substantivas para ampliar a 

compreensão da roda. Bachealrd discorre acerca da Fenomenologia do Redondo que, 

na verdade, esta diluída em toda a obra, enfatizando que na intimidade do redondo as 

imagens não constituem simples metáfora, as imagens circulares concentram, 

centralizam a vida, dão unidade, em oposição às pontiagudas que ferem, afastam, 

assim as imagens que trazem segurança, aconchego, são todas redondas, e dai que 

surge a frase: “a vida é redonda” (BACHELARD, 2008, p. 235).  

Com efeito, a ideia de topofilia79 refere-se aos vínculos de afetividade que o ser 

humano estabelece com o lugar (TUAN, 1980), e para o que pretendemos nesta 

pesquisa, a ideia de topofilia, a nosso ver, parece ser central para acolher o corpodown 

e ser acolhido por ele. 

Em sua obra “Espaço e lugar”, Tuan (1983, p. 6) diferencia os conceitos de 

espaço e de lugar, espaço é mais abstrato do que lugar. “O que começa como espaço 

indiferenciado transforma-se em lugar na medida em que o conhecemos melhor e o 

dotamos de valor”. 

O espaço habitado transcende o espaço geométrico. Uma Fenomenologia da 

Imaginação “[...] sugere que se vivam diretamente as imagens como acontecimentos 

súbitos da vida. Quando a imagem é nova, o mundo é novo” (BACHELARD, 1974, p. 

385). 

O espaço, então, é ocupado por acontecimentos, e não apenas por 
coisas formadas ou percebidas. É antes um espaço de afetos e 
valorações que de propriedades observáveis. O espaço é ocupado por 
intensidades rítmicas, qualidades tácteis e sonoras, forças e ruídos, 
intervalos e silêncios. Um mapa esquadrinhando percursos onde a 
criança não está “diante” dele, tampouco está “dentro”: ela está nele, 
misturada ao devir do acontecimento plástico. Acontecimento que não 
é mero passatempo estético, mas um modo discursivo de apresentar 
sentidos no qual a argumentação conceitual manifesta seus limites, 
seus impasses, suas aporias (RICHTER, 2008, p. 57). 

                                                           

79 Refere-se aos vínculos de afetividade que ao ser humano estabelece com o lugar. A topofilia varia em 
amplitude emocional e em intensidade, estando relacionada, entre outros, aos prazeres visuais efêmeros, ao 
deleite sensual do contato físico ou, simplesmente, ao apego pelo lugar, seja por sua familiaridade, por seu 
passado representativo ou por evocar algum tipo de orgulho de posse (TUAN, 1980, p. 286). 
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A roda da capoeira é um lugar onde os corpos se desinstrumentalizam em vista 

daquilo que se torna essencial, a motricidade na roda, a musicalidade, os toques, os 

cânticos e palmas, a ritualidade e, especialmente, espaço para elementos do Eros80, 

a roda como lugar de desejo, de eroticidade e, nesse sentido, a roda como espaço a 

ser habitado pelo corpo que se apropria da roda na construção de sentidos, torna-se 

lugar para viver e conviver. 

Vale ainda ressaltar, que a roda na sua essência é o lugar para o jogo da 

capoeira, lócus onde habita a cultura da capoeira, espaço constituinte das tradições 

da capoeira, da ritualidade e dos sistemas de significações, gestualidade, 

musicalidade e, ainda, as formas de ser e estar na roda (ARRUDA, 2016). 

Este espaço-essência pode se abrir para novos horizontes de sentido, novas 

formas de ser e estar na roda, espaço dos possíveis, como gerar uma atitude 

filosófica, pois se abre como espaço de contemplação, transcendência do mundo que 

aí está, espaço de intersubjetividades e relação com diferentes culturas. O estar na 

roda é essencialmente a ruptura do mundo cotidiano do trabalho, mundo da 

produtividade e das utilidades, da instrumentalização do corpo (ARRUDA, 2016). 

A partir desses lampejos de eroticidade motrícia, cabe-nos compreender a 

motricidade da capoeira como manifestação erótica. A excitação de jogar 

eroticamente na roda constitui o “ser-motrício”. A libertação se dá no corpo ao jogar e 

cantar, expressar livremente seus movimentos, expressando autenticamente suas 

emoções e, assim, vivenciar motriciamente essa liberdade do corpo, simbolicamente 

“quebrando as correntes” que nos são colocadas pelas lógicas institucionais, trabalho, 

escola, igreja, a partir de uma política de corpo sufocado e, ainda, “quebrando as 

correntes” de ideologias e crenças geradoras de preconceitos em relação aos corpos 

com traços e uma estética que os fazem ser alvos de interpretações carregadas de 

ideologias aprisionadoras e deterministas em relação ao corpodown.  

Todavia, em que pese a fundamental investigação da Fenomenologia 

Husserliana para aprofundar os estudos acerca da imaginação (tema central da 

Fenomenologia de Husserl), optamos pelo enfoque de uma Fenomenologia da 

                                                           

80 Nunes-Filho (1997) ao explicitar que o eros não é irracionalidade. O humano que se orienta pelo erótico não é 
necessariamente um irracional, mas ao contrário, a razão sem a participação do eros é que irracionaliza o ser 
humano e transforma-o num corpo a serviço da dominação e das culturas voltadas à destruição da humanidade. 
O erótico deve ser interpretado como desejo. Desejo de manifestação humana e construção de historicidade. A 
história é construída a partir de um desejo, de uma existência e um projeto de eroticidade.  
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Imaginação Bachelardiana a partir de uma reflexão dos lugares como poiésis81, fonte 

de atos intencionais, imaginação, ação e seus desdobramentos na forma da 

motricidade do down.  

Gaston Bachelard82 como um filósofo e linguista orienta a sua Fenomenologia 

da Imaginação para o campo da escrita. Todavia, nesta pesquisa, fundamentamo-nos 

na perspectiva bachelardiana aplicada ao campo da motricidade, da expressão 

corporal na roda, o movimento como desdobramento da imaginação criativa do down 

e, especialmente, a roda de capoeira como formação de mundo. 

A descrição que Bachelard faz dos devaneios poéticos não é uma 
descrição empírica dos fatos, mas é com um olhar fenomenológico, de 
uma experiência individual, que mostra caráter construtivo do 
devaneio poético. Segundo o autor, é através de uma “fenomenologia 
da imaginação”, como ele mesmo a denomina, que se pode 
aprofundar o estudo da imagem criadora que os poetas nos oferecem. 
Imagens que nos põe no mundo, que possibilitam um mundo, que 
instigam pensamentos. Conhecer e imaginar são ações fundamentais 
e específicas da condição humana (RIBEIRO; LOVATO; MERGEN, 
2016, p. 3). 

Para Bachelard, imaginar sempre será mais que viver, pois envolve ensaiar 

diferentes modos de viver, imaginando outras realidades, extraindo de nós a força 

demiúrgica83 que nos torna seres capazes de ações transformadoras. “Força 

alimentada por um pensamento dinâmico, onde razão e imaginação caracterizam-se 

como criadoras, ativas, abertas e realizantes” (RICHTER, 2002, p.1). 

Nesse sentido, a Fenomenologia Bachelardiana encontra confluências com a 

Motricidade Humana, que considera o humano ontologicamente em vias de se 

completar e, talvez por isso, não deixa de sentir com uma força imanente a sua própria 

existência, um sentimento de incompletude e, com a mesma intensidade, um profundo 

                                                           

81 POIÉSIS – Ação humana que diz respeito à produção de sentidos, da produção do próprio viver inseparável da 
linguagem, co-criadora do universo e de si próprio (HINTERHOLZ, 2015, p. 144). Primeira aproximação teórica 

fornecida na Nota de Rodapé n. 62. 

82 GASTON BACHELARD (1884-1962) é de origem francesa, filósofo e poeta, professor e 
epistemólogo. Nasceu em 27 de junho de 1884 em Bar-sur-Aube, uma pequena comunidade na França 
e faleceu na metrópole de Paris em 1962. Viveu em muitos mundos, um mundo simples, visto que 
atuou como funcionário dos correios por muito tempo para poder pagar sua formação superior e o 
mundo acadêmico, pois se licenciou em Matemática e, mais tarde, doutorou-se em Letras, sendo 
convidado, anos depois, para dar aulas na Sorbonne (1940). Ministrou seus cursos através da junção 
das duas áreas em uma disciplina denominada Filosofia das Ciências que favoreceu uma ruptura com 
os pressupostos filosóficos das epistemologias clássicas fiéis às funções mecanicistas da Ciência da 
época (HINTERHOLZ, 2015). 

83 DEMIURGO – (do grego, demiourgos), significa aquele que trabalha para o público, artífice, operário 
manual (DEMIURGO, 2017). 
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desejo de transcender-se e confundir-se com a própria transcendência, pois 

transcender-se, inova e autenticamente projeta, agindo e reagindo intencionalmente 

e criativamente, portanto, como um ser de práxis, visto que a condição do possível é 

exclusivamente humana.  

Viver como humano implica numa convivência e uma consciência social e é 

justamente pela motricidade que o humano manifesta a sua cognoscibilidade em ato, 

manifesta o sentido da sua corporeidade e, assim, a raiz sensível do inteligível, um 

ser aberto à transcendência e, como ser práxico que, na totalidade social e política, 

pela motricidade, está em incessante busca por transcendência (SERGIO, 1991). 

A cognoscibilidade do ser não se capta por meio de conceitos a priori, visto que 

a motricidade transcende a forma geometrizante, implica, portanto, a compreensão do 

humano como ser práxico, “ser-em-ato”, sujeito que, na instituição da diferença, 

relaciona-se e transforma-se. Assim, o humano é, irrefutavelmente, criatividade, 

dinamismo vital e não apenas ser de produção, no sentido da produtividade em 

atendimento aos interesses do capital. O ser humano não é exclusivamente escravo 

da lógica da eficácia produtiva, mas um ser que, na motricidade, é livre e produtor de 

espaço de construção de sentido libertador (SERGIO, 1991). 

Nessa perspectiva, a imaginação, para o que se pretende em nossa discussão, 

é tanto fonte de criação, como de sentidos. Ricoeur aborda a imaginação como 

produtora de sentido através do uso metafórico da linguagem e a ficção, para Husserl, 

constitui o elemento vital da fenomenologia (SANFELICE, 2012). 

Dessa forma, vemos na Fenomenologia da Imaginação uma aliada nos 

processos de formação, integrando ciência e poesia, razão e imaginação como 

aspectos complementares na formação dos sujeitos. Portanto, incluir o pensamento 

de Bachelard na Educação é um desafio neste campo e no âmbito da linguagem 

(RIBEIRO; LOVATO; MERGEN, 2016). 

Na obra poética de Gaston Bachelard (1974, p. 342), “[...] a educação estética 

coloca em destaque o papel da imaginação, o valor da sensibilidade, da arte, do 

sonho, do devaneio e do onirismo na constituição psíquica do sujeito”.  

E preciso dedicar-se ao devaneio poético, determinando “uma fenomenologia 

do imaginário onde a imaginação é colocada no seu lugar, no primeiro lugar” 

(BACHELARD, 1996, p. 8). Dessa forma, a partir da compreensão do que representa 

a imaginação e, ainda, o quão o potencial imaginativo é fonte de sentidos e 

transformação da realidade, partimos, então, para a práxis criadora, tendo na 
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imaginação a sua condição primeira. 

3.5. Práxis criadora, capoeira e educação motrícia: por outro modo de 
ser e estar na roda 

Este tópico tem como enfoque a práxis criadora, a partir da imaginação, da 

linguagem e da motricidade. Como aponta Paviani (1973, p. 20), “[...] o autêntico fazer 

artístico só pode ser determinado pela essência do criar”. 

Perante a reflexão até aqui apresentada, não como quantidade e nem 
evolução, mas como processo de se colocar em movimento, de se 
perceber aderido à dinâmica de um corpo no mundo que, enquanto 
pensa, sonha, sente, encontra uma atitude filosófica capaz de sair das 
imagens primeiras, abolir o pensamento usual, o pensamento sem 
esforços para acoplar o poder da ação racionalista, ao poder da ação 
criadora, ao poder da ação poética (HINTERHOLZ, 2015, p. 144). 

De todo modo, diante do encontro entre ciência e poiésis, a imaginação não se 

reduz, como sugere a Etimologia, a faculdade de formar imagens da realidade, mas a 

faculdade de formar imagens que transcendem a realidade, que cantam a realidade 

(BACHELARD, 1989). 

Ultrapassar e enxergar para além do real torna o humano, em sua 
experiência de abertura e novidade, um ser não fixado, portanto, um 
ser em devir, já que toda expressão desfixa. No reino da imaginação, 
mal uma expressão é enunciada e o ser tem necessidade de outra 
expressão, o ser deve ser o ser de outra expressão (BACHELARD, 
1998, p. 218). 

A partir da necessidade de evocar sempre outra expressão a partir do expresso, 

cabe observar que a noção bachelardiana de imaginação funda-se no poder poético 

de “fazer ser o que não é”, isto é, de poder transformar as coisas ao dar-lhe existência 

poética, negando, portanto, a tradição racionalista-empirista que aborda a imaginação 

como imagem ou cópia do real percebido (HINTERHOLZ, 2015). Tal compreensão 

tem confluência com o que explanaremos no próximo capítulo, a abordagem enativa, 

a condição humana de fazer emergir realidades a partir da nossa condição 

existencialmente vivida. 

 Com efeito, o deslocamento da Fenomenologia de Bachelard da tradição 

racionalista auxilia-nos a transcender o modelo mecanicista da imaginação como 

reflexo ou reação, desconsiderando a subjetividade, uma reação desatada de 

qualquer amarra com o mundo. 
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A filosofia bachelardiana permite transpor a histórica cisão entre 
ciência e poesia, entre aquele “que pensa” e aquele “que faz”, entre 
teoria e prática. É na dimensão poética do mundo que sua 
fenomenologia da imaginação criadora encontra o dinamismo que 
impede a imaginação de ser apenas uma imagem mental no “porão da 
mente”. A dimensão poética da imaginação produz o apetite de 
projetar e desencadear ações no e com o mundo (HINTERHOLZ, 
2015, p. 148). 

Dessa forma, é essencial refletir acerca daquilo que nos constitui como seres 

inteligentes e singulares, pois somos potencialmente capazes de ultrapassar nossa 

humana condição pela possibilidade de nos distanciarmos da pobre e monótona 

realidade, para, assim, poder reexperimentá-la de forma amplificada pela imaginação 

criadora (RICHTER, 2002). Por esta razão, consideramos a Fenomenologia de 

Bachelard nuclear no sentido de amplificarmos a ideia de práxis criadora nos mais 

diversificados setores da vida, na Educação, na Arte, na política, em nossa vida 

pessoal e social, com projeto individual e coletivo. 

Na intencionalidade e no desafio, a provocação à imaginação emerge como um 

apetite pelo mundo e com o mundo para pensarmos juntos e tentarmos compreender 

que “[...] a fórmula geral do filósofo – mundo é minha representação – deve ser 

substituída por: o mundo é meu apetite” (BACHELARD, 2009, p.170).  

Bachelard (2009, p. 113) nos provoca afirmando que “[...] é necessário primeiro 

admirar para depois compreender”. 

Sendo assim, cabe ressaltar que historicamente o conceito de imaginação, a 

partir da tradição mecanicista, é visto dentro de um paradigma que tem na percepção 

o ato intencional que funda a realidade. Todavia, na Fenomenologia a imaginação tem 

um papel, o de interpretar a realidade, não podendo, portanto, ser considerada inferior, 

uma vez que é justamente a imaginação, fonte de produção de sentido.  

 

A aprendizagem, deste modo, passa por um enfrentamento de 
sensações primeiras, na qual a imaginação é a força produtiva ao 
provocar no corpo diferentes experiências sensoriais, não apenas de 
formas, sobretudo de valores e qualidades, que apelam para a 
sensibilidade. Nessa perspectiva, a imaginação se faz prolongar em 
nós através do corpo sensível, que transforma e dá vida às qualidades 
adormecidas nas coisas, cujo efeito dura por todo o tempo (RICHTER, 
2002, p. 5). 

Consideramos relevante destacar, para o que se pretende neste capítulo 

acerca da práxis criadora, que Bachelard discute a imaginação criadora de modo que 

suas análises estão orientadas para uma superação da tradição ocidental, quando 
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propõe duas perspectivas de imaginação, a formal e a material. A primeira deriva de 

uma operação desmaterializadora, já a segunda, por sua vez, resgata o mundo como 

provocação concreta e como resistência, tendo a intervenção ativa e modificadora dos 

sujeitos como sua característica. A mão acolhe metaforicamente esse conceito como 

sendo, cada um dos dedos, uma das estruturas fundantes do fazer imaginativo pela 

percepção, pela memória, pela poiésis, o imaginário e os sonhos. Esses atos, 

conectados por vias perceptivas, nervos, tecidos, além dos aspectos simbólicos, 

articulados entre si, geram o movimento criador, portanto, o fazer imaginação 

(ARAÚJO, 2013). 

Nesse sentido, tomamos como exemplo a reflexão sobre o poder das mãos, 

num sentido amplificado por Hellen Keller.  

Não se esqueça de que a humanidade tem sempre considerado o 
universo regido por uma ação primordial: a da mão. A vida distribui-se 
entre o que está em uma mão e na outra. A manufatura significa 
fabricar artigos à mão e, por extensão, mecanicamente. O governo 
(gestão)  é  a direção dos negócios. A  história  parece  ser  o  registro 
–  e  de nossas crônicas guerreiras – das manobras (estratégias) dos 
exércitos. Mas também há história da paz: a história das atividades 
campestres, florestais e de vinícolas, que carrega como 
rubrica/assinatura o vitorioso sinal/signo da mão, que também 
conquistou o deserto. Ao dia de trabalho ou ao trabalhador é dado o 
nome de braço (a mão – mão de obra). Através das palavras ponteiras 
(algemas) e alforria (libertação de escravos) pode-se adivinhar a 
história da escravidão e da liberdade humanas (KELLER, 2012, p.12) 
84. 

 Desse modo, o papel da imaginação na Fenomenologia Barchelardiana é 

central, na medida em que é justamente a imaginação que ata corpo e mundo. É pela 

imaginação que invertermos ou substituímos, diante do mundo, a percepção pela 

admiração. A experiência poética na Educação, a partir de Bachelard, pressupõe 

colher a imaginação criadora como um ato alimentado pelo corpo, visto que não se 

encerra na mente, mas se desdobra pelos gestos (RITCHER, 2006). 

No campo da Educação, é oportuno destacar que o sujeito deve ser regado a 

                                                           
84 Texto original: “No se olvide que la humanidad ha considerado siempre el universo regido por una acción 
primordial: la de la mano. La vida se distribuye entre lo que se encuentra en una mano y en la otra. La 
manufactura significa hacer artículos con la mano, y por extensión mecánicamente. El gobierno (mana-gement) 
es la dirección de los asuntos. La historia parecería que fuera el registro – ¡ay de nuestras crónicas guerreras! – 
de las maniobras (manoeuvres) de los ejércitos. Pero también la historia de la paz; el relato de las faenas 
campestres, forestales y vinícolas lleva como rúbrica el victorioso signo manual: el signo de la mano que también 
ha conquistado al desierto. Al jornalero o al obrero en si se le da el nombre de brazo (a hand). A través de las 
palabras manillas y manumisión (manacle and manumission) se adivina la historia de la esclavitud y de la libertad 
humanas” (KELLER, 2012, p. 12). 
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estímulos que possam produzir sonhos de onde se abrirão caminhos para o ato criador 

da imaginação, produzindo uma linguagem e uma interpretação desses sonhos. 

Assim, por essas experiências de devaneios, novos pensamentos poderão emergir. 

Na Filosofia Bachelardiana compreende-se, portanto, que para aprender é preciso o 

desaprender, recomeçar, desafiar o novo constantemente (MACHADO; ABREU-

FERNANDES, 2013). 

Ameaça que encontra na educação o lugar privilegiado do controle a 
tudo que “en-canta” e “en-feitiça” o olhar atento. A desconfiança 
educacional dos poderes errantes da imaginação, como desconfiança 
dos poderes do poético e do ficcional, exige a educação do olhar 
analítico para aprender a decompor o mundo em fragmentos até 
engendrar um ver sem visão, que aprende a palavra cega, que ensina 
a sobrepor a quietude da mente (“eu penso”) à inquietude do 
movimento dos corpos (“eu posso”). (RICHTER, 2008, p. 45) 

A Fenomenologia é o próprio método da imaginação criadora. A imagem é 

produto da alma, da emoção do ser e, assim sendo, apenas uma fenomenologia da 

alma é capaz de alcançar as imagens originárias. Com efeito, a Fenomenologia de 

Bachelard compreende que o ser humano se define pelo conjunto de tendências que 

o levam a ultrapassar a condição humana. O ser humano tem um destino de 

transmutação, de busca de transcendência. Essa procura é também uma superação 

de limites, de suplantar tradições, e o fogo é a metáfora de sua metamorfose, de sua 

sempre busca de libertação e de sua atividade criadora (ABREU-BERNARDES, 

2010). 

Na tentativa de uma síntese, afirmaria que em uma ontologia do bem-estar, a 

que dá ao sujeito nuanças de uma felicidade cósmica (BACHELARD, 1996, p. 146), o 

ser humano sonha em tornar-se “o ser mais”. Este “ser mais” é imaginado, devaneado 

pela imaginação criadora. São os poetas que sonham essas irrealidades e convidam 

o ser humano as torná-las reais por meio do devaneio poético. O fundamental, nesse 

sentido, é abrir-se para a compreensão de que o sonho eleva o ser humano a se 

transformar.  

O encontro entre as fenomenologias de Bachelard, Merleau-Ponty e 
Ricoeur permite a ultrapassagem da clássica clivagem entre sujeito e 
objeto ao contornarem os obstáculos, tanto da psicologização da 
imagem, quanto da soberania da razão, para reabilitar aquilo que 
havia desaparecido do horizonte do pensamento: a poesia, a pintura 
e a literatura. A reabilitação advém da concepção de arte como 
conduta poética instauradora: é ato no mundo, e não discurso sobre o 
mundo. O poético, ao configurar a comunhão entre corpo e mundo, dá 
expressão a um pertencimento não pertencente. A terceira margem do 
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rio: estar entre o ser e o não ser. A ambivalência, a ambiguidade habita 
o pensamento poético: mais que ideias, o poeta, assim como o pintor 
e o filósofo, propõe matrizes de ideias. É na dimensão poética que 
suas fenomenologias da imagem, do corpo e da ação vão buscar o 
dinamismo que impede a imagem de encerrar-se em algum lugar 
remoto da mente, de deixar-se confinar em um sentido que a reduziria 
ao estado de signo e a mumificaria (RICHTER, 2008, p. 48, grifo 
nosso). 

Essa reflexão apresentada pela autora é significativa para nós, na medida em 

que a mesma põe em sintonia a Fenomenologia de Bachelard, a imaginação como 

potência do nosso estado criador e força para a transfiguração da realidade; a 

Fenomenologia de Merleau-Ponty, que faz emergir os sentidos a partir de um corpo 

atado ao mundo, encarnado e, por fim, a Fenomenologia de Ricoeur, que faz a leitura 

do texto do mundo a partir de uma Fenomenologia Hermenêutica e, por 

desdobramento, a ação no mundo. Assim, essa confluência fenomenológica nos 

auxilia na compreensão da práxis criadora como força imaginativa, que interpreta e 

transforma a realidade a partir da sua corporeidade/motricidade, tendo na poiésis a 

inspiração para emoldurar a realidade. 

Desse modo, a conduta poética, na sua especificidade operativa de projetar e 

desencadear ações torna-se fonte enativa, isto é, fazer o estado poético emergir, em 

diferentes linguagens: poesia, pintura, escultura, dança, desenho, cinema, música. 

Todavia, o ato poético, como acontecimento no mundo, expressa o entrelaçamento 

entre corpo e o ato, um corpo que se lança às provocações da materialidade. Em 

Bachelard, o poder criador da imaginação é sua adesão a uma materialidade. 

Portanto, criamos em afinidade e empatia com ela, na linguagem específica de cada 

fazer. Bachelard utiliza o termo materialidade para abranger não apenas alguma 

substância, mas tudo o que está sendo formado e transformado pelo ser humano 

(RITCHER, 2008) 

A origem e a essência do fazer não foram até hoje pensadas 
expressamente, como seria de esperar. E quando foram, sempre se 
ignorou o fazer em si mesmo para apenas pensar os resultados ou 
efeitos do fazer (PAVIANI, 1973, p. 33). 

A essência do fazer transpassa pelas diferentes visões ao longo da filosofia 

historicamente produzida, desde a visão aristotélico-tomista, hegeliana, grega 

(Aristotélica), bem como, a visão heideggeriana, que se põe como visão que 

fundamenta nossa análise para abrir um horizonte de compreensão da motricidade 

como obra de arte.  
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O que nos diz Heidegger acerca da existência do fazer e do criar artístico?  

Heidegger pensa a essência do fazer analisando o ser-criado da obra. 
O ser-criado da obra possui duas características. Em primeiro lugar, 
na obra de arte instala-se a verdade. A verdade é a luta que resulta 
entre o mundo e a terra, entre a iluminação e a ocultação. Numa  
autêntica  obra  de  arte  esta  luta  não  acaba  jamais. Heidegger 
explica85 a essência do fazer com o termo aletheia86. Em segundo 
lugar, a fabricação do útil e a criação da obra têm em comum o fato de 
resultarem em produzir. Mas qual a diferença entre produzir como criar 
e produzir como fabricar? [...] Na obra de arte o ser-criado da obra põe-
se em evidência na obra mesma. Ao perceber a obra fazemos a 
experiência de seu ser-criado, o qual se incorpora à obra pelo ato da 
criação. O ser-criado da obra simplesmente brilha, pouco importa 
quem criou ou quando, unicamente importa a revelação de seu ser-
criado. Ao contrário, no caso da obra técnica o ser-criado perde-se na 
utilidade. O útil aos poucos se torna comum e é esquecido. Na obra 
de arte o ser-criado dura sempre, é a constante revelação da verdade. 
A autêntica arte é sempre insólita, possui um caráter de solenidade e 
de exceção. Sua essência consiste em pôr em obra a verdade, isto é, 
instalar e atualizar através da conservação a verdade. É um devir e 
um advir da verdade. Porém, a verdade de que se fala aqui não 
coincide com o conceito tradicional de verdade, nem com a chamada 
verdade científica. A verdade que nasce da aletheia é a desnudez do 
existente como existente. É a verdade do ser (PAVIANI, 1973, p. 36, 
grifo nosso). 

Em vista disso, a partir da análise de Paviani, podemos abrir alguns horizontes 

de compreensão. Precisamos da terra para formar o mundo, assim como precisamos 

do corpo para produzir a arte. A partir das reflexões filosóficas de Heidegger, 

desenvolvidas pelo autor, transportando-as para o âmbito da motricidade na capoeira, 

podemos subtrair duas reflexões: a primeira é a de que o jogo de capoeira com 

característica lúdico-criativa aproxima-se da obra de arte, isto é, emerge como ato 

criativo e, desse modo, se revela como práxis criadora; ao passo que o jogo mecânico, 

                                                           

85 Segundo Heidegger, o “ser-obra” da obra consiste no instalar um mundo e no elaborar da terra (origem da 
obra de arte). O “ser-obra” consiste igualmente no elaborar a terra. Podemos afirmar que a obra é tirada da 
dureza da pedra ou do brilho do mineral, é falar na materialidade dos sons e das palavras. O vocábulo terra indica 
o lugar onde a obra é retirada e onde o humano funda a morada no mundo. A terra é o reino fechado e do 
intransponível. A elaboração da terra consiste no pôr e manter a terra no aberto do mundo, pois mundo indica 
abertura e terra um constante fechar-se em si. O mundo manifesta-se se abrindo e a terra continuamente 
fechando-se. Todavia, mundo e terra, apesar de diferentes, nunca são separados. O primeiro trata de superar o 
segundo por não tolerar nada de fechado. O segundo pretende incorporar-se ao primeiro e retê-lo em suas 
entranhas, resultando, assim, na relação entre ambos uma contínua luta. A obra (instalando um mundo e 
elaborando a terra) é uma instigação a esta luta. O “ser-obra” da obra é o sustento desta luta. Litigiosos por 
essência, a terra penetra, elevando-se pelo mundo e, o mundo, fundando-se na terra. Um é força iluminadora. 
Outro é ocultação. É o ser compreendido como ALETHEIA. A obra produz a verdade sobre o ente. Não o acontecer 
da verdade do existente particular, mas do existente em seu conjunto (PAVIANI, 1973, p. 31). 

86 Termo ALETHEIA expressa a desnudação do existente que, conforme Heidegger, é a que sustenta e dirige todo 
o comportamento a respeito do existente (PAVIANI, 1973, p. 20). 
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competitivo, enquanto utilidade ou funcionalidade torna-se ordinário, comum e, 

portanto, nada evidencia de novo; a segunda é que o jogo como obra de arte carrega 

a sua verdade, é autêntico e próprio daquele que o realiza, não importa a técnica, mas 

a verdade daquele que o realiza. Por outro lado, o jogo com caráter utilitário é apenas 

uma reprodução mecânica, inautêntica e generalizada, onde a criatividade dá lugar a 

elementos como a força, a técnica e a eficiência dos golpes. 

Tal análise apresenta-se relevante na medida em que transportamos essa 

reflexão para a roda de capoeira como lugar de inclusão, especialmente, em se 

tratando dos corpos com deficiência ou SD. Estas análises permitem, a nosso ver, 

compreender o jogo de capoeira do corpodown como práxis criadora (obra de arte), 

portanto, como um conjunto de gestos criativos, lúdicos, expressivos, autênticos e 

como verdade no seu modo próprio de se movimentar, liberando-nos, dessa forma, 

das expectativas comuns socialmente construídas, isto é, da expectativa dos 

movimentos funcionais e utilitários, típicos de uma lógica do rendimento e da 

produtividade. 

É na relação do sentido sensível e do sentido significado, que integra 

subjetividade e objetividade, que se apreende o invisível contido ou oculto no campo 

do visível, que faz brotar imagens latentes portadoras de outros sentidos. A 

Fenomenologia Bachelardiana é um convite à desintelectualizar a experiência vivida 

de estar no mundo para viver experiências profundas em relação à aventura que 

conduz ao agir transformativo sobre as resistências de si e das coisas (RICHTER, 

2008). Dessa forma, a partir do sentido sensível próprio de cada 

corporeidade/motricidade que se capta os múltiplos sentidos significados. Para tanto, 

para que se possa captar os sentidos significados como práxis criadora, e não como 

disfuncionalidade, torna-se imperativo uma reconstrução da compreensão das 

diferentes motricidades e, portanto, dos diferentes modos de ser e estar no mundo. 

 Assim sendo, tal reflexão torna-se imperativa nos processos educacionais, 

sobretudo, no âmbito da inclusão, uma vez que se instaura uma possibilidade de 

compreensão das ações criativas do deficiente como práxis criadora, isto é, seu modo 

próprio de expressar-se, autenticamente, não necessariamente dentro dos âmbitos da 

funcionalidade padronizadora. 

A Fenomenologia de Bachelard (1991, p.11) contribui para desencadear outro 

modo de abordar a imaginação ao negá-la como “dinâmica desordenada”, pois 

encontra toda a sua força quando coloca o corpo em ação a partir de devaneios 
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operantes que tonificam uma vontade de realizar-se em linguagens. 

De todo modo, encontramos tanto em Bachelard como em Merleau-Ponty 

confluências, na medida em que ambos afirmam a dinâmica da imaginação como 

realização linguageira de um corpo que se dirige ao mundo, deslocando-a de seu 

clássico reduto mental ou de mero vestígio da percepção visual e, assim, apontam 

para aquilo que Ricoeur (1986, apud RICTHER, 2008, p. 51) afirma a partir de sua 

filosofia da ação: “[...] a imaginação tem uma função projetiva que pertence ao 

dinamismo mesmo do agir”. Diante disso, vejamos o que a fenomenologia ricoeuriana 

apresenta: 

Dinamismo prático que se dá através de nossas ficções ou utopias. Se 
Merleau-Ponty contribui para elevar o devaneio operante ao “posso” 
como condição do corpo linguageiro no mundo, é Ricoeur quem o 
reclama como substrato para afirmar que é na imaginação que ensaio 
meu poder de fazer, que tomo a medida do “posso”, pois para Ricoeur, 
não há como alcançar ou tomar posse de meu poder, senão através 
das variações imaginativas que o mediatizam. Aqui, a imaginação 
emerge como função geral do devir prático através das realizações 
ficcionais, ultrapassando obstáculos postos aos estudos da imagem e 
da imaginação criadora quando realizados no plano individual ou no 
plano teórico (RICOUER 1986 apud RICHTER, 2008, p. 52). 

Do entrecruzamento de Gaston Bachelard, Maurice Merleau-Ponty e Paul 

Ricoeur tem-se a imaginação como ato alimentado pelo corpo operante no instante 

mesmo da ação no mundo. Desse modo, a imaginação não se encerra na mente, mas 

se amplia pelo gestos e se realiza enquanto atualização de virtualidades da 

corporeidade interrogado pelas coisas que exigem nossa motricidade, tornando a 

noção de provocação indispensável para compreender o movimento intensivo do ato 

de aprender a estar em linguagens, provocação que requer a decisão de emergir algo 

no mundo (RICHTER, 2008). 

Para Ricoeur, é pela imaginação que ensaio meu poder de fazer, que 
tomo a medida do “eu posso”. Poder agir para pensar e sentir como 
você, é poder imaginar isto que eu pensaria e sentiria se estivesse em 
seu lugar. Este é o poder da imaginação produtora: expandir nossa 
capacidade de sermos afetados pelos outros na medida em que 
somos capazes de ser assim afetados. É através dessa “imaginação 
antecipadora do agir que ‘ensaio’ diversos cursos eventuais da ação e 
que ‘jogo’, no sentido preciso da palavra, com os possíveis práticos” 
(RICOEUR, 1986 apud RICHTER, 2008, p. 59) 

Para Fink (1966 apud RICHTER, 2008):  

Se na seriedade das ocupações diárias sabemos muito bem separar 
o real da simples aparência, o tangível do imaginário, distinguindo isto 
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que é claro e digno de confiança daquilo que é problemático e 
conjetural, é no jogo que misturamos sem dificuldade o real e a 
aparência: temos um prazer enigmático à aparência que nos garante, 
às vezes, uma verdade muito maior que as coisas massivamente reais 
do mundo em torno de todos os dias (FINK, 1966 apud RICHTER, 
2008, p. 59). 

Nesse sentido, Fink (1966) afirma que o jogo, enquanto abertura da existência 

humana ao mundo, é potencial força que nos faz impregnar-nos de uma alegria de 

viver elementar, isto é, de uma alegria que é mais que fruição, que dá às coisas 

divertidas, úteis e agradáveis e, por ser uma alegria de transbordamento da vida, 

promove o necessário intervalo temporário de nossas ações, que nos permite viver o 

prazer do entrelaçamento entre real e ficcional produzido pelo jogo, assim, esse 

entrelaçamento representa uma relação vital do corpo com o mundo (RICHTER, 

2008). 

Ficção etimologicamente tem origem no termo latino fingo, que 
significa figurar, formatar, modelar o barro com as mãos. Ficção é 
fingere e fingere é fazer. Fingir não é propor engodos ou mentir, mas 
elaborar estruturas inteligíveis. O ficcional não tem contas a prestar 
quanto à “verdade” daquilo que diz ou mostra, porque, em seu 
princípio, não é imagens ou enunciados, mas coordenações entre atos 
que fazem efeito no real ao definirem regimes de intensidade sensível 
em sua capacidade de abrir e desenvolver outras dimensões de 
realidade. Quando realidade e ficção fundem-se, não há como 
retroceder. Nesse sentido, o mundo pode ser abordado/ nomeado de 
outro modo, pode ser renomeado, recontado, redesenhado, 
recantado, repintado, rearranjado (RICHTER, 2008, p. 60). 

Com efeito, a tarefa criativa pressupõe a negação de uma concepção de 

realidade a ser consumida para afirmá-la como dimensão multitemporal do viver a ser 

coproduzida através dos muitos modos de promover o encontro transfigurador entre 

corpo, imagem e palavra no mundo. Posto dessa forma, faz-se necessário afirmar que 

repertórios linguageiros não se constituem por acumulação, mas por metamorfoses, 

trata-se, portanto, de recusar o que apenas se é para interrogar o que pode ser para 

além dos padrões fixos, superando o contingente do real para transfigurá-lo, 

confirmando-o ou negando-o na ação, ou seja, dessa maneira, de emergente começo 

plasmado pelo potencial da ficção, tão lúdico como lúcido, transfigurador da existência 

para fazer emergir outros sentidos das coisas (RICHTER, 2008). 

A imaginação criadora relaciona-se ao devaneio e distingue-se da imaginação 

formal, pois esta se encontra vinculada à função do real nos processos conscientes 

do indivíduo por ocasião do seu contato com o mundo material. Se a imaginação 

formal é muito útil na aquisição do saber científico, a imaginação criadora, por sua 
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vez, possibilita a investigação sobre as ações que são produtos desse imaginário 

(SILVA, 2009). 

Nessa direção, consideramos a roda de capoeira como fonte da práxis criadora 

pela própria circularidade da roda. A dimensão da circularidade, por exemplo, está 

presente na própria memória e tradição africana, a roda, que representa a cosmovisão 

africana, está na capoeira não apenas para delimitar o espaço para os corpos, mas 

para virtualizar uma poética do corpo, para expressar, simbolicamente, a dimensão 

da circularidade-continuidade (ARRUDA, 2016). 

A circularidade-continuidade das narrativas que se constroem em cada jogo, 

que não terminam naquela roda, os capoeiras encontrar-se-ão em outras rodas, em 

outros jogos-narrativos que continuarão no fluxo da temporalidade, no fortalecimento 

de uma história coletiva, ou mesmo numa narrativa de disputa, de uma circularidade 

de competição. A continuidade das ações que circulam, isto é, de quem joga, canta, 

toca, é o que confere à roda de capoeira uma perspectiva coletiva e aprendizagem 

social. Estar na roda, portanto, é estar em posição de circularidade, não apenas do 

ponto de vista espacial, topográfico, mas do ponto de vista das ações criativas, uma 

vez que não há uma posição fixamente definida. 

Assim, esta circularidade-continuidade comum à dinâmica da capoeira nos dá 

a lição de humildade, isto é, memórias e tradições que ensinam uma pedagogia da 

circularidade, sendo a roda, portanto, o lugar onde as coisas circulam, corpos que 

circulam, desenhando movimentos circulares87, mas, em especial, as ações circulam, 

a roda é habitada por diferentes corpos, bem como os instrumentos, que passam nas 

mãos de diferentes capoeiras. Cantos, toques e gestos são improvisados ao sabor 

das contingências. Olhares e emoções circulam. interpretações e sentidos também. 

A partir da memória de circularidade, de um hábito circular, é possível transferir 

essa ideia da circularidade de ações para a circularidade fenomenológico-

hermenêutica, isto é, uma circularidade de sentidos e, nesse fluxo de compreensão, 

fazer emergir a ideia da experiência de não-conclusividade, experiência onde brota o 

abalo poético-filosófico88, experiência fundante da transcendência, da ação como 

                                                           

87 A característica do círculo está presente em boa parte dos golpes da capoeira, que tem uma geometria circular: 
rabo-de-arraia, meia-lua de frente e de costas, queixada, armada, etc. e, também, a própria constituição da roda 
favorece essas formas circulares, metamorfose do corpo (CASTRO-JUNIOR, 2012, p. 128). 

88 ABALO – também é o ato filosófico. A poesia autêntica, a vivência artística, em geral, e a oração fundam-se em 
um abalo! O humano experimenta a não-conclusividade desse mundo cotidiano: transcende-o, dá um passo além 
dele (PIEPER, 2007, p. 12). 
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projeto existencial. 

Em sua obra “A poética do Espaço”, de 1957, Bacherlard distancia-se do 

método científico e apropria-se do método fenomenológico, compreendendo-o como 

o mais pertinente para o enfoque dos poetas e dos poemas e, em especial, sobre as 

imagens. Na mesma obra, apresenta os conceitos de repercussão e ressonância, 

fundamentais para abrir uma compreensão analítica, uma vez que o método anterior 

não alcançava (PERKOSKI, 2006).  

Para Bachelard (1989), a repercussão acontece quando: 

[...] na leitura, uma imagem poética envolve integralmente o leitor, 
atingindo a sua alma e ultrapassando os processos de racionalidade 
compreensiva. Na repercussão ocorre uma “inversão do ser”, 
porquanto “parece que o ser do poeta é o nosso ser”. Como 
consequência dessa intensidade de envolvimento do leitor com o 
poema, ocorre a multiplicidade das ressonâncias, que se desdobram 
nos vários planos de sua existência. A repercussão provoca “um 
verdadeiro despertar da criação poética na alma do leitor”. Para o 
pensador, “por sua novidade, uma imagem poética põe em ação toda 
a atividade linguística. A imagem poética transporta-nos à origem do 
ser falante” (BACHELARD, 1989, p. 7). 

De todo modo, é comum, ao nos emocionarmos com um poema, ter o desejo 

de transcrevê-lo e, pelo processo da repercussão-ressonância, compartilhá-lo com os 

outros, para que outros, assim como nós, sejam tocados pela intensidade das 

emoções provocadas pelo poético (PERKOSKI, 2006).  

Na solitude, a chama da vela ilumina o livro do sonhador. O estudioso pensa 

sobre o livro que examina, mas levanta os olhos para a luz, e aí sonha, em vez de 

analisar ideias. O filósofo fantasia para completar o movimento do seu pensamento. 

Nessa alternância, busca a comunhão com as imagens oferecidas pela literatura 

(BACHELARD, 1989).  

Sonhar em vez de analisar ideias. O modo abstrato, conceitual, 

(epistemológico) deixa o pensamento “preso”, apenas acomoda os conteúdos em 

nossa consciência (noema), já a imaginação (noese), ao contrário, nos põe num 

movimento de desejar, de sentir o gosto de algo, de assumirmos nossa condição de 

fictor89, de transfigurar o mundo, o que nos lança na direção de uma perspectiva 

rogeriana, humanista. 

A abordagem humanista tem como pressuposto o 
autodesenvolvimento, a aprendizagem autodirigida, a liberdade para 
aprender, o educar para a liberdade, o viver com liberdade e, portanto, 

                                                           
89 FICTOR – Na Roma antiga, escultor ou modelador que criava figuras ou objetos, geralmente de cera, para 
serem usados em cerimônias religiosas (FICTOR, 2018). 
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aprender, educar e viver nessa perspectiva implica não apenas aceitar 
a si mesmo, mas também aceitar a realidade e o outro. Na perspectiva 
rogeriana o ser humano é livre e faz suas escolhas e apostas 
existenciais para assumir, de modo singular, sua forma de ser-estar-
jogar na roda (ARRUDA, 2014, p. 48, grifo do autor). 

Com efeito, cabe ressaltar que o ser humano é subjetivamente livre, sua vida é 

fruto da sua opção e responsabilidade, é ele o arquiteto de si mesmo, onde dedica 

parte substancial da sua existência ao seu próprio ser (ROGERS, 1973). 

As proposições de humanistas confluem com as proposições 
fenomenológicas, pois indicam para um estado de transformação, 
crescimento e, em especial, uma atualização a partir dessa atitude de 
aceitação diante do outro, pois “quando as pessoas são abordadas 
com esse nível de aceitação, revelam-se muito criativas e plenas de 
recursos para examinar e transformar suas próprias vidas" (ROGERS, 
1983, p. 56). 

Pensar com liberdade, ser desejante de fazer história, pessoal e coletiva, 

transcender a realidade dada, ser erótico o bastante para não sucumbir à ideologia da 

dominação. Para manter acesa a eroticidade é preciso do corpo inteiro, não apenas a 

racionalidade, mas afetividade e ação, portanto, a eroticidade é motrícia, trata-se de 

uma motricidade erótica e uma eroticidade motrícia, desejante de transformação do 

mundo dado. 

Nunes-Filho (1997) discorre acerca da libertação enquanto ética. A ética 

contemplada como a ética pela busca da liberdade. A transgressão erótica representa 

não apenas a negação de valores que se coadunam com uma lógica excludente e 

opressora, mas a superação da deserotização. Viver eroticamente é gozar de 

liberdade, a liberdade de querer-ser ético, assumindo uma subjetividade própria, um 

modo de existir humanizante, sem as padronizações que “aprisionam” o corpo. 

A libertação do mundo utilitário, sentido do filosofar, representa a essência da 

capoeira, não apenas historicamente, mas enquanto libertação do corpo, é por essa 

via que defendemos a capoeira, com muitos horizontes de sentido possíveis, como a 

esfera filosófica, inclusive (ARRUDA, 2016).  

Em Echeverria (2003), encontramos a relação entre criação, poder e liberdade, 

então analisemos:  

O caminho do poder é, consequentemente, o caminho da criação. O 
ser humano é, sobretudo, um criador. Como criador, nos diz 
Nietzsche, o ser humano transcende a si mesmo e deixa de ser seu 
próprio contemporâneo. Porém, na criação surge um outro aspecto 
importante: o ser humano torna-se um ser livre. Criação e liberdade 
exigem-se mutuamente. Nossa capacidade de criação nos torna livres. 
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Mas, assim como a criação, é o exercício da liberdade, pois esta última 
somente emerge no ato criativo. A liberdade, no seu sentido mais 
profundo, não é uma condição jurídica/legal, mas uma condição da 
alma humana (ECHEVERIA, 2003, p. 239, livre tradução nossa)90. 

 

Importante destacar que a fenomenologia pode apropriar-se de pesquisas 

empíricas para compreender melhor o ser humano e seu desenvolvimento, caso isso 

se constitua necessário. É presumível, portanto, atermo-nos à vivência do corpodown, 

descrever a vivência sem as teias das teorias, isto é, a partir das experiências, 

compreender o mundo-down. É preciso que partamos das experiências vividas, 

originárias. Nesse sentido, a fenomenologia nos dá pistas de que o down aprende 

mais significativamente, na experiência vivida, na cultura, do que numa educação 

sistemática. 

Essas breves indicações para mostrar que a abordagem 
fenomenológica da antropogênese educativa do ser humano contribui 
com perspectivas que não são as mesmas da investigação empírica, 
mas que oferecem subsídios para dialogar com as pesquisas empíricas. 
Como estas, aquelas são também vitais para a visão compreensiva e a 
possibilidade de pensar mais profundamente as atitudes essenciais da 
pedagogia. O exemplo das idades da vida é apenas ilustrativo dessa 
abordagem (JOSGRILBERG, 2015, p.13). 

A fenomenologia propõe a imaginação-linguagem como condição da 

experiência de constituição de mundo e de si mesmo. A mediação da linguagem-

imaginação nos fornece uma pista para intuir a gênese do processo educativo 

(JOSGRILBERG, 2012). 

No pensamento de Ricoeur conceitos fundamentais da fenomenologia 
como a intencionalidade, a percepção, a memória, a imaginação, são 
postos a serviço da narrativa da vida de modo que a linguagem 
aparece como a esfera abrangente e de comando criação e ação do 
ser humano. A linguagem como ficção geratriz e pivô de todo 
desenvolvimento de sentido se torna a porta da esfera propriamente 
humana. (JOSGRILBERG, 2012, p. 8) 

A questão da experiência originária e, portanto, dos modos de ser, o sentido e 

sua encarnação linguística, a corporeidade, o mundo da vida e os diferentes mundos 

que a vida comporta, além de outras perspectivas, assume uma importância 

                                                           
90 Texto original: “El camino del poder es, en consecuencia, el camino de la creación. El ser humano es, ante todo, 
un ser creador. Como creador, nos dice Nietzsche, el ser humano se trasciende a si mismo y deja de ser su propio 
contemporáneo. Pero en la creación surge otro aspecto importante: se transforma en un ser libre. Creación y 
libertad se requieren mutuamente. Nuestra capacidad de creación nos hace libres. Pero así como la creación es 
el ejercicio de la libertad, esta última solo emerge en el acto creativo. La libertad, en el sentido mas profundo, no 
es una condición jurídica, sino una condición del alma humana” (ECHEVERRIA, 2003, p. 239). 



129 

 

fundamental para que se estabeleça uma relação da Fenomenologia com a Educação 

e, como desdobramento, uma compreensão hermenêutica da Educação 

(JOSGRILBERG, 2015). 

Ser humano implica carência e excesso, inquietude e superação. O 
ser humano é carente do outro para ser, carente pela consciência de 
suas limitações mais fundamentais. O ser humano revela um 
excedente de si por sua capacidade de transcendência e de sempre 
descobrir a possibilidade de desenvolver-se. O poder de 
transcendência revela-nos também que somos transcendidos pelo 
outro. Por ser assimétrico entre suas disposições, possui uma 
dinâmica de superação. Graças à carência e ao ser em excesso, à 
inquietude e dinâmica de superação, o ser humano nasce predisposto 
à educação (JOSGRILBERG, 2013, p. 20). 

Nesse sentido, é importante destacar o pensamento de Kant (1996, apud 

JOSGRILBERG, 2013, p. 28): “Somente pela educação o humano pode chegar a ser 

humano. Só a educação lhe faz ser o que é. É patente que o ser humano é educado 

por outro ser humano que, por sua vez, já foi educado por outro”.  

Rogers (1983) apresenta inferências interessantes, dignas de serem 

consideradas com seriedade. A partir das suas experiências, estudos e pesquisas e, 

principalmente, a partir da realidade dos seus contatos com as pessoas em 

atendimento, assevera que quando se cria uma atmosfera psicológica adequada o ser 

humano é merecedor de confiança, torna-se mais motivado, construtivo e potencializa 

suas capacidades criativas, o que fundamenta processos mais ativos no campo da 

aprendizagem.  

Quanto às condições facilitadoras da abordagem humanista, com base nas 

premissas das obras escritas por Rogers (1983; 1999), e em parceria com de Kinget 

(1977) e Wood (1983), aqui entendidas como princípios que vão nortear as ações 

pedagógicas no processo de aprendizagem da capoeira, optamos por sete princípios 

facilitadores91, princípios que tenho lançado mão no ensino da capoeira para pessoas 

com SD.  

Face ao que já foi apresentado, considerando que a fenomenologia preocupa-

se com a totalidade das coisas, e não somente com uma perspectiva empírica do ser 

humano e da vida, cabe-nos a tarefa de compreender a emergência fenomenológica 

                                                           

91 PRINCÍPIOS FACILITADORES PARA A APRENDIZAGEM NA PEDAGOGIA HUMANISTA:  
(1) Autenticidade ou congruência; (2) Respeito; (3) Tolerância; (4) Escuta profunda; (5) Empatia; (6) Aceitação 
e (7) Relação de ajuda. (ROGERS, 1983/ 1999; ROGERS; KINGET, 1977; ROGERS; WOOD, 1983 apud ARRUDA, 
2014, p. 47). 
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para fazer brotar-fermentar com mais abundância, seja onde for, o pathos, isto é, 

aquela admiração dos filósofos gregos, o encantamento, a paixão arrebatadora que 

nos desperta para o sentido da vida e, com isso, nos revelar como humanos. Campo 

fértil para propor inovações no setor da educação formal e nas aprendizagens da 

cultura corporal do movimento de forma geral.  

O corpo é o lugar de transição entre natureza e paideuma. Difícil é exagerar 

sua relevância na Fenomenologia. Os mundos que habitamos operam como extensão 

do corpo cultural (JOSGRILBERG, 2015). O corpo, já o intuía Aristóteles, encontra na 

motricidade um de seus aspectos constituintes essenciais. 

Na perspectiva de um encontro entre subjetividades, comungamos com Rosa 

(2002), ao dizer algo sobre a prática pedagógica. De acordo com a autora, cabe ao 

educador (a):  

[...] ajudar o educando a responsabilizar–se pelo seu projeto 
existencial, colocando à sua disposição a tradição cultural herdada. 
Tal tarefa será mais bem-sucedida se pudermos abdicar daquela 
estética linear, previsível e homogênea e abrir espaço a uma outra 
estética, não-linear, aquela cujo desenho único e intransferível se faz 
a partir de um verdadeiro encontro entre subjetividades que se 
dispõem a ensinar e aprender (ROSA, 2002, p. 118, grifo do autor). 

Essa perspectiva de “re-inventar”, de “re-transformar” é fundamental para 

conferir novas possibilidades à roda de capoeira – um movimento corporal que aponta 

na perspectiva do respeito, do cuidado, da cooperação, da beleza e da plasticidade 

do corpo que conscientemente se expressa na roda. Re-inventar uma linguagem que 

quer expressar sua individualidade, suas emoções e sentimentos com liberdade, o 

discurso do corpo. 

As palavras de Merleau-Ponty, transcritas por Rosa (2002), nos instigam acerca 

do cotidiano pedagógico do (a) professor (a), indicando que: 

[...] existe uma “fala falante” e uma “fala falada“, que no trabalho 
pedagógico do professor faz toda a diferença. Pois enquanto a “fala 
falada” se refere a um discurso que já foi dito por outrem e agora pertence 
a um “fundo cultural” da humanidade, a “fala falante” é aquela pela qual o 
indivíduo insere seu gesto criativo no mundo e re-significa os saberes a 
que teve acesso. Numa palavra, se apropria desses conhecimentos e por 
isso mesmo, pode usá-los (ROSA, 2002, p. 83, grifo do autor). 

Para Fink (1966), porque o mundo é, ao mesmo tempo, familiar e estranho em 

seu poder de embaralhar nossa existência com suas distâncias inimagináveis é, 

simultaneamente, o que nos há de mais próximo e mais íntimo. 
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O jogo, enquanto abertura mundana – ou abertura da existência humana 
ao mundo – é capaz de nos impregnar de uma alegria de viver elementar, 
ou seja, de uma alegria que é mais que o prazer que dão as coisas 
divertidas, úteis e agradáveis. Aqui, mundo e realidade não são prévios 
nem imutáveis, mas em movimento de tornarem-se conosco: um mundo-
realidade que está sendo, um mundo-realidade que não é, mas que está 
por realizar-se, um mundo-realidade que nunca estará plenamente 
realizado porque ele é comum e tem que ser imaginado junto, isto é, 
ludicamente partilhado: “um mundo lúdico não pode jamais subsistir 
unicamente por ele mesmo, ele depende sempre da realidade ordinária 
dos jogadores e dos jogos” (FINK, 1966, apud RITCHER; MURILO; 
BERLE, 2012, p. 6, grifo do autor) 

Huizinga (1999), na sua clássica obra acerca do jogo como elemento da cultura, 

o jogo coloca-se justamente como tudo aquilo que transcende os limites racionais 

entre o que é físico e o biológico. Sua função a partir daí passa a ter função 

significante, portanto, encerra um determinado sentido que transcende as 

necessidades da vida e confere um significado à ação. É na conjugação dos 

elementos essenciais do jogo, como alegria, divertimento e tensão, que encontramos 

a possibilidade do vínculo da dimensão “ludomotrícia” com o mundo. 

O importante a compreender é que o jogo não é tanto um ato onde nos 
colocamos em comunicação, mas onde estabelecemos com outros uma 
diferença que traduz e plasma outros modos de ser e de relacionarmo-
nos com aquilo que nos cerca e que são tão reais quanto nós: uma 
dramatização ou encenação que é aqui sem entretanto ser aqui, que é 
agora sem portanto ser agora. A textura da realidade persiste enquanto 
temporariamente as coisas aparecem e desaparecem, nascem e morrem. 
Tomados no instante, não somos senão uma série ordenada de 
recomeços (HUIZINGA, 1999, p. 6). 

Então, a partir do que nos dispomos a discutir, os jogos de si mesmo, bem 

como os jogos ludomotrícios como a capoeira, representam uma práxis de possíveis 

construções de si-mesmo, de um corpo que se movimenta em direção a diferentes 

tempos e espaços que lhe conferem sentidos. Os jogos de si mesmo traduzem-se 

como ação de autonomia-autenticidade, alteridade e formação. Estar imerso nos jogos 

de si-mesmo pode significar a ação de compartilhar experiências imaginanárias. 

Assim, os jogos de si-mesmo, ludomotrícios, não são, tão somente, a representação 

de papéis, representam a presentificação de modos de ser e estar autênticos nas 

experiências vividas.  

No âmbito das discussões aqui enunciadas, cabe observar que há, 

notadamente, inequívoca distinção entre uma motivação profunda e uma motivação 

circunstancial do(a) educador(a). A profunda molda o(a) educador(a) em seu modo de 

ser, o(a) educador(a), portanto, encarna a educação. Mantém uma distância crítica e 
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permanece educador(a). Já, na motivação circunstancial o(a) educador(a) é refém do 

sistema e depende de incentivos que vêm do sistema (JOSGRILBERG, 2012). 

À luz dessa análise da motivação profunda e circunstancial, em busca de novos 

mundos ou horizontes que acolham a perspectivação para a educação das relações 

étnico-raciais, quiça os (as) educadores (as) possam efetivamente encarnar a 

educação em seu fazer pedagógico cotidiano, que se reconheçam como profissionais 

cuja principal função seja construir e reconstruir sentidos. 

Não obstante, na defesa de uma valorização da cosmovisão africana, vale 

destacar que não se trata de mudar um foco etnocêntrico marcadamente europeu por 

um africano, mas do alargamento do foco dos currículos escolares para a diversidade 

cultural, racial, social e econômica brasileira (BRASIL, 2013).92 

A perspectiva positivista e cientificista, que domina o quadro intelectual, 

encontra no retorno à vida, às experiências sensíveis da vida e um novo campo de 

contingências para si mesma. A Fenomenologia volta a aventurar-se na dinâmica da 

vida, fora do âmbito da objetividade cartesiana. Essa atitude fenomenológica (não-

natural) pode também inspirar novos horizontes de sentido, formação de mundos e 

novas reflexões na esfera da Educação para as relações étnico-raciais. 

A criatividade não é exclusiva dos gênios, como defendia o 
Romantismo e como muitos pensam ainda hoje. Ser criativo significa 
assumir ativamente as possibilidades que a realidade ao nosso redor 
oferece e propiciar o surgimento de algo novo dotado de valor. É no 
encontro que podemos assumir essas possibilidades. Somos criativos 
quando criamos uma verdadeira relação de encontro. Tomando 
consciência dessa possibilidade criativa, milhões de pessoas, podem 
superar graves carências e autoestima e vencer situações opressivas 
de tristeza e mesmo de tédio, o temido tedium vitae ou cansaço 
existencial. O tédio e a tristeza procedem da falta de criatividade e da 
submissão ao tempo marcado pelo relógio (nível 1). Descobrir a 
possibilidade de sermos criativos em todas as circunstâncias, abre-
nos um horizonte insuspeitado de realização pessoal e de entusiasmo 
(nível 2), que constituem o antídoto para a tristeza e o tédio (QUINTÁS, 
2005, p. 38). 

Vale ressaltar que a práxis criadora desdobra-se na linguagem e pela 

linguagem.  

A ontologia da linguagem assume uma posição radicalmente diferente. 

                                                           
92 Plano Nacional de implementação das diretrizes curriculares nacionais para educação das relações étnico-

raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Ministério da Educação, Secretaria de 
Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Brasília: MEC, SECADI, 2013. 
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Ela argumenta que a vida é, pelo contrário, o espaço em que os 
indivíduos se inventam a si mesmos. Como nos diz Nietzsche, no ser 
humano a criatura e o criador se unem. É uma interpretação que nos 
permite conferir sentido a nós mesmos como seres humanos de uma 
maneira poderosa. Sobretudo, esta interpretação nos permite obter 
domínio sobre nossas próprias vidas, a desempenhar um papel ativo 
no desenho (projeto) do tipo de ser que gostaríamos de nos tornar. 
Esta é a promessa formulada pela ontologia da linguagem para o 
futuro (ECHEVERRIA, 2003, p. 23, livre tradução nossa)93. 

Assim, a despeito do reconhecimento dos limites desse capítulo, parece-nos 

emergente pensar numa fundamentação fenomenológico-hermenêutica para compor 

uma práxis inclusiva da capoeira, que se dirija para o ser motrício na roda de capoeira, 

experimentando a roda como lugar de atos criativos e, ao mesmo tempo, lugar onde 

é possível criar a si mesmo, portanto, se transformar.  

No caminho do poder, o ser humano se defini, não como um ser 
contemplativo que se deleita na observação da verdade, tampouco 
como uma alma em pena que transita (viaja) por um caminho de 
provas e sofrimentos, mas como o criador de sua própria vida O 
atributo fundamental dos seres humanos é a sua capacidade de atuar 
(agir) e, por meio dela, a sua capacidade de participar da geração de 
si mesmo e de seu mundo (EVECHERRIA, 2003, p. 239, livre tradução 
nossa)94. 

Lugar para a experiência sensível que se transfigura para o sentido significado, 

uma vez que a capoeira se configura num potencial linguístico e, nessa direção, a 

roda é um lugar de existência e construção de sentidos para o ser-motrício, isto é, ser 

que se move em busca da sua realização plena.  

Sujeitos aos condicionamentos biológicos e naturais, históricos e 
sociais, os indivíduos nascem dotados com a possibilidade de 
participar ativamente do desenho (projeto) de sua própria forma de 
ser. O ser humano não é uma forma que pode ser determinada, nem 
permanente. É um espaço de possibilidade para a sua própria criação. 
E aquilo que lhe possibilita (que torna isso possível) é precisamente a 
capacidade geradora da linguagem. A partir das bases dos 
condicionamentos mencionados, os indivíduos têm a capacidade de 

                                                           
93 Texto original: “La ontología del lenguaje asume una posición radicalmente diferente. Ella sostiene que la vida 
es, por el contrario, el espacio en el que los individuos se inventan a sí mismos. Como nos dice Nietzsche, en el ser 
humano la creatura y el creador se unen. Es una interpretación que nos permite conferirnos sentido como seres 
humanos de una manera poderosa. Sobre todo, esta interpretación nos permite ganar dominio sobre nuestras 
propias vidas, al jugar un papel activo en el diseño del tipo de ser en el que quisiéramos convertirnos. Esta es la 
promesa que nos formula la ontología del lenguaje para el futuro” (ECHEVERRIA, 2003, p. 23). 

94 Texto original: “Desde el camino del poder, el ser humano se define, no como un ente contemplativo que se 
deleita en la observación de la verdad, tampoco como un alma en pena que transita por un camino de pruebas y 
sufrimientos, sino como un creador de su propia vida. El atributo fundamental de los seres humanos es su 
capacidad de actuar y, i través de ella, su capacidad de participar en la generación de si mismo y de su mundo” 
(EVECHERRIA, 2003, p. 239). 
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criarem a si mesmos (de se autocriarem) através da linguagem. 
Ninguém é uma forma de ser determinada, dada e imutável, que não 
permita infinitas modificações (ECHEVERRIA, 2003, p. 23, livre 
tradução nossa)95. 

Nesse final do jogo, onde o berimbau interrompe a narrativa dos corpos e 

chama os jogadores ao pé do berimbau para a despedida, deixamos nossas 

impressões acerca do fenômeno aqui abordado. Oxalá a capoeira seja culturalmente 

essa forma de pensar o mundo. Pensar o mundo como pensa a literatura de cordel 

nas estrofes de Acopiara (2003): 

 

Como disse Paulo Freire, um homem muito sabido: “Educação e 
cultura dão à vida mais sentido! E educar é libertar, de uma vez o 
oprimido”. O oprimido só sofre, porque não tem condição de se 
defender da opressão. E o opressor só oprime, por não ter educação 
(ACOPIARA, 2003, p. 7). 

Finalizamos este capítulo com a capoeira na música popular brasileira: 
 
 

 
Quem é homem de bem não trai/ o amor que 

lhe quer seu bem/ quem diz muito que vem não vai/ e 

assim como vai não vem/ quem de dentro de si não sai/ 

vai morrer sem amar ninguém/ o dinheiro de quem não 

dá/ é o trabalho de quem não tem/ capoeira que é bom 

não cai se um dia ele cai/ cai bem/ capoeira me 

mandou/ dizer que já chegou/ chegou para lutar/ 

berimbau me confirmou/ vai ter briga de amor/ tristeza 

camará96. 

 

Abalô capoeira abalô !!! 

Eh! abalô deixa abalá...97 

 

Berimbau 

Baden Powell e  

Vinícius de Moraes 

 

                                                           

95 Texto original: “Sujetos a condicionamientos biológicos y naturales, históricos y sociales, los individuos nacen 
dotados de la posibilidad de participar activamente en el diseño de su propia forma de ser. El ser humano no es 
una forma de ser determinada, ni permanente. Es un espacio de posibilidad hacia su propia creación. Y aquello 
que lo posibilita es precisamente la capacidad generativa del lenguaje. A partir de las bases de condicionamiento 
mencionadas, los individuos tienen la capacidad de crearse a sí mismos a través del lenguaje. Nadie es de una 
forma de ser determinada, dada e inmutable, que no permita infinitas modificaciones” (ECHEVERRIA, 2003, p. 
23). 

96 Canção “Berimbau”, de Baden Powell e Vinícius de Moraes (POWELL; MORAES, 1967). 

97 Corrido muito cantado nas rodas de capoeira.  
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CAPÍTULO IV 

 

 

CIÊNCIA ENCARNADA: POR UMA EPISTEMOLOGIA E UMA 

PEDAGOGIA ENATIVA 
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A pesquisa acerca das Ciências Cognitivas Enativas (doranvante CCE), a partir 

da concepção de Merleau-Ponty e da Ontologia da Linguagem98, poderá sedimentar 

hermenêuticas emergentes na construção de outros sentidos em relação à produção 

do conhecimento e, ainda, em relação à compreensão da capoeira na perspectiva de 

uma práxis inclusiva, uma vez que propõe novas possibilidades de uma “Educação 

pelo Movimento”, uma “Educação Motrícia”. A perspectiva enativa99 pode abrir, a 

nosso ver, novos horizontes teórico-metodológicos, para além daquilo que já se 

constituiu historicamente, seja na área da Educação ou na Pedagogia da Cultura 

Corporal, especialmente no processo de ensino e aprendizagem de pessoas com 

down, outras síndromes ou deficiências. 

Um dos mais importantes avanços na ciência, nos últimos anos, é a convicção 

de que não podemos ter nada que se assemelhe a uma mente, ou uma capacidade 

mental que seja totalmente encarnada ou inscrita corporalmente envolta do mundo. 

Nesse sentido, emerge uma evidência imediata, irremediavelmente ligada a um corpo 

que é ativo e que interatua no mundo (ROCCA, 2017).  

Descrever a característica autônoma de um organismo, isto é, a 
capacidade intrínseca de gerar e manter sua própria identidade 
somática é, portanto, definir seus próprios domínios cognitivos. E, 
segundo, especificar que as referidas estruturas cognitivas emergem 
do acoplamento recorrente entre o corpo, o sistema nervoso e o 
ambiente do organismo. (ROCCA, 2017, p. 3, livre tradução nossa)100 

A esse respeito, cabe destacar que o discurso da modernidade e, portanto, da 

ciência clássica, prescinde da necessidade de deixar claro quem é que fala e de que 

lugar o faz e, ainda, com que sentido e de que perspectiva. Grande parte das 

                                                           

98 “A ONTOLOGIA faz referência à nossa compreensão genérica, nossa interpretação, do que significa ser 
humano”. No texto original: “La ontología hace referencia a nuestra comprensión genérica, nuestra 

interpretación, de lo que significa ser humano” (ECHEVERRIA, 2003, p. 19, livre tradução nossa). 

99 “A ENAÇÃO provém do Inglês (to enact – atuar, por em ato, efetuar) fazer emergir e refere-se à concordância 
entre percepção, processos cognitivos e agentes (elementos percebidos). Tal concordância significa que aquele 
que percebe orienta suas percepções de acordo com sua configuração orgânica, e que o resultado, o 
conhecimento, não é captação de propriedades, singularidades ou estruturas de um mundo de fora (externo)”. 
No texto original: “Enacción proviene del inglés, to enact, hacer emerger y refiere a la concordancia entre 

percepción, procesos cognitivos y agente. Tal concordancia significa que el que percibe guía sus percepciones de 

acuerdo con su configuración orgánica y que el resultado, el conocer, no es captación de propiedades, 

singularidades o estructuras de un mundo de afuera” (ROCCA, 2017, p. 16, livre tradução nossa). 

100 Texto original: “Describir la característica autónoma de un organismo, esto es, la capacidad intrínseca de 
generar y mantener su propia identidad somática y, por tanto, definir sus propios dominios cognitivos. Y, segundo, 
especificar que dichas estructuras cognitivas emergen del acoplamiento recurrente entre el cuerpo, el sistema 
nervioso y el ambiente del organismo” (ROCCA, 2017, p. 3). 
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publicações científicas lança mão de um estilo asséptico e impessoal, onde se 

ampliam os “sabe-se”, bem como afirmações genéricas do como ”a Neurologia hoje 

afirma” ou, ainda, “a Ciência atual confirma”. Desse modo, a partir de uma reflexão 

mais profunda, observaremos que, os sujeitos dessas formas enunciativas são entes 

abstratos, ou seja, “a Neurologia” e a “Ciência” não falam, apenas o sujeito 

neurologista ou o cientista podem fazê-lo (NAJMANOVICH, 2001). 

Com efeito, partindo da teoria da enação101, visamos demonstrar que essa 

discussão sobre “metodologias de primeira pessoa, tal como toda atividade de 

conhecimento, não é apenas epistemológica, mas é, sobretudo, ontológica” (SADE, 

2009, p. 46). Nessa direção, destacamos o que nos propõe Trigo (2011b) acerca da 

produção do conhecimento: 

Em última análise, encarnar o conhecimento, não é outra coisa senão 
conhecer a si mesmo (corporeidade) em relação aos outros e ao outro, 
que denominamos na Ciência da Motricidade Humana (CMH) de 
relação tríade “eu-outro-cosmo”. E, segundo essa ciência encarnada, 
é um conhecimento (encarnado) sistematizado (teoria dos sistemas e 
complexidade), elaborado mediante à encenação de nossa 
corporeidade-motricidade-criatividade através de caminhos 
investigativos encarnados e organizados epistêmica e não 
teoricamente. É conhecimento produzido por si mesmo (próprio), 
enraizado, que se leva à toda parte, não se esconde (não é oculto), é 
parte vital do ser (TRIGO, 2011b, p. 91, livre tradução nossa)102. 

De todo modo, não se trata apenas de uma forma de falar, mas de uma 

concepção epistemológica, portanto, de uma forma de pensar, de conhecer, de sentir 

e, ainda, de perceber o mundo. Ademais, do ponto de vista epistemológico, essa 

indicação do lugar da enunciação relaciona-se justamente com a necessidade de 

questionar a separação clássica sujeito-objeto e respectiva separação corpo-mente 

(NAJMANOVICH, 2001). 

À vista disso, encarnar o conhecimento é conhecer desde a nossa 

                                                           

101 O conceito de ENAÇÃO, como já enunciado em nota anterior, deriva do Inglês (to enact), que significa, 
literalmente, atuar, por em ato, efetuar. Varela (1988) pretende com esse conceito preservar a proximidade 
entre ação e ator, ou seja, a ação está inevitavelmente ligada a um sujeito, mas este não existe 
independentemente dela (ser = fazer). Ao mesmo tempo, a enação afirma que o conhecimento não depende 
unicamente de qualidades intrínsecas do que se conhece, pois este é en-agido, nós o fazemos emergir (ser = 
fazer = conhecer) – (N.A.). 

102 Texto original: “En última, encarnar el conocimiento, no es otra cosa que conocer desde si mismo (corporeidad) 
en relación con los otros y lo otro, que denominamos en la CMH la relación tríadica yo-otro-cosmos. Y, según ello 
ciência encarnada es conocimiento (encarnado) sistematizado (teoria de los sistemas y complejidad) elaborado 
mediante la puesta en escena de nuestra corporeidad-motricidad-creatividad a través de caminos investigativos 
encarnados organizados epsitémica y no teoricamente. Es conocimiento hecho própio, enraizado, se lleva a todas 
partes, no se esconde, es parte vital del ser” (TRIGO, 2011, p. 91). 
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subjetividade, e desde o nosso ser corpóreo numa relação com os outros seres com 

os quais compartilhamos a vida neste planeta. A ciência encarnada é uma aposta de 

esperança pela vida. Portanto, torna-se necessário fazer-nos humildes e colocarmo-

nos em direção a outros caminhos. Utópico? Importante recordar que os sonhos de 

hoje são as realidades de amanhã e somente sonhando e imaginando outros 

possíveis é que podemos desencadear a transformação do hoje (TRIGO, 2011b). 

A ciência objetivista, por seus ideais e por seu contexto histórico em 
nossa sociedade, tem mantido um papel de neutralidade ética. O 
discurso social de nossos tempos questiona, cada vez mais, esta 
atitude. A necessidade de um pensamento planetário nos força a 
examinar a falta de fundamento (base) – ou das ciências cognitivas ou 
em seu campo de experiências – em sua luz plena e no contexto 
humano total. Talvez, o eu não fosse portador de vigor moral e ético? 
Se desafiamos a ideia do eu, que soltamos no mundo? Preocupação 
semelhante, em nosso juízo (opinião), é o resultado da incapacidade 
do discurso ocidental de analisar com perspicácia experiencial o ego 
e seu produto, o interesse egoísta. Em contraste, a dimensão ética do 
ego e a ausência do ego estão no coração (cerne) da tradição budista 
(VARELA, THOMPSON, ROSCH, 2011, p. 279, livre tradução 
nossa)103. 

Por essa razão, a partir da ciência encarnada, acreditamos numa cultura que 

estabeleça uma comunhão entre o saber e a vida, onde o conhecimento se desdobre 

na interação entre o ser e o entorno, uma vez que somos logos encarnado, mente 

corpórea e criação histórica (TRIGO, 2011b). O autor, com base em suas análises e 

reflexões, propõe um diagrama que enuncia um mapa mental e os “novos construtos 

que a América Latina necessita para o seu fazer epistêmico”, apresentado, a seguir, 

na Figura 2, após um último esclarecimento:  

Ciência e não-ciência unem-se, agora, nossos conhecimentos fracionados 
têm sido ignorância e arrogância; nosso conhecimento é um não-saber; 
portanto, necessitamos de outros espaços de conhecimento, de um novo 
conhecimento, onde cultura e educação; corpo, mente e espírito; cérebro e 
organismo; pensamento, história e contexto fundam-se e nos dotem de um 
sentido vital (TRIGO, 2011b, p. 47, livre tradução nossa)104. 

                                                           

103Texto original: “La ciência objetivista, por sus ideales y por su contexto histórico em nuestra sociedad, há 
mantendo un papel de neutralidad ética. El discurso social de nuestros tempos cuestiona cada vez, mas esta 
actitud. La necesidad de u n pensamiento planetário nos fuerza a examinar la falta de fundamento –ora e n las 
ciências cognitivas o e n experiencia –e n su plena luz e n lo contexto humano total. Acaso el yo no era portador 
del vigor moral y ético? Si desafiamos la idea del yo, que hemos soltado en el mundo? Semejante preocupacion, 
a nuestro juicio, es el resultado de la incapacidad del discurso occidental para analizar co n perspicácia 
experiencial  al yo y su produto, el interes egoísta. E n contraste, la dimension ética del ego y la ausência de ego 
estan en el corazon mismo de la tradicion budista” (VARELA; THOMPSON; ROSCH, 2011, p. 279). 

104 Texto original: “Ciencia y no-ciencia se unem ahora, nuestros conocimientos fraccionados han sido ignorância 
y arrogância; nuestro saber es un no-ssaber; por ello, necessitamos de otros espacios de saber, de un nuevo 
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Figura 2 – Mapa Mental I – Os novos construtos que a América Latina necessita para o seu fazer 
epistêmico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado pelo Autor de Trigo (2011b, p. 47). 

Com efeito, a partir dos questionamentos da MH nos perguntamos, como 

aprender a pensar de outras formas se não há uma epistemologia para o bem viver? 

Nesse sentido, a MH, a partir RIIMH, propõe uma epistemologia que se funda nas 

tradições dos povos antigos ameríndios, uma vez que os mesmos guardam na sua 

cosmovisão aspectos integrativos.  

[No Quadro 3, deste trabalho] – [...] apresentamos a diferença genérica 

entre as cosmovisões (visões de mundo) ameríndias, negras e 
ocidentais. Lembrando que antes da colonização destes povos existia 

                                                           
conocer donde cultura y educación; cuerpo, mente y espíritu; cérebro y organismo; pensamento, história y 
contexto se funden y nos dotan sentido vital” (TRIGO, 2011b, p. 47). 

NOVOS
CONSTRUTOS 

Somos 
seres construtores 

de futuro.

Somos 
seres  históricos-

contextuais.

O conhecimento 
que eu construo 
não é  a-político, 

nem a-
ideológico.

A construção 
histórica da 

humanidade tem 
sido uma construção 

política, como sair 
desse círculo de 

poder?

Construir a história, 
o conhecimento,os 
conceitos abaixo da 

razão cartesiana.

Retomar 
o caminho, de 

uma nova 
perspectiva, uma 

esperança.
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vida e grandes civilizações em nosso formoso (belo) continente 
sulamericano. Lá floresceram muitas culturas, e muitas gerações 
prosperaram, se criava conhecimento e havia uma imensa riqueza, 
mas não o ouro mítico, não teria sido assim, se os colonizadores não 
tivessem encontrado o que tanto os impactou e depois "roubaram" e 
"civilizaram (os povos) para o seu próprio bem (TRIGO, 2011b, p. 
48)105. 

Quadro 3 – Comparativo das diferenças genéricas entre as cosmovisões (visões de mundo) 
ameríndias, negras e ocidentais, na concepção de Trigo (2011b).  

DIFERENÇAS GENÉRICAS ENTRE AS COSMOVISÕES  
(VISÕES DE MUNDO) AMERÍNDIAS NEGRAS E OCIDENTAIS  

CULTURA INDÍGENA CULTURA NEGRA CULTURA OCIDENTAL 

 Sentido comunitário 

 Sensualidade 

 Barroco abstrato nas 
decorações 

 Respeito hierárquico à 
natureza 

 A carência da razão 
ocidental 

 Anti-individualismo 

 Preferência pelo gozo 
simples e natural da vida 

 Tendência a escapar da 
realidade através de 
diferentes meios. 

 Ritmo 

 Dança 

 Cultura do corpo como 
herança 

 Rejeição visceral às religiões 
metafísicas 

 Panteísmo 

 Uma sensualidade 
transbordante 

 Carência da razão ocidental 

 Forte tendência a atos 
cerimoniais e crenças 
míticas. 

 Enorme produtividade 
técnica 

 Sentido de hiperatividade 

 Individualismo 

 Carência de solidariedade 

 Abstração da razão em 
relação à vida concreta dos 
indivíduos 

 Sentido prático 

 Adoração do dinheiro e da 
riqueza 

 Domínio da natureza  

 Exploração do homem pelo 
homem. 

TEXTO ORIGINAL 

CULTURA INDÍGENA CULTURA NEGRA CULTURA OCIDENTAL 

Sentido comunitário, 
sensualidade, barroquismo 
abstracto en las decoraciones, el 
respeto hierático a la naturaleza, 
la carência de la ratio occidental, 
el antiindividualismo, la 
preferencia por el goce sencillo, 
naturalista de la vida; la tendência 
a evadirse de la realidade a través 
de distintos médios. 

Ritmo, danza, cultivo del cuerpo 
como herencia, rechazo visceral 
de las religiones metafisicas, el 
panteísmo, una sensualidad 
desbordante, la carência de la 
ratio occidental, una fuerte 
tendência a los actos 
ceremonilaes y a las creencias 
míticas. 

Enorme productividad técnica, el 
sentido de la hiperactividad, el 
individualismo, la carência de 
solidaridad, la abstración de la 
ratio respecto de la vida concreta 
de los indivíduos, el sentido 
práctico, la adoración del dinero y 
de la riqueza, el domínio de la 
naturaleza, exploración del 
hombre por el hombre. 

Fonte: Adaptado pelo Autor de Botero Uribe (2000, apud TRIGO, 2011b, p.49).  

 

Com base no Quadro 3, observamos que há um inequívoco distanciamento 

                                                           

105 Texto original: “En la tabla, presentamos la diferencia genérica entre las cosmovisiones ameríndias, negra y 
occidental. Recordemos que antes de la colonización de estos pueblos existia vida y grandes civilizaciones en 
nuestro hermoso continente suramericano. Alli florecieron muchas culturas, y prosperaron muchas generaciones, 
se creaba concocimiento y habia una inmensa riqueza, pero no la mítico dorado, que si no hubiera sido asi, los 
colonizadores no hubieran encontrado lo que tanto les impacto y luego ‘robaron’ y ‘civilizaron’ para bien próprio” 
(TRIGO, 2011b, p. 48). 
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entre a cultura indígena e africana em relação à cultura ocidental, especialmente no 

que diz respeito ao modo de vida. O modo de vida do Ocidente difere, 

substancialmente, do modo de vida dos povos indígenas e africanos em função de 

eventos culturais, políticos e sociais, aos quais não cabe nos aprofundarmos nesta 

pesquisa, em vista de não ser esse o nosso enfoque. Porém, em uma análise geral, 

verificamos que os desdobramentos históricos culminaram em instaurações 

paradigmáticas no campo científico, tecnológico e econômico, as quais levaram a 

cultura ocidental a estabelecer um modelo de vida diferente. 

O modo de vida no Ocidente orientou-se, e orienta-se ainda, pelo critério 

econômico, a partir de uma lógica sustentada pela degradação ambiental; exploração 

de uma camada social menos privilegiada; da instrumentalização da política, da 

religião e da educação como negócio e, especialmente, do aprofundamento das 

desigualdades sociais em função de uma orientação política neoliberal. Desse modo, 

são pertinentes as questões que Trigo (2011b, p. 50) considera em relação ao mundo 

pós-moderno. 

O que está acontecendo no mundo? Por que o nosso "rico" hemisfério 
sul-americano tornou-se tão "pobre"? Por que aquele que veio 
colonizar, que era pobre, converteu-se em rico (enriqueceu)? O que 
aconteceu desde então? Bem, o mundo da razão dominou o mundo 
da não-razão. Os povos que viviam em maior (total) harmonia com a 
natureza, e que não eram diferentes de nenhum outro ser vivo, 
"perderam", frente àqueles que vieram armados de ânsia de poder e 
riquezas. Ocorreu um choque, um verdadeiro extermínio de nossas 
culturas, do qual ainda não nos recuperamos. Esse choque gerou a 
atual miscigenação em que tentamos sobreviver. Mas, para 
sobreviver, precisamos nos reconhecer e nos historicizar. 
Resguardados (Protegidos) sob o sol do oriente, durante muitos 
séculos, outras culturas cresceram (surgiram) na Ásia, um conjunto de 
culturas que, agora, denominamos como orientais e que guardavam 
uma cosmovisão (visão de mundo) diametralmente oposta ao mundo 
ocidental (TRIGO, 2011b, p. 50, livre tradução nossa, grifo nosso).106 

 

No Quadro 4 apresentamos uma comparação das características fundamentais 

                                                           
106 Texto original: “Que está passando en el mundo? Por qué nuestro hemisfério suramericano “rico” se há 
convertido en el “pobre”? por qué el que vino colonizar, que era pobre, se convirtió en rico? Que há sucedido 
desde entonces? Pues que el mundo de la razon dominó al mundo de la no-razon. Los pueblos que vivian en mayor 
armonia con la naturaliza, que no eram diferentes a ningún outro ser vivo, “perdieron’ ante los que venían 
armados de ânsias de poder y riquezas. Se produjo um choque, um verdadero extermínio de nuestras culturas, 
del que aún, no nos hemos recuoerado. Ese choque generó el actual mestizaje en el que tratamos de sobrevivir. 
Pero para sobrevivir hemos de reconocernos e historiarnos. Resguardadas bajo el sol del oriente, durante muchos 
siglos crecieron otras culturas en el Asia, un conjunto de culturas, que ahora denominamos orientales y que 
guardaban una cosmovision diametralmente opuesta a la occidental” (TRIGO, 2011b, p. 50). 



142 

 

e de diferenciação entre as orientações e modo de vida do Ocidente e Oriente, com 

base nas premissas de Trigo (2011b).  

 

Quadro 4 – Comparativo das características fundamentais e de diferenciação entre as 
orientações e modo de vida do ocidente e oriente, com base nas premissas de Trigo (2011b). 

 

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS E DE DIFERENCIAÇÃO ENTRE  
AS ORIENTAÇÕES E MODO DE VIDA DO OCIDENTE E ORIENTE 

OCIDENTE ORIENTE 

 Pensamento lógico  Pensamento intuitivo 

 Tradição judaico-cristã  Tradição hinduísta-budista 

 Explicação e categorização   Compartilhamento 

 Eloquência  Silêncio 

 Percepção  Sensação 

 Logos  Intuição 

 Busca exterior  Busca interior 

 Busca de padrão  Busca pela mudança 

 Explicação  Constatação 

 Método  Experiência 

 Baseado no passado  Baseado na continuidade 

 Desequilíbrio  Equilíbrio 

 Desconfiança na mente   Inevitabilidade da mente 

Fonte: Adaptado pelo Autor de Trigo (2011b, p. 52).  

De qualquer forma, podemos compreender que a perspectiva ocidental, a partir 

da ciência moderna107, fundamentou-se em modelos desintegrativos, seja na 

linguagem, na relação com o outro, na relação com a natureza e, ainda, na relação 

consigo mesmo.  

Em nossa formação e práticas habituais como cientistas e filósofos 
ocidentais, obviamente procedemos de outro modo. Perguntamos "O 
que é a mente? O que é o corpo?", e nos propomos a refletir 

                                                           

107 A ciência moderna impele o pensamento a uma formulação extrema do dualismo material / espiritual. No 
século XVII, René Descartes argumentou que a natureza derivava de uma divisão fundamental em dois reinos 
separados e independentes: o da mente (res cogitans) e o da matéria (res extensa). A divisão cartesiana permitiu 
aos cientistas tratar a matéria como algo morto e inteiramente separado de si mesmo, vendo o mundo material 
como uma vasta quantidade de objetos reunidos em uma máquina de grandes proporções. (TRIGO, 2011b, p. 
56, livre tradução nossa). No texto original: “La ciência moderna impulso el pensamiento a una formulacion 
extrema del dualismo espiritu/matéria. En el siglo XVII René Descartes planteó que la naturaleza derivaba de una 
división fundamental en dos reinos separados e independientes: el de la mente (res cogitans) y el de la matéria 
(res extensa). La división cartesiana pemitió a los científicos tratar la matéria como algo muerto y enteramente 
separado de si mismos, viendo el mundo material como una vasta cantidad de objetos reunidos en una maquina 
de grandes proporciones” (TRIGO, 2011b, p. 56). 
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teoricamente e a investigar cientificamente (essas questões). Esse 
procedimento gera uma variedade de afirmações, experimentos e 
resultados sobre diversas facetas das aptidões (habilidades) 
cognitivas. Mas, no curso de tais investigações, muitas vezes, 
esquecemos quem e como formula a pergunta. Ao não nos incluirmos 
na reflexão, seguimos (realizamos) apenas uma reflexão parcial, e 
nossa pergunta se descorporiza (torna-se desencarnada); procura 
expressar, nas palavras do filósofo Thomas Nagel, uma "visão do 
nada". É irônico que essa tentativa de ter uma visão descorporizada 
(desencarnada) e sem origem conduza a uma visão teoricamente 
limitada, conceitualmente atolada e com uma origem muito específica 
(VARELA, THOMPSON, ROSCH, 2011, p. 52, livre tradução 
nossa)108. 

Como se pode notar, a lógica de disjunção está presente na cultura ocidental, 

tendo como desdobramentos uma sociedade cada vez mais dividida no âmbito social, 

cultural e político.  

A menos que pretendamos continuar o caminho da ruína que o 
Ocidente tem imposto por seu modo destrutivo de construir o 
conhecimento, talvez, agora, seja o momento de deter-nos, mirar-nos 
nos olhos, dar-nos as mãos, ouvir e aprender um com o outro. Será 
isso possível? Será isso que o planeta está esperando da espécie 
humana? Temos alguma outra oportunidade? Porque cremos que sim, 
e porque continuamos essa via crucis, essa desconstrução do que 
queremos que seja o conhecimento, a ciência, e não somente o que 
alguns poucos nos quiseram contar que eram essas categorias 
humanas. Sigamos, então, com outros dados da nossa história 
(TRIGO, 2011b, p. 54, livre tradução nossa)109. 

 

No Quadro 5, a seguir, apresentamos, com base nas premissas de Trigo 

(2011b), um comparativo analítico das características fundamentais e de 

diferenciação entre a ciência moderna e a ciência encarnada. 

                                                           

108 Texto original: “En nuestra formacion y pratica habitulaes como científicos y filosófos occidentales, obviamente 
procedemos de otro modo. Perguntamos ‘Qué es la mente? Que es el cuerpo?’, y procedemos a reflexionar 
teoricamente y a investigar cientificamente. Este procedimiento genera una variedad de afirmaciones, 
experimentos y resultados sobre diversas facetas de las aptitudes cognitivas. Pero, en el curso de tales 
investigaciones, a menudo olvidamos quien y como formula la pregunta. Al no incluirmos en reflexion, seguimos 
sólo una relfexion parcial, y nuestra pregunta se descorporiza; procura expresar, en las palabras del filosofo 
Thomas Nagel, una ‘vision desde ninguna parte’. Es irônico que este intento de tener una vision descorporizada y 
sin origen conduzca a una visión teoricamente limitada y conceptualmente empantanada con un origen muy 
especifico” (VARELA; THOMPSON; ROSCH, 2011, p. 52). 

109 Texto original:  “A menos que pretendamos continuar el caminho de la ruina que occidente há impuesto por 
su manera destructora de construir conociemento. Quizá, sea ahora, el momento de detenermos, mirarnos a los 
ojos, darnos las manos, escuchar y aprender con el otro. Será eso posible? Será eso lo que el planeta está 
esperando de la espécie humana? Tenemos alguna outra oportunidad? Porque creemos que si, es porque 
nosotros continuamos este vía crucis, esta de-construcción de lo que queremos que sea conocimiento, ciência, y 
no solamente lo que unos pocos nos quisieron contar que eran estas categorias humanas. Sigamos, entonces, 
com otros datos de nuestra historia” (TRIGO, 2011b, p. 54). 
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Quadro 5 – Comparativo das características fundamentais e de diferenciação entre a Ciência 
Moderna e a Ciência Encarnada, com base nas premissas de Trigo (2011b). 

COMPARATIVO DAS CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS E DE  
DIFERENCIAÇÃO ENTRE A CIÊNCIA MODERNA E A CIÊNCIA ENCARNADA 

CIÊNCIA MODERNA CIÊNCIA ENCARNADA 

Galileu, Bacon, Newton, Bunge, Popper. 

Quantidade, medida/medição, matéria, corpos, 
mecânica, matemática, exatidão/precisão, 
verdades, dualismos, certezas, variáveis, 
estatísticas, simplicidade, respostas, hipóteses, 
conclusões, objetividade (observador 
independente do observado), paradigma mente-
corpo, razão, dedução, pirâmide, sistema de 
valores patriarcais (yang), design de 
pesquisa/investigação único e fechado. 

Linguagem assertiva e lógica, pergunta-se sobre 
o "o que" e "por que”. 

Ciência  ≠ filosofia ≠ arte ≠ poesia ≠ ética  ≠ 
mística. 

Heráclito, Heisenberg, Morin, Prigogine, Varela, 
Bachelard, Capra. 

Qualidade, conhecimento, incertezas, dúvidas, 
perguntas, complexidade, inter-relação, 
transdisciplinaridade, debates críticos, os finais 
são princípios de outros caminhos, construção 
(observador e observado são arte e parte), 
paradigma mente corporeizada-encarnada 
(corporificada-encarnada), Tao e física,  
intuição ( insight), rede, sistema de valores 
matrísticos (yang-yin), design de 
investigações/pesquisas múltiplas, aberto e 
criador. Linguagem questionadora e metafórica, 
pergunta-se sobre o "cosmos" e "para o quê". 

Ciência filosófica, ciência ética, ciência artística, 
ciência poética. 

TEXTO ORIGINAL 

CIÊNCIA MODERNA CIÊNCIA ENCARNADA 

Galileo, Bacon, Newton, Bunge, Popper. 

Cantidad, medicion, materia, cuerpos, mecanica, 
matemática, exactitud, verdades, dualismos, 
certezas, variables, estadísticas, simplicidad, 
respuestas, hipótesis, conclusiones, objetividad, 
(observador independente de lo observado), 
paradigma mente-cuerpo, razón, deduccion, 
pirâmide, sistema de valores patriarcal (yang), diseño 
de investigacion único y cerrado. 

Linguaje assertivo y lógico, se pregunta por el “que”  y 
“por que”. 

 

Ciencia  ≠ filosofia ≠ arte ≠ poesia ≠ ética ≠ mistica. 

Heráclito, Heisenberg, Morin, Prigogine, Varela, 
Bachelard, Capra. 

Calidad, conocimiento, incertezas, dudas, preguntas, 
complejidad, interrelacion, transdisciplinaridad, 
debates críticos, finales son princípios de otros 
caminos, construcción, (observador y observado son 
arte y parte), paradigma mente corporeizada-
encarnada, tao y física, intuición (insight), red, 
sistema de valores matrísticos (yang-yin), diseño de 
investigacion múltiple, aberto y creador. Lenguaje 
cuestionador y metafórico, se pregunta por los 
“cosmos” y “para qués”. 

Ciencia filosófica, ciência ética, ciência artística, 
ciência poética. 

Fonte: Adaptado pelo Autor de Trigo (2011b, p. 69).  

Varela, Thompson e Rosch (2011) explicitam o conceito de giro de ação 

corporizada, em complemento às ideias até aqui apresentadas. 

Expliquemos o que significa o giro de ação corporizada. Ao falarmos de 
corporização, queremos enfatizar dois elementos: primeiro, que a cognição 
depende das experiências originadas na posse de um corpo com diversas 
aptidões/habilidades sensório-motoras; segundo, que essas 
aptidões/habilidades sensório-motoras estão inseridas em um contexto 
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biológico, psicológico e cultural mais amplo110. Ao usar o termo ação, 
desejamos enfatizar, novamente, que os processos motores e sensoriais, a 
percepção e a ação, são fundamentalmente inseparáveis na cognição vivida. 
Na verdade, não estão apenas ligados nos indivíduos, mas têm evoluído 
juntos. Agora, podemos dar uma formulação/conceito preliminar do que 
significa enação [...]. Em síntese, o enfoque enativo consiste em duas coisas: 
(1) que a percepção é uma ação guiada/orientada perceptivamente; (2) que 
as estruturas cognitivas emergem dos modelos sensório-motores recorrentes 
que permitem que a ação seja guiada perceptivamente (VARELA, 
THOMPSON, ROSCH, 2011, p. 203, grifo nosso, livre tradução nossa) 111. 

É importante acentuar que podemos identificar cristalinamente as profundas 

diferenças da ciência moderna em relação à ciência encarnada. Basicamente, a 

ciência moderna inaugura uma lógica de divisão clássica entre o sujeito e o objeto, 

entre o eu e o outro, entre o eu e o mundo, entre corpo e mente e, ainda, distanciando 

a ciência da vida, do mundo da vida, do lebenswelt husserliano112. Dainte disso, criou-

se um profundo abismo entre a Ciência e vida humana, abismo previsto por Husserl 

na sua obra “Crise das ciências europeias e a fenomenologia transcendental”, em 

1936. 

A menos que transcendamos essas oposições, a brecha (lacuna) entre 
ciência e experiência será abandonada em nossa sociedade. Nenhum de 
ambos os extremos é viável em uma sociedade pluralista, que deve abranger 
tanto a ciência quanto a realidade da experiência humana. Negar a verdade 
de nossa experiência no estudo científico de nós mesmos não é só 
insatisfatório, posto que priva este estudo de sua temática. Mas, assumir que 
a ciência não pode contribuir para a compreensão da experiência pode 
equivaler (significar) o abandono, dentro do contexto moderno, da tarefa de 
autocompreensão. A Experiência e compreensão científica são como duas 
pernas sem as quais não podemos caminhar (VARELA, THOMPSON, 

ROSCH, 2011, p. 38, livre tradução nossa) 113. 

                                                           

110 Essa concepção de incorporação foi enfatizada na ciência cognitiva por Hubert Dreyfus – “O que os 
computadores não podem fazer”; Johnson – “O corpo na mente”; e Lakof – “Mulheres, fogo e coisas perigosas” 
(VARELA; THOMPSON; ROSCH, 2011, p. 203). 

111 Texto original: “Expliquemos que significa el giro accion corporizada. Al hablar de corporizada, deseamos 
subrayar dos elementos: primeiro, que la cognicion depende de las experiências originadas e n la posecion de um 
cuerpo con diversas aptitudes sensório-motrices; segundo; que estas aptitudes sensório-motrices estan 
encastradas en un contexto biológico, psicológico y cultural mas amplio. Al usar el termino accion, deseamos 
enfatizar nuevamente que los procesos motores y sensoriales, la percepcion y la accion, son fundamentalmente 
inseparables en la cognição vivida. E n verdad, no estan solo eslabonadas e n los indivíduos, sino que han 
evolucionado juntas. Ahora podemos dar u na formlacion preliminar de que significa enacccion [...]. En sínteses, 
el enfoque enactivo consiste en dos cosas: (1) que la percepcion es accion guiada percpeptivamente; (2) que las 
estructuras cognitivas emergem de los modelos sensório-motores recurrentes que permiten que la accion sea 
guiada perceptivamente” (VARELA; THOMPSON; ROSCH, 2011, p. 203). 

112 Reiteremos que em Husserl ,o lebeswelt refere-se ao mundo vivido ou mundo da vida (N.A.). 

113 Texto original: “A menos que transcendamos estas oposiciones, la brecha entre ciência y experiencia se 
abandonara en nuestra sociedad. Ninguno de ambos extremos es viable en una sociedad pluralista que debe 
abrazar tanto la ciência como la realidad de la experiencia humana. Negar la verdad de nuestra experiencia en 
el estúdio cientifico de nosotros mismos no solo es insatisfactório sino que priva a dicho estúdio de su temática. 
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Assim sendo, a ciência moderna, empírico-racionalista tomou o mundo em suas 

mãos para medi-lo, quantificá-lo, analisá-lo a partir das Ciências Naturais e 

Matemáticas e, assim, poder extrair melhor seus recursos naturais e transformá-los 

em valores monetários. 

A perspectiva linear, a matematização produto de uma experiência 
controlada e limitada à medição de variáveis que só trocam de forma 
regular, conduz à concepção de um mundo desencantado, limpo de 
qualidade, governado unicamente por leis matemáticas restritas ao 
universo das variações lineares, dentro de um pensamento de causa-
efeito regido pelo princípio da simplicidade. O mundo chamado 
objetivo é um mundo muito afastado da experiência humana, 
inventado por um sujeito dos modelos ideais e depois confirmado por 
essa forma peculiar de relação com a natureza chamado método 
experimental (NAJMANOVICH, 2001, p. 18) 

Por outro lado, a ciência encarnada, de fundo fenomenológico, já não reproduz 

a mesma lógica de separação, assume, portanto, a integração dos núcleos que 

compõe a vida, sujeito e objeto, eu e o outro, eu e mundo, constituindo, portanto, uma 

emergente compreensão da realidade humana. 

Dessa maneira, a ciência nada mais é que a organização do conhecimento, 

então, por que na história da ciência ocidental, o conhecimento sempre foi organizado 

em torno de dados quantificáveis extraídos da análise monotemática (separação da 

realidade complexa em unidades sem sentido), realizado através do que "entra” pelos 

nossos sentidos (fundamentalmente visão e audição) e "sai" por meio da nossa 

linguagem, exclusivamente verbal e escrita? É assim que a ciência foi escrita no 

ocidente, isso é "fazer ciência"! O restante dos saberes (conhecimentos) humanos, 

não se enquadra no científico e, portanto, é assumem um sentido de "menos" 

importante, ou simplesmente complemento do que é importante (ciência dura 

[complexa, formal] e a ciência básica). Essa maneira de pensar desenvolveu a história 

da humanidade, permitiu um grande avanço das ciências "puras", e apresentou bons 

"resultados" diante do desenvolvimento tecnobiológico da interpretação do mundo.  

 

A par desse avanço, o ser humano, em sua integralidade, em sua 
complexidade, foi desmembrado, esquecido, extraviado, desprestigiado e 
desestabilizado diante de uma grande crise de identidade e de valores 

                                                           
Pero suponer que la ciência no  puede contribuir a la comprension de la experiencia puede equivaler al abandono, 
dentro del contexto moderno, de la tarea de la autocomprension. La experiencia y la comprension cientifica son 
como dos piernas sin las cuales no podemos caminhar” (VARELA; THOMPSON; ROSCH, 2011, p. 38). 



147 

 
(TRIGO, 2011b, p. 70, livre tradução nossa)114. 

 

No Quadro 6, a partir das reflexões propostas, são apresentados os erros da 

história ocidental e um novo paradigma, com base nas premissas de Trigo (2011b). 

Quadro 6 – Os erros da história ocidental e novo paradigma, com base nas premissas de 
Trigo (2011b). 

ERROS DA HISTÓRIA OCIDENTAL E NOVO PARADIGMA  

ERROS DE NOSSA HISTÓRIA NOVO PARADIGMA 

 OPOSIÇÃO A SI MESMO E AO OUTRO 

 Estrutura binária 

 Objetos transacionais 

 Heresias versus ortodoxia 

 Experiência estática versus vida cotidiana 

 Divisão mente / corpo 

 PODE SER UM NOVO ERRO 

 Aprender a viver sem paradigmas 

 Ter ideias não-dependes de ideologias 

 Paradigma encarnado (explorar as 
possibilidades de uma vida baseada na 
integridade somática) 

TEXTO ORIGINAL 

ERRORES DE NUESTRA HISTORIA NUEVO PARADIGMA 

 OPOSICIÓN SI MISMO/OTRO 

 Estructura binária 

 Objetos transaccionales 

 Herejías versus ortodoxia 

 Experiência estática versus vida ordinária 

 División mente/corpo 

 PUEDE SER UM NUEVO ERROR 

 Aprender a vivir sin paradigmas 

 Tener ideas no depende de ideologias 

 Paradgima encarnado (explorar las 
posibilidades de una vida cimentada en la 
integridad somática) 

Fonte: Adaptado pelo Autor de Berman (2002, apud TRIGO, 2011, p. 75, livre tradução nossa). 

Em última análise, na perspectiva da Ciência Cognitiva, da Neurociência, 

da Fenomenologia e da Neurofenomenologia, dos avanços na Física (Física 

Newtoniana à Física Quântica) e Matemática (Geometria Euclidiana para Fractal 115e 

                                                           
114 Texto original: “¿Ciencia no es otra cosa que organizacion del conocimiento, entonces, por qué em la historia 
de la ciência occidental, siempre se há organizado el conocimiento alrededor de datos cuantificables que se 
extraen del analisis monotemático (separacion de la compleja realidade en unidades sin sentido) llevado a cabo 
a través de lo que “entra” por nuestros sentidos (fundamentalmente vista y oido) y “sale” por nuestro linguaje 
exclusivamente verbal y escrita¿. Así se há escrito ciência en occidente, así es “hacer ciência”. El resto de los 
saberes humanos, no son ciência y por tanto son “menos “ importantes o simplesmente complementos de lo 
importante (la ciência dura, la ciência básica). Esta manera de pensar, desarrollada en la historia de la 
humanidade, permitió um gran avance de las ciências “puras”, y dio como resultado buenos “resultados” de cara 
al desarrollo tecno-biológico de la interpretacion del mundo. Al lado de este avance, el ser humano, en su 
integridad, en su complejidad se há quedado desmembrado, olvidado, desubicado, desprestigiado, 
desestabilizado y en una gran crisis de identidad y valores” (TRIGO, 2011, p. 70). 

115 A Geometria Fractal é considerada a geometria da Teoria do Caos. Podemos ver a ideia de Fractal no nosso 

corpo. Se tomarmos uma célula da nossa pele e a levarmos para um microscópio, veremos nessa célula todas as 
características da nossa pele. Examinando com mais cuidado, veremos lá a cor dos olhos; veremos se o cabelo é 
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a Quarta Dimensão), as teorias de sistemas e a teoria da complexidade e, ainda, os 

diálogos entre místicos orientais budistas e cientistas ocidentais, podem não ser 

apenas contribuições teóricas para intelectuais e cientistas, mas verdadeiras rupturas 

paradigmáticas, ontológicas e epistemológicas e, especialmente, metodológicas que 

nos deslocaram para uma crise em relação à própria visão de mundo e de construção 

do conhecimento. Já não podemos negar as evidências que estão aí expostas, resta-

nos, portanto, tentar compreender e aplicar essas novas emergências à vida, as novas 

contribuições de produção de conhecimento humano em nossas vidas (TRIGO, 2011). 

Esta questão nos leva ao coração metodológico da interação entre a 
meditação, com vistas à presença plena/consciência aberta, a fenomenologia 
e às ciências cognitivas. O que sugerimos é uma mudança na natureza da 
reflexão, desde uma atividade abstrata e incorpórea até uma reflexão 
corpórea (alerta) e aberta. Por "corpóreo" nos referimos a uma reflexão onde 
se unem o corpo e a mente (VARELA, THOMPSON, ROSCH, 2011, p. 52, 
livre tradução nossa) 116. 

De todo modo, como aponta Trigo (2011b), é o momento de valorizar três 

componentes importantes da vida: o amor, a poesia e a sabedoria. Entretanto, a 

autora alerta: 

[...] essa tríade que é tão difícil de conjugar, porque uma coisa "séria" não se 
pode juntar (associar) a uma coisa "bela"; um assunto "técnico", não deve ser 
misturado com um assunto "ético"; isto é, o eterno dualismo do modernismo 

(onde nasceu a ciência moderna) é o perpétuo “cavalo de batalha” do ser 
humano (TRIGO, 2011b, p. 73) 117. 

Diante das questões até aqui apresentadas, vale destacar alguns conceitos, 

tais como mente encarnada, logos encarnado, enação, corporeidade, motricidade e 

criatividade são os que estão dando suporte à ciência do conhecimento encarnado 

(TORO, 2010). Por tudo isso, a construção do conhecimento encarnado significa: 

                                                           
louro, se é preto, se é enrolado ou estirado. Veremos lá uma característica que o nosso avô teve, que não se 
manifestou em nós, mas vai se manifestar no nosso neto. Uma célula tem a nossa história, a história dos nossos 
ascendentes e dos nossos descendentes. As principais características dos Fractais são: Extensão infinita dos 
limites; Permeabilidade dos limites e Autossimilaridade das formas e características. Com a ideia de Fractal, 
deixamos de ver as coisas somente quantitativamente e passamos a vê-las também com um olhar qualitativo. 
Disponível em: < https://www.teoriadacomplexidade.com.br/postagem/a-geometria-fractal/ >. Acesso em: 02 
mai. 2018. 

116 Texto original: “Esta cuestion nos lleva al corazion metodológico de lo interacion entre la meditacion con miras 
a la presencia plena/conciencia abierta, la fenomenologia y las ciências cognitivas. Lo que sugerimos es un cambio 
en la naturaleza de la reflexion, desde una actividad abstracta e incorpórea a una reflexion corpórea (alerta) y 
abierta. Por “corpórea” aludimos una relflexion donde se unen el cuerpo y la mente”  (VARELA; THOMPSON; 
ROSCH, 2011, p. 52). 

117 Texto original: “[...] esa tríada tan difícil de conjugar porque una cosa “seria” no se puede juntar con una cosa 
“bella”; un assunto “técnico”, no se debe mezlcar con un assunto “ético”; es decir el eterno dualismo del 
modernismo (en dónde nació la ciência moderna) es el perpetuo caballo de batalla del ser humano”  (TRIGO, 
2011b, p. 73). 
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Trabalhar no contextual (cultural, pertinente e temporal); na busca de sentidos 
(significados) e compromisso com a vida em todas as suas manifestações: 
na incerteza/inconcretude (interação, integração, ordem-desordem); na 
relação sujeito-objeto (subjetividade-objetividade); no universo como 
probabilístico, descontínuo, interpretável; no pensamento que é a mente 
encarnada (corporeidade); na construção do conhecimento a partir da 
colocação em ação das diversas dimensões, capacidades, habilidades e 
linguagens humanas; na polaridade e na complexidade (a não-exclusão do 
que foi aprendido na história da humanidade, por mais díspar que possa 
parecer); na política e na ética, porque somos responsáveis por tudo o que 
fazemos e deixamos de fazer, que dissemos e deixamos de dizer, porque não 
existe um posicionamento a-político e não podemos aceitar comportamentos 
antiéticos, que dilapidem a vida na construção de mundos possíveis; na 
sabedoria, porque é na integração do conhecimento e da vida, e somente 
sendo sábios e atuando com inteligência, é que saberemos como nos 
localizar no sistema-mundo pelo qual temos que viver; em perguntar-se sobre 
o "para quê" (horizontes), "o quê" (conceitos-episteme), "o porquê" (história, 
contexto) e  "o como" (estradas, procedimentos) – (TRIGO, 2011b, p. 96, livre 
tradução nossa)118. 

 

A seguir, no conjunto de recursos gráficos apresentados, realizamos uma 

síntese de todas as ideias, premissas e concepções enunciadas pelos autores 

pesquisados e que deram forma, aporte teórico e importantes subsídios para 

consubstanciar e tecer um panorama adequado à complexidade da discussão do tema 

central deste capítulo: “A ciência Encarnada: por uma epistemologia e uma pedagogia 

enativa”, com o objetivo de construir novos sentidos em relação à produção do 

conhecimento e à compreensão da capoeira na perspectiva de uma práxis inclusiva 

voltada ao processo de ensino e aprendizagem de pessoas com SD e outras 

síndromes ou deficiências. 

 

 

 

 

                                                           

118 Texto original: “La construccíon de conocimiento encarnado significa trabajar en: lo contextual (cultural, 
pertinente y temporal); la búsqueda de sentidos y compromiso con la vida en todas sus manifestaciones; la 
incertidumbre (interacción, integración, orden-desorden); la relación sujeto-objeto (subjetividad-objetividad); el 
universo como probabilístico, discontinuo, interpretable; le pensamiento es mente encarnada (corporeidad); la 
construcción de conocimiento desde la puesta en acción de las diversas dimensiones, capacidades, habilidades y 
lenguajes humanos; la polaridad y complejidad (la no-exclusión de lo aprendido en la historia de la humanidad, 
por muy díspar que nos parezca); la politica y la ética porque somos responsables de todo lo que hacemos y 
dejamos de hacer, lo que decimos y dejamos de decir, porque no existe lo a-politico ni podemos aceptar 
comportamientos anti-éticos que dilapiden la vida en la construcción de mundos posibles; la sabiduria porque es 
la integración del saber y la vida y sólo siendo sábios y actuando con inteligência es que saberemos ubicarnos en 
el sistema-mundo que nos ha tocado vivir; preguntarse por el “para que”(horizontes), el “qué” (conceptos-
episteme), el “por qué” (historia, contexto) y el “como” (caminos, procedimientos)” – (TRIGO, 2011b, p. 96). 
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Figura 3 – Mapa Mental II – Significados da Investigação/Pesquisa Encarnada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado pelo Autor de Trigo (2011, p. 97, livre tradução nossa). 

SIGNIFICADO 
INVESTIGAÇÃO/

PESQUISA 
ENCARNADA

O contextual [cultural, 
relevante e temporal]

A busca de sentido e 
compromisso com a vida 

em todas as suas 
manifestações

A incerteza (interação, 
integração, ordem-

desordem)

A relação sujeito-objeto 
[subjetividade -

objetividade]

O universo como 
probabilístico

O pensamento é 
a mente 

encarnada

A construção do conhecimento a 
partir da colocação em ação das 

diversas dimensões, capacidades, 
habilidades e linguagens humanas

A polaridade e a 
complexidade  [a não-

exclusão do que foi aprendido 
na história da humanidade]

A política e a ética, porque 
somos responsáveis por 

tudo o que fazemos e que 
não fazemos

Sabedoria porque é a 
integração do 

conhecimento à vida
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Quadro 7 – Os princípios, características e principais autores do conhecimento da Ciência Encarnada. 

APRENDER A PENSAR 
CORPOREAMENTE 
[CORPOREIDADE]  

EXPLORAÇÃO DAS  
DIVERSAS LINGUAGENS 

ESTUDO, FUNDAMENTO, 
DESENVOLVIMENTO E 

APLICAÇÃO DAS DIVERSAS 
FACULDADES HUMANAS 

DESDOBRAR UM LEQUE DE 
SENTIDOS 

ATREVER-SE A CRIAR OS 
PRÓPRIOS CAMINHOS 

Aprender a olhar desde a nossa 
subjetividade; ver além do 
aparente com nossos diferentes 
sentidos, forçando nossa mente 
encarnada a compreender 
profundamente sem querer 
compreender o todo. Deixarmo-
nos impactar pela vida do 
contexto, sem imiscuir-nos no que 
não nos compete. Respeitar o 
mundo da vida e saber como cair 
silenciosamente, no momento 
oportuno. Respeitar ao outro, aos 
outros e ao cosmo. 

Por e com os quais nós 
produzimos conhecimento de 
seres humanos. O 
empobrecimento das linguagens 
utilizadas, as quais centradas na 
estrutura do sujeito e do 
predicado, que está intimamente 
ligada a um raciocínio lógico 
claramente dominante, como é a 
lógica do objeto, e a possibilidade 
de construir uma forma de 
discurso que incorpore 
explicitamente os valores do 
sujeito e uma crítica à razão 
excludente, que entendemos que 
muito identifica as linguagens 
monológicas.  

Da conjugação das nações de 
encarnação e emergência, surge 
uma concepção de mente e 
mundo intrinsecamente 
relacionada à imaginação e à 
fantasia. 

E daí desenvolver a sensibilidade 
de perceber o mundo, seus 
problemas e possibilidades. 
Transpor a sensação-percepção-
consciência para a sensibilidade 
que nos obrigue a tomar uma 
posição e atuar. Postular a 
irredutibilidade do sensorial exige 
a descrição de um corpo que sirva 
para sentir, antes mesmo, de que 
sirva para pensar, porque o sentir 
é precisamente o próprio corpo. 
Este projeto requer, portanto, 
descrever a Ontologia deste corpo 
e os seus princípios de 
desenvolvimento ontogenético, 
para que nos permita pensar no 
surgimento de um corpo 
estruturado.  A sensibilidade, por 
meio do marco instaurado pelo 
corpo que sente, delimita, em 
consequência, o mundo tal como 
o percebermos. 

Isso ajuda a desvendar o 
problema e a pergunta da 
investigação/pesquisa. A 
investigação/pesquisa é uma arte 
criativa e, portanto, não há rotas 
estabelecidas, estabelecidas, mas 
trilhas para serem abertas. 
 

(RIIMH apud TRIGO, 2011) (ZEMELMAN, 2005) (VARELA, 2000) (SURRALLÉS, 2009) 
(BOHM; PEAT, 1988; (TRIGO, 

2008) 
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OS PRINCÍPIOS, CARACTERÍSTICAS E PRINCIPAIS AUTORES DO CONHECIMENTO DA “CIÊNCIA ENCARNADA”. 

AFRONTAR OS MEDOS RETOMAR O SER INTELECTUAL 
EMPREENDER NOVAS ROTAS 

INVESTIGATIVAS 
IMDAGAÇÃO UNIDISCIPLINAR CALMA EFICIENTE 

É necessário pensar e investigar 
desde a razão e não se deve 
fazer uso de categorias e 
modelos previamente 
estabelecidos. Permitir-nos 
nadar na ambiguidade, na 
dúvida, na pergunta, no 
questionamento e na 
inconclusão. 
 
 

E não apenas executor de 
projetos de pesquisa. Desafios 
que requerem intelectuais com 
disposição e capacidade de se 
localizar historicamente, ao 
invés de se deleitarem na gestão 
de informação especializada, 
porém, fragmentada, ou na 
utilização de técnicas que nem 
sempre garantam preservar 
uma visão integrada da 
realidade social. 

A partir do estudo dos 
problemas que afrontam o 
mundo hoje (crises sistêmicas), 
abordar novas 
perguntas/questões que 
impulsionem a busca de 
alternativas – outras respostas 
para a vida. Parem de fazer a 
tarefa para o mercado, para o 
poder, para as instituições que 
querem embarcar tudo sob os 
padrões de qualidade e 
competição, deixando de lado a 
divergência, a diferença, a 
autonomia e o know-how de 
cada uma das comunidades e 
cidades que habitam essa 
“grande casa azul”, o planeta. 

Volte a unir o que foi separado. 
Diferenciar-dissociar-integrar; 
desenvolver uma visão 
hologramática cósmica, que 
implica no intencional, 
comportamental, cultural e 
social e que supõe sairmos de 
nossos nichos, disciplinar as 
visões restritas/ restringidas 
para compreender a realidade 
envolvente e, a partir da 
interação, atrever-nos a fazer 
propostas realmente 
inovadoras, amplas e 
diversificadas. 

Imbuirmos de boas doses de calma 
eficiente algo totalmente esquecido 
nos espaços onde, até há pouco 
tempo, era lugar comum. Hoje em 
dia, tudo deve ser realizado 
correndo, rápido, depressa e para 
ontem. É necessário 
retomar/dedicar tempo para a 
elaboração calma/tranquila das 
ideias, da discussão atemporal e, ao 
mesmo tempo, efetiva, isto é, 
concretizada na construção 
conjunta do conhecimento e levada 
daqui para lá nos encontros e 
publicações, dando origem a novas 
questões e diálogos em uma 
sempre enriquecida espiral de 
conhecimento  compartilhado. 

(GIL DA COSTA, 2008; BOTERO 
URIBE, 1994) 

(ZEMELMAN, 2005) (TRIGO, 2011) 
(WALLERSTEIN, 2007; WILBER, 

2008) 
(TRIGO, 2006) 

 

NOTA: Corporeidade: Na Rede Internacional de Pesquisadores em Motricidade Humana, entendemos a corporeidade como condição concreta da presença, significado e 
participação dos seres humanos no mundo. Como condição objetiva, a corporeidade é o substrato no qual as habilidades motoras se baseiam. Como experiência subjetiva, 
a corporeidade é o resultado da construção de habilidades motoras. No texto original: “Corporeidade: En la Red Internacionale de Investigadores en Motricidad Humana , 
entendemos la corporeidad como condición concreta de presencia, significación y parfticipación del humano en el mundo. Como condición objetiva, la corporeidad es el 
substrato sobre el cual se asienta la motricidad. Como vivencia subjetiva, la corporeidad es fruto de la construción de la motricidade” (TRIGO, 2011b, p. 97). 

 

Fonte: O Autor (2018, livre tradução nossa dos textos originais de TRIGO, 2011b). 
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Quadro 7A – Os princípios de lo conocimiento “Ciencia Encarnada” – (princípios, características y autores) – texto original. 

APRENDER A PENSAR 
CORPOREAMENTE 

(COPOREIDAD) 

EXPLORACIÓN DE LOS  
DIVERSOS LENGUAJES 

ESTUDIO, FUNDAMENTO, 
DESARROLLO Y APLICACIÓN  

DE LAS DIVERSAS FACULTADES 
HUMANAS 

DESPLEGAR EL ABANICO  
DE SENTIDO 

ATREVERSE A CREAR  
LOS PROPIOS CAMINOS 

Aprender a mirar desde nuestra 
subjetividade; ver más allá de lo 
aparente con nuestros distintos 
sentidos, forzando nuestra mente 
encarnada para comprender 
profundamente sin querer 
comprenderlo todo. Dejarnos 
impactar por la vida del contexto, 
sin inmiscuirnos en lo que no nos 
compete. Respetar el mundo de la 
vida y saber retrarnos 
silenciosamente en el momento 
oportuno. Respeto al otro-otros-
cosmos. 

Por y con los cuales producimos 
conocimiento los seres humanos. El 
emprobrecimiento de los lenguajes 
utilizados centrados en la estrutura 
sujeto y predicado, está muy ligado 
a una lógica razonamiento, a todas 
luces dominante como es la lógica 
del objeto y la possibilidad de 
construir una forma de discurso que 
incorpore los valores del sujeto 
explicitamente...y una critica a la 
razón excluyente que entendemos 
muy identidifica a los linguajes 
nomológicos.    

De la conjugación de las naciones de 
encarnación y emergência, aparece 
una concepción de mente y mundo 
intrinsecamente relacionadas a la 
imaginación y fantasia. 

Y desde ahí desarrollar la 
sensibilidad de percibir el mundo, 
sus problemas y posibilidades. 
Pasar de la sensación-percepción-
consciencia a la sensibilidad que nos 
obligue a tomar posición y atuar. 
Postular la irreductibilidad de lo 
sensorial exige la descripción de un 
cuerpo que sirva para sentir antes 
incluso de que sirva para pensar, 
pues el sentir es precisamente lo 
própio cuerpo. Este proyeto exige 
por lo tanto describir la ontologia de 
este cuerpo y los princípios del 
desarrollo ontogenético que 
permite pensar en la aparición de 
un cuerpo estrcturado. La 
sensibilidad, por médio del marco 
instaurado por el cuerpo que siente, 
delimita en consecuencia el mundo 
tal como lo percibimos. 

Que ayden a desentrañar el 
problema y la pregunta de 
investigación. La investigación es un 
arte creador y por tanto no hay 
rutas hechas, estabelecidas, sino 
trilhas a ser abiertas. 

(RIIMH apud TRIGO, 2011) (ZEMELMAN, 2005) (VARELA, 2000) (SURRALLÉS, 2009) 

 

(BOHM; PEAT, 1988;  

(TRIGO, 2008) 
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PRINCÍPIOS, CARACTERÍSTICAS Y AUTORES DE LO CONOCIMIENTO “CIENCIA ENCARNADA” 

AFRONTAR LOS MIEDOS RETOMAR EL SER INTELECTUAL 
EMPRENDER NUEVAS RUTAS 

INVESTIGATIVAS 
INDAGACIÓN UNIDISCIPLINAR CALMA EFICIENTE 

De pensar e investigar desde la 
razón y la no utilización de 
categorias y modelos prévios. 
Permitirmos nadar en la 
ambiguidade, la duda, la pregunta u 
la inconclusión.  
 
 
 
 

Y no mero ejecutor de proyectos de 
investigación. Desafios que 
riquieren de intelectuales con 
disposición y capacidad para 
ubicarse historicamente, en vez de 
solazarse en el manejo de 
informacion especializada pero 
fragmentada, o en la utilización de 
técnicas que no siempre garantizan 
preservar una visión integrada de la 
realidad social.  

A partir del estúdio de los 
problemas que afronta el mundo de 
hoy (crisis sistêmica) y abordar 
nuevas preguntas que impulsen la 
búsqueda de alternativas-otras 
para la vida. Dejar de hacer la tarefa 
para el mercado, el poder, las 
instituciones que han embarcado 
en querer medrilo todo bajo los tan 
traídos y llevados estandares de 
calidad y competências, habiendo 
dejado de lado la divergência, la 
diferencia, la autonomia y el saber-
hacer de cada una de las 
comunidades y pueblos que 
habitamos esa gran casa azul. 

Volver a unir lo que fue separado. 
Diferenciar-disociar-integrar; 
desarrollar una vision 
hologramática kósmica que implica: 
lo intencional, comportamental, 
cultural y social y que supone 
salirnos de nuestros nichos, 
disciplinar y miradas restringidas 
para poder comprender la realidad 
envolvente y, desde la interación, 
atrevernos a hacer propuestas 
realmente inovadoras, amplias y 
diversificadas.  

Imbuirnos de buenas dosis de calma 
eficiente algo totalmente olvidado 
en los espacios en donde hasta hace 
no mucho tempo era lugar comun. 
Hoy dia, todo debe realizarse 
corriendo, deprisa y para ayer. Es 
necessário retomar el tiempo para 
la elaboracion calmada de las ideas, 
la discusion atemporal y al mismo 
tiempo efectiva, es decir, 
concretizada en la construcción 
conjunta de conocimiento y llevado 
de aqui para allá en una siempre 
enriquecida espiral de 
conocimiento compartido. 

(GIL DA COSTA, 2008; (BOTERO 
URIBE, 1994) 

(ZEMELMAN, 2005) (TRIGO, 2011) 
(WALLERSTEIN, 2007; (WILBER, 

2008) 
(TRIGO, 2006) 

 
Fonte: O Autor (2018 ) a partir dos textos originais de TRIGO (2011). 

 



155 

 

Figura 4 – Mapa Mental III – Os princípios do conhecimento da Ciência Encarnada. 
 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado pelo Autor de Trigo (2011b, p. 97, livre tradução nossa). 
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HUMANAS
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ABANICO DE
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UNIDISCIPLINAR

CALMA EFICIENTE
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Quadro 8 – Síntese da Ciência Encarnada e perspectiva de investigação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado pelo Autor de Trigo (2011b, p. 99 livre tradução nossa). 

 Faz-se importante demonstar, que a Ciência Encarnada tem como ponto 

central a enação, o conceito irrompe ao cair à concepção moderna de representação 

que está relacionada ao modelo de perspectiva mecanicista, fundado na suposição 

de que há uma independência entre sujeito-objeto, isto é, um conhecimento com 

imagem interna de um objeto externo. Por outro lado, a enação, não parte da 

suposição de um mundo independente e anterior à experiência. Assim, a enação 

possibilita pensarmos na relação sincrônica do sujeito e do mundo na experiência 

contextualizada, corporalizada e histórica (NAJMANOVICH, 2001). 

Como podemos apreciar/verificar, agora, situar a cognição como ação 
corporizada dentro do contexto da evolução como derivação natural, 
fornece uma visão de aptidões/habilidades cognitivas como 
inextricavelmente vinculadas às histórias vividas, semelhantes a 
caminhos que existem apenas porque são feitos enquanto 
caminhamos, para lembrar a bela frase de Machado. 
Consequentemente, a cognição não é mais encarada como solução 
de problemas a partir de representações; ao invés disso, a cognição 

EN SINTESIS, CIÊNCIA-CONOCIMENTO ENCARNADO SIGNIFICA INVESTIGAR DESDE:

el propio sujeto que investiga

su contexto y possbilidad

su historia y temporalidade

su sensibilidad

su corporeidad, motricidad y creatividad

la curiosidad y la pregunta

la transcendencia

el inconformismo y la alegria

la satisfacción de lo investigado

con el aporte que realiza

la  aventura do conocimiento

la humildad y respeto a si mismo, el otro y el cosmos

el compromisso ético-político con la vida en todas sus manifestaciones
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em seu sentido mais amplo, consiste na atuação de um mundo – em 
que emerge um mundo – mediante uma história viável de acoplamento 
estrutural (VARELA, THOMPSON, ROSCH, 2011, p. 238, livre 
tradução nossa)119. 

Varela, Thompson e Rosch (1992), em sua obra “De corpo presente”, propõem 

três perguntas acerca da enação, capazes de conferir-lhe sentido e ampliar a 

compreensão do conceito abordado, conforme apresentado no Quadro 9. 

 

Quadro 9 – Perguntas acerca da enação a partir das concepções de Varela, Thompson e 
Rosch (1992). 

PERGUNTAS ACERCA DA ENAÇÃO A PARTIR DAS  
CONCEPÇÕES DE VARELA, THOMPSON E ROSCH 

PERGUNTA 1 
O que é a cognição? 

PERGUNTA 2 
Como funciona? 

PERGUNTA 3 
Como saber se um sistema 

cognitivo funciona 
adequadamente? 

Resposta: Enação. História do 
acoplamento corporal que 
encena (emerge) um mundo. 

Resposta: Através de uma rede 
que consiste em múltiplos 
níveis de sub-redes sensório-
motoras. 

Resposta: Quando se torna 
parte de um mundo de 
significado preexistente (assim 
como os caprichos de todas as 
espécies), ou estabelece um 
novo (como ocorre na história 
da evolução). 

TEXTO ORIGINAL 

Pergunta 1 Pergunta 2 Pergunta 3 

Resposta: Enaccion. Historia del 
acoplamiento corporal que 
enactua (hace emerger) un 
mundo. 

Resposta: A traves de una red 
que consiste en múltiples 
niveles de subredes sensório-
motrices interconectadas. 

Resposta: Cuando se 
transforma en parte de un 
mundo de significacion 
preexistentes (como hacen los 
vasgatos de toda espécie) o 
configura uno nuevo (como 
ocorre en la historia de la 
evolucion). 

Fonte: Adaptado pelo Autor de Varela, Thompson e Rosch (1992, p. 240). 

 

De toda forma, a enação nos auxilia na superação do mundo visual e propõe, 

por outro lado, uma multiplicidade de formas de percepção do sujeito encarnado em 

coevolução com o mundo, assim, o mundo vivencial não tem uma existência 

                                                           

119 Texto original: “Como ahora podemos apreciar, situar la cognicion como accion corporizada dentro del 
contexto de la evolucion como deriva natural brinda u na vision de las aptitudes cognitivas como 
inextricablemente eslabonadas con historias vividas, semjantes a sendas que existen solo porque se hacen al 
andar, para recordar la hermosa frase de Machado. En consecuencia, la cognicion ya no se encara como 
resolucion de problemas a partir de representaciones; en cambio, la cognicion en su sentido mas abarcador 
consiste e n la enactuacion de u n mundo – em hacer emerger u n mundo-mediante u na historia viable de 
acoplamento estrutural” (VARELA; THOMPSON; ROSCH, 2011, p. 238). 
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independente, que não se conecta com minha existência e tampouco existe uma 

mente ou um eu como substância que seja sede fixa e imutável da experiência 

(NAJMANOVICH, 2001). 

Referindo-se às ciências cognitivas, Varela estabelece certa imediatez 
que temos com o mundo, e como desenvolvemos uma série de 
habilidades para nos relacionarmos com ele. Não é possível separar 
processos sensoriais e motores, percepção e ação, da cognição – 
enfoque enativo da cognição (ROCCA, 2017, p. 5, livre tradução 
nossa)120. 

Na Fenomenologia da Percepção, Merleau-Ponty reforça a teoria da percepção 

que se funda na própria experiência do sujeito encarnado, que olha, sente e, assim, 

nessa experiência do corpo fenomenal, é capaz de reconhecer o espaço expressivo, 

reconhecendo a pregnância121 simbólica das situações (NÓBREGA, 2010). 

Com base nesses dados, cabe assinalar que os estudos da percepção têm 

contribuído substancialmente para ampliar a compreensão da cognição. A enação 

afasta o papel da representação, na medida em que reconhece que o conhecimento 

é incorporado, ou seja, refere-se ao fato de sermos corpos, com dispositivos sensório-

motores e, assim, estamos imersos em contingências. 

Isso indica que a enação122 tem como enfoque a dimensão existencial do 

conhecer, emergindo da corporeidade, assim, a cognição está relacionada à 

experiência que ocorre na ação corporal. Tal ação está diretamente ligada às 

capacidades sensório-motoras, envolvidas no contexto afetivo, social, histórico, 

cultural. De forma objetiva, cabe assinalar que o termo enação, como já foi discutido 

anteriormente, significa que os processos sensório-motores, portanto, percepção e 

                                                           

120 Texto original: “Remitiéndose a las ciencias cognitivas, Varela  establece una cierta inmediatez que tenemos 
con el mundo, y cómo desarrollamos una serie de habilidades para relacionarnos con él. No es posible separar 
los procesos sensoriales y motores, la percepción y la acción, de la cognición –enfoque enactivo de la cognición” 
(ROCCA, 2017, p. 5). 

121 PREGNÂNCIA – Surgimento de uma forma (N.A)  

122 Para compreender o sentido de ENAÇÃO, é preciso compreender o aspecto recursivo que o envolve. O 
princípio da recursividade refere-se a processos em que os produtos e os efeitos são, ao mesmo tempo, causas 
e produtores daquilo que os produziu, posto que efeitos e produtos são necessários nos processos que os geram. 
Na lógica recursiva, supera-se o limite da linearidade, segundo o qual tal causa produz tal efeito. Não se trata 
mais do olhar – externo objetificador em busca da explicação causal linear; trata-se de olhar não mais sobre o 
objeto isoladamente, mas, sim, sobre o sistema como objeto de investigação. Uma característica importante da 
lógica recursiva é a autorreferencialidade. A autorreferencialidade favorece a autonomia do sistema vivo, pois 
rompe com o determinismo do meio ambiente, gerando um outro tipo de relação recursiva, que garante a 
dinâmica das interações entre todo e as partes, gerando a autonomia, como expresso na autopoiésis (NÓBREGA, 
2010, p. 80). 
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ação, são essencialmente inseparáveis da cognição123 (NÓBREGA, 2010). 

A partir da perspectiva da MH, o ser humano se constitui como humano na 

interação “eu-outro-cosmos”. Nessa perspectiva, o que podemos aprender com a 

intenção humana de saber? Qual o sentido da pesquisa? Para Trigo (2011a), a 

investigação deve contribuir para ajudar a construir um mundo mais amigável, 

respeitoso com o outro, repleto de sonhos e próximo das realidades que contribuam 

para viver em um mundo mais harmonioso.  

           A MH considera que a pesquisa deve representar um processo afetivo entre a 

constante busca por aquilo que somos com a produção de conhecimento, o que torna 

o conhecimento uma ciência encarnada (TRIGO, 2011a). 

Entendemos o conhecimento como "a atividade pela qual o ser 
humano se torna consciente dos dados da experiência e procura 
compreender ou explicá-la”. O ato de conhecer é, ao mesmo tempo, 
biológico, cerebral, espiritual, lógico, linguístico, cultural, social, 
histórico; não pode ser separado da vida humana e das relações 
sociais (MORIN, 1994 apud TRIGO, 2011a, p. 8). 

Diante dessas questões, como reconfigurar os paradigmas e, ainda, como ser 

capaz de continuar com a criatividade? Quem se atreve a dar o primeiro passo nos 

espaços acadêmicos, na vida pessoal? Todavia, se nos chamamos investigadores, 

intelectuais ou cientistas, ou apenas seres humanos, como deixamos de atender 

nossa responsabilidade histórica como seres criadores de realidades, seres utópicos 

e acrônicos? (TRIGO, 2011a). 

Etimologicamente, encarnada vem do particípio latino “incorporar, 
incarnāre” que significa personificar; representa alguma ideia, 
doutrina, etc. Epistemologicamente, segue-se o colapso do dualismo 
corpo-mente, mente-espírito, razão-emoção, sujeito e objeto, 
civilizado-selvagem, leste-oeste e, assim, por diante. Linguísticamente 
pode ser traduzido como encarnado o conhecimento, portanto, são as 
expressões encarnada (conhecimento incorporado) mente encarnada 
(mente incorporada), logos incorporados, ciência encarnada (ciência 
encarnada) – (CAPRA, 2002; NÚÑEZ ERRÁZURIZ, 2001; TORO 
2005; VARELA, 2000, apud TRIGO, 2011a, p. 9). 

E, tal como consagrada esta ciência, é o conhecimento (encarnado) 

sistematizado (teoria dos sistemas e complexidade) desenvolvido pela realização da 

nossa corporeidade, motricidade e criatividade por meio de caminhos de pesquisa 

                                                           

123 A COGNIÇÃO é inseparável do corpo, sendo uma intepretação que emerge da relação entre eu e o mundo nas 
capacidades do entendimento. Estas capacidades são originadas na estrutura biológica do corpo, experenciadas 
no domínio consensual e ações da história e da cultura (VARELA; THOMPSON; ROSCH, 1996).  
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epistêmico-encarnada, organizada e não apenas teoricamente (TRIGO, 2011a). 

É importante levar em consideração, que a Ciencia Encarnada ou Abordagem 

Enativa parece central para buscarmos novos horizontes de compreensão no campo 

da construção de conhecimento humano, isto é, o conhecimento não é transmitido 

mecanicamente, como sustentaram os empiristas, nem tampouco o mundo externo é 

dado de forma irrefutavelmente fixa. Diante de tal situação, o enatuar, proposto pelas 

Ciências Cognitivas Enativas, subverte essa concepção de um ser humano passivo 

que apenas decodifica o mundo, colocando – numa condição de um ser ativo que 

percebe sensivelmente o mundo, interpretando-o, a partir do sua história vivida, 

conferindo-lhe um sentido próprio, encarnando-o (apropriando-se das coisas a partir 

da sua corporeidade). 

Propomos a designação enativa para enfatizar a crescente convicção 
de que a cognição não é a representação de um mundo 
predeterminado por uma mente predeterminada, mas, sim, a 
colocação em obra/ação/funcionamento de um mundo e de uma 
mente a partir de uma história de variadas ações que um ser realiza 
no mundo. O enfoque enativo assevera, então, a crítica filosófica da 
ideia de que a mente é um espelho da natureza, e até aborda esse 
problema a partir do coração da ciência (VARELA, THOMPSON, 
ROSCH, 2011, p. 34, grifo nosso, livre tradução nossa)124. 

 Então, é importante sublinhar que o conhecimento nos revela tanto sobre o 

observado, como também sobre quem observa. Portanto, poderíamos dizer: diga-me 

o que observa e, assim, eu direi quem tu és (ECHEVERRIA, 2003). 

É assim que Varela está inserido em uma tradição particular 
(irracionalista – vitalista), segundo a qual a razão não é o núcleo 
último/final ou a mais profunda essência humana, mas, sim, um 
acidente do querer (emoção), que demanda para si aquele ponto, de 
onde se segue que a emoção já é intrinsecamente cognitiva (ROCCA, 
2017, p. 3, livre tradução nossa)125. 

 

A percepção está formada por ações perceptivamente guiadas e, assim, as 

estruturas cognitivas emergem de esquemas sensório-motores recorrentes, que 

                                                           

124 Texto original: “Proponemos la designación enactivo para enfatizar la creciente conviccion de que la cognición 
no es la representación de un mundo pre-dado por una mente pre-dada sino más bien la puesta en obra de un 
mundo y una mente a partir de una história de la variedad de acciones que un ser realiza en el mundo. El enfoque 
enactivo toma seriamente, pues, la critica filosófica de la idea de que la mente es un espejo de la naturaleza, e 
incluso aborda este problema desde el corazón de la ciência” (VARELA; THOMPSON; ROSCH, 2011, p. 34). 

125 Texto original: “Es así como Varela se inserta en una particular tradición (irracionalista – vitalista) según la 
cual la razón no es el núcleo último o la más profunda esencia humana, sino más bien, un accidente del querer 
(emoción) que demanda para sí aquel punto, de donde se sigue que emoción es ya intrínsecamente cognitiva” 
(ROCCA, 2017, p. 3). 
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capacitam a ação para ser perceptivamente guiada (VARELA, 1996 apud ROCCA, 

2017). 

A realidade, nessa perspectiva, não é mais o que era para a 
concepção moderna: um mundo separado do conhecedor que se vê 
internalizado, à medida que se conhece. A realidade não é algo dado: 
depende do percebedor. O que conta como mundo relevante é 
inseparável da estrutura daquele que percebe (ROCCA, 2017, p. 16, 
grifo nosso, livre tradução nossa)126. 

 Para Dennett (apud VARELA; THOMPSON; ROSCH, 2011, p. 37) “[...] cada 

teoria cognitivista que se defende, ou que se aborda, atualmente, [...] é uma teoria do 

nível subpersonal”. A cognição, segundo as Ciências Enativas, emerge da experiência 

pessoal, a partir do mundo vivido pelo sujeito. Nesse sentido:  

Quando se examina a cognição ou a mente, a pretensão de rejeitar a 
experiência é insustentável e, inclusive, paradoxal. A tensão aguça-se 
nas ciências cognitivas, as quais se encontram em uma encruzilhada, 
onde estão as ciências naturais e as ciências humanas. As ciências 
cognitivas são, portanto, bifrontes como Jano127, porque olham para 
os dois lados ao mesmo tempo. Um dos seus rostos olha para a 
natureza e vê os processos cognitivos como conduta. O outro olha 
para o mundo humano (ou o que os fenomenologistas denominam de 
lebenswelt, mundo-vida ou mundo da vida) e vê a cognição como 
experiência (VARELA, THOMPSON, ROSCH, 2011, p. 37, livre 
tradução nossa)128. 

No momento somente desejamos enfatizar a profunda tensão atual entre 

Ciência e a experiência. No mundo contemporâneo, a Ciência é tão dominante, que a 

ela outorgamos autoridade para explicar fenômenos de todas as ordens, todavia, não 

há nada mais imediato e direto do que nossa experiência cotidiana e adjacente 

(VARELA; THOMPSON; ROSCH, 2011). 

Sinalizamos que, mesmo nesse nível analítico, já temos nos afastado 

                                                           

126 Texto original: “La realidad, en esta perspectiva, ya no es lo que era para la concepción moderna, un mundo 
separado del conocedor que se va internalizando a medida que se conoce. La realidad no es algo dado: es 
dependiente del que percibe. Lo que cuenta como mundo relevante es inseparable de la estructura del que 
percebe” (ROCCA, 2017, p. 16). 

127 JANO/JANUS – Figura mitológica romana que possui dois rostos/faces. É considerado como o deus do passado 
e do futuro, o que justifica as duas faces, pois uma projeta o olhar para o passado, enquanto a outra, para o 
futuro (N.A.). 

128 Texto original: “Cuando se examina la cognicion o la mente, la pretension de desechar la experiencia es 
insosenible e incluso paradójica. La tension se agudiza en las ciências cognitivas se encuentran en la encrucijada 
donde se encuentran las ciências naturales y las ciências humanas. Las ciências cognitivas son pues bifrontes 
como Jano, pues miran hacia ambos caminos al mismo tiempo. Uma de sus caras miras la naturaleza y ve los 
procesos cognitivos como conduta. La otra mira el mundo humano (o lo que os fenomenólogos denominan 
lebenswelt, mundo-vida o mundo de la vida) y ve la cognicion como experiência” (VARELA; THOMPSON; ROSCH, 
2011, p. 37) 
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da ideia habitual de um observador abstrato e incorpóreo que, como 
uma entidade cognitiva que desce de paraquedas em um mundo pré-
configurado, encontra a matéria como uma categoria separada e 
independente. Aqui, como na fenomenologia de Merleau-Ponty, nosso 
encontro com o físico já está situado e corporizado. A matéria é 
descrita de forma experiencial (VARELA, THOMPSON, ROSCH, 
2011, p. 89, livre tradução nossa). 

Maturna (s/d apud ECHEVERRIA, 2003) tem argumentado convicentemente 

sobre as dificuldades que encontramos em supor que nossas percepções 

correspondem às entidades que povoam nosso mundo exterior. Assim, nossas 

percepções resultam, e não podem senão resultar, das condições próprias de nossa 

estrutura biológica e não dos traços dos agentes perturbadores do nosso meio. Em 

outras palavras, nós, seres humanos, não dispomos de mecanismos biológicos que 

nos permitam ter percepções que correspondam a como as coisas são. Os sentidos, 

portanto, não nos proporcionam uma fiel representação de como as coisas são, 

independente do observador que as percebe.  

A tendência humana de buscar um sentido, ao qual nos referimos 
anteriormente, manifesta-se na linguagem através da invenção e 
adoção de histórias sobre nós mesmos e o mundo. Temos defendido 
que o que somos, nossa identidade pessoal, é uma construção 
linguística, uma história que fabricamos/produzimos sobre nós 
mesmos, sobre a direção de nossas vidas no futuro, e sobre nosso 
lugar em uma comunidade e no mundo. Dissemos que, tanto o que 
nos postulamos ser, como o que postulamos que é o mundo em que 
vivemos, são construções linguísticas (EVECHERRIA, 2003, p. 28, 
livre tradução nossa)129. 

Em síntese, a aproximação enativa enfatiza que o organismo define seu próprio 

ponto de vista do mundo na dinâmica encarnada e não através de regras estáticas 

que definam tais operações (ROCCA, 2017). 

Para a corrente construtivista e, em particular, para Humberto 
Maturana e Francisco Varela (biólogos), a mente não é mais 
considerada uma substância, mas um processo, a causa é o 
conhecimento. É por isso que o pensamento construtivista torna o 
homem pensante e o único responsável por seu pensamento, seu 
conhecimento e até mesmo seu comportamento/conduta (saber não é 
ter uma representação do mundo externo, mas ação imediata 
encarnada, que implica uma disposição emocional, linguística e 

                                                           
129 Texto original: “La tendencia humana a la búsqueda de sentido a la que hemos hecho referencia 
anteriormente, se manifiesta en el lenguaje a través de la invención y adopción de historias sobre nosotros y el 
mundo. Hemos planteado que lo que somos, nuestra identidad personal, es una construcción lingüística, una 
historia que fabricamos sobre nosotros mismos, sobre la dirección de nuestras vidas en el futuro, y sobre nuestro 
lugar en una comunidad y en el mundo. Hemos dicho que, tanto lo que postulamos ser, como lo que postulamos 
que es el mundo en que vivimos, son construcciones linguísticas”  (EVECHERRIA, 2003, p. 28). 
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corporal) – (ROCCA, 2017, p. 4, livre tradução nossa)130. 

A relação cognitiva assenta-se na recuperação ou representação de 

características ambientais extrínsecas e independentes do sujeito cognitivo. Por outro 

lado, a abordagem da enação afirma que a cognição não é a representação de um 

mundo prévio por uma mente pré-existente, mas, sim, a enação de um mundo e de 

uma mente com base numa história de ações diversas realizadas pelo ser no mundo. 

Tudo isso faz crer, que se torna necessário enfatizar a experiência do corpo 

como potência criadora de sentidos, uma vez que a percepção não é uma 

representação mentalista, mas, sim, um evento existencial, de modo que os 

movimentos acompanham nosso acordo perceptivo com o mundo, como tem 

apontado Merleau-Ponty, dirigimo-nos às coisas dispostos a habitá-las com todo 

nosso ser. Nesse caso, as sensações surgem na atualização dos movimentos e cada 

objeto nos convida a produzir um gesto, não existindo, portanto, mera representação, 

mas ato criativo, emergências, interpretações das diferentes situações existenciais. 

Contudo, a análise clássica da percepção distingue os dados sensíveis e a 

significação, ao passo que a análise existencial nos permite ultrapassar as alternativas 

clássicas (NÓBREGA, 2010). 

Para Varela (1996), a cognição autônoma é fundamentalmente corporificada e 

situada, de modo que é justamente a corporificação e o contexto vivido que viabilizam 

negociar nossa ação em um mundo que não é fixo e já dado a priori. Portanto, o modo 

pelo qual o sujeito é corporificado é que define a maneira como o observador pode 

agir e ser modulado pelos eventos ambientais.  

A corporificação é um processo que se dá na história de 
acoplamentos, na recorrência dos padrões sensório-motores. A 
enação é constituição de um corpo. É no próprio conhecer que o 
sujeito cognoscente é produzido (corporificado), conjuntamente ao 
objeto conhecido. É nesse sentido que a abordagem enativa é 
caracterizada por colocar em cena a gênese da realidade cognitiva, a 
base concreta ou incorporação a partir da qual coemergem sujeito e 
mundo (SADE, 2009, p. 47). 

 Vale destacar que as teorias cognitivas enativas não isolam a cognição da 

experiência, do contexto, portanto, da incorporação do cientista cognitivo. Dessa 

                                                           

130 Texto original: “Para la corriente constructivista y en particular para Humberto Maturana y Francisco Varela 
(biólogos) la mente ya no es considerada una sustancia, sino un proceso, la causa es el conocer. Por eso el 
pensamiento constructivista hace del hombre pensante el único responsable de su pensamiento, de su 
conocimiento y hasta de su conducta (conocer no es tener una representación del mundo exterior, sino acción 
inmediata encarnada, que implica una disposición emocional, lingüística y corporal)” (ROCCA, 2017, p. 4). 
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forma, emerge a necessidade de se promover a circularidade entre Ciência e 

experiência humana (VARELA; THOMPSON; ROSCH, 1992; THOMPSON, 1996; 

VARELA; SHEAR, 1999 apud SADE, 2009). 

 A Neurofenomenologia visa recuperar esse caráter concreto e corporificado da 

cognição, na dupla dimensão: experiência e processo. Essa perspectiva parte da 

indissociabilidade entre essas dimensões e, ainda, que uma boa investigação da 

experiência orienta uma boa pesquisa cerebral. A centralidade da 

Neurofenomenologia é o processo (temporal) de corporificação da ação, isto é, 

descrever e correlacionar as alterações, tanto da experiência, quanto das respostas 

comportamentais e/ou neuronais na realização de um experimento (SADE, 2009).  

 Varela, Thompson e Rosch (2011) enfatizam as tradições orientais131 de 

meditação, no budismo, por exemplo, pois as descrições acerca da mente não estão 

divorciadas de uma ação vivida, não há, portanto, um conhecedor abstrato de uma 

experiência que seja separado da própria experiência vivida. Para a 

Neurofenomenologia as metodologias de primeira pessoa representam sua 

caracterização principal, visa-se acessar a dimensão corporificada e processual da 

experiência, o que nos permitirá no próximo capítulo fazer uso da voz em primeira 

pessoa, visto que tal seção se constitui como parte metodológica desta pesquisa que 

tem como centralidade as minhas próprias experiências vividas, caracterizando, 

portanto, uma produção de conhecimento encarnado. 

Sendo assim, diante das questões que estão postas, produzir uma pesquisa, 

do ponto de vista metodológico encarnado ou enativo, pressupõe o não 

enquadramento aos cânones das metodologias empíricas, uma vez que a realização 

                                                           

131 Esta categoria refere-se ao corpo e ao ambiente físico em termos sensoriais: os seis órgãos sensoriais e os 
objetos correspondentes a esses órgãos. Diz respeito ao olho e aos objetos visíveis, ao som e aos sons, ao nariz 
e aos cheiros, à língua e aos sabores, ao corpo e aos objetos táteis, à mente e aos pensamentos. Os órgãos 
sensoriais não aludem ao órgão externo grosseiro, mas ao mecanismo físico da percepção. O órgão mental (na 
tradição budista é discutido qual é a estrutura física) e os pensamentos são tratados como significado e seu 
objeto, porque é assim que eles se manifestam na experiência: nós percebemos nossos pensamentos com a 
mente quando percebemos um objeto visível com olhos (VARELA; THOMPSON; ROSCH, 2011, p. 89, livre 
tradução nossa). 

Texto Original: “Esta categoria alude al cuerpo y al entorno físico e n términos sensoriales: los seis órganos 
sensoriales y los objetos correspondientes a dichos órganos. Se trata del ojo y los objetos visibles, óido y los 
sonidos, la nariz y los olores, la lengua y los sabores, el cuerpo y los objetos táctiles, la mente y los pensamentos. 
Los organos sensoriales no aluden al tosco organo externo sino al mecanismo físico de percepcion. El órgano 
mental (e n la tracidion budista se debate cual estructura física es ) y los pensamientos son tratados como sentido 
y su objeto porque asi es como se manifestan e n la experiencia: percibimos nuestros pensamientos co n la mente 
tal como percibimos u n objeto visible co n los ojos” (VARELA; THOMPSON; ROSCH, 2011, p. 89) 
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concreta de pesquisas enativas tem como enfoque apresentar como a pesquisa foi 

efetivamente enatuada, isto é, como ela foi efetivamente vivida. 

Partimos do vivido da educação (teorias, conceitos, dados empíricos, 
etc. são suspensos provisoriamente). A vivência da educação é 
inseparável da vida e nos acompanha em cada passo. A experiência 
da educação nos abre a percepção de um ser humano que se 
desenvolve educando-se. A experiência da educação nos remete de 
imediato à fenomenologia genética, que revela a constituição do ser 
humano em sua formação no tempo. O ser humano revela suas 
características essenciais em formação. O ser humano está sendo. A 
educação aparece na base da antropogenética (JOSGRILBERG, 
2015, p. 9, grifo do autor). 

 Fundamentado nesses pressupostos, entendemos que é a própria consciência 

que, como linguagem simbólica, funda-se na experiência sensível e, desse modo, é a 

partir da experiência que se revelam todas as significações da linguagem, uma vez 

que é justamente ela que permite que a linguagem intencione dizer algo para nós 

(MERLEAU-PONTY, 2011). 

4.1. Do sentido sensível ao sentido significado na roda de capoeira: 
encarnação de sentidos  

Sentir o mundo é outra maneira de pensá-lo, de 

transformá-lo de sensível em inteligível. O mundo 

sensível é a tradução em termos sociais, culturais e 

pessoais de uma realidade outramente inacessível 

senão por este subterfúgio de uma percepção sensorial 

do humano inscrito em uma trama social. Ele se 

oferece ao humano como uma inesgotável virtualidade 

de significações e de sabores. 

[Le Breton] 

Este tópico enfocou a experiência sensível como fonte de significações com as 

quais o mundo é vivido, uma vez que é a partir do instante em que os humanos 

consideram as coisas como reais, elas são reais em suas consequências, dizia 

Thomas (s/d apud LE, BRETON, 2016a, p. 26). 

A percepção não é a impressão de um objeto sobre um órgão sensorial 
passivo, mas uma atividade de conhecimento diluída na evidência ou 
fruto de uma reflexão. Não é o real que os humanos percebem, mas 
imediatamente um mundo de significações. 

A lógica cartesiana que sustenta as ações educativas se fazem presentes 
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também na pedagogia da capoeira, isto é, ao contrário da Educação que prioriza os 

aspectos cognoscitivos, a pedagogia tradicional da capoeira prioriza os sentidos 

sensíveis, de modo a orientar suas ações pedagógicas para os aspectos corporais, e 

habilidades técnicas, o que não legitima a capoeira como práxis educativa e fator de 

inclusão social, uma vez que não busca fazer a passagem do sentido sensível para o 

sentido significado.  

Assim como a língua, o corpo é um provedor constante de 
significações. Frente a uma mesma realidade, indivíduos e corpos 
impregnados de cultura e história diferentes não provam as mesmas 
sensações e não decifram os mesmos dados: todos são sensíveis às 
informações que reconhecem e que reenviam ao seu sistema de 
referência própria. Suas percepções sensoriais e suas visões do 
mundo são tributárias dos simbolismos adquiridos. Semelhantemente 
à língua, o corpo projeta um filtro sobre o ambiente, ele encarna um 
sistema semiológico. A percepção não é a realidade, mas a maneira 
de senti-la (LE BRETON, 2016a, p 29). 

Com efeito, torna-se imperativo, ao propormos uma pedagogia inclusiva, uma 

práxis inclusiva da capoeira, novas propostas pedagógicas, aprendizagens ativas, 

paradigmas emergentes, que considerem a capoeira como potenciação educativa, 

portanto, social e cultural, tendo a MH como base epistemológica e a ciência 

encarnada como campo teórico-metodológico para que, dessa forma, possamos 

compreender a emergência de uma pedagogia enativa ou pedagogia encarnada 

capaz de fazer os sentidos significados emergirem a partir das experiências vividas 

de cada sujeito. 

A experiência sensorial e perceptiva do mundo se instaura na relação 
recíproca entre o sujeito e seu meio ambiente humano e ecológico. A 
educação, a identificação com as pessoas mais próximas, os jogos de 
linguagem que nomeiam os sabores, as cores, os sons, etc. 
aperfeiçoam a sensibilidade da criança e instauram sua aptidão de 
intercambiar seus ressentidos com seu entorno, fazendo-se 
compreender, relativamente, pelos membros de sua comunidade (LE 
BRETON, 2016a, p. 32, grifo nosso). 

A experiência vivida é fonte de conhecimento, uma vez que tudo que sei do 

mundo, até mesmo sobre Ciência, sei a partir de uma visão minha ou de uma 

experiência do mundo, de maneira que, sem o vivido, nem mesmo os símbolos da 

Ciência poderiam significar algo (MERLEAU-PONTY, 1999/2011). 

Na atividade de ensino e pesquisa pode-se refletir acerca da linguagem 

corporal, da racionalidade, da sensibilidade e da condição de seres encarnados, 

ancorados ao mundo no qual nos movemos e, dessa forma, nos experimentamos 
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como seres humanos, nos educando e educando a outros (NÓBREGA, 2010). 

A estesia do corpo pode ser experimentada na educação não somente 
em componentes curriculares como arte e educação física, mas em 
todos os momentos nos quais a aprendizagem faça sentido para 
professores(as) e estudantes, criando condições para que os(as) 
participantes do processo possam rever e acrescentar sentidos, criar, 
descobrir, imaginar, sentir, pensar, dizer, calar. Em todos os 
momentos nos quais o conhecimento seja carregado de subjetividade, 
nos relatos das experiências vividas, na escuta do outro. Em todos os 
momentos nos quais essas experiências são narradas, 
problematizadas, sistematizadas, mas que não sejam cristalizadas em 
conceitos e práticas estanques. Em todos os momentos nos quais a 
educação possa pensar o mundo de toda gente, privilegiando o 
diálogo entre a vida e o conhecimento (NÓBREGA, 2010, p. 14). 

Numa realidade onde predomina a lógica da racionalidade, bem como do 

individualismo e de um modo de existir racional, pensar sobre uma pedagogia 

encarnada132 pode parecer uma ideia despropositada, contraproducente. Contudo, 

uma pedagogia do sensível, abre-se para uma educação enquanto lugar da 

percepção, isto é, percepção como fonte de conhecimento humano que se desdobra 

a partir do corpo, onde o sentir, o pensar e o agir, estão integrados na percepção, no 

corpo, portanto, na materialidade sensível (Merleau-Ponty, 1997), que a partir da sua 

experiência vivida, encarnada, interpreta o percebido e configura sentidos.  

Se continuarmos considerando a racionalidade científica como o único 
modelo, será difícil, perceber que a união entre conhecimento e 
compromisso existencial, entre conhecimento e ação, entre 
conhecimento e amor, manifesta um caráter rigorosamente racional, e 
que, portanto, não é preciso deslocá-la para o campo do “irracional”, 
do emotivo e pseudorromântico, do vagamente existencial (QUINTÁS, 
2005, p.19). 

Por tudo isso, cabe assinalar que a corporeidade, enquanto campo teórico-

metodológico, considera a sensibilidade como potência de conhecimento, explicitando 

que a existência é originariamente corporal e que o corpo é, portanto, referência 

primeira de conhecimento (NÓBREGA, 2010). 

 Uma pedagogia encarnada faz uma crítica a uma pedagogia do sobrevoo, isto 

é, um pensamento desenraizado, que não leva em conta o seu vivido.  

                                                           

132 A Pedagogia Encarnada é aqui utilizada como expressão para fazer referencialidade a uma educação que se 
funda no sensível, na percepção como fonte de conhecimento a partir das experiências vividas (historicidade do 
vivido), no qual se percebe o mundo em movimento, o outro em sua ação, a realidade dinâmica, interpretando-
a subjetivamente e conferindo-lhe, assim, um sentido próprio, que não tem a ver com sentido estático, mas 
sentido em estado provisório, não-linear e perspectivado (N.A.).  
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No pensamento de Merleau-Ponty, o corpo, o gesto, o conhecimento 
sensível e os processos perceptivos são trazidos para o primeiro plano 
da reflexão. Ao invés de privilegiar a análise da consciência, enfatiza 
a corporeidade. A consideração da subjetividade encarnada, 
explicitada na noção do elemento carne, proporciona um leque de 
possibilidades para a reflexão sobre o ser humano, a vida social, os 
afetos e o conhecimento (NÓBREGA, 2010, p. 35). 

Numa incursão teórica com a perspectiva da autopoiésis dos chilenos 

Humberto Maturana e Francisco Varela, Nóbrega (2010) faz uma análise dos 

conceitos: autopoiésis, clausura operacional e acoplamento estrutural numa relação 

com a perspectiva de Merleau-Ponty. 

A autopoiésis refere-se à complexidade do ser vivo, trata-se de um 
processo recursivo caracterizado pela clausura operacional e pelo 
acoplamento estrutural. O conceito de clausura operacional não se 
restringe ao uso habitual de ausência de interação, mas caracteriza 
uma nova forma de interação mediada pela autonomia do sistema, 
pela autorreferência. O conceito de clausura mantém uma relação de 
complementariedade com o conceito de acoplamento estrutural, com 
os níveis emergentes. Assim, há um ponto de referência nas 
interações (clausura), flexível o suficiente para incorporar os 
acontecimentos (acoplamentos). Trata-se de um jogo dinâmico, 
complementar, não sendo o determinismo do ambiente nem o 
equilíbrio estático que definem as regras da organização da unidade 
vida. Ao invés de determinismo, o que há é um ponto de referência 
nas interações; a saber, a emergência. A emergência inaugura a 
natureza do fenômeno interpretativo, desde a célula até níveis de 
maior complexidade, como o corpo em movimento (NÓBREGA, 2010, 
p. 61). 

Em suma, considerar o corpo como um sistema autopoiético equivale 

reconhecê-lo como fenômeno que não se reduz à uma lógica mecanicista e linear; 

trata-se, portanto, de considerar ainda que o ser humano não é um ser determinado, 

mas uma criação permanente (NÓBREGA, 2010). 

Uma compreensão do corpo e das relações entre sujeito e objeto 
remete a uma superação das dicotomias que permearam a 
epistemologia clássica. A obra Laços de Moebius II, de Escher133, 
baseada em um conceito matemático. O efeito Moebius, demarcando 
a passagem do interior ao exterior e do exterior ao interior, demonstra 
a relatividade dos limites e a perspectiva das relações entre os 
fenômenos aparentemente opostos. O corpo se move e o movimento 
desdobra-se em diferentes sentidos. Trata-se de um continuum que 
configura a originalidade paradoxal do corpo. Aqui se coloca a 

                                                           

133 Maurits Cornelis ESCHER foi um artista gráfico holandês conhecido pelas suas xilogravuras, litografias e meios-
tons, que tendem a representar construções impossíveis, preenchimento regular do plano, explorações do 
infinito e as metamorfoses – padrões geométricos entrecruzados que se transformam, gradualmente, para 
formas completamente diferentes. Ele também era conhecido pela execução de transformações geométricas 
(isometrias) nas suas obras (ESCHER, 2018) – (N.A.). 
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tentativa de superar a posição do corpo objeto, de coisa que não toca, 
é apenas tocada (NÓBREGA, 2010, p. 65). 

A roda de capoeira na perspectiva do efeito de Moebius, nos remete a imaginar 

uma relação de não-separação entre o interior e o exterior da roda, ou seja, os corpos 

que estão dentro da roda interagem com os corpos que estão fora, e os corpos que 

estão fora interagem com os corpos que estão dentro da roda, de modo que uma 

dinâmica está co-implicada na outra. As experiências sensíveis estabelecem um 

continuum ou uma circularidade entre os agentes dentro e fora da roda. 

´Partindo dessa análsie, há dois modos de “estar fora” da roda. Há aqueles que 

estão fora da roda em atitude de apreciação, portanto, ativos do ponto de vista da 

experiência sensível da visão e do sentir; e, por outro lado, há outros que estão ativos 

do ponto de vista rítmico-cinestésico, ou seja, no manuseio dos instrumentos, 

expressando suas interpretações e sentidos pela musicalidade, pelo canto e pelas 

diferentes formas de tocar. Os que estão dentro da roda estão reagindo aos olhares, 

às expressões, bem como à sonoridade que é produzida, desse modo, a perspectiva 

do efeito do “laço de Moebius” ajuda-nos na compreensão de que não há uma 

separação, como nos impõe uma visão clássica para enxergar a realidade. 

Essa reflexão torna-se relevante, na medida em que se compreende que o 

“estar fora” da roda não pressupõe estar à parte do processo, ao contrário, pela via 

da compreensão da perspectiva enativa, pode-se entender que aqueles que “estão 

fora” estão ativos pela percepção, isto é, pela experiência sensível da apreciação, do 

ver e sentir, mas também pelo enatuar, isto é, interpretar, imaginar e imputar sentidos.  

De todo modo, a partir desta análise, podemos ampliar sentidos políticos, 

sociais, ecológicos, na medida em que de modo contrário à visão clássica da 

realidade, que separa as partes, a ideia do “laço de Moebius” conflui, apenas para 

citar um de alguns exemplos das novas concepções fractais da realidade, com a 

perspectiva da noção de ordem implicada de Bohm (2011), o que pode contribuir para 

um novo modo de olhar para os processos e para os fenômenos.  

De um modo geral, a percepção pode ser compreendida como 
qualquer atividade cognitiva, não se distinguindo do pensamento. De 
modo mais restrito, refere-se ao conhecimento empírico dos objetos e, 
num sentido ainda mais restrito ou técnico, está relacionada com a 
interpretação dos estímulos sensoriais (NÓBREGA, 2010, p. 68). 

No entanto, o percebido é paradoxal, é ao mesmo tempo imanência e 

transcendência, mas o percebido não é estranho, todavia, comporta sempre um além 
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do que está imediatamente dado (NÓBREGA, 2010) 

A percepção consiste em ação guiada pela percepção, e estruturas 
cognitivas emergem dos modelos sensoriais-motores recorrentes que 
permitem que a ação seja guiada pela percepção. Sintetizamos essa 
abordagem dizendo que cognição não é representação, mas ação 
corporizada, e que o mundo que conectamos não é pré-dado, mas é 
encenado através de nossa história de acoplamento estrutural 
(VARELA; THOMPSON; ROSCH, 2011, p. 233, grifo do autor, livre 
tradução nossa)134. 

Com efeito, a percepção não é simplesmente uma representação desdobrada 

da ordenação dos dados sensíveis, mas uma interpretação que envolve o jogo 

dinâmico do organismo com o meio, a sua própria história e sua a cultura (NÓBREGA, 

2010). 

A abordagem enativa afirma que: A percepção não consiste em tratar 
com um mundo previamente definido (apreensão); baseia-se na 
regulação perceptiva da ação em um mundo que é inseparável de 
nossas capacidades sensório-motoras [...]. Estruturas cognitivas 
superiores também emergem dos padrões recorrentes de ações 
perceptivamente guiadas. Portanto, a cognição não é formada por 
representações, mas por ações de assimilação. O que significa essa 
assimilação? Significa basicamente que a cognição depende dos tipos 
de experiência que derivam da existência de um corpo com muitas 
capacidades sensório-motoras. Essas capacidades sensório-motoras 
individuais também estão inseridas em um contexto cultural e biológico 
mais amplo (VARELA, 1996, apud ROCCA, 2017, p.11, grifo do autor, 
livre tradução nossa)135. 

Além disso, vale destacar que, quando nos movimentamos, há uma 

circularidade entre os acontecimentos que envolvem o meio e os acontecimentos em 

relação ao corpo, ocorrendo, portanto, a emergência da aprendizagem, isto é, uma 

nova interpretação destes acontecimentos (NÓBREGA, 2010). 

                                                           

134 Texto original: “La percepcion consiste e n la accion guiada por la percepcion, y que las estructuras cognitivas 
emergem de os modelos sensório-motrices recurrentes que permiten que la accion sea guiada por la percepcion. 
Sintetizamos este enfoque diciendo que la cognicion no es representacion sino accion coporizada, y que el mundo 
que conecemos no es pre-dado, sino que se enactua a traves de nuestra historia de acoplamento estrucural” 
(VARELA; THOMPSON; ROSCH, 2011, p. 233). 

135 Texto original: “El abordaje enactivo afirma que: La percepción no consiste en tratar con un mundo 
previamente definido (aprehensión); ella se basa antes en la regulación perceptiva de la acción en un mundo que 
es inseparable de nuestras capacidades sensorio–motoras [...]. Las estructuras cognitivas superiores emergen 
también de los esquemas recurrentes de acciones perceptivamente guiadas. Por ello, la cognición no está 
formada por representaciones, sino por acciones de asimilación. ¿Qué significa esa asimilación? Significa 
básicamente que La cognición depende de los tipos de experiencia que derivan de la existencia de un cuerpo con 
muchas capacidades sensorio–motoras; estas capacidades sensório-motoras individuales se encuentran también 
insertadas en un contexto cultural y biológico más amplio” (VARELA, 1996, apud ROCCA, 2017, p.11, grifo do 
autor). 
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Liberdade não é equivalente a viver em um mundo cotidiano sob a 
condição/condicionamento de ignorância e confusão; é viver e atuar 
em um mundo cotidiano com uma consciência alerta. Liberdade não 
significa fugir do mundo; significa a transformação de nosso modo de 
ser, nosso modo de corporização, dentro do mundo vivido (VARELA; 
THOMPSON; ROSCH, 2011, p.270, grifo nosso, livre tradução 
nossa)136. 

Os movimentos tornam-se “automáticos”, ou incorporam-se na medida em que 

são aprendidos, e não é mais preciso pensar sobre como os realizaremos. O corpo 

sabe. Todavia, cabe acentuar que não é possível realizar dois movimentos idênticos, 

visto que mesmo sem darmos conta, o corpo e sua estrutura perceptiva (sensório-

motora) estão o tempo todo se organizando ou se auto-organizando, produzindo 

novas possibilidades de intepretações para o movimento, novas emergências 

enquanto microprocessos. No tocante ao macroprocesso, aos olhos do observador, 

parece não haver diferenças, mas no campo do micro há irremediavelmente novas 

emergências (outras hermenêuticas), portanto, tudo se renova continuamente 

(NÓBREGA, 2010). Ação e pensamento não são fenômenos que se processam 

separadamente, vejamos, portanto, o exemplo de Merleau-Ponty em uma das suas 

aulas em Sorbonne137. 

À vista disso, o exemplo denota que o sentir e o compreender constituem-se 

num mesmo ato de significação, possíveis pela condição corporal e pelo 

acontecimento do gesto, cuja estesia (o sensível) inaugura a possibilidade de uma 

cognição que emerge do corpo e de seus aspectos biológicos, afetivos, sociais, 

históricos. Desse modo, a compreensão de percepção e cognição é emergente para 

que se possa redimensionar o processo cognoscitivo, o ato de conhecer, 

relacionando-o, portanto, à experiência vivida, ao corpo e aos sentidos que a 

sensorialidade e a historicidade recursivamente estão criando (NÓBREGA, 2010). 

O caminho que escolhermos, pois, dependerá do nosso grau de 
interesse em permanecer perto da realidade biológica, talvez a 
expensas de aplicações técnicas imediatas. É sempre possível, por 
certo, definir um domínio fixo dentro do qual um sistema conexionista 

                                                           

136 Texto original: “La libertad no equivale a vivir en mundo cotidiano bajo el condicionameinto de la ignorância 
y la confusion; es vivir y actuar en el mundo cotidiano con una consciência alerta. La libertad no significa escapar 
del mundo; significa la transformacion de nuestro modo de ser, nuestro modo de corporizacion, dentro del mundo 
vivido” (VARELA; THOMPSON; ROSCH, 2011, p. 270). 

137 Trata-se do jogo de tênis ou de qualquer outro esporte, é preciso levar em consideração uma quantidade de 
dados: vento, velocidade da bola, posição do adversário, natureza do campo, momento da partida. O corpo faz 
prova de inteligência diante das situações inteiramente novas, o gesto resolve um problema que não foi colocado 
pela inteligência e cujos elementos são infinitamente numerosos (MERLEAU-PONTY, 1968).  
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pode funcionar, mas esse enfoque obscurece os tópicos profundos 
sobre a incorporação biológica da cognição, tão central para o 
programa enativo. Assim como o conexismo nasceu do cognitivismo, 
inspirado por um contato mais próximo com o cérebro, o programa 
enativo avança mais um passo na mesma direção para abranger a 
temporalidade da cognição como história vivida, no nível do indivíduo 
(ontogenia), das espécies (evolução) e dos modelos sociais (cultura) 
(VARELA, THOMPSON, ROSCH, 2011, p. 247, grifo nosso, livre 
tradução nossa)138. 

 Corpo, afeto e linguagem são organizadores da nossa condição humana, de 

nosso encantamento sensorial e histórico na infinita tarefa de imprimir sentidos aos 

acontecimentos139. Nesta comunicação, vale destacar um trecho da obra de Helen 

Keller – “O mundo donde vivo” (2012):  

Há mãos que ferem de alegria quando pegam as suas. Outros, cheios 
de vida, pulsam e dilatam. Muitas pessoas estranhas tomaram minha 
mão na delas com tanto amor e alegria como se fosse de um ente 
querido, talvez de uma irmã que não é vista há muito tempo. Outros 
me oferecem a mão com desconfiança, mesmo com medo de 
possíveis danos. Tais pessoas educadamente dão apenas as pontas 
dos seus dedos, que se retraem assim que tocam as minhas, ou 
mentalmente desejam não ser forçadas a tocar uma mão cujos 
"valores estão adormecidos". Isso só me revela um espírito afetado e 
um orgulho desagradável, juntamente com pouca desconfiança; em 
uma palavra, o oposto do que acontece com as mãos daqueles que 
possuem um temperamento generoso e afetuoso. A maneira como 
alguns oferecem a mão faz-me pensar em acidentes ou mortes súbitas 
(KELLER, 2012, p. 10)140 

 A própria linguagem só se faz completa ao nosso corpo, a nossa história. 

Quando um cego ouve a palavra, “veja”, a palavra não o leva a uma ação, uma vez 

                                                           

138 Texto original: “El caminho que escojamos, pues, dependera de nuestro grado de interes en permanecer cerca 
de la realidad biológica, tal vez a expensas de aplicaciones técnicas inmediatas. Siempre es posible, por certo, 
definir un domínio fijo dentro del cual puede funcionar u n sistema conexionista, pero este enfoque oscurece los 
profundos tópicos acerca de la corporizacion biológica de la congnicion, tan centrales en el programa enactivo. 
Asi como el conexionismo nacio del cognitivismo, inspirado por un contacto mas próximo con el cérebro, el 
programa enactivo avanza un paso mas en la misma direcion para abarcar la temporalidade de la cognicion como 
historia vivida, en el nível del individuo (ontogenia), de la espécie (evolucion) y de los modelos sociales (cultura)”  
(VARELA; THOMPSON; ROSCH, 2011, p. 247). 

139 O sentido do gesto não é dado, mas compreendido, quer dizer, retomado por um ato do espectador 
(MERLEAU-PONTY, 1999/2011). 

140 Texto original: “Hay manos que bullen de gozo al asir las vuestras. Otras, rebosantes de vida, palpitan y se 
dilatan. Muchas personas extrañas han tomado mi mano entre las suyas con tanto amor y gozo como si fuera la 
de un ser querido, tal vez la de una hermana a quien no se ha visto en mucho tiempo. Otros me ofrecen la mano 
con recelo, hasta con temor de un posible daño. Dichas personas, dan cortésmente sólo la punta de los dedos, 
que se retraen sobre sí mismos apenas roza los míos, o mentalmente desean no verse obligados de nuevo a tocar 
una mano cuyo "valores está dormido". Esto sólo me revela un espíritu remilgado y un orgullo desagradable unido 
a no poca suspicacia; enuna palabra, todo lo contrario de lo que ocurre con las manos de quienes poseen un 
temperamento pródigo y afectuoso. La manera con que algunos ofrecen la mano me hace pensar en accidentes 
o en muertes repentinas” (KELLER, 2012, p. 10). 
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que não pode ver, portanto, a palavra se completa na ação, na sua significação, na 

sua possibilidade de integrar o meu projeto existencial, portanto, há na palavra um 

sentido ontológico. 

As pessoas dissimulam com seus rostos, mas não com as mãos. 
Quando o espírito está abatido ou desencorajado, a mão permanece 
passiva e, então, há um grande relaxamento de todos os músculos; 
eles ficam tensos apenas quando a mente está excitada ou com um 
coração alegre; mas, além de tudo isso, certas qualidades persistem 
revelando nas mãos, apesar da marcha do tempo (KELLER, 2012, 
p.11, livre tradução nossa) 141. 

Os sentidos sensíveis não operam numa perspectiva empirista, ou seja, 

sentidos como forma de conexão com o mundo de forma mecânica, como se o ser 

humano fosse passivo diante do mundo, apenas internalizando-o, mas que a partir de 

nossa imaginação, história de vida, o interpretamos.  

Em seus momentos criativos mais culminantes, o grande poeta 
também faz com que o grande músico pare de usar esses 
instrumentos imperfeitos que são a audição e a visão. Eles se 
desprendem dessas amarras, que se tornam seus sentidos, e 
ascendem, nos poderosos salões do espírito, além das colinas 
brumosas e através dos vales ensombrecidos, para penetrar nas 
regiões do intelecto, da música e da luz (KELLER, 2012, p. 30, livre 
tradução nossa)142. 

Isso nos faz crer, que na perspectiva da construção dos sentidos, tão 

importante quanto aprender a técnica da capoeira para aplicá-la na roda, é apreender 

sentidos, ensinamentos da capoeira para aplicar na roda da vida. Aqui a capoeira 

entra como um mover-se para a vida. Assume outros sentidos para além do jogo. A 

capoeira traz na sua essência alguns elementos originários que podem ser entendidos 

como tradições essenciais ou originárias da capoeira, que é transmitida oralidade  

Dentre esses elementos educativos originários, nas tradições da capoeira, 

temos o respeito pelo outro, o cumprimento antes e depois do jogo, o olhar constante 

e ininterrupto durante todo o diálogo corporal ou jogo-narrativo, a atenção e o cuidado 

para com a integridade corporal do outro, o controle emocional e, especialmente, a 

                                                           

141 Texto original: “La gente disimula con el rostro, pero no con la mano. Cuando el espíritu está abatido o 
desanimado, la mano permanece pasiva, y, entonces, se produce un gran relajamiento de todos los músculos; 
éstos se ponen tensos únicamente cuando la mente está excitada o con el corazón gozoso; pero aparte de todo 
esto ciertas cualidades persisten reveladoras en las manos, a pesar de la marcha del tempo” ( KELLER, 2012, p. 
11). 

142 Texto original: “En sus momentos creadores más culminantes, lo mismo el gran poeta que el gran músico deja 
de usar esos instrumentos imperfectos que son el oído y la vista. Se desprenden de esas amarras, que vienen a 
ser sus sentidos, y ascienden, en las poderosas salas del espíritu, más allá de las colin” (KELLER, 2012, p. 30). 
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emersão de valores como humildade, coragem e autoconfiança. 

Defender a educação de um corpo que se expressa com liberdade é tarefa de 

educadores e educadoras, que têm como conteúdo a expressão do corpo que se 

manifesta nos mais diferentes sentidos que a capoeira pode assumir, o jogo-dança-

luta, expressões ludomotrícias, entre outros sentidos. 

É com o corpo que nos movimentamos, sentimos, pensamos, desejamos, 

criamos, tocamos, amamos, sofremos, reivindicamos, enfim, é com o corpo que 

expressamos o que somos e percebemos o outro na roda (ARRUDA, 2014). 

Com relação à capoeira, nossa perspectiva acena para uma educação da 

liberdade do corpo, onde cada um possa expressar sua intencionalidade, os seus 

sentimentos e desejos. Todavia, expressão e liberdade dentro de contingências 

individuais e corporais, sem as determinações disciplinares do corpo pelos padrões 

estabelecidos, sem a lógica da competição e a derrota do outro como sentido a ser 

alcançado e, sobretudo, que cada um de forma consciente reconheça em seu corpo 

a representação de um corpo vivo, ativo, criativo, autônomo, belo, artístico, poético, 

solidário, alegre, político, e que possa expressar o corpo para amar, compreender, 

doar, experimentar, criar, fazer, sentir prazer, se libertar, enfim viver plenamente esse 

corpo. 

Nesse contexto, tomemos a aprendizagem de enfoque humanista como 

pressuposto importante em nossas análises, pois trata-se de uma abordagem que 

considera o ser humano por inteiro, não atua apenas na cognição, envolve outras 

áreas do desenvolvimento humano, uma vez que entende que a experiência do 

aprender não é só do pescoço para cima, “[...] é um tipo de aprendizagem em nível 

visceral, profunda e impregnante” (ROGERS, 1973, p. 164). 

No entanto, vale mais uma vez reiterar que a aprendizagem na visão 
humanista, se dá efetivamente a partir de um ambiente adequado, e 
propiciador de um desenvolvimento da autogênese, portanto, facilitar, 
potencializar, permitir a liberdade de expressões, são condições 
indispensáveis para consolidar o processo de aprendizagem 
significativa (ROGERS, 1973 apud ARRUDA, 2014, p. 41). 

Diante de tal situação, cabe-nos compreender que a aprendizagem ocorre 

numa relação com a pessoa e não sobre a pessoa. Para Rogers e Wood (1983, p. 13, 

grifo do autor)  facilitar a expressão de sentimento, potencializar a pessoa, é  liberar o  

“[...] indivíduo para uma escolha autônoma, resulta em mais aprendizagem, mais 

produtividade, mais criatividade, do que resulta do exercício de poder sobre a pessoa”. 

Em face da discussão apresentada, vale trazer a perspectiva de encontro de Quintás, 
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para o autor: 

Essas exigências do encontro [...] encerram para nós um alto valor, na 
medida em que permitem realizar diversos modos de encontro e são 
oportunidades para desenvolvermos nossa personalidade. Possui 
valor para nós aquilo que nos ajuda a “ser mais”, a crescer como 
pessoas (QUINTÁS, 2005, p. 29). 

Diante das questões até aqui discutidas, cabe retomar acerca da “pedagogia da 

circularidade”, já discutida nesta pesquisa em capítulos anteriores, uma vez que esta 

traz uma análise crítica aos processos educativos que se desdobram em processos 

autoritários. Então, vejamos: A noção de circularidade está presente na capoeira. A 

roda, que representa a cosmovisão africana, está na capoeira não apenas como um 

espaço destituído de sentido, mera representação espacial ou apenas como 

delimitação espacial para posicionar os corpos, mas, para expressar, simbolicamente, 

uma pedagogia da circularidade-continuidade, isto é, um círculo onde todos se veem, 

e não há quem esteja em posição que não veja e não seja visto e, ainda, é o lugar 

onde se dá a circularidade de funções, desconstrói-se, desse modo, a ideia de uma 

função-tarefa fixa e inalterável. Em vista disso, podemos pensar a roda como lugar 

onde ondes aprendem e ensinam ao mesmo tempo, tornando, assim, um lugar 

humanizador e libertador, pois: 

[...] Libertar é humanizar, oprimir é desumanizar. Humanizar é dominar 
a realidade, desumanizar é ser dominado por ela. A condição de 
liberdade tem como oposto complementar a condição de opressão, é 
nessa relação dialética que estrutura-se o pensamento freireano. A 
educação como processo de conscientização é uma viabilização da 
liberdade, enquanto que a alienação é um pressuposto da última (BACH 

JUNIOR; STOLTZ, 2013, p. 55). 

 Além disso, a partir das discussões que se fizeram neste capítulo, buscamos 

apresentar, não apenas as questões inerentes a uma pedagogia encarnada, ativa, 

uma pedagogia como desdobramento de encontros e, nesse sentido, uma pedagogia 

humanizadora, mas, também, compreender que a proposta sobre metodologias de 

primeira pessoa, como toda atividade de conhecimento, não é apenas epistemológica, 

mas, rigorosamente, uma atividade de conhecimento de fundo ontológico, de modo 

que essas metodologias de primeira pessoa também são elas próprias uma 

experiência vivida, portanto, enativas. 

 Sendo assim, a partir do próximo capitulo, considerando a perspectiva metodológica 

da respectiva seção, passamos a fazer uso da voz em primeira pessoa do singular, uma vez 

que o capítulo enfoca minhas experiências vividas com a capoeira em relação ao corpodown.  
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CAPÍTULO V 

 

MOTRICIDADE HUMANA E METODOLOGIA DA CIÊNCIA 

ENCARNADA: UMA EXPERIÊNCIA VIVIDA COM O DOWN NA 

CAPOEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carybé 

Mientras más hablamos sobre nuestras experiencias, o sobre la 

experiencia de hablar sobre nuestras experiencias, más 

reflexivos nos hacemos (ECHEVERRIA, 2003, p. 203) 
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5.1. Narrativa autobiográfica: experiências vividas com a Capoeira Angola e 

Regional 

 

O filósofo português Manuel Sérgio idealizador da Ciência da Motricidade 

Humana, a partir da perspectiva integrativa de Edgar Morin, percebeu a complexidade 

da rede de interações que constitui o humano e, nesse sentido, passou a considerar 

a natureza multidimensional de tudo o que existe e de tudo aquilo que é tecido em 

conjunto, resultando, portanto, no que designou como Método Integrativo143. Desse 

modo, a preocupação em desenvolver um método integrativo pautou-se na 

perspectiva da criação de um pensamento complexo e multidimensional, tendo em 

vista o nascimento de um novo modelo de saber, sendo esse rearticulado, sistêmico, 

reticular e complexo (FEITOSA, 2010). 

 Com efeito, no tocante as questões de natureza metodológica, vale salientar 

que Manuel Sérgio defende para a Motricidade Humana a possibilidade de um método 

integrativo, tendo em vista que o mesmo chama atenção para a complexidade dos 

fenômenos humanos cuja compreensão são necessários os recursos de todos os 

métodos existentes, reconhecendo-os, portanto, como insuficientes para a difícil tarefa 

da compreensão humana (FEITOSA, 1993).  

Nesse sentido, considerando a complexidade humana e, ainda, a necessidade 

de se produzir perspectivas metodológicas que melhor se adequem as características 

dos sujeitos pesquisados, a natureza da problematização inicialmente apresentada e, 

ainda, os procedimentos metodológicos que permitam interpretar os dados coletados, 

torna-se emergente, portanto, que se abram novas possibilidades metodológicas. 

Feyerabend ao definir a ciência como um empreendimento 
essencialmente anárquico rejeitou todos os procedimentos científicos 
pautados em modelos universais ou de tradições rígidas, pois acredita 
na promoção da liberdade, pela qual os cientistas devem estar abertos 
a todas as atividades de criação e de transformação do conhecimento. 
Em seu livro Contra o Método, publicado pela primeira vez em 1975, 
afirma que: opõem-se a qualquer tipo de restrição e exigem que seja 
permitido ao indivíduo desenvolver-se livremente, sem o entrave de leis, 
deveres ou obrigações (FEYERABEND, 1993, p. 27, grifo nosso). 

 

                                                           
143 Método Integrativo: Fruto de convergência de métodos, os mais díspares. Tais como o método histórico, o 

método biológico, o método fenomenológico, o método sociológico, o método psicológico e o psicanalítico, o 

método dialético e o método estrutural. Enfim, a compreensão e a explicação (SÉRGIO, 2003, p. 48). 
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Por conseguinte, compreendo que um aspecto básico, mas de relevância para 

aqueles que se lançam no âmbito das atividades de investigação é justamente a 

capacidade de produzir um conhecimento emergente a respeito de uma determinada 

área, isto é, que as pesquisas devem avançar para além daquilo que já se sabe a 

respeito de um dado conhecimento ou de um fenômeno (FEITOSA, 2010). 

O ato de pesquisar se pauta na busca daquilo que não se sabe, mas 
que é preciso saber acerca de um fenômeno. Pesquisar é ação 
permanente e inacabada da ciência na pergunta e na descoberta da 
realidade. É uma atividade de aproximação sucessiva da realidade que 
nunca se esgota, fazendo uma combinação particular entre teoria e 
dados (MINAYO, 1996, p. 23). 

De qualquer modo, parece-me conveniente analisar que “pesquisar é inquirir 

com diligência, tendo em vista alcançar um processo crítico de reconstrução e de 

produção permanente de um dado saber” (FEITOSA, 2010, p. 382) 

A convicção e o racionalismo da ciência, ao longo do seu percurso 
histórico, ensinaram-nos que as atividades de pesquisa devem 
apresentar precisamente três requisitos fundamentais: primeiro, a 
existência de uma pergunta a que se deseja e se pretende responder, 
ou seja, uma questão-problema que ainda não está resolvida; segundo, 
um procedimento metodológico, elaboração e descrição de um 
processo, conjunto de passos, capazes de fornecer informações para 
responder à questão-problema identificada e, também, a indicação do 
grau de confiança da resposta obtida e a sua resistência a falseamentos 
(KÖCHE, 1999; RUDIO, 2000; e POPPER, 2003 apud FEITOSA, 2010, 
p. 382, grifo nosso). 

 Sendo assim, esses três requisitos compõem um processo que, 

irrefutavelmente, se apresentam permeado e, ao mesmo tempo, influenciado por um 

quadro específico de referencial teórico, isto é, posso dizer que o pesquisador ao 

apropriar-se de uma determinada temática de investigação, relaciona-a com sua 

concepção de mundo e, portanto, insere-a num referencial metodológico condizente 

com a suas concepções que operam como uma espécie de lente, no qual observa e, 

ao observar interpreta e, assim, faz a leitura do fenômeno pesquisado (FEITOSA, 

2010).  

 Ao que tudo indica, a partir das questões metodológicas apresentadas, 

compreendemos que a primeira questão refere-se a questão-problema, ou seja: a 

roda de capoeira se constitui como lugar de construção de sentidos para o 

corpodown? e, ainda, é possível, a partir de uma fenomenologia, compreender os 

sentidos gerados a partir de uma hermenêutica dos gestos? 
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A outra questão está relacionada aos processos metodológicos constituídos 

nesta pesquisa, isto é, a minha narrativa autobiográfica para descrever minha relação 

com a pedagogia da capoeira (angola e regional), com os sujeitos da pesquisa, bem 

como a construção de uma Matriz Compreensiva Fenomenológica Hermenêutica 

(doravante MCFH) que se desdobra em três Núcleos de Significação (doravante NS): 

[1]. Características motrícias e rítmico-musicais; [2]. Memória, imaginação e 

linguagem; [3]. Afeição, estado de abertura e plenitude do ser.  

E, assim, uma vez comparadas à base das discussões que fundamentam esta 

pesquisa, as narrativas das mães das crianças e adolescentes com SD, com a 

indicação do grau de confiança da resposta obtida e a sua resistência a falseamentos, 

configuram-se na interpretação de uma realidade que não é uma reprodução do 

mundo externo, mas a leitura que emerge de uma subjetividade, uma leitura 

encarnada do mundo 

Em face dessas considerações, vale salientar que “as decisões metodológicas 

são pura decorrência do problema formulado e este só se explica devidamente em 

relação ao referencial teórico que deu origem a ele” (LUNA, 1989. p. 32). 

 Ao escolhermos a MH como percurso metodológico, a minha experiência vivida 

se entrelaça com os pressupostos teóricos configurando substrato integrante deste 

capitulo que tem como escopo a discussão teórico-metodológica. Portanto, cabe 

ressaltar que à luz do meu enraizamento histórico, isto é, das minhas narrativas 

vividas com a capoeira, estas indicam precisamente a coerência com o fundo 

metodológico desta pesquisa, a ciência encarnada. O método fenomenológico 

pressupõe, antes de tudo, atitude de envolvimento com o mundo da experiência 

vivida, em busca do alargamento de horizontes de compreensão e, de modo diferente 

das pesquisas de natureza empírica, não busca comprovações, nem tampouco, 

instrumentos metodológicos que expressam mensurações ou quantificações. 

 Cabe frisar, que o retorno as minhas experiências, a memória e a narrativa 

como fonte de conhecimento, pressupõe transcender uma produção que se reduz a 

um mero repertório de informações ou ao pensamento de sobrevoo transfigurando as 

coisas do mundo e do corpo em objetos desenraizados de uma experiência vivida, 

encarnada 144  

                                                           
144 Certamente será preciso investigar o excesso e a espessura dos sentidos na textura dos acontecimentos, tarefa 
para qual o historiador possui a familiaridade e as ferramentas necessárias. Como consequência, o conhecimento 
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Esta posição não é uma representação mental do mundo, mas 
envolvimento que permite a experiência, a reflexão, a interpretação, a 
imputação de sentidos. Ao colocar a experiência vivida como referência 
para qualquer sistematização teórica, a fenomenologia rompe com o 
principal postulado da modernidade: o racionalismo. O predomínio da 
razão excludente, linear, é substituído radicalmente pelo mundo vivido, 
englobando o refletido e o irrefletido, a razão e a não-razão, o visível e 
o invisível (NÓBREGA, 2010, p. 38). 

 A fenomenologia trata da experiência originária, e no caso da linguagem, a 

fenomenologia interessa-se especialmente pela linguagem vivida, enquanto 

experiência do próprio corpo. Em Merleau-Ponty (2011) vale o eu, primeira pessoa, 

narrar minhas próprias experiências de abertura ao mundo e dos elementos vividos 

nessas relações originárias e na sua formação no tempo. 

Com efeito, considerando as características e a importância da narrativa, é 

possível presumir que temos como dados de uma pesquisa conteúdos autobiográficos 

espontâneos, uma versão longitudinal do si-mesmo; característica universal das 

narrativas, além de serem, ao mesmo tempo, expressões de forças sociais e 

históricas. As pessoas transformam suas experiências no mundo em narrativas, então 

isso não poderia ser negligenciado nas pesquisas em psicologia cognitiva. De acordo 

com Bruner (2001), vivemos a maior parte das nossas vidas em um mundo que é 

construído e que obedece às regras e aos recursos da narrativa.  

Em face de tudo isso, e admitindo-se o papel fundante da linguagem para o 

pensamento, a mente se torna social. Então, cabe identificar as histórias vividas como 

via de compreensão da condição humana. Vale considerar que a resistência à 

narratividade em função da legitimação de modelos redutores de cientificismo está, 

gradativamente, cedendo à compreensão de que a verdade histórica tanto é inerente 

ao conhecimento narrativo como do chamado conhecimento objetivo, de maneira que 

há mais, na ciência da história, do que jamais imaginaram os métodos empírico-

métricos. (KEARNEY, 2012) 

 Diante dos pressupostos teóricos apresentados, cabe-me, então, discorrer 

sobre as minhas experiências 145 com o down na capoeira. Essa história tem início na 

                                                           
sobre o corpo não deve ser reduzido ao processamento de informações ou ao pensamento de sobrevoo que 
transforma as coisas do mundo e do corpo em objetos em geral (NÓBREGA, 2010, p. 102, grifo nosso) 
145 É a experiência (...) ainda muda que se trata de levar às expressões pura de seu próprio sentido. As essências 

de Husserl devem trazer consigo todas as relações vivas da experiência, assim como a rede traz do fundo do mar 

os peixes e as algas palpitantes (MERLEAU-POUNTY, 2011, p. 12). 
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Universidade Metodista de São Paulo em 2003 no Projeto Vida146 (2002 a 2008), 

vinculado ao Núcleo de Formação Cidadã pela disciplina eletiva Capoeira: Corpo, 

expressão e liberdade, e ao curso de Educação Física. 

O mundo fenomenológico é não o ser puro, mas o sentido que transparece na 

intersecção de minhas experiências, e na intersecção de minhas experiências 

com aquelas do outro, pela engrenagem de umas as outras; ele é portanto 

inseparável da subjetividade e da intersubjetividade que formam sua unidade 

pela retomada de minhas experiências passadas em minhas experiências 

presentes, da experiência do outro na minha (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 18) 

 Inicialmente, cabe a lembrança 147 de que se tratava de um imenso desafio que 

se colocava diante de mim, pois era a minha primeira experiência com o down. Sendo 

assim, de posse da formação em Educação Física, lancei mão dos conhecimentos da 

psicomotricidade 148 para desenvolver o processo de aprendizagem da capoeira. 

 Como já dito, os desafios eram imensos, as respostas corporais não 

correspondiam ao que eu esperava, não apenas acerca da condição gestual da 

capoeira, mas nas suas mais abrangentes formas de se movimentar, como andar, 

                                                           
146 O Projeto Vida é um projeto de extensão desenvolvido na Universidade Metodista de São Paulo com 
o  objetivo de  apoiar pessoas com diversos tipos de deficiências, fazendo com que haja integração por meio de 
atividades esportivas, culturais e artísticas. Foi criado em 2002, a partir de uma idéia de montagem de um time 
de basquete em cadeira de rodas, sendo credenciado, em 2004, como projeto de extensão da Universidade 
Metodista de São Paulo. 

147 Nesta interpretação, no entanto, falta algo importante. O que falta é o reconhecimento de que a pessoa 
experimenta-se como uma unidade, porque vive como uma unidade de experiência. Isso conduz-nos ao 
fenômeno da subjetividade. A mesma recursividade da linguagem, essa capacidade que volta a linguagem para 
si mesma, que nos permite não apenas viver o presente na linguagem, mas também recordar o passado. Devido 
ao fato de que somos seres linguísticos, os seres humanos são animais com memória. Nossa memória humana é 
uma memória linguística. Quaisquer que sejam os modos de conexão dos outros animais com o passado, eles 
não têm como se relacionar com suas experiências passadas através da linguagem. A memória, como a 
conhecemos, é um fenômeno humano” (ECHEVERRÍA, 2003, p. 204).  
 

Texto original: “A esta interpretación le falta, sin embargo, algo importante. Lo que falta es el reconocimiento de 
que la persona se experimenta como unidad debido a que se vive como una unidad de experiencia. Ello nos 
conduce al fenómeno de la subjetividad. La misma recursividad del lenguaje, esta capacidad que vuelca el 
lenguaje hacia sí mismo, nos permite no solamente vivir el presente en el lenguaje, sino también recordar el 
pasado. Debido a que somos seres lingüísticos, los seres humanos somos animales con memoria. Nuestra 
memoria humana es una memoria lingüística. Cualesquiera sean las maneras que tengan los demás animales de 
conectarse con su pasado, ellos no tienen cómo relacionarse con sus experiencias pasadas por medio del lenguaje. 
La memoria, tal como nosotros la conocemos, es un fenómeno human” (ECHEVERRIA, 2003, p. 204). 
 

148 De acordo com as definições propostas pela Associação Brasileira de Psicomotriciade A Psicomotricidade 
baseia-se em uma concepção unificada da pessoa, que inclui as interações cognitivas, sensoriomotoras e 
psíquicas na compreensão das capacidades de ser e de expressar-se, a partir do movimento, em um contexto 
psicossocial. Ela se constitui por um conjunto de conhecimentos psicológicos, fisiológicos, antropológicos e 
relacionais que permitem, utilizando o corpo como mediador, abordar o ato motor humano com o intento de 
favorecer a integração deste sujeito consigo e com o mundo dos objetos e outros sujeitos. Cf. Associação 
Brasileira de Psicomotriciade. Disponível em: < http://psicomotricidade.com.br/sobre/o-que-e-
psicomotricidade>. Acesso em: 26 nov. 2016.  

http://psicomotricidade.com.br/sobre/o-que-e-psicomotricidade
http://psicomotricidade.com.br/sobre/o-que-e-psicomotricidade
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correr, saltar, etc. As atividades ludomotrícias 149 se colocavam como vivências para 

uma melhor compreensão do corpodown e, portanto, da sua motricidade. Atividades 

com cordas, bexigas, bambolês, jogos e as dinâmicas culturais, como maculelê, 

samba de roda, puxada de rede e com a própria capoeira permitiam, aos poucos, 

compreender como operava a “motricidade down”. Diante dessas circunstâncias, 

nesse processo de construção, fui percebendo que na roda da capoeira havia uma 

expressão de autenticidade, autonomia na gestualização, liberdade de expressão e, 

especialmente, motricidade, isto é, movimento com sentidos. 

 A partir destas primeiras análises, eu intuía de que estavam, de alguma 

maneira, construindo e ampliando sentidos na capoeira que não se expressavam em 

palavras, mas em linguagem corporal. 

 Há de se considerar, que eu percebia alterações nas suas expressões faciais 

conforme introduzíamos a musicalidade da capoeira, cantos e ritmos produzidos pelos 

instrumentos de percussão acompanhados pelo berimbau. Acompanhavam com 

palmas e emitiam sons, numa tentativa de responder os cantos e, ainda, gostavam de 

entrar na roda para jogar. A partir destes tímidos avanços e, em especial, de fazê-los 

perceber sentido na capoeira, restava-me outro desafio, qual a metodologia a ser 

usada no processo de aprendizagem do down na capoeira? 

 Continuei com a utilização das cordas, jogos e brincadeiras, cantigas de roda 

enquanto uma “práxis ludomotrícia”, para desenvolver a motricidade do down. 

Introduzi a capoeira angola no processo de controle do corpo, movimentos em 

diferentes posições (em cima, em baixo, lado direito e esquerdo, frente e atrás), bem 

como, aspectos psicomotores como noção espaço-temporal, lateralidade, equilíbrio, 

ritmo e coordenação motora. Já a capoeira regional como processo para desenvolver 

movimentos mais rápidos, exigindo deles habilidades como destreza, agilidade, 

reflexo corporal e, portanto, mais intensidade nos movimentos do corpo. 

 À vista disso, a metodologia das duas linguagens da capoeira expressava 

notadamente que eles se apropriavam destas diferentes linguagens, incluiam no 

movimento de si as distintas formas de se movimentar, cada um a sua maneira, 

conseguiam, aos poucos, compreender as duas formas de jogar capoeira, já que os 

ritmos são diferentes e os movimentos são específicos para cada uma dessas 

                                                           
149 O termo ludomotrício refere-se a uma motricidade com características lúdicas, como os jogos e brincadeiras. 
No entanto, ao usarmos o termo motrício, entendemos que se trata de uma forma de brincar onde o sujeito que 
brinca, o ser motrício, está envolvido integralmente nessa ação lúdica e, especialmente, encontra nessa 
experiência sentidos que o fazem sentir-se realizado existencialmente (N.A.). 
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tradições, angola e regional. Desse modo, a meu ver, esse processo representava um 

importante processo de construção de sentidos. 

 Entretanto, eu ainda encontrava uma dificuldade para fazê-los relacionar os 

nomes dos movimentos aos movimentos propriamente ditos, em que pese que alguns 

conseguiam se apropriar dessa aprendizagem com mais facilidade. A partir de então, 

surgiu-me a ideia de alterar os nomes dos movimentos na capoeira angola, 

relacionando-os com outros substantivos que pudessem ser mais significativos para 

eles, Isso posto, passei a usar palavras, como “formiguinha, aviãozinho, gafanhoto, 

aranha, cachorrinho” 150, etc. o que despertava neles uma dimensão lúdica, fazendo-

os reagir com alegria e maior satisfação e, assim, arrisco-me a dizer, com uma maior 

possibilidade de apropriação na aprendizagem da capoeira. 

 

5.1.1. Narrativa autobiográfica com a Motricidade da Capoeira Regional 

 A opção por um método de inspiração fenomenológica parece-me o mais 

coerente quando se busca ampliar horizontes de compreensão da experiência do 

outro, uma vez que o ato do sujeito de contar a sua experiência não se circunscreve 

apenas a dar a conhecer os fatos e acontecimentos da sua vida, mas pressupõe, 

acima de tudo, uma forma de existir com o outro e compartilhar mundos (DUTRA, 

2002) 

 Assumir uma estratégia qualitativa de pesquisa fenomenológica, como a 

narrativa, significa adotar como horizonte teórico-filosófico e existencial, a experiência 

vivida. É compreender que a experiência humana representa uma tarefa de extrema 

complexidade, uma vez que o humano constitui-se numa subjetividade que pensa, 

sente e age e, ainda, tem na linguagem a expressão da sua existência. 

 

E esta é fluida, processual, semelhante e distinta de todos os outros, o 
que exclui a possibilidade de explicá-lo através de verdades estáticas e 
aplicáveis a todos os outros seres. A narrativa, portanto, ao considerar 
essa dimensão do mundo vivido, nos sinaliza com a possibilidade de 

                                                           
150 Formiguinha para fazer referência a posição de abaixar-se, movimento de defesa conhecido como base; 
Aviãozinho para fazer referência a um movimento no plano baixo, mas com uma perna à frente, com o joelho 
estendido; Já o gafanhoto é praticamente o mesmo movimento do aviãozinho, mas realizado nas laterais, 
também como movimento defensivo; Aranha, posição de quatro apoios, com a “barriga para cima” e; por fim, o 
Cachorrinho; também uma posição de quatro apoios, mas com a “barriga para baixo”. Contudo, vale destacar 
que em relação aos outros golpes os termos originais foram mantidos, como rabo de arraia, benção, meia lua de 
frente, cabeçada, chapa, aú, e as chamadas de frente e de costa.  
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nos aproximarmos do outro, sem que se perca a principal característica 
que o distingue no mundo, que é a existência (DUTRA, 2002, p. 9) 

 Em visto disso, a verdadeira filosofia, consiste em reaprender a ver o mundo e, 

assim, uma história narrada pode significar o mundo com tanta amplitude quanto um 

tratado filosófico (MERLEAU-PONTY, 2011) 

As histórias que contamos sobre nós mesmos e de outros são 
fabricadas a partir de um fundo de relatos e histórias historicamente 
geradas pela comunidade para dar-nos um sentido. Nós, como tantos 
indivíduos, nos constituímos sempre dentro e a partir de um fundo 
dessas meta-histórias que chamamos de discursos históricos. Se 
queremos entender melhor um indivíduo, devemos conhecer os 
discursos históricos a partir dos quais ele se constitui. É dentro dos 
princípios de coerência desses discursos históricos, onde podemos 
apreender a coerência que faz do ser humano o indivíduo que ele é. 
(EVECHERRIA, 2003. p. 34, grifo nosso, livre tradução nossa)151. 

 Por tudo isso, considero relevante também destacar o caráter não dual 

(enativo) das metodologias de primeira pessoa. Essa abordagem nos coloca o desafio 

de avaliar o conhecimento não pela sua objetividade, mas, especialmente pela 

concreticidade do vivido, das emergências encarnadas (VARELA, 1996). 

 Nesse contexto, segue minha narrativa com a vivência da capoeira. Ingressei 

precisamente em 1988 na Associação de Capoeira Dente de Ouro. Ao entrar na 

academia deparei-me com corpos que de modo lúdico, ainda sem a presença do 

mestre, brincavam corporalmente, produzindo acrobacias, plasticidade nos 

movimentos, equilíbrio corporal, destreza e saltos. Postei-me em estado de 

admiração, o mirandum152. Deu-se aí um abalo existencial que determinou muitas 

coisas em minha vida. Entrei na roda, ou dito de outra forma, entrei de corpo inteiro 

nesse mundo da capoeira, o mundo de pernas para o ar153. Triângulos desenhados 

no chão para aprender o gingado, cavaletes de madeira para passar as pernas por 

cima e, assim, desenvolver os golpes, treinos em dupla para afinar o jogo com o 

parceiro, em meio a exercícios de calistenia154, sequências de golpes de ataque e 

                                                           
151 Texto original: “Las historias que contamos de nosotros y de los demás están fabricadas a partir de un 
trasfondo de relatos e historias generados históricamente por la comunidad para darse un sentido. Nosotros, en 
tanto individuos, nos constituimos siempre dentro y a partir del trasfondo de esos meta relatos que llamamos 
discursos históricos. Si queremos comprender mejor a un individuo, debemos conocer los discursos históricos a 
partir de los cuales éste se constituye. Es dentro de los principios de coherencia de estos discursos históricos donde 
podemos asir la coherencia que hace de un ser humano el individuo que es” (EVECHERRIA, 2003. p. 34, grifo 
nosso). 

152 Cf. PIEPER, J. Que é filosofar?. São Paulo: Editora Loyola: 2007, p. 12. 
153 Cf. REIS, L.V. S. O mundo de pernas para o ar: A capoeira no Brasil. São Paulo: Publisher, 1997. 
154 Conjunto de exercícios que concentram seu interesse nos movimentos de grupos musculares, mas que na potência e no esforço, com o 
objetivo último de desenvolver a agilidade, a força física e a flexibilidade 
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defesa, oito sequências 155 coreografadas e a roda, constituíam a metodologia de 

ensino. 

 Com as dobras do tempo, os amigos do mundo da capoeira foram escasseando, 

e eu permanecendo. Por volta de 1990 fui obrigado a interromper a prática da 

capoeira, em virtude dos estudos e do trabalho, de modo que retomei 

sistematicamente os treinos apenas em 1994. Finalizado os estudos de nível 

intermediário, imaginei que poderia dedicar-me, a partir de então, mais fartamente aos 

treinos, mas iniciei num trabalho cujo horário comprometia os treinos durante a 

semana, passei então a dedicar-me aos treinos aos finais de semana. Com o 

transcorrer do tempo, como é natural da própria tradição da capoeira, fui dedicando-

me aos treinos, desenvolvendo as competências inerentes à pratica da capoeira, 

como a técnica, condicionamento corporal, autocontrole, a musicalidade e o próprio 

amadurecimento do jogo da capoeira, bem como da postura na roda e, em função da 

dedicação, fui avançando nas respectivas graduações.  

 Cabe salientar, que a formação em Educação Física, no qual a conclusão deu-

se em 2001, e a própria maturidade da vida estava fazendo emergir um novo mundo 

em mim, um horizonte de possíveis, projetos com capoeira, um olhar para a capoeira 

como práxis educativa, mas, sobretudo, como lugar para diálogo, a formação e, dessa 

maneira, diante dessas emergências, confrontava-me com o contraditório, uma 

capoeira que não estava, naquele momento, contribuindo para a sedimentação dos 

meus projetos existenciais, dada a postura autoritária do mestre, o que me parecia 

contraditória, uma vez que a capoeira, historicamente, representava liberdade. 

 Em 2003, em discordância às metodologias diretivas, autoritárias e, ainda, uma 

postura centralizadora do mestre, como já citado, senti-me disposto ao afastamento, 

manter-me longe dessa pedagogia vertical, cortar o “cordão umbilical capoeirístico” e, 

definitivamente, cortar relações discípulo-mestre e bradar contra essas tradições 

conservadoras de capoeira e resolvi, com resoluta convicção, delinear novos 

itinerários no mundo da capoeira, buscando outros horizontes, ingressando, ainda no 

mesmo ano em outra escola de capoeira156. Prosseguiram-se 03 anos, após ter saído 

da minha primeira escola de capoeira, e continuava desenvolvendo alguns trabalhos 

com capoeira, como na Universidade Metodista de São Paulo, em colégios 

particulares, projetos sociais entre outras atividades relacionadas à capoeira. 

                                                           
155 Oito sequências adaptadas das oito sequencias do Mestre Bimba. 
156 Associação de Capoeira Menino Chorou. 
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 Em 2006, deu-se outra conquista importante em minha vida, além da obtenção 

do credenciamento de mestre em Educação Física, precisamente em 26/11/2006, 

ocorreu a minha formatura na capoeira pela Associação de Capoeira Menino Chorou. 

Por fim, 10 anos após a minha formatura de capoeira, precisamente uma década, em 

2016, fui reconhecido pela Associação de Capoeira Menino Chorou, com o título de 

contra-mestre e, sobretudo, data em que nosso mestre foi laureado formalmente com 

o título de Mestre, com o reconhecimento da comunidade capoeirística, dos muitos 

mestres que ali estavam presentes e da Federação Paulista.  

 

5.1.2. Historicidade encarnada com a Motricidade da Capoeira Angola 

         Retornando no tempo, vale dizer que em 2000, ocasião em que a Associação 

de Capoeira Dente de Ouro completou 20 anos, conheci uma pessoa que marcou 

profundamente minha vida pessoal e capoeirística. Trata-se de uma pessoa simples, 

generosa, comprometida com as questões sociais. O mesmo desenvolvia um trabalho 

social com capoeira angola numa comunidade de periferia, tendo como espaço para 

a prática do projeto a empresa onde trabalhava. Com ele foi possível estabelecer uma 

convivência de aproximadamente quatro anos, onde aprendi as tradições da capoeira 

angola e, especialmente, com ele desenvolvi o embrião de uma capoeira social e 

educadora. 

         Esta experiência vivida com a capoeira angola representou a semente que 

sedimentou em mim raízes da disposição existencial para o trabalho social e 

educativo, o que gerou frondosos frutos, uma vez que parte dos meus trabalhos 

atualmente tem caráter social e voluntário. Ressalto que a figura desse grande amigo 

era para mim uma referência ética. Sua personalidade embebida de generosidade, 

sua incansável disposição para ensinar a capoeira angola para aqueles que queriam 

aprender sua elegante e singular forma de jogar e, ainda, sua vitalidade e convicção, 

fizeram-me, sem dúvida, incluir no meu modo de ser, a perspectiva de uma capoeira 

social e, assim, abrir outros sentidos à capoeira.  

        Com sua convivência aprendi outros aspectos, para além dos ensinamentos 

técnicos já bem sedimentados no aprendizado da regional, aprendi outra forma de 

olhar a capoeira. Lembro-me que numa certa ocasião, ansioso para iniciarmos o 

treino, sugeri ao mesmo mais celeridade para vestir o uniforme da capoeira quando 

ele, com um olhar firme, mas carregado de bondade, disse-me: “ - Mas o treino já 
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começou, tirar a nossa vestimenta, dobrá-la, colocá-la com cuidado na mochila, sem 

amarrota-la, já é um grande treino de paciência, calma e cuidado, ingredientes 

fundamentais para o jogo da angola” 

         Face ao exposto, naquele instante percebi que os aspectos de fundo “filosófico”, 

tão presentes na capoeira angola, seriam fundamentais para a abertura de novos 

sentidos na minha percepção da capoeira e, ainda, para a minha formação 

capoeirística. Com ele aprendi o jogo da angola, ampliei substancialmente minhas 

habilidades musicais, já que a capoeira angola exige, tradicionalmente, mais 

rigorosamente essas habilidades e, ainda, além da gestualidade própria da capoeira 

angola, aprendi a lidar com as crianças em situação de vulnerabilidade social, uma 

vez que ele ministrava aulas para crianças e adolescentes que moravam na periferia 

daquela região. Lembro-me que após os treinos, todos os sábados por volta das 

dezoito ou dezenove horas, entravamos na comunidade e levávamos pessoalmente 

as crianças em suas respectivas casas. 

         Transcorreram-se quatro anos de treinos, aprendizados, viagens, 

apresentações em escolas de periferia e, especialmente, a convivência de dois 

grandes amigos. A partir de um determinado momento, ele teve que deixar o seu 

trabalho e, com isso, o projeto com as crianças e os nossos treinos foram 

interrompidos. 

         Vale acentuar que a vida impôs-lhe muitas adversidades, que não cabe 

pormenorizar, muitas foram, portanto, as “rasteiras” que ele tomou, duras, impiedosas, 

mas sua personalidade forte, paciente e generosa o ajudou a não tresmalhar, seguiu 

com firmeza suas convicções, formou-se em Educação Física e, hoje, dou graças em 

saber que ele encontrou o seu regaço, reconstruiu sua vida e segue, certamente, 

plantando novas sementes. 

 

 

 

5.1.3. Historicidade encarnada com o ensino da capoeira para o corpodown: A 

Práxis da capoeira como uma pedagogia emergente e inclusiva 

 

 Nessa relação com o down, muitas possibilidades de ensinar foram emergindo, 

dentre muitas, cabe destacar uma pedagogia da sensibilidade, uma emergência da 

empatia e da aceitação, que juntas confluem para uma atitude de profundo respeito 
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pela condição de cada um deles. O que essa pedagogia da sensibilidade 

proporcionou-me foi uma ampla compreensão da condição própria de cada um deles 

e, a partir das características que eles apresentam, procurei desenvolver suas 

potencialidades emergentes. Nesse sentido, a fenomenologia muito contribuiu, uma 

vez que me “desapeguei” de teorias mecanicistas que determinam geneticamente 

suas condições e, partindo, das suas potencialidades emergentes, busquei apresentar 

a motricidade da capoeira não apenas no seu aspecto físico, mas no aspecto do 

sentido também e, desse modo, auxiliá-los (las) a sedimentar sentidos ao se 

movimentarem na roda. 

 Nessa direção de uma pedagogia da sensibilidade, tenho procurado 

compreender suas necessidades e, substancialmente, encorajá-los (as) a encontrar 

suas próprias potencialidades, mostrando o quão estão, a cada aula, melhorando suas 

condições motricias, cognitivas e afetivas e, assim, os sentidos que estão 

sedimentando. 

 Estas propostas que desenvolvem a motricidade, a convivência com os demais 

participantes, outras pessoas com necessidades especiais ou mesmo estudantes de 

Educação Física, e os sentidos que cada um emerge com a capoeira, o que procuro, 

especialmente, é fazê-los, de alguma forma, entrar na roda e produzir uma experiência 

onde reconheçam o seu si mesmo, em todos os aspectos e, a partir desse 

reconhecimento de si, tenham uma experiência que se desdobre numa experiência 

sensível, isto é, das sensações corporais, perceptivo-cinestésicas, mas também numa 

experiência de sentido significado, abrindo, na perspectiva desta pesquisa, a 

possibilidade do ser motrício na roda, esse ser que reconhece suas potencialidades 

emergentes a partir da sua motricidade que se desdobra em sentidos, múltiplos 

sentidos.  

 

5.1.4. A narrativa do corpodown na roda 

 

         A narrativa eidética 157 do corpodown na roda ensejou descrever a minha 

experiência vivida com o down na roda, a mais de uma década, especificamente na 

Universidade Metodista de São Paulo.  

A descrição busca a própria coisa que, embora enraizada, encontra-se 
repleta de significados vividos dia a dia, sem que isso seja 

                                                           
157 A redução eidética (...) é a resolução de fazer o mundo aparecer tal como ele é antes de qualquer retorno sobre nós mesmos 

, é a ambição de igualar a reflexão a vida irrefletida da consciência. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 13) 
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conscientizado ou verbalizado. Há também a intuição que faz sobressair 
o que já está aí, para melhor percebê-lo. Não se trata de utilizar a 
imaginação apenas do ponto de vista poético, místico ou psicológico, 
como de costume. Trata-se, portanto, de dar-lhe um novo significado, 
um novo interesse epistemológico, a partir das possibilidades sensíveis 
(NÓBREGA, 2010, p. 40) 

          Fenomenologicamente, essas narrativas partem de como eu percebo o down 

no seu modo próprio de ser down, jogando capoeira. 

 

Só é possível pela redução. “Toda consciência é consciência de algo”. 
Trata-se de reconhecer a própria consciência como projeto do mundo, 
destinada a um mundo que ela não abarca nem possui, mas em direção 
ao qual ela não cessa de se dirigir – e o mundo como este indivíduo pré-
objetivo cuja unidade imperiosa prescreve à consciência a sua meta. 
(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 15). 

A partir da minha percepção originária, e de posse de uma fenomenologia-

hermenêutica, procurei descrever minhas interpretações sobre o down na roda, as 

suas emoções e sentidos comunicados pela expressão facial, o olhar, o sorriso, ou 

mesmo um “franzir a testa” como respostas expressivas de “um si”, bem como a 

expressão de seus movimentos com mais desenvoltura, criatividade, autonomia, entre 

outros aspectos que podem representar uma “rede de significações”, na qual eu 

procurei capturar algo nesse “mar de sentidos”. Portanto, como perspectiva 

metodológica, a descrição eidética coloca-se como parte fundamental do processo, 

no que tange sedimentar uma ampliação da compreensão do modo próprio de ser 

down, tanto na roda da capoeira, como na roda da vida.  

          As abordagens fenomenológicas advogam que as emoções e intenções das 

outras pessoas estão manifestas, frequentemente, nos seus comportamentos 

corporalizados, o que inclui suas vocalizações, gestos, expressões faciais, olhar e 

posturas. Em face disto, claro está que as intenções não são estados mentais 

escondidos, mas corporalizadas na ação do outro, o que nos permite perceber suas 

intenções, de modo que podemos percepcionar suas intenções motoras e, portanto, 

suas intenções em ação. (GALLAGHER, 2012, grifo nosso) 
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5.1.5. Práxis da Capoeira Angola e Regional: Propostas pedagógicas para o 

ensino da capoeira para o corpodown 

A roda aqui é apresentada como rodamundo 158 na perspectiva 

fenomenológica, uma vez que configura um lugar com linguagem própria, um sistema 

simbólico que emite significações e sentidos do mundo capoeira. 

 A capoeira é compreendida como um sistema cultural, lugar antropológico de 

produção de singularidades a partir do corpo em movimento, que se articula com uma 

diversidade de elementos em sua sistematização, a partir da roda, dos instrumentos 

musicais, das músicas, da ginga, dos ritos, dos movimentos corporais de ataque e 

defesa, que tem como ponto de partida inicialmente a capoeira Angola e a capoeira 

Regional como estilos de jogo de corpo, mas que abrem possibilidades para novas 

produções da gestualidade do corpo em movimento (REIS, 1997). 

 Entrar na roda de capoeira é acessar um mundo próprio onde se impõe um 

sistema de signos e códigos estabelecidos pelas tradições da capoeira que são 

fundamentais para a dinâmica do jogo-narrativo, de uma sintaxe corporal a partir da 

“linguística” própria da capoeira. Esses sistemas simbólicos e suas respectivas 

sintaxes de corpo ficam bem marcados na medida em que se evidenciam os dois 

grandes sistemas linguísticos da capoeira159, a capoeira Angola e a capoeira Regional 

160 (doravante CA para designar a Capoeira Angola e CR para Capoeira Regional) 

com sistemas simbólicos distintos o que nos permite pensar dois mundos dentro de 

uma roda-mundo.  

 

                                                           
158 A expressão roda-mundo é aqui usada para representar o mundo próprio da capoeira, espaço essência da capoeira, o , i.e., espaço das 
significações da capoeira, a linguagem ritualística; a linguagem corporal e a linguagem musical com suas respectivas significações e sentidos 
próprios. 
159 Há duas tradições da capoeira com sistemas ritualísticos e com linguagens corporais diferentes. Considerando minha história encarnada 
com a capoeira, a partir de uma descrição eidética, identifico na tradição da capoeira Angola, que há uma maior valorização dos aspectos 
corporal, musical e estético. No âmbito corporal, há nos movimentos maior expressividade, elementos cênicos compõe um jogo teatral que 
se desdobra numa narrativa que permite o expectador interpretar o jogo-narrativo da capoeira angola de diferentes formas, para além de 
uma competição ou disputa, a despeito da sua presentificação. No âmbito musical, o ritmo bem sincronizado no encontro de três berimbaus, 
o  gunga, o médio e o viola, cada qual com seus toques próprios. No âmbito da estética, os sujeitos jogam calçados, já que historicamente o 
calçado era tido como uma representação simbólica de posição social, o angoleiro não aceita estar descalço na roda, uma vez que o “estar 
descalço no mundo” remete à escravidão. Na tradição da capoeira Regional, no âmbito corporal, há nos movimentos uma narrativa corporal 
que remete, mais explicitamente, a um perspectiva de luta, onde os golpes são desferidos mais rapidamente, com objetividade e técnica, há 
maior performance acrobática e, ainda, revela-se mais substancialmente uma narrativa de competição. No que tange ao aspecto musical, na 
capoeira regional a charanga ou bateria é composta por apenas um berimbau, o médio, com o acompanhamento de dois pandeiros e cânticos 
próprios da capoeira regional, como quadras e corridos e o toque bem ritmado característico dessa tradição. No âmbito da estética, os 
sujeitos jogam descalços, possivelmente por influência histórica e cultural das tradições das artes marciais orientais, uma vez que Mestre 
Bimba, criador dessa tradição de capoeira, introduziu técnicas de outras lutas no seu estilo regional de jogo e, ainda, na tradição da capoeira 
regional é comum os sujeitos usarem roupas brancas (N.A). 
160 Utilizar-se-a as abreviações CA para designar a Capoeira Angola e CR para Capoeira Regional.  
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5.2. Fenomenologia-Hermenêutica da Capoeira: abrindo novos horizontes de 

compreensão 

Para compor metodologicamente esta pesquisa de fundo fenomenológico-

hermenêutico, a partir da linguagem corporal do down, foram produzidas algumas 

interpretações com o objetivo de compreender os sentidos significados da capoeira 

para o down. Como sugere Echeverría (2003), nesse sentido, é fundamental 

compreendermos as ações humanas para entendermos o modo de ser dos indivíduos:  

[...] compreendermos a importância de observar as ações humanas 
para entender como os humanos são. Esse é um dos princípios básicos 
do coaching ontológico e dentro do qual é possível efetuar o que 
chamamos de "interpretação ontológica". Ao observar a forma como um 
indivíduo age/atua (e não esquecendo-nos que a linguagem é ação), o 
coaching ontológico pode interpretar o modo/a forma de ser da pessoa 
(EVECHERRIA, 2003, p. 29, livre tradução nossa)161. 
 

No que se refere aos modelos hermenêuticos Ricouer (1978) põe em questão 

a necessidade da validação das nossas conjecturas, considerando, portanto, a 

dialética entre explicação e compreensão na sua teoria hermenêutica. Para o autor, 

historicamente, a explicação encontra seu campo teórico nas ciências empíricas, a 

partir de procedimentos empíricos, como observação de fatos, construção de 

hipóteses, verificações, leis e teorias, numa lógica que põe as generalizações frente 

a procedimentos hipotético-dedutivos. Em outra direção, a compreensão, de fundo 

fenomenológico, teve como fonte as ciências humanas, onde a ciência estabelece 

relações com as experiências de outros sujeitos.  

 Para Ricouer (1978, p. 84) “funda-se no caráter significativo de formas de 

expressão como signos fisionômicos, gestuais, vocais ou escritos, e em documentos, 

monumentos que partilham com a escrita o caráter geral da inscrição”. 

 As descrições destas características fundamentar-se-ão em minhas 

observações, não tendo como perspectiva metodológica testes empíricos com a 

pretensão de mensurar ou comprovar tais características. 

 

Assim como a fala significa não apenas pelas palavras, mas ainda pelo 

sotaque, pelo tom, pelos gestos e pela fisionomia, e assim como esse 

suplemento de sentido revela não mais os pensamentos daquele que fala, mas 

                                                           

161 Texto original: “[...] comprendemos la importancia de observar las acciones humanas para comprender cómo 
son los humanos. Este es uno de los principios básicos del coaching ontológico y dentro del cual nos es posible 
efectuar lo que llamamos una «interpretación ontológica. Al observar la forma en que un individuo actúa (y no 
olvidemos que el lenguaje es acción), el coaching ontológico puede interpretar la forma de ser de tal persona” 
(EVECHERRIA, 2003, p. 29). 
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a fonte de seus pensamentos e sua maneira de ser fundamental, da mesma 

maneira a poesia, se por acidente é narrativa e significante, essencialmente é 

uma modulação da existência (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 209) 

 Em minhas análises hermenêutico-fenomenológicas, para efeito de delimitar 

alguns aspectos, procurei contingenciar alguns núcleos, o que designei como Núcleos 

de Significações e, ainda, também foram definidos oito aspectos orientadores da 

corporeidade motriz do down, a meu ver, considerados os mais essenciais. Assim 

sendo, apresentaremos, a seguir, uma proposta de análise no qual denominaremos 

Matriz Compreensiva Fenomenológico-Hermenêutica, que será apresentada mais 

adiante. Cabe aqui destacar a análise de Merleau-Ponty, quando afirma que enquanto 

potência de criação de significados, o gesto está diante de mim como uma questão, 

isto é, ele sinaliza pontos sensíveis. (MERLEAU-PONTY, 2011). Ainda em Merleau-

Ponty, sobre os aspecto da linguagem, cabe salientar que: 

[...] as essências separadas são as da linguagem. È função da 
linguagem fazer as essências existirem em uma separação que, na 
verdade, é apenas aparente, já que através da linguagem as essências 
ainda repousam na vida antepredicativa da consciência. No silêncio da 
consciência originária, vemos aparecer não apenas aquilo que as 
palavras querem dizer, mas ainda aquilo que as coisas querem dizer, o 
núcleo de significação primário em torno do qual se organizam os atos 
de denominação e de expressão (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 12) 

 Na medida em que o pesquisador se abre para o sentido que emerge na 

aproximação com o fenômeno, fundamenta-se na compreensão e interpretação. 

Emerge, portanto, a importância da hermenêutica em sua articulação com o método 

fenomenológico.  

 Para Esposito (1993), a hermenêutica, em sua raiz, carrega como referência a 

palavra grega hermeios que parece se referir ao deus mensageiro alado. No 

transcorrer da historicidade narrativa, o termo hermenêutica já recebeu inúmeros 

significados e hoje é considerado como compreensão e interpretação dos textos da 

obra humana. É ela que permite buscar o significado/sentido de uma obra, enquanto 

produção humana, a partir do contexto em que se revela. 

A hermenêutica constitui-se como um auxílio neste percurso, pois traz 
o condition sine qua non para uma aproximação do sentido ao 
“fundamentar-se na compreensão e interpretação pelas quais as coisas 
se mostram ao buscar tornar visível a estrutura do ser-no-mundo”. 
(ESPOSITO, 1993, p. 83) 

 

 A abordagem hermenêutica, portanto, a interpretação-compreensão é 

indispensável à necessidade que o humano apresenta para se comunicar com o outro. 
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O interesse cognitivo que comanda as pesquisas fenomenológico-hermenêuticas é a 

comunicação. Conhecer a realidade significa compreendê-la. A compreensão de um 

fenômeno somente é possível com relação à totalidade à qual pertence. Não há 

compreensão de um fenômeno isolado. (GAMBOA, 1989). 

A hermenêutica, segundo Ricoeur, é uma ontologia da compreensão162. 

Configura-se como um instrumento e um guia para a compreensão de discursos 

filosóficos, políticos, pedagógicos, ações e construções racionais ou poéticas. 

Os signos não são capazes de emitir um discurso, assim como na linguagem verbal 

as palavras não dialogam. Neste aspecto, surge a hermenêutica de Ricoeur, conforme 

descrito em seu artigo A Tarefa da Hermenêutica: “a hermenêutica é a teoria das 

operações da compreensão em sua relação com a interpretação dos textos” 

(RICOEUR, 1977, p. 17).   

 Importante destacar, que o desdobramento metodológico da pesquisa foi 

constituído pelo quadro da matriz compreensiva, bem como das narrativas das mães. 

Nesse sentido, a via da fenomenologia hermenêutica revelou-se um processo 

essencial para captar os sentidos da capoeira para o down, seja pela matriz 

compreensiva, no qual o termo matriz nos remete a ideia de fonte onde alguma coisa 

emerge ou se cria; fonte de significação e sentido. 

 Em vista disso, a ação de compreender significou ir além do mero processo 

descritivo do fenômeno, significou, portanto, mergulhar na compreensão 

hermenêutica das narrativas em busca dos sentidos evidenciados (BARREIROS, 

2014) 

 A perspectiva de compreensão de sentidos foi realizada com base na 

fenomenologia hermenêutica de Ricoeur (1978). De toda forma, tanto nas matrizes de 

compreensão, como nas narrativas das mães, busquei capturar os sentidos 

significados por meio de um exercício interpretativo que foram desvelando-se nas 

observações dos aspectos orientadores da motricidade dos downs, bem como nas 

palavras das narrativas produzidas pelas mães. A narrativa das mães configurou-se 

como ressonância de sentidos, uma vez que como mães estão autorizadas, a meu 

ver, a assumirem a condição de “voz” dos sujeitos desta pesquisa. 

 Para Ricoeur (1978) o campo hermenêutico vincula-se a interpretação que se 

constitui pelo: 

                                                           
162 Cf. RICOEUR, P. O Conflito das Interpretações: Ensaios de Hermenêutica. Rio de Janeiro: Imago Editora, 1969, p. 9. 
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[...] trabalho de pensamento que consiste em decifrar o sentido oculto 
no sentido literal. Guardo assim a referência inicial à exegese, isto é, à 
interpretação dos sentidos ocultos. Símbolos e interpretação tornam-se, 
assim, conceitos correlativos: há interpretação onde houver sentido 
múltiplo; e é na interpretação aparente, em desdobrar os níveis de 
significação implicados na significação que a pluralidade dos sentidos 
torna-se manifesta (RICOEUR, 1978, p. 15) 

A interpretação ganha sentido sempre permeado pela experiência humana, 

partindo de uma abertura e um modo de aproximação e compreensão de um 

fenômeno que se desvela em um encaminhamento de sentidos. (RICOEUR, 1978) 

O percurso percorrido pela compreensão das descrições não se fechará 
em categorias constituídas a priori, mas se balizará a partir da 
interrogação que o pesquisador fará por sua análise transcendental que 
indicará sua compreensão a respeito do fenômeno por ele pesquisado 
(BARREIROS, 2014, p. 66).  

Ricoeur (1978) constitui sua perspectiva hermenêutica como um 

posicionamento que se desdobra por meio de um olhar reflexivo sem se basear em 

teorizações a priori, nesse sentido, a postura interpretativa de um texto está sempre 

aberta múltiplas possibilidades hermenêuticas considerando as experiências do 

sujeito que lê o texto. 

 

5.2.1. Hermenêutica da Capoeira Angola e sua relação com o down 

 A descrição eidética de método fenomenológico, busca a compreensão do 

fenômeno em si mesmo, a partir da interpretação daquele que a descreve, portanto, 

trata-se de uma fenomenologia transcendental, que não desassocia o sujeito do 

objeto. Husserl, considerado o pai da fenomenologia contemporânea advogou a 

concepção de fenomenologia como “acesso às coisas mesmas” (MAC DOWEL, 

1993).  

A roda de capoeira é um espaço sagrado, não se entra na roda de forma 
“des-ritualizada”; A cabeça no chão na capoeira angola representa a 
reverência aos antepassados e conexão com o plano espiritual, assim 
como nas tradições das religiões de matriz afro-brasileira. O sinal do 
cruz antes do jogo expressa um pedido de proteção, corpo-fechado 
contra as mandingas 163do outro capoeira. Os cânticos a exemplo dos 
pontos não seguem uma linearidade pura e simples ou são cantados 
mecanicamente, mas seguem intuições, presencialidades (mestres ou 
pessoas amigas), avisos ou mensagens, improvisações e, ainda, de 

                                                           
163 Termo comumente utilizado para expressar, no universo da capoeira, esperteza, sagacidade, fintas ou 
habilidades que enganam o oponente durante o jogo.  
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forma marcante, invocações de ancestralidade. Os berimbaus emitem 
uma sonoridade a partir da tensão de um arame de aço, conjugado com 
a ação de uma cabaça que tem a função de um caixa de ressonância, 
e nesse mecanismo cordofônico é comum que o arame estoure o que 
para a maioria dos capoeiras é um sinal, uma representação de energia 
metafísica. Em que pesem os questionamentos de ordem racionalistas 
e positivistas, é comum essa crença, o que revela a cosmovisão afro-
brasileira, isto é, a existência de uma ligação com outros mundos 
(Descrição eidética da capoeira angola). 

 A opção para o ensino das duas tradições da capoeira, (CA) e (CR), tem relação 

com o propósito de adequar-se as características de cada down, considerando 

aspectos corporais e psicológicos de cada um e, ainda, fazer uso do potencial 

linguístico da capoeira para ampliar no down seus horizontes de sentido significado. 

 A CA, conforme já discutido no capitulo três, configura um jogo-narrativo, onde 

os movimentos se dirigem ao corpo do outro com a intenção de se estabelecer uma 

ação dialógica, portanto, o jogo se sedimenta num intercâmbio de perguntas e 

repostas bem delineadas, de modo que o movimento é acompanhado de expressões 

corporais típicas de nossas ações comunicativas, não havendo, portanto, uma 

dissociação entre o corpo e as intenções, o que permite ao expectador perceber com 

clareza a dialógica dos corpos.  

 Na CA a experiência do jogo-narrativo não perde sua dimensão lúdica e cênica, 

o teatro faz parte da narrativa corporal, a brincadeira se mistura com técnica, uma 

coisa está na outra, são aspectos indissociáveis da caracterização dessa tradição. 

Nesse sentido, a CA assume contornos de um jogo que exige do sujeito, não apenas 

uma técnica corporal, mas uma capacidade cênica, lúdica, expressiva, criativa e, em 

especial, imaginação para compor enredos que emitam significações e sentidos para 

além de uma disputa ou competição, em que pese que esses aspectos podem 

aparecer. 

 A opção pela CA como metodologia para o ensino da capoeira para o down, 

parece-me uma proposta que se justifica na medida em que permite respeitar suas 

condições corpóreas, sua tonicidade muscular e condições motoras próprias, com a 

produção de movimentos mais lentos e baixos, adequando-os as características de 

cada down. Também possibilita um aspecto cênico, inventivo, uma dinâmica capaz de 

produzir sentidos que os façam estabelecer mais identificação com a capoeira, não 

necessariamente com o sentido da luta, mas como um sentido de brincadeira ou uma 

motricidade lúdica. 



196 

 

 A CA também oferece as “chamadas ou passo a dois164” o que permite que se 

toquem, percebam melhor o seu corpo na relação com o corpo do outro, desenvolvam 

mais as suas percepções táteis e cinestésicas e, ainda, além do sentido sensível, 

desenvolvam o sentido significado das chamadas da CA, i.e., ações inerentes a 

tradição da CA, exclusivamente; a compreensão de que há formas específicas de 

acessar esse código e, ainda, que há diferentes chamadas e, portanto, cada uma 

requer uma forma específica de conduta que será traduzida corporalmente. 

 

5.2.2. Hermenêutica da Capoeira Regional e sua relação com o down 

 

 Já a CR tem aspectos que se diferenciam da CA como já fizemos menção. Em 

minha descrição eidética, a CR se constitui como um jogo que se delineia com jogo 

mais “performático”, demandando outros aspectos das condições corporais para se 

caracterizar, uma vez que os movimentos são mais rápidos e altos, em que pese que 

há movimentos rasteiros. No entanto, há downs com diferentes características 

motoras e emocionais e, nesse sentido, adaptam-se bem a CR, produzindo 

movimentos mais “explosivos”, com uma necessidade de se movimentar mais 

intensamente e ter uma experiência cinestésica caracaterística da CR. 

 A CR, pelas características apontadas, acaba solicitando do down, maior nível 

de atenção; uma vez que os golpes são mais rápidos, uma resposta corporal mais 

rápida; uma acuidade visual mais apurada e, ainda, demandando maior equilíbrio 

corporal, agilidade, destreza e, ainda, maior noção de espaço, uma vez que há mais 

deslocamento na roda. Vale destacar que a CR, pelo seu modo próprio de ser, assume 

maiores contornos de competição e disputa, entretanto, cabe sedimentar com os 

downs, ênfase no sentido da cooperação e amizade como valores referenciais mais 

elevados. 

De toda forma, cabe ressaltar que, a nosso ver, há nas duas tradições ou 

metodologias para o ensino da capoeira para o down, conribuições, cada uma dentro 

do seu modo próprio de ser, para o desenvolvimento das potencialidades do down, 

                                                           
164 As chamadas se caracterizam como movimentos realizados exclusivamente na capoeira angola, onde um dos 
jogadores assume uma postura com os braços estendidos. Existem várias formas de chamada, caracterizada por 
um determinada postura, como por exemplo, um braço estendido com a perna a frente, de modo, que o outro 
jogador, a partir dos conhecimentos, isto é, dos códigos inerentes saiba acessar, dentro das tradições da capoeira 
angola, a forma certa para que ambos os jogadores realizem o passo a dois. 
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sejam corporais, psíquicas e sociais, seja na potenciação do sentido sensível, seja na 

potenciação do sentido significado. 

 

5.4. Construção da Matriz Compreensiva Fenomenológico-hermenêutica 

(MCFH) como proposta metodológica: hermenêutica do gesto na roda de 

capoeira 

Importante ressaltar que, a meu ver, faz-se necessário a escolha e a 

aproximação com maior ênfase de um percurso teórico que possa sustentar o 

raciocínio do pesquisador, isto é, é preciso ter clareza qual o viés epistemológico, qual 

a ideologia subjacente e, ainda, em que momento a materialização do estudo 

consegue levantar as possíveis categorias que emergem desses processos 

investigatórios, bem como o suporte adequado à análise dessas categorias. 

Há que considerar que estamos em um período de transição, porém 
muitos cientistas ainda estão sob o jugo da rigidez racional das 
metodologias fixas e deterministas. Há que considerar que estamos em 
um período de transição, porém muitos cientistas ainda estão sob o jugo 
da rigidez racional das metodologias fixas e deterministas. O cientista 
não pode ser um objeto controlado pela ciência, especificamente, pelas 
amarras que a metodologia impõe, nem tão pouco se entregar num 
desmedido Laissez-faire, em que tudo fique totalmente à vontade, não 
se incomodando com limites (FEITOSA, 2010, p. 388, grifo nosso). 

 

O fenômeno da motricidade se localiza em múltiplas vertentes e, dessa forma, 

podemos ter decisões metodológicas decorrentes dos mais variados problemas 

formulados para as pesquisas. Assim, uma pesquisa em motricidade no âmbito do 

alto rendimento do esporte ou a motricidade no âmbito da saúde pode necessitar, 

conforme a sua questão-problema inicial de investigações de natureza empírico-

analítica, ou ainda, um estudo da motricidade expressiva da arte ou da dança pode 

aproximar-se de um estudo fenomenológico-hermenêutico e, ainda, uma pesquisa em 

motricidade da educação e da intervenção no âmbito da escola pode fazer emergir 

uma pesquisa-ação de fundo crítico-dialético (FEITOSA, 2010). 

 Nesse sentido, a partir do nosso referencial teórico e em busca de novas 

perspectivas metodológicas que melhor atenda nossa compreensão do down na roda 

de capoeira e, portanto, a partir da perspectiva do gesto como núcleo significante, 

construímos uma Matriz de Compreensão Fenomenológico-hermenêutica dos 

aspectos que englobam a corporeidade/motricidade do down na roda de capoeira. 
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Consideramos três Núcleos de Significações fundamentais para a análise 

hermenêutica da corporeidade motriz do down. 

 

Quadro 10 – Matriz de Compreensão Fenomenológico-hermenêutica (MCFH) e os Núcleos 
de Significação (NS). 

MATRIZ DE COMPREENSÃO FENOMENOLÓGICO-HERMENÊUTICA (MCFH)  

E OS NÚCLEOS DE SIGNIFICAÇÃO (NS) 

NÚCLEO REFERÊNCIA 

 Características Motrícias e Rítmico-Musicais. 

 Memória, Imaginação e Linguagem. 

 Afeição, Estado de Abertura e Plenitude do Ser165. 

Fonte: O Autor (2018). 

Com efeito, é nesta relação de existência corporal, que o gesto é signo, 

significante, significado e comunicação, expressão do simbólico. Considerar o gesto 

como conteúdo hermenêutico de reflexão nos leva a pensar sobre as relações 

humanas encarnadas no mundo. 

Ao considerarmos o corpo e o gesto é preciso redimensionar a 
compreensão de movimento, no sentido de superarmos dissecações da 
vida, simplificações objetivas a partir de processos racionalizantes. Ao 
contrário de se reduzir a um dado mecânico, o gesto possui um sentido, 
uma direção, compõe uma diversidade de significações, nos diferentes 
contextos desenhados pela gestualidade do corpo, caracterizando uma 
relação sempre original com o mundo. O sensível aqui não se apresenta 
como algo que deva ser eliminado por conter erros, por ser uma ilusão. 
O sensível define a essência do ser, ele contém significações que 
singularizam o sujeito e ao mesmo tempo permite a intercomunicação 
com a singularidade do outro, dando um novo sentido ao acontecimento 
(NÓBREGA, 2005 p. 70). 

 Desse modo, é justamente da experiência do corpo que partimos para construir 

uma hermenêutica que nos auxilie em nossos argumentos e, ainda, a sistematizar 

sentidos epistemológicos a partir do gesto e do corpo no jogo da capoeira, uma vez 

                                                           

165 Estes aspectos aqui destacados foram criados na ocasião de uma dinâmica no curso com a Profª Dra. Eugênia 
Trigo, da Rede Internacional de Investigadores em Motricidade Humana (RIIMH), na cidade de Viterbo, Colômbia, 
realizado em julho de 2017. 
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que é no corpo que inscrevem-se os signos, onde estão enredadas as narrativas, 

ações que marcam a história de cada sujeito. (DIAS, 2010) 

[...] a existência de dois significados diferentes para a ação humana 
(duas formas de distinção de ação quando usada com referência a 
fenômenos humanos) – ação como movimento e ação como 
comportamento intencional ou com um propósito. O primeiro 
significado enfatiza a mudança; o segundo enfatiza a intervenção 
deliberada do agente (EVECHERRIA, 2003, página 117, livre tradução 
nossa)166. 

 Não se trata de pensar o corpo e sua gestualidade a partir de uma perspectiva 

clássica, fundamentando-nos em desdobramentos da metafísica cartesiana, na 

decifração do mundo a partir da objetividade da razão. Nessa perspectiva, às 

explicações em torno do movimento humano e de sua gestualidade, são reduzidas 

aos princípios da mecânica, que restringe a compreensão do movimento pelo 

deslocamento do corpo no espaço, na objetivação do humano e de suas relações, 

negando o sujeito, a subjetividade e seu contexto, como também a cultura e seus 

símbolos (NÓBREGA, 2005). 

 

Para se apoiar nas condições originárias do fenômeno a fenomenologia, 
na maioria de seus praticantes, recomenda a epoché. A epoché é uma 
suspensão provisória das mediações deformantes (mesmo aquelas 
necessárias ao conhecimento empírico). Pela epoché pretende-se ater-
se ao fenômeno num exercício de recuperar o movimento formador 
originário. (JOSGRILBERG, 2015, p.7) 

 Os quadros 11 e 15, que serão apresentados mais adiante, compõem as 

descrições eidéticas das características predominantes da corporeidade motriz do 

down, assim, busquei caracterizar dez aspectos compreendidos como os aspectos 

essências (conforme Quadro 11).  

 Num segundo momento do campo metodológico, produziu-se uma narrativa 

hermenêutica do down na roda, com a perspectiva de compreender o sentido da 

capoeira desses sujeitos, a partir da ação enquanto linguagem, uma vez que "[...] 

existe uma circularidade hermenêutica entre linguagem e ação. Linguagem é ação, 

mas, ao mesmo tempo, ação é linguagem” (EVECHERRIA, 2003, p. 115)167. 

                                                           

166 Texto original; “[...] la existencia de dos significados diferentes para la acción humana (dos formas de la 
distinción de acción cuando se la usa con referencia a fenómenos humanos) – acción como movimiento y acción 
como comportamiento intencional o con un propósito. El primer significado enfatiza el cambio; el segundo 
enfatiza la intervención deliberada del agente” (EVECHERRIA, 2003, p. 117). 
167 Texto original: “[...] existe una circularidad hermenéutica entre el lenguaje y la acción. El lenguaje es acción 
pero, al mismo tiempo, la acción es linguaje” (EVECHERRIA, 2003, p. 115). 
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E, por fim, apresentou-se, como possibilidade de dar “voz” aos downs, bem 

como complementar minha hermenêutica, coletamos os conteúdos narrativos das 

mães (colocadas na seção Apêndice). 

s essências separadas são as da linguagem. È função da linguagem fazer as 

essências existirem em uma separação que, na verdade, é apenas aparente, 

já que através da linguagem as essências ainda repousam na vida 

antepredicativa da consciência. No silêncio da consciência originária, vemos 

aparecer não apenas aquilo que as palavras querem dizer, mas ainda aquilo 

que as coisas querem dizer, o núcleo de significação primário em torno do qual 

se organizam os atos de denominação e de expressão (MERLEAU-PONTY, 

2011, p. 12). 

Quadro 11 – Matriz Compreensiva Fenomenológico-hermenêutica e os Núcleos de 
Significações e seus aspectos orientadores da corporeidade motriz do down. 

 MATRIZ COMPREENSIVA FENOMENÓLIGO-HERMENÊUTICA 

NÚCLEOS DE SIGNIFICAÇÕES  

 ORIENTADORES DA CORPOREIDADE MOTRIZ DO DOWN 

Ns 1 - CARACTERÍSTICAS  
MOTRÍCIAS E RÍTMICO-MUSICAIS 

NS 2- CONHECIMENTO, MEMÓRIA, 
IMAGINAÇÃO E LINGUAGEM 

NS 3 - AFEIÇÃO, ESTADO DE  
ABERTURA, PRÁXIS CRIADORA 

 E PLENITUDE DO SER 

1. Canto 

2. Coordenação do toque dos 
instrumentos com o canto. 

3. Equilíbrio  

4. Espacialidade do corpo-
próprio 

5. Esquema corporal na roda 

6. Expressão dos golpes 

7. Flexibilidade 

8. Força 

9. Plasticidade dos movimentos 

10. Ritmo e Toque dos 
instrumentos 

1. Absorção das orientações 
pedagógicas 

2.  Conhecimento e identificação dos 
golpes 

3. Análise do conceito dos golpes 

4. Imaginação do sentido dos golpes 
e sua aplicação 

5. Compreensão da dinâmica dos 
exercícios durante a aula 

6. Identificação e memorização das 
diferenças dos golpes da Capoeira 
Angola e Capoeira Regional 

7. Aprendizagem e memorização das 
músicas 

8.  Linguagem  

9. Produção de narrativas 

10. Condição de atribuir significação e 
sentido à capoeira. 

1. Autoconfiança 

2. Autonomia 

3. Criatividade 

4. Cuidado 

5. Disciplina 

6. Empatia e respeito 

7. Expressão das emoções e 
sentimentos 

8. Fruição 

9. Interesse 

10. Socialização 

Fonte: O Autor (2018). 

 Diante de tudo que exposto, vale destacar que: 

[...] tendo como ponto de partida a compreensão que o sentido do gesto 
não está atrás dele, ele se confunde com a estrutura do mundo que o 
gesto desenha e que por minha conta eu retomo, ele se expõe no 
próprio gesto (NÓBREGA, 2005, p. 253).  
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Em vista disso, é na direção desta relação encarnada que aguçamos nossa 

percepção, no sentido de fazer emergir relações dessa tessitura, a partir de 

significações desenhadas pela precisão do gesto na roda de capoeira, pela 

plasticidade do corpodown que se contextualiza na relação com o outro e com o 

mundo, particularmente no jogo da capoeira. 

Quadro 12 – Análise da corporeidade motriz do Sujeito 1 – Parte I de II. 

ANÁLISE DA CORPOREIDADE MOTRIZ DO SUJEITO 1 

PERFIL  TEMPO DE CAPOEIRA: 12 

ANOS 

 IDADE: 29 ANOS  GÊNERO: FEMININO 

ASPECTOS ANALISADOS CARACTERÍSTICAS OBSERVADAS 

CARACTERÍSTICAS  

MOTRÍCIAS E  

RÍTMICO-MUSICAIS 

 Apresenta ótimo esquema corporal na roda e equilíbrio. Não se 
destaca na força, mas tem uma ótima flexibilidade corporal e, 
ainda, uma plasticidade nos movimentos.  

 Sua motricidade é produzida com leveza e suavidade, tanto na 
CA como na CR, realizando os movimentos próprios de cada 
uma delas. 

  Apresenta boa espacialidade do corpo, de modo que se situa 
bem na roda, mas apresenta algumas dificuldades nas 
atividades que demandam essa noção, como, por exemplo, nas 
atividades com corda. 

  Demonstra os golpes com facilidade quando solicitada. 

  Tem um bom ritmo e toca quase todos os instrumentos da 
capoeira, como pandeiro, atabaque e agogô, exceto o 
berimbau.   

  Canta algumas músicas e consegue, com dificuldade, coordenar 
algumas vezes o canto com o toque dos instrumentos.  

  

CONHECIMENTO, 

 MEMÓRIA, IMAGINAÇÃO E 

LINGUAGEM 

 Absorve bem as orientações acerca das propostas pedagógicas. 

 Conhece e identifica com facilidade os golpes de capoeira, tanto 
da CA como da CR.  

 É capaz de analisar os conceitos, imaginando, na maioria das 
vezes, o sentido dos golpes e sua forma de aplicá-los.  

 Compreende bem a dinâmica dos exercícios, realiza-os com 
facilidade.  

 Identifica com clareza as diferenças da CA e CR.  

 Consegue aprender e memorizar algumas músicas, mas não 
com facilidade.  

 Conversa bem, pois compreende o significado das palavras, 
formula com facilidade frases com sentido e é comum produzir 
narrativas sobre o seu cotidiano vivido. 

Fonte: O Autor (2018). 
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Quadro 12 – Análise da corporeidade motriz do Sujeito 1 – Parte II de II. 

ANÁLISE DA CORPOREIDADE MOTRIZ DO SUJEITO 1 

PERFIL  TEMPO DE CAPOEIRA: 12 

ANOS 

 IDADE: 29 ANOS  GÊNERO: FEMININO 

ASPECTOS ANALISADOS CARACTERÍSTICAS OBSERVADAS 

AFEIÇÃO, ESTADO DE 

ABERTURA, PRÁXIS CRIADORA 

E PLENITUDE DO SER 

 Expressa com clareza suas emoções e sentimentos, é possível 
observar seu estado psicológico. Em geral, é bem humorada, 
costuma fazer piadas e comumente ri com expressões ou 
nome dos golpes que considera engraçados.  

  Apresenta disposição para aprender , disciplina e integra 
bem as propostas pedagógicas. 

  Joga capoeira com desenvoltura e autoconfiança (tanto a CA 
como CR) visto que tem criatividade e iniciativa na realização 
dos movimentos. 

  No seu jogo, interage bem com outro, demonstra empatia, 
respeito e cuidado, empatia na realização dos golpes. 

  Socializa-se com facilidade, embora tenha uma certa 
tendência a escolher sempre os mesmos parceiros, em vista 
de criar laços afetivos com certas pessoas. 

  Geralmente tem uma atitude questionadora, costuma 
perguntar para que servem os golpes.  

  Consegue de forma autônoma realizar as propostas 
apresentadas pedagogicamente com outros parceiros sem 
muitas dificuldades. 

HERMENÊUTICA 

DA MOTRICIDADE 

DO  SUJEITO 1 

 É possível notar na sua expressão facial uma satisfação, 
fruição, tendo em vista o sorriso típico e seu espírito de 
confiança e tranquilidade. 

 A gestualidade harmoniosa traduz uma integralidade das 
suas emoções e sentidos, que se desdobram na experiência 
de estar na roda comigo.  

 Cria sua própria narrativa de jogo, portanto, tem 
autonomia,autoconfiança e desenvoltura e criatividade. 

 Surpreende ao fazer golpes que denotam seu repertório 
amplo de movimentos e, por fim, ao abraçá-la, sinto sua 
amizade, carinho e o quão a capoeira potencializou sua 
motricidade e, possivelmente, sua forma de ser e estar no 
mundo. 

Fonte: O Autor (2018). 
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Quadro 13 – Análise da corporeidade motriz do Sujeito 2 – Parte I de II. 

ANÁLISE DA CORPOREIDADE MOTRIZ DO SUJEITO 2 

PERFIL  TEMPO DE CAPOEIRA: 5 ANOS  IDADE: 22 ANOS  GÊNERO: FEMININO 

ASPECTOS ANALISADOS CARACTERÍSTICAS OBSERVADAS 

CARACTERÍSTICAS  

MOTRÍCIAS E  

RÍTMICO-MUSICAIS 

 Esquema corporal reduzido. 

 Limita-se a realizar sempre os mesmos movimentos e, ainda, 
tem dificuldades com equilíbrio. 

 Flexibilidade e força são capacidades motoras bem reduzidas. 

 Boa noção da espacialidade do corpo, de modo que se situa bem 
na roda, mas apresenta muitas dificuldades nas atividades que 
demandam essa noção, como, por exemplo, nas atividades com 
corda. 

 Não é capaz de demonstrar os golpes quando solicitada. 

 Tem o ritmo bastante comprometido e não consegue tocar os 
instrumentos da capoeira.  

 Canta as músicas com muita dificuldade em função de 
comprometimentos do aparelho fonológico.  

CONHECIMENTO, 

 MEMÓRIA, IMAGINAÇÃO E 

LINGUAGEM 

 Tem muita dificuldade para absorver as orientações acerca das 
propostas pedagógicas. 

 Em geral, não acompanha as orientações e realiza os 
movimentos que já sedimentou na sua motricidade.  

 Absorve pouco os conceitos e, dificilmente, compreende, ou 
imagina o sentido da sua aplicação, uma vez que não expressa-
os corporalmente. 

 Pouco compreende a dinâmica dos exercícios, realiza-os 
aleatoriamente. 

 Não identifica diferenças da CA e CR realiza sempre os mesmos 
movimentos, independente da orientação ou configuração da 
roda. 

 Em relação ao diálogo, costuma repetir as últimas palavras que 
ouve, em geral, repete nossa fala.  

 Compreende o significado das palavras com dificuldade. 

AFEIÇÃO, ESTADO DE 

ABERTURA, PRÁXIS CRIADORA 

E PLENITUDE DO SER 

 Expressa com clareza seus sentimentos, é possível observar seu 
estado psicológico.  

  Em geral, não está bem humorada, é comum reclamar de dores 
no corpo como estratégia para não realizar as tarefas. Expressa 
pouca disposição para aprender, portanto, pouca disciplina e 
dificilmente integra as propostas pedagógicas, tende a dispersar 
com facilidade. 

  No seu jogo, interage bem com outro, expressa uma boa 
compreensão do jogar com o outro, e capaz de “dialogar“ mais 
corporalmente do que verbalmente. 

 Socializa-se com facilidade. 

[cont.] 
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Quadro 13 – Análise da corporeidade motriz do Sujeito 2 – Parte II de II. 

ANÁLISE DA CORPOREIDADE MOTRIZ DO SUJEITO 2 

PERFIL  TEMPO DE CAPOEIRA: 3 ANOS  IDADE: 22 ANOS  GÊNERO: FEMININO 

ASPECTOS ANALISADOS CARACTERÍSTICAS OBSERVADAS 

AFEIÇÃO, ESTADO DE 

ABERTURA, PRÁXIS CRIADORA 

E PLENITUDE DO SER 

 Joga com plenitude, autoconfiança, respeito, mesmo tendo um 
repertório bem limitado de movimentos. 

 Nota-se que se sente bem ao entrar na roda e que a capoeira 
lhe confere uma fruição e se configura numa dinâmica lúdica e 
com algum sentido 

HERMENÊUTICA 

DA MOTRICIDADE 

DO  SUJEITO 2 

 Em que pese os seus comprometimentos em termos de 

linguagem, seu aparelho fonológico que compromete sua fala e, 

ainda, a dificuldade de absorver as orientações pedagógicas e, 

assim, desenvolver um aprendizado mais amplo da capoeira 

tanto no aspecto do sentido significado como no aspecto do 

sentido sensível, a roda é o espaço onde mostra suas 

possibilidades já bem sedimentadas.  

 Mesmo com um repertório menor dos seus movimentos, nota-

se, claramente, sua satisfação de estar na roda, seus golpes são 

realizados com vitalidade e, muito embora, apresente uma 

dificuldade na conversação, foi capaz de sedimentar uma 

compreensão, de modo intuitivo, do jogo da capoeira como um 

diálogo corporal, uma vez que percebe que há um momento 

adequado de realizar os seus golpes, i.e., expressa com clareza 

a sua consciência do outro, de que está com alguém na roda 

numa dinâmica dialógica. Sua motricidade na roda traduz uma 

integração das suas emoções e sentidos, um encontro das suas 

potencialidades afetivas e, ainda, autonomia na realização dos 

golpes ou quando decide entrar ou sair da roda.  

 Ao jogar com ela, sinto sua alegria, expansividade, desenvoltura 

e espanta-me a sua expressividade corporal eloquente tão mais 

explícita na narrativa dos gestos do que na narrativa das 

palavras. 

Fonte: O Autor (2018). 
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Quadro 14 – Análise da corporeidade motriz do Sujeito 3 – Parte I de II. 

 

ANÁLISE DA CORPOREIDADE MOTRIZ DO SUJEITO 3 

PERFIL  TEMPO DE CAPOEIRA: 3 ANOS  IDADE: 27 ANOS  GÊNERO: MASCULINO 

ASPECTOS ANALISADOS CARACTERÍSTICAS OBSERVADAS 

CARACTERÍSTICAS  

MOTRÍCIAS E  

RÍTMICO-MUSICAIS 

 Apresenta um bom esquema corporal, equilíbrio, bem como 
ótimo nível de flexibilidade corporal e de força, tanto de 
membros superiores, como inferiores.  

 A sua motricidade é produzida com vitalidade, “explosão” e 
plasticidade, especialmente, na CR.  

 Na CA realiza os movimentos específicos, mas é preciso orientá-
lo quanto à velocidade dos movimentos, uma vez que tem uma 
tendência a fazer os golpes com maior rapidez e força. 

  Apresenta boa espacialidade do corpo, de modo que se situa 
bem na roda e nas atividades que demandam essa consciência, 
por exemplo, nas atividades com corda consegue desempenhar 
bem sua motricidade. 

 Demonstra os golpes com facilidade quando solicitado. 

  Canta as músicas com facilidade, mas não consegue tocar os 
instrumentos da capoeira no ritmo, nem tampouco coordenar o 
canto com o toque. 

CONHECIMENTO, 

 MEMÓRIA, IMAGINAÇÃO E 

LINGUAGEM 

 Em geral, assimila bem as orientações acerca das propostas 
pedagógicas. 

 Conhece e identifica com facilidade os golpes de capoeira, tanto 
da CA como da CR. 

 É capaz de analisar os conceitos, mas, na maioria das vezes, tem 
dificuldade para compreender o sentido dos golpes e sua forma 
de aplicá-los. 

 Compreende quase sempre a dinâmica dos exercícios, realiza a 
maioria deles com facilidade.  

 Consegue identificar as diferenças da CA e CR, raramente se 
confunde. No entanto, ao alertá-lo sobre a confusão, é capaz de 
prontamente fazer a devida correção.  

 Consegue aprender algumas músicas, mas não com facilidade. 

 Conversa muito bem, pois compreende o significado das 
palavras, formula com facilidade frases com sentido e é comum 
produzir narrativas sobre o seu cotidiano vivido, especialmente, 
comenta sobre seus projetos pessoais, seu vir-a-ser, perspectiva 
de futuro. 
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Quadro 14 – Análise da corporeidade motriz do Sujeito 3 – Parte II de II. 

ANÁLISE DA CORPOREIDADE MOTRIZ DO SUJEITO 3 

PERFIL  TEMPO DE CAPOEIRA: 3 ANOS  IDADE: 27 ANOS  GÊNERO: MASCULINO 

ASPECTOS ANALISADOS CARACTERÍSTICAS OBSERVADAS 

AFEIÇÃO, ESTADO DE 

ABERTURA, PRÁXIS CRIADORA 

E PLENITUDE DO SER 

  Expressa com clareza seus sentimentos, é possível observar seu 
estado psicológico. Em geral, é bem humorado, mas já teve 
momentos de agressividade em relação a mim, embora tenha 
melhorado muito nesse aspecto.  

  Costuma fazer piadas e comumente demonstra sentimento de 
carinho pelas pessoas.  

  Apresenta disciplina, disposição para aprender e integra bem 
as propostas pedagógicas. 

  Joga capoeira com desenvoltura, (tanto a CA como CR). 

  No seu jogo, interage bem com outro, demonstra empatia, 
autoconfiança e cuidado na realização dos golpes, compreende 
bem que sua força pode machucar o outro, expressa, ao final do 
jogo, com frequência sentimentos de solidariedade e amizade. 

  Tem criatividade e iniciativa na realização dos movimentos.  

  Socializa-se com muita facilidade.  

  Geralmente faz perguntas e comentários durante a aula, tende 
a se dispersar, mas com orientação retoma suas tarefas, bem 
disciplinado. 

  Consegue de forma autônoma realizar as propostas 
apresentadas pedagogicamente com outros parceiros sem 
muitas dificuldades. 

HERMENÊUTICA 

DA MOTRICIDADE 

DO  SUJEITO 3 

 Ao entrar na roda é clara a sua condição de inteireza, a 
satisfação expressa na sua face, na vitalidade dos seus 
movimentos, na sua criatividade, na sua expressividade como 
um todo, revelando um encontro das suas emoções e sentidos 
na sua motricidade.  

 Ao ser chamado para a roda fica em êxtase, seu corpo 
“verbaliza” sua satisfação, seu tônus evidencia o seu estado de 
espírito, o que se desdobra nos movimentos com plasticidade, 
desenvoltura e autonomia para compor sua narrativa de jogo. 

  Seu olhar que busca constantemente a aprovação da sua mãe 
é, em minha análise, a expressão autêntica da sua autoestima, 
da consciência de que está produzindo algo que lhe faz sentir-
se pleno em todos os aspectos e, ainda, a experiência de estar 
na roda representa um momento que lhe confere um sentido 
existencial. 
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Fonte: O Autor (2018). 

 

Quadro 15 – Análise da corporeidade motriz do Sujeito 4 – Parte I de II. 

  ANÁLISE DA CORPOREIDADE MOTRIZ DO SUJEITO 4 

PERFIL  TEMPO DE CAPOEIRA: 3 ANOS  IDADE: 23 ANOS  GÊNERO: MASCULINO 

ASPECTOS ANALISADOS CARACTERÍSTICAS OBSERVADAS 

CARACTERÍSTICAS  

MOTRÍCIAS E  

RÍTMICO-MUSICAIS 

 Esquema corporal bem comprometido. 

 Limita-se a realizar poucos movimentos e, ainda, tem muita 
dificuldade com equilíbrio. 

 Flexibilidade e tônus muscular são bem reduzidos. 

 Não é capaz de demonstrar os golpes quando solicitado.  

 A sua espacialidade do corpo é adequada, de modo que se situa 
bem na roda, mas apresenta muitas dificuldades nas atividades 
que demandam essa noção, como, por exemplo, nas atividades 
com corda.  

 Tem o ritmo bastante comprometido e não consegue tocar os 
instrumentos da capoeira. 

 Não canta as músicas em função do comprometimento do 
aparelho fonológico. 

CONHECIMENTO, 

 MEMÓRIA, IMAGINAÇÃO E 

LINGUAGEM 

  Tem muita dificuldade para absorver as orientações acerca das 
propostas pedagógicas. 

 Em geral não acompanha as orientações e realiza os 
movimentos que já sedimentou na sua motricidade, e que são 
poucos.  

 Absorve pouco os conceitos e compreende pouco o sentido da 
sua aplicação, pelo menos não os expressa corporalmente. 

 Pouco compreende a dinâmica dos exercícios, realiza-os 
aleatoriamente. 

 Não identifica diferenças da CA e CR, realiza sempre os mesmos 
movimentos, independente da configuração da roda, CA ou CR.  

 Conversa pouco, mas em situações mais específicas, como no 
Whatsapp, em forma de áudio, é capaz de produzir algumas 
frases, em que pese suas limitações fonológicas. 

 

Quadro 15 – Análise da corporeidade motriz do Sujeito 4 – Parte II de II. 

ANÁLISE DA CORPOREIDADE MOTRIZ DO SUJEITO 4 

PERFIL  TEMPO DE CAPOEIRA: 3 

ANOS 

 IDADE: 23 ANOS  GÊNERO: MASCULINO 
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ASPECTOS ANALISADOS CARACTERÍSTICAS OBSERVADAS 

 

 

AFEIÇÃO, ESTADO DE 

ABERTURA, PRÁXIS CRIADORA 

E PLENITUDE DO SER 

  Não expressa com clareza seus sentimentos, em geral, é 
difícil identificar suas emoções, seu estado psicológico. 

  Socializa-se com dificuldade, em função do 
comprometimento da fala, expressividade e mesmo da sua 
locomoção. 

  Apresenta disposição para aprender, mas tem muitas 
dificuldades para integrar as propostas pedagógicas. 

  No entanto, expressa disciplina, interesse para entrar na 
roda, joga com disposição de ânimo, em que pese seu 
repertório bem limitado de movimentos. 

  No seu jogo, em que pese suas condições motoras próprias, 
interage bem com outro, demonstra autoconfiança, respeito 
e, assim, como os demais, cuidado na realização dos golpes.  

  Em geral, nota-se que se sente bem ao entrar na roda e que 
a capoeira lhe confere uma fruição e se configura numa 
dinâmica lúdica e significativa. 

HERMENÊUTICA 

DA MOTRICIDADE DO  

SUJEITO 4 

 A despeito das suas condições próprias, sua condição motora 
um pouco mais comprometida, sua “inexpressividade” 
habitual, é na roda que revela o seu modo próprio de jogar, 
sempre com muita disposição. É na roda que brota a sua 
expressividade, tão habitualmente apagada, emerge a 
alegria, a satisfação, um esboço de atenção no seu olhar, uma 
concentração que vai se desdobrando em fruição, um jeito 
tranquilo de fazer seus movimentos que embora, possamos 
interpretar como movimentos repetidos, arrisco-me a 
delinear outra interpretação, a de que para esse sujeito seus 
golpes, mesmo sendo os mesmos para nós, são únicos, com 
sentidos diferentes, cada golpe realizado representa uma 
conquista, uma sedimentação da sua autoestima, da sua 
motricidade, da sua condição de ser motrício, de ser e estar 
na roda, integrando suas emoções, afetividade e, 
especialmente, os sentido que ele vai captando a cada gesto 
que faz. 

    Fonte: O Autor (2018). 

 

 Em face aos quadros de análise, vale salientar que o sentido dos gestos não é 

algo dado, mas é a dobra da compreensão, isto é, revisitado por um ato do espectador, 

onde toda a dificuldade reside justamente em conceber bem esse ato (MERLEAU-

PONTY, 2011). 

Mas, ao mesmo tempo, postulamos que isso é apenas um lado da 
equação. Nossas ações não apenas revelam como somos, elas 
também permitem nos transformarmos, a ser diferentes, a vir a ser. 
Este é um segundo princípio de "coaching" ontológico e nos capacita 
realizar o que chamamos de "intervenção ontológica". Ao possibilitar 
que uma pessoa atue/aja de um modo determinado (e, novamente, 
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não esqueçamos que a linguagem é ação), o "coaching" ontológico lhe 
permite mover-se em uma determinada direção e deixar para trás suas 
antigas formas de ser. A ação, portanto, não é apenas a manifestação 
de um determinado ser que se desdobra no mundo, mas também a 
possibilidade de que esse mesmo ser transcenda a si mesmo e venha 
a ser um ser diferente (ECHEVERRÍA, 2003, p. 29, livre tradução 
nossa)168. 

 De toda forma, a ação não é apenas a manifestação de um determinado ser 

que se desloca no mundo, trata-se também da possibilidade de que esse mesmo ser 

transcenda a si mesmo e desenvolva um ser diferente (ECHEVERRIA, 2003). 

5.5. As narrativas das mães: entrelaço das minhas descrições e das vozes que 

gritam por uma sociedade inclusiva  

A narrativa é compreendida não somente como a produção de um discurso, 

mas pressupõe o encadeamento de sentidos de diferentes experiências vividas com 

o mundo.  A narrativa configura um modo de utilizarmos a linguagem por meio de 

significados e expressões pessoais e, desse modo, pode ser considerada um modo 

de construção de sentidos que se expressam no ato de narrar. Os sentidos são 

expressos de maneira subjetiva e interpretativa com base na percepção de cada 

sujeito na sua relação com o mundo (BRUNER, 1997) 

Em sua ânsia pela busca de sentido/significado, os seres humanos 
inventam e narram/contam histórias. Assim como as crianças 
adquirem competências mínimas na linguagem, elas começam a 
perguntar "Por quê?". Todos sabemos o quão difícil resulta, às vezes, 
satisfazer sua curiosidade. Desde a infância, todos vivemos essa 
urgência básica de dar sentido ao que acontece ao nosso redor. Se 
examinarmos isso com maior atenção, nos daremos conta de que 
somos a única espécie que inventa histórias (EVECHERRIA, 2003, p. 
144, livre tradução nossa)169 

                                                           

168 Texto original: “Pero, al mismo tiempo, postulamos que esto es sólo un lado de la ecuación. Nuestras acciones 
no sólo revelan cómo somos, también nos permiten transformarnos, ser diferentes, devenir. Este es un segundo 
principio del «coaching» ontológico y nos capacita para realizar lo que llamamos «intervención ontológica». Al 
hacer posible que una persona actúe de un modo determinado (y, nuevamente, no olvidemos que el lenguaje es 
acción), el «coaching» ontológico le permite moverse en una determinada dirección y dejar atrás sus antiguas 
formas de ser. La acción, por lo tanto, no es sólo la manifestación de un determinado ser que se despliega en el 
mundo, es también la posibilidad de que ese mismo ser se trascienda a sí mismo y devenga un ser diferente 
(ECHEVERRÍA, 2003, p. 29, livre tradução nossa).” (EVECHERRIA, 2003, p. 29). 
169 Texto original: “En su afán por la búsqueda de sentido, los seres humanos inventan y narran historias. Tan 
pronto como los niños adquieren competencias mínimas en el lenguaje, comienzan a preguntar «Por qué». Todos 
sabemos lo difícil que resulta a veces saciar su curiosidad. Desde la infancia, todos vivimos esa urgencia básica 
de darle un sentido a lo que ocurre alrededor nuestro. Si examinamos esto con mayor detención, nos daremos 
cuenta de que somos la única especie que inventa historias” (EVECHERRIA, 2003, p. 144). 
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As narrativas foram colhidas na forma de “texto narrativo” ou “cartas” a partir 

de uma solicitação devidamente consentida conforme Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (Apêndice B) com a respectiva aprovação do Comitê de Ética do 

Programa de Pós-graduação em Educação, na data de 28/09/2017. No decorrer do 

segundo semestre de 2017 foi estabelecido uma diálogo com cada uma das mães 

informando-as da pesquisa e, diante do exposto, solicitei que as mesmas, por meio 

de uma “carta” uma vez que muitas não se sentiram à vontade para produzir outras 

formas de registro como gravação ou vídeo, produzissem uma narrativa sobre a 

relação dos downs com a capoeira sem questões específicas, tendo como prazo para 

a entrega destas narrativas o final de segundo semestre letivo de 2017.  

No segundo semestre letivo de 2017, conforme solicitado, recebemos em 

retorno as cartas das quatro mães contatadas, que narraram suas experiências com 

os seus filhos downs e destes com a prática da capoeira. As narrativas em sua íntegra 

podem ser observadas e analisadas no Apêndice B, ao final deste trabalho. 

 

5.6. Discussão e análise da Matriz Fenomenológico-hermenêutica e das 

narrativas das mães  

5.6.1. Discussão da MCFH e da narrativa da mãe do Sujeito 1 

 No aspecto das características motrícias e ritmo-musicais, apresenta ótimo 

esquema corporal na roda e equilíbrio. Apresenta uma boa espacialidade do corpo, 

joga capoeira de modo que respeita os limites espaciais da roda, o que denota boa 

noção-espaço temporal e, ainda, possui bom ritmo ao tocar os instrumentos, como 

pandeiro, agogô e o atabaque. Cabe ressaltar que canta algumas músicas e consegue 

coordenar algumas vezes o canto com o toque dos instrumentos.  

Em relação ao aspecto conhecimento e memória, imaginação e linguagem, 

compreende bem a dinâmica dos exercícios, realizando-os com facilidade e 

desenvoltura. Identifica com clareza as diferenças da CA e CR e, consegue também, 

com facilidade, aprender e memorizar os golpes e as algumas músicas.  

Já, no aspecto da afeição, estado de abertura, práxis criadora e plenitude do 

ser, expressa com clareza suas emoções e sentimentos, bem como apresenta, 

disciplina, autoconfiança e disposição para aprender e integra bem as propostas 

pedagógicas, orientações e tarefas, como, por exemplo, elaborar golpes de ataque e 

defesa, a partir das minhas orientações. No seu jogo, vale destacar que interage bem 
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com outro, mostra cuidado na realização dos golpes, tem criatividade e iniciativa, 

socializa-se com facilidade e, ainda, consegue de forma autônoma realizar as 

propostas apresentadas pedagogicamente com outros parceiros sem muitas 

dificuldades.  

 Em relação à hermenêutica da motricidade do sujeito 1, - uma jovem com 29 

anos e que pratica capoeira há 12 anos - foi possível interpretar que o mesmo cria sua 

própria narrativa de jogo, portanto, tem autonomia, desenvoltura e criatividade. Ao 

abraça-la, sinto sua amizade, carinho e o quão a capoeira potencializou sua 

corporeidade/motricidade. 

 Já, no que se refere à narrativa materna, na interpretação da mãe, o sujeito 1: 

[...] também aprendeu que ser diferente, não faz dela melhor ou pior 
que ninguém. A capoeira é uma das coisas que ela mais gosta, e 
também a melhor coisa que aconteceu na vida dela. Ela melhorou 
muito em questão de respeitar o outro, não que ela não respeitava, 
mas o limite dela sabe, no jogo, sem querer bater no outro, estar ali, é 
uma capoeira que você tem que respeitar o adversário, é um jogo não 
é uma briga (MÃE DO SUJEITO 1, 2017, grifo nosso). 

 A partir da narrativa da sua mãe podemos compreender que a capoeira ganha 

sentidos de autoestima, de fruição, de construção de valores como respeito e, 

especialmente, da capoeira como jogo harmonioso e não uma briga.  

5.6.2. Discussão da MCFH e da narrativa da mãe do Sujeito 2 

Em relação ao aspecto das características motrícias e ritmo-musicais, o esquema 

corporal é reduzido. Embora tenha uma boa noção-espaço temporal, limita-se a 

realizar sempre os mesmos movimentos e, ainda, tem dificuldades com a dimensão 

do equilíbrio. Não é capaz de demonstrar os golpes quando solicitada, de modo que 

faz os movimentos aleatoriamente. O ritmo é demasiadamente comprometido e não 

consegue tocar os instrumentos da capoeira. Canta as músicas com muita dificuldade 

em função de comprometimentos do aparelho fonológico.  

Em relação ao aspecto conhecimento e memória, imaginação e linguagem, tem 

muita dificuldade para absorver as orientações acerca das propostas pedagógicas. 

Em geral não acompanha as orientações e realiza os movimentos que já sedimentou 

na sua motricidade. Absorve pouco os conceitos e dificilmente compreende, ou 

imagina o sentido da sua aplicação, uma vez que não consegue expressar 

corporalmente os golpes que lhe são solicitados, o que nos permite compreender que 

não relaciono o sentido significado aos golpes. Pouco compreende a dinâmica dos 
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exercícios, realiza-os de modo aleatório. Não identifica diferenças da CA e CR realiza 

sempre os mesmos movimentos, independente da orientação ou configuração da 

roda. Em relação ao diálogo, costuma repetir as últimas palavras que ouve, em geral, 

repete nossa fala, tendo a sua linguagem, portanto, rigorosamente comprometida. 

No tocante ao aspecto da afeição, estado de abertura, práxis criadora e plenitude 

do ser, expressa com clareza seus sentimentos, é possível observar seu estado 

psicológico. Em geral, não está bem humorada, é comum reclamar de dores no corpo 

como estratégia para não realizar as tarefas, na maioria das vezes tem atitudes 

dispersivas. Não expressa disposição para aprender e dificilmente integra as 

propostas pedagógicas. No seu jogo, interage bem com outro, expressa uma boa 

compreensão do jogar com o outro, e capaz de “dialogar“ mais corporalmente do que 

verbalmente. No entanto, socializa-se com facilidade e joga com plenitude e 

autoconfiança, mesmo apresentando um rerpertóro de movimentos bem limitado. No 

entanto, vale ressaltar que, se sente bem ao entrar na roda e que a capoeira lhe 

confere fruição e se configura numa dinâmica lúdica e com sentidos como satisfação, 

respeito e realização pessoal. 

 No que tocante à hermenêutica da motricidade do sujeito 2 – uma jovem de 22 

anos, praticante de capoeira há 5 anos, em que pese os seus comprometimentos em 

termos de linguagem, a roda se constitui como espaço onde demonstra suas 

potencialidade já bem sedimentadas. Mesmo com um repertório menor dos seus 

movimentos, nota-se sua satisfação de estar na roda, seus golpes são realizados com 

vitalidade e, muito embora, apresente uma dificuldade na linguagem verbal, foi capaz 

de construir uma compreensão do jogo da capoeira como um diálogo corporal. Ao 

jogar com ela, sinto sua alegria, expansividade, desenvoltura e espanta-me a sua 

expressividade corporal eloquente tão mais explícita na narrativa dos gestos do que 

na narrativa das palavras. A narrativa da sua mãe: 

Desde que a [a minha filha] começou na capoeira em 2013, 
apresentou evolução em diversos aspectos. Melhorou a 
coordenação motora. Aprimorou a comunicação e a 
memorização. Passou a sociabilizar mais com as pessoas. Tem 
maior disciplina e calma. O esporte contribuiu também na perda 
de peso corporal, rendeu mais disposição e alegria (MÃE DO 
SUJEITO 2, 2017, grifo nosso). 

 Com base na narrativa da sua mãe foi possível compreender que a capoeira 

ganha sentidos de uma prática que desenvolve a linguagem e a memória bem como 
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a disciplina, autocontrole, disposição e alegria e, ainda, a roda como um lugar de 

socialização. 

 

5.6.3. Discussão da MCFH e da narrativa da mãe do Sujeito 3 

No que tange as características motrícias e ritmo-musicais apresenta um bom 

esquema corporal e equilíbrio, bem como uma ótima noção espaço-temporal, 

flexibilidade corporal, assim como ótimo nível de força, tanto de membros superiores 

como inferiores. Demonstra os golpes com facilidade quando solicitado, bem como 

canta as músicas com facilidade, mas não consegue tocar os instrumentos com ritmo.  

Em relação ao aspecto conhecimento e memória, imaginação e linguagem, de 

forma geral, assimila bem as orientações acerca das propostas pedagógicas, 

raramente é dispersivo. Conhece e identifica com facilidade os golpes de capoeira, 

tanto da CA como da CR. É capaz de analisar os conceitos, mas na maioria das vezes 

tem dificuldade para compreender o sentido dos golpes e sua forma de aplicá-los. 

Conversa muito bem, pois compreende o significado das palavras, formula com 

facilidade frases com sentido e é comum produzir narrativas sobre o seu cotidiano 

vivido.  

Em relação ao aspecto da afeição, estado de abertura, práxis criadora e plenitude 

do ser, expressa com clareza seus sentimentos, é possível observar seu estado 

psicológico. Apresenta disposição, disciplina para aprender e integra bem as 

propostas pedagógicas. Joga capoeira com desenvoltura, (tanto a CA como CR). No 

seu jogo, interage bem com outro, demonstra, empatia, autoconfiança e cuidado na 

realização dos golpes, compreende bem que sua força pode machucar o outro, 

expressa, ao final do jogo, com frequência sentimentos de solidariedade e amizade. 

Tem criatividade e iniciativa na realização dos movimentos. Consegue de forma 

autônoma realizar as propostas apresentadas pedagogicamente com outros parceiros 

sem muitas dificuldades. 

 No que tange à Hermenêutica da motricidade do sujeito 3, percebo que ao 

entrar na roda expressa a sua satisfação na sua face, na vitalidade dos seus 

movimentos, na sua criatividade, na sua expressividade como um todo. Ao ser 

chamado para a roda fica em êxtase, seu corpo “verbaliza” sua satisfação, seu tônus 

evidencia o seu estado de espírito o que se desdobra nos movimentos com 

plasticidade, desenvoltura e autonomia para compor sua narrativa de jogo.  
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 A partir da narrativa da sua mãe:  

surgiram vários profissionais, para me colocar a par da real situação do 
meu filho, e o diagnostico foi taxativo, seu filho era mongoloide (nome 
pejorativo); como um médico obstetra e pediatra, vem para uma 
mãe que acabara de dar à luz,  e despeja sem a menor piedade, tal 
afirmação? o caos foi instalado. 

 Nesta narrativa podemos identificar, conforme revisão de literatura no capítulo 

um, a maneira como se interpretava a SD há duas ou três décadas, isto é, como 

mongolismo e a visão determinista presente na visão da medicina na época, o que, a 

meu ver, ainda não se encontra totalmente superada, em que pese avanços 

significativos.  

E foi isso que ele encontrou em cada dia na roda de capoeira, o amor, 
a superação, apesar de alguns limites. Jogar capoeira, controlar seus 
impulsos, força e concentração, o tornaram um jovem mais forte e 
concentrado, com o objetivo de se tornar cada vez melhor. Chegar às 
aulas e colocar o uniforme, seguir as instruções e executar as jogadas 
com determinação e disposição, o deixam mais responsável e focado 
por saber que está a cada aula alcançando níveis de dificuldade e 
aprimorando os já aprendidos. (...) Encontrou na capoeira a amizade, a 
força em dose certa e a controlar a ansiedade, porque está dividindo 
uma jogada com os outros colegas. Na roda, o jogo é jogado em dupla 
e ao som dos atabaques, pandeiro, berimbau onde o ritmo é importante 
(antes ele não tinha nenhum), e ele está se saindo muito bem, sempre 
tentando melhorar. As limitações do aspecto físico e mental estão sendo 
superada a cada aula de capoeira, ultrapassando limites e sentindo-se 
mais capaz. E isso é o que importa. Sei que ainda é precoce, é só o 
começo, mas tenho certeza que se mostrará maior a cada jogada (grifo 
nosso). 

 Com base na narrativa da sua mãe podemos compreender que a capoeira 

ganha múltiplos sentidos, sentidos que apontam para a roda de capoeira como espaço 

para o amor, a superação (o projeto de ser mais), autocontrole, determinação e 

dedicação nas suas atividades que passam a integrar a suas rotinas. Também 

aparecem como conteúdo narrativo, aspectos como afetivos, vinculados a atitudes de 

responsabilidade e, ainda, a narrativa aponta para a roda como lugar de construção 

de valores como amizade e também um lugar que estimula o ser mais, isto é, a roda 

como lugar de transcendência. 

5.4.4. Discussão da MCFH e da narrativa da mãe do Sujeito 4 

 No aspecto das características motrícias e ritmo-musicais, o esquema corporal 

bem reduzido e comprometido. Limita-se a realizar poucos movimentos e, ainda, tem 

muita dificuldade aspectos corporais flexibilidade, força e como equilíbrio. Apresenta 
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muita dificuldade para absorver as orientações acerca das propostas pedagógicas, 

tem dificuldade para se apropriar dos sentidos significados específicos da capoeira. 

De forma geral, não acompanha as orientações e realiza os movimentos que já 

sedimentou na sua motricidade, são poucos, mas são suficientes para lhe conferir a 

possibilidade de entar na roda.  

Já em relação ao aspecto conhecimento e memória, imaginação e linguagem, 

não identifica as diferenças da CA e CR, realiza sempre oss mesmos movimentos, 

independente da configuração da roda, CA ou CR. Conversa pouco. Sua linguagem é 

bem comprometida e apresenta muita dificuldade para expressar as palavras e, nesse 

sentido, a sua dimensão do sentido significado é bem comprometida, em função da 

linguagem não ter sido bem desenvolvida. 

 No tocante ao aspecto da afeição, estado de abertura, práxis criadora e 

plenitude do ser não expressa com clareza seus sentimentos, em geral, é difícil 

identificar suas emoções, seu estado psicológico. Socializa-se com dificuldade, uma 

vez que a sua linguagem é comprometida. Apresenta disposição para aprender, mas 

tem muitas dificuldades para integrar as propostas pedagógicas, pelas razões já 

explicitadas. Expressa grande interesse para entrar na roda, joga com disciplina, 

disposição de ânimo e interage bem com outro, demonstra autoconfiança, respeito e 

cuidado na realização dos golpes.  

Em última análise, nota-se que se sente bem ao entrar na roda e que a capoeira 

lhe confere fruição e se constitui numa dinâmica lúdica e existencialmente 

significativa. A exemplo do sujeito 2, a despeito dos comprometimentos fonológicos, 

é na motricidade que potencializa sua relação com o outro e consigo mesmo, ao tempo 

em que é pela motricidade que se reconhece e sente capaz de se expressar e se 

demonstar sua sedimentações no aprendizado da capoeira. 

 No tocante à hermenêutica da motricidade do sujeito 4, a despeito das suas 

condições próprias, sua motricidade um pouco mais comprometida, sua 

“inexpressividade” habitual, é na roda que revela o seu modo próprio de jogar, sempre 

com muita disposição, na roda faz emergir a sua expressividade, alegria, satisfação, 

um esboço de atenção no seu olhar, uma concentração que vai se desdobrando em 

fruição, com um jeito tranquilo de fazer seus movimentos. Cabe acentuar que é na 

roda que faz brotar a sua condição de ser motrício, integrando suas emoções, 

afetividade e, especialmente, os sentidos que vai produzindo a cada gesto. 

 A narrativa da sua mãe:  
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A capoeira trouxe para o [o meu filho] comprometimento, 
desenvolvimento e progresso tanto como aluno, como pessoa. Neste 
momento de descrevê-lo em seu progresso, só tenho a relatar que é 
nítida a mudança no comportamento dele, na atenção e dedicação. 
Quando houve a troca de cordão, notei a satisfação e orgulho nos olhos 
do meu filho, tocou meu coração (MÃE DO SUJEITO 4, 2017, grifo 
nosso). 

 

          Em vista disso, a partir da narrativa da mãe do sujeito 4, compreendi que a 

motricidade desdobra sentidos significados, que os gestos são fontes de significação 

na medida em que a mãe relata que seu filho ao entrar na roda para trocar o seu 

cordão (mudança de graduação) expressou sua satisfação e o quão isso tocou seu 

coração. 

          Isto posto, a partir das análises da MCFH da motricidade do down, pretendo dar 

minha singela contribuição no campo hermenêutico da motricidade de forma geral, no 

âmbito da motricidade da cultura corporal do movimento, da motricidade artística, 

terapêutica, laboral, entre outra, nas diferentes fases das idades da vida. Seja na 

motricidade do down como em outras motricidades nas suas mais diferentes 

condições existenciais. Se a linguagem verbal não for capaz de traduzir os sentidos 

significados dos sujeitos, então, a meu ver, cabe à hermenêutica dos gestos fazer 

esse papel, isto e, constituir-se como fonte de sentidos e significados. 
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FINAL DO JOGO 

 

A TESE COMO RESSONÂNCIA DAS MINHAS 

EXPERIÊNCIAS SENSÍVEIS (O VIVIDO) COM A REFLEXÃO 

TEÓRICA, (CIÊNCIA ENCARNADA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A noite da cegueira também tem suas 

maravilhas. A noite da ignorância e da 

insensibilidade é a única escuridão 

impenetrável. O infortúnio dos cegos é imenso, 

irreparável. Mas isso não nos priva de 

compartilhar com nossos semelhantes a ação 

altruísta, a amizade, o bom humor, a 

imaginação e a sabedoria.  

Carybé 
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  [Helen Keller, 2018]170 

 

Em minha percepção, a condição de desenvolver uma prática corporal com o 

down, especificamente o ensino da capoeira, significa uma especial oportunidade de 

aprendizado profundamente existencial que me lança numa reflexão sobre o sentido 

de nossa existência, portanto, ao sentido da vida, das relações e, ainda, aos sentidos 

da capoeira tão discutidos ao longo desta pesquisa. 

As discussões de Hellen Keller relativas à ausência dos sentidos sensíves, nos 

mostram que os entorpecimentos humanos resultam, não da ausência dos sentidos 

sensoriais, mas do sentido significado, isto é, como interpretamos o mundo, como 

atribuímos sentido as coisas, as vozes, as imagens, as texturas, ao gestos, ou seja, a 

partir do que foi discutido nesta pesquisa, claro está que são as nossas interpretações 

que vão emoldurar nossos sentidos significados e, por conseguinte, delinear os 

contornos de quem somos e, ainda, de como será nossa existência.  

Desse modo, a construção da pesquisa permitiu não apenas um substancial 

crescimento acadêmico, mas um profundo amadurecimento existencial, uma vez que 

os fundamentos fenomenológicos aqui apresentados despertaram-me para novos 

modos de compreensão da capoeira para além da perspectiva positivista como 

atividade física, tão enraizada nas tradições empíricas na área da Educação Física. 

Mas especialmente para abrir um horizonte de compreensão que aponta para nossas 

experiências vividas como fonte de reflexão sobre a vida, sobre nossas ações, sobre 

o modo como vivemos e nos relacionamos com nós mesmos e com os outros.  

A perspectiva enativa de Varela, a respeito da atitude alerta e níveis de uma 

consciência plena nos permitiu compreendermos que muitas das nossas ações são 

automáticas e se configuram em habitualidades impróprias que nos afastam de um 

ser ético e altruísta. A capoeira, na forma que estamos defendo, como arte, como 

linguagem e, em especial, como ação dialógica, jogo narrativo, abre-se para uma 

educação motrícia fundamentada nos princípios da motricidade humana, isto é, 

princípios éticos e humanizadores. 

                                                           

170 Texto original: “La noche de la ceguera tiene también sus maravillas. La noche de la ignorancia y de la 
insensibilidad es la única tiniebla impenetrable. El infortunio de los ciegos es inmenso, irreparable. Pero no nos 
priva de compartir con nuestros semejantes la acción altruista,la amistad, el buen humor, la imaginación y la 
sabiduría" (Helen Keller, 2018). 
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Os estudos da Motricidade Humana em consonância com a Fenomenologia 

foram fundamentais para compreender a capoeira enquanto linguagem, formação de 

mundo e os sentidos que é potencialmente capaz de produzir, desse modo, a ação 

dentro da roda não está desvinculada de atos intencionais como o pensar e o imaginar 

e, portanto, da condição de formar sentidos, trata-se de uma ação com sentido, 

portanto, de ato intencional que nos move na direção de um projeto de realização 

pessoal. 

Diante destas considerações, nesta pesquisa a capoeira representa sentidos 

que apontam para a busca de uma condição existencial mais plena, com sentidos que 

nos preenchem como ser humano, deslocando o “eu penso” cartesiano, para o “eu 

posso” da motricidade humana, tornando-nos autênticos seres motrícios, no qual o 

corpo é a expressão da nossa potenciação humana que integra todos os seus 

sentidos, os sentidos sensíveis em consonância com os sentidos significados, num 

dado espaço que habitado humanamente, torna-se espaço de hábitos, afetividade e 

valor, espaço de apropriação no que se refere a tornar próprio, incluir em nosso modo 

próprio de ser, as características deste espaço e, dessa maneira, espaço que torna-

se lugar171, tão amplamente discutido no capítulo três. Sendo assim, a roda de 

capoeira como lugar de inclusão e convivência com as diferenças. 

De acordo com toda arte, toda natureza e todo pensamento coerente, sabemos 

que a ordem, a proporção e a forma são elementos essenciais da beleza. Pois bem, 

a forma, a proporção e a ordem são elementos evidentes ao tato. Mas a beleza e o 

ritmo são, como é o amor e a felicidade, mais profundos que estes. Surgem de um 

processo espiritual ligeiramente subordinado às sensações. A forma, a proporção e a 

ordem estão impossibilitados de engendrar por si, somente na mente a ideia abstrata 

da beleza surge, a menos que já exista uma compreensão mútua de alma que de vida 

a estes elementos. Muitas pessoas, apesar de possuir uma vista excelente, são cegas 

em suas percepções. Outras, ainda que disponham de uns ouvidos perfeitos, são de 

todo surdas para os sentimentos (KELLER, 2012) 

                                                           
171 Na sua obra Espaco e lugar, Tuan diferencia os conceitos de espaço e de lugar. O espaço é mais abstrato do que lugar.”O que começa 

como espaço indiferenciado transforma-se em lugar na medida em que o conhecemos melhor e o dotamos de valor” Cf. TUAN, Y. F. 

Espaço e Lugar. Sao Paulo: DIFEL, 1983, p. 6. 
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 Desse modo, a partir das reflexões de Hellen Keller produzidas ao longo dessa 

pesquisa, a nosso ver, permite compreender que a deficiência está na incapacidade 

de enxergar as belezas da vida ou, ainda, de construir sentidos que permitam uma 

vida mais plena de amor e harmonia em relação a si mesmo, ao outro e ao cosmos. 

 Em face de tudo que foi exposto, a partir das fundamentações apresentadas e 

da emergência das discussões, partimos de uma análise de que a roda de capoeira 

pode tornar-se um lugar de construção de sentidos, lugar para o down como ser 

motrício (ser movente com sentidos). Por desdobramento das discussões até aqui 

produzidas, esta tese defende que as pessoas com down, em função da sua 

potencialidade linguística (verbal ou motricia), modo próprio de ser humano, são 

capazes de interpretar e atribuir sentidos, cada uma dentro da sua condição própria 

de sedimentação, isto é, de apropriação, portanto, de incluir o aprendido no 

movimento de si-mesmo. 

Parece-nos pertinente ressaltar que a MCFH também possibilitou uma 

ressignificação das perspectivas teóricas de natureza mecanicista-determinista, 

conforme discutimos ao longo desta tese, em especial, no primeiro capítulo, de modo 

que, a despeito dos sujeitos terem SD, apresentarem, no âmbito da motricidade e da 

linguagem, um modo próprio de ser down como desdobramento de suas experiências 

próprias e como interpretaram, ao longo da sua história, as diferentes realidades que 

se colocaram no seu contexto vivido, o que denota, como propõe esta tese a partir da 

Ciência Encarnada, que a realidade não está dada, como preconiza as ciências 

empíricas, mas uma realidade como desdobramento da nossa maneira subjetiva de 

intepretá-la.  

Desse modo, nem as caracaterísitcas genéticas são definidoras de uma 

corporeidade/ motricidade down, nem tampouco, o mundo se constitui como uma 

realidade fixa e imutável para o down, mas que o ser no mundo é autopoiético, um 

refazer-se constante, ser que se refaz e refaz o mundo, isto é, ser que imagina e 

transforma o mundo, ao tempo que o mundo faz emergir a imaginação e a 

transformação do ser.  

Dainte destes aspetos apresentados, a tese se sustentou numa ampla 

discussão teórica de fundo fenomenológico-hermenêutico, seja da MH, da 

Corporeidade e mesmo da Ciência Encarnada, mas que ganhou força, em nossa 

percepção, a partir da contrução de uma matriz compreensiva da corporeidade motriz 

do down e seus desdobramentos em núcleos significativos, bem como dos conteúdos 
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narrativos das mães. Tal matriz compreensiva como fonte de análise da corporeidade 

motriz do down, a partir dos pressupostos aqui fundamentados em consonância com 

as minhas experiências vividas, com as narrativas e, em especial, com os conteúdos 

hermenêuticos, transbordaram numa compreensão de que o down, na medida em que 

é capaz de se apropriar dos sentidos sensíveis e significados da capoeira, 

(motricidade se desdobrando em sentidos), foi possível abrir novos campos de 

compreensão em relação ao down. Horizontes de compreensão que apontam que o 

down, embora tenha suas características genéticas, típicas da síndrome é, na sua 

condição ontológica ser de linguagem, potencialmente capaz de se apropriar de 

significacões e sentidos e, assim, melhorar sua condição existencial como ser 

humano, interpretando a vida com mais possibilidade de descobertas e sentidos, 

como no emblemático caso de “Hellen Keller”, que se descobriu como ser humano na 

medida em que descobriu e se apropriou da linguagem. 

Nessa direção, claro está que, uma vez que entendem o sentido da roda da 

capoeira, as pessoas com SD são igualmente capazes de se apropriar de outros 

sentidos, sentidos no campo da educação, da arte, do esporte, da música, entre outros 

campos das práticas humanas, desde que se crie uma metodologia que favoreça a 

construção de sentidos, um dos enfoques desta tese, especialmente, enfoques 

apresentados no capítulo três, a partir de Alfonso Lopez Quintás e Carl Rogers, 

aproximações teóricas que apontam na direção de uma pedagogia do encontro e 

humanizadora. 

Vale salientar que a minha experiência com eles em consonância com os 

conteúdos narrativos das mães, permiteu-me compreender que são ontologicamente 

dispostos à motricidade (uma vez que motricidade é sentido) a jogos narrativos, jogos 

de si-mesmo, enfim, a expressões lúdicas e comunicativas e, portanto, a jogar 

capoeira de modo harmônico, mesmo não desenvolvendo a sua linguagem de forma 

socialmente estabelecida, verbal e escrita, muitas vezes em função da sua condição 

fonológica, própria do down, no caso dos sujeitos 2 e 4, mas que, mesmo diante dessa 

condição biológica restrita, foram capazes de contruir sentidos relacionados a 

capoeira como afetividade, afirmação do outro na roda, amizade, cuidado e respeito, 

significados que são socialmente compartilhados e fundamentais à formação humana. 

Essa capacidade de construção de sentidos, conforme propõe Varela e seus 

colaboradores, põe em questão, a lógica cartesiana que confere a inteligência ou o 

funcionamento adequado da cognição apenas como a capacidade cognitiva de 
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resolução de problemas, mas que a inteligência ou a potencialidade humana 

transforma-se na capacidade de ingressar num mundo compartilhado de 

significações, uma vez que o ser humano é ontologicamente um ser destinado à 

linguagem e, dessa forma, um ser fadado à construção de sentidos. 

 Com efeito, a partir das propostas emergentes enativas, podemos compreender 

níveis de potencialidade ou inteligência considerando a capacidade de atribuir 

sentidos, que é o caso das pessoas com SD, especificamente os sujeitos que 

participaram desta pesquisa, uma vez que, a partir da motricidade da capoeira e do 

seu potencial linguístico, das relações de sentidos, do meu envolvimento com eles, 

entre outros processos pedagógicos tácitos que estiveram presentes em nossas 

relações, foi possível abrir alguns horizontes de compreensão, conforme a MCFH, que 

demonstram que o down é capaz de compartilhar o mundo-capoeira e seu sistema de 

códigos com outros sujeitos que fazem parte de mesmo mundo e, ainda, foram 

capazes de compreender que a roda se constitui como um lugar para expressar suas 

emoções e sentimentos essências para conviver harmoniosamente com o outro. À 

vista disso, se o down é potencialmente capaz de compartilhar o mundo-capoeira, 

pode ser potencialmente capaz de compartilhar também tantos outros mundos. 

Mundos possíveis para o corpodown.  

Ao final desse jogo hermenêutico, das contribuições aqui discutidas, bem como 

das análises da corporeidade motriz do down, além da emergência de novos olhares 

para as possibilidades de desenvolvimento da motricidade down e sua capacidade de 

construção de sentidos, faz-se necessário, urgentemente, além de ampliar as 

pesquisas de fundo fenomenológico-hermenêutico, uma maior produção de projetos 

afirmativos para uma efetiva inclusão social e, assim, a garantia dos direitos dessas 

diferentes corporeidades e motricidades que necessitam participar de muitos mundos, 

de diversificadas propostas educacionais e culturais, quiçá a partir de propostas 

emergentes como a MH que integra o sentido sensível e o sentido significado na ação 

e, desse jeito, compreende o potencial linguístico do gesto. Finalizo este percurso tão 

cheio de alegrias, aprendizado e crescimento existencial, não antes de agradecer a 

Deus por tão inexprimível graça, a minha vida, tão extraordinariamente abençoada. 

Iê! Viva Meu Deus, camará... 
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Gracias a la vida 

Mercedes Sosa 
Gracias a la vida, que me ha dado tanto 
Me dio dos luceros, que cuando los abro 

Perfecto distingo, lo negro del blanco 
Y en el alto cielo su fondo estrellado 

Y en las multitudes el mujer que yo amo 
Gracias a la vida, que me ha dado tanto 

Me ha dado el sonido del abecedario 
Con él las palabras que pienso y declaro 

Madre amigo hermano 
Y luz alumbrando, la ruta del alma del que estoy amando 

Gracias a la vida, que me ha dado tanto 
Me ha dado la marcha de mis pies cansados 

Con ellos anduve ciudades y charcos 

Playas y desiertos, montañas y llanos 
Y la casa tuya, tu calle y tu patio 

Gracias a la vida, que me ha dado tanto 
Me dio el corazón, que agita su marco 

Cuando miro el fruto, del cerebro humano 
Cuando miro el bueno tan lejos del malo 
Cuando miro el fondo de tus ojos claros 
Gracias a la vida que me ha dado tanto 

Me ha dado la risa y me ha dado el llanto 
Así yo distingo dicha de quebranto 

Los dos materiales, que forman mi canto 
Y el canto de ustedes que es el mismo canto 
Y el canto de todos que es mi propio canto 

Gracias a la vida, gracias a la vida 
Gracias a la vida, gracias a la vida

 “A roda como lugar para o down”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eduardo Okuhara Arruda 
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AÇÃO MOTRÍCIA: Evento de manifestação da motricidade, que consiste em mudanças da 
posição do corpo, no seu todo ou em partes, no espaço, configurando uma sucessão de estados 
que pode ser percebida e interpretada como fenômeno objetivo e subjetivo, ou seja, como ação 
à qual tanto o seu sujeito como um observador podem atribuir significado. A ação motrícia 
pode ser considerada na sua forma genérica, em que expressa uma configuração e um 
significado que podem ser percebidos em manifestações de diferentes indivíduos, e na sua 
forma singular, em que se expressa uma configuração e um sentido específico, portanto único 
e irrepetível, para determinado indivíduo (KOLYNIAK-FILHO, 2018). 

AÇÃO PROTOMOTRÍCIA: Evento de manifestação da protomotricidade, considerado em 
suas formas genérica e singular. A ação protomotrícia é indissociável das condições 
oferecidas pelo meio sociocultural que dá suporte à criança (KOLYNIAK-FILHO, 2018). 

AÇÃO PALEOMOTRÍCIA: Evento de manifestação da paleomotricidade, considerado em 
suas formas genérica e singular. A ação paleomotrícia é indissociável das condições 
oferecidas pelo meio sociocultural que dá suporte à criança (KOLYNIAK-FILHO, 2018). 

CONSCIÊNCIA: A definição sumária de consciência, proposta a seguir, fundamenta-se 
na obra de Antonio Damásio (1996, 2000 apud KOLYNIAK-FILHO, 2018). 
Possibilidade e ato de construir e combinar representações mentais sobre objetos e 
eventos e de relacioná-las a si próprio. 

CORPOREIDADE: Condição concreta de presença, participação e significação do homem 
no mundo. Como condição objetiva, a corporeidade é o substrato sobre o qual se 
constrói a motricidade. Como vivência a subjetiva, a corporeidade é fruto da 
construção da motricidade (KOLYNIAK-FILHO, 2003, p. 47). 

DESENVOLVIMENTO HUMANO: Processo contínuo e imprevisível de construção do ser 
humano, como espécie e como indivíduo, que ocorre na dialética entre natureza e 
cultura, referindo-se à totalidade complexa que se expressa como motricidade, 
afetividade e cognição, envolvendo, como constituinte, a práxis orientada para os 
valores como a busca de condições de existência material e espiritual dignas para todos 
os seres humanos, ampliação da liberdade de pensamentos, sentimentos e expressão 
crítico-criativa e a promoção da solidariedade e do respeito à alteridade (KOLYNIAK-
FILHO, 2003). 

EDUCAÇÃO MOTRÍCIA: Intervenção pedagógica a partir da motricidade. A motricidade 
como meio de desenvolvimento humano, de todos os seres humanos em todas e cada 
uma de suas condições conscientes de vida. O propósito é o ser humano, não suas 
ações (estas são os meios). Com os termos acima, podemos formular questões que 
podem originar programas e projetos de pesquisa. Exemplos de tais questões são: 
Como a educação motrícia (paideiamotricidade) pode construir a metamotricidade? 
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Quais são os processos que ocorrem na gênese motrícia, propiciando a passagem da 
protomotricidade para a paleomotricidade, e desta para a motricidade? Como se dá a 
gênese da ação motrícia em uma determinada manifestação da motricidade que se 
queira estudar? Em outras palavras, como uma determinada ação motrícia se constrói 
a partir de uma ação paleomotrícia e/ou de uma ação protomotrícia? Quais os 
procedimentos metodológicos que facilitam a construção de ações metamotrícias? 
(KOLYNIAK-FILHO, 2018). 

GÊNESE DA AÇÃO MOTRÍCIA: Processo histórico de construção de cada ação motrícia, 
considerada nas suas manifestações genérica e singular (KOLYNIAK-FILHO, 2018). 

GÊNESE MOTRÍCIA: Processo histórico de construção da motricidade humana, tanto na 
filogênese como na ontogênese. A gênese motrícia ocorre no bojo da determinação 
recíproca entre as heranças biológica e cultural (KOLYNIAK-FILHO, 2018). 

METAMOTRICIDADE: Motricidade resultante de um processo educacional, que envolve 
o exercício e a investigação sistemáticos das possibilidades da motricidade humana, 
no plano individual e no plano coletivo, exercício e investigação estes mediados por 
constructos teóricos que possibilitam a compreensão e explicação da motricidade, 
assim como a busca de formas próprias e crítico-criativas de expressão motrícia. A 
metamotricidade resulta, em outras palavras, da educação motrícia (KOLYNIAK-
FILHO, 2018). 

MOTRICIDADE: Potência que habita todo o ser humano, expressão de uma história filo 
e ontogenética, a partir das experiências biológicas e socioculturais que estão 
registradas no nível de memória corporal. Portanto, a motricidade implica 
intencionalidade, ou seja, a busca de operar e qualificar cada vez mais a suas riquezas 
internas na construção significativa inter e intrapessoal. Evidencia-se por diferentes 
formas de expressões: gestual, verbal, cênica, plástica significando um ser que, 
evolutivamente, busca ser mais para ser (ROSA PRISTA apud KOLYNIAK-FILHO, 
2003, p. 43). 

MOTRÍCIO: Adjetivo relativo à motricidade (KOLYNIAK-FILHO, 2018). 

PALEOMOTRICIDADE: Conjunto de possibilidades de movimentação adquiridas a partir 
do exercício da protomotricidade sem a mediação da função simbólica, envolvendo 
movimentos realizados com controle nervoso central subcortical, nas condições 
oferecidas pelo ambiente sociocultural em que ocorre o desenvolvimento do indivíduo 
(KOLYNIAK-FILHO, 2003, p. 48). 

PROTOMOTRICIDADe: Conjunto de possibilidades de movimentação que estão 
presentes já no nascimento da criatura humana, envolvendo movimentos reflexos 
exercidos nas condições oferecidas pelo ambiente sociocultural em que ocorrem o 
nascimento e a sobrevida do indivíduo (KOLYNIAK-FILHO, 2003, p. 47). 

SER MOTRÍCIO: Em todas as manifestações motrícias, encontraremos a 



 

 

intencionalidade de querer transcender, de autossuperação, de expressar uma 
necessidade. Algumas podem ser mais visíveis que outras, mais espetaculares ou 
aparentes, mas em todas elas um raio cheio de intenções se abre, que em todas elas se 
comunicam com o mundo. A única coisa que varia são as áreas do cérebro que são 
ativadas e o número de articulações e grupos musculares que fazem parte do lactato 
comunicativo. Mas em todas estas situações o ser humano está presente como um todo, 
manifestando a sua luminosa existência (KON TRASTE, 2003, p. 61, livre tradução 
nossa)172. 

TRANSCENDÊNCIA: É o dinamismo da mesmidade: dar de si adequadamente não sendo 
jamais o mesmo para ser sempre o mesmo (ZUBIRI, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

172 Texto original: “En todas manifestaciones motricias encontraremos la intencionalidad de querer transcender, 
de autosuperarse, de expresar una necessidad. Puede que unas sean más visibles que otras, más espectaculares 
o aparentes, pero en todas se abre passo un rayo lleno de intencion, que en todas ellas nos comunica co n el 
mundo. Lo único que varia son las áreas cerebrales que se activan y el número de articulaciones y grupos 
musculares que forman parte de lacto comunicativo. Pero en todas esas situaciones está presente el humano 
como un todo, manifestando la luminosa exitencia de su” (KON TRASTE, 2003, p. 61). 



 

 

 

 

 

 

Há duas tradições da capoeira com sistemas ritualísticos e com linguagens corporais 

diferentes. Considerando minha história encarnada com a capoeira, a partir de uma descrição 

eidética, identifico na tradição da capoeira angola, que há uma maior valorização dos aspectos 

corporal, musical e estético.  

No âmbito corporal, há nos movimentos maior expressividade, elementos cênicos 

compõe um jogo teatral que se desdobra numa narrativa que permite o expectador interpretar 

o jogo-narrativo da capoeira angola de diferentes formas, para além de uma competição ou 

disputa, a despeito da sua presentificação.  

No âmbito musical, o ritmo bem sincronizado no encontro de três berimbaus, o gunga, 

o médio e o viola, cada qual com seus toques próprios. Na capoeira angola a charanga ou bateria 

é composta por três berimbaus, sendo o gunga o berimbau mais grave; o médio com som 

intermediário e berimbau viola com som mais agudo em relação aos outros dois. Este é o 

prenúncio do jogo, a bateria composta por um maior número de instrumentos percussivos 

compõe a orquestração e a música segue com uma cadência melódica própria da capoeira 

angola, com ladainhas e corridos.  

No âmbito da estética, os sujeitos jogam calçados, já que historicamente o calçado era 

tido como uma representação simbólica de posição social, o angoleiro não aceita estar descalço 

na roda, uma vez que o “estar descalço no mundo” remete à escravidão. É comum os 

angoleiros usarem roupas com cores pretas ou amarelas, que simbolizam as cores preferidas 

do Mestre Pastinha, maior representante dessa tradição de capoeira. Os berimbaus são 
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pintados de diferentes cores, mas há uma predileção por cores que façam alusão às cores das 

bandeiras africanas.  

Na tradição da capoeira regional, no âmbito corporal, há nos movimentos uma 

narrativa corporal que remete, mais explicitamente, a uma perspectiva de luta, onde os golpes 

são desferidos mais rapidamente, com objetividade e técnica, há maior performance acrobática 

e, ainda, revela-se mais substancialmente uma narrativa de competição.  

No que tange ao aspecto musical, na capoeira regional a charanga ou bateria é composta 

por apenas um berimbau, o médio, com o acompanhamento de dois pandeiros e cânticos 

próprios da capoeira regional, como quadras e corridos e o toque bem ritmado característico 

dessa tradição.  

No âmbito da estética, os sujeitos jogam descalços, possivelmente por influência 

histórica e cultural das tradições das artes marciais orientais, uma vez que, Mestre Bimba, 

criador dessa tradição de capoeira, introduziu técnicas de outras lutas no seu estilo regional 

de jogo e, ainda, na tradição da capoeira regional é comum os sujeitos usarem roupas brancas 

(ARRUDA, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 Eu, Eduardo Okuhara Arruda, RG n. 23.885.878-9, doutorando do Programa de 

Pós-graduação em Educação da Universidade Metodista de São Paulo, sob a 

orientação do Prof. Dr. Rui de Souza Josgrilberg, e coorientação do Prof. Dr. Marcelo 

Furlin, proponho o desenvolvimento da pesquisa intitulada “FENOMENOLOGIA, 

MOTRICIDADE E LINGUAGEM: A RODA DE CAPOEIRA E O CORPODOWN”, que 

tem por objetivo coletar dados referentes às impressões das mães de sujeitos com 

Síndrome de Down, que participam do “Projeto Encontros na Roda” na Universidade 

Metodista de São Paulo. Para tanto, encareço que se tome ciência dos 

esclarecimentos abaixo:  

ESCLARECIMENTOS: 
 

[1] A participação nesta pesquisa é de livre escolha com a garantia de sigilo de 

identificação dos sujeitos que se dispuserem a participar e, ainda, retirar seu 

consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma;  

[2] A pesquisa não envolverá nenhum tipo de custo para os participantes;  

[3] A participação na pesquisa não possibilita desconforto ou risco ao participante 

por se tratar de aplicação de uma entrevista. 
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PRIMEIRA NARRATIVA – MÃE DO SUJEITO 1 

TEMPO DE CAPOEIRA: 12 ANOS           IDADE: 29 ANOS                     GÊNERO: 

FEMININO 

 

Oi meu nome é [...] e tenho uma filha com síndrome de down, ela tem 29 anos, e vou contar um 
pouco da nossa história.  

Ela foi uma criança muito esperada, foi a minha primeira filha, tive uma gravidez normal como 
todo mundo, só que, quando ela nasceu, o médico veio falar para mim que ela tinha um 
probleminha, a gente não acreditou, e depois veio a confirmação que ela tinha síndrome de down, 
depois de vários exames. E foi um choque muito grande, principalmente para o meu marido. Foi 
uma época muito difícil para a gente, porque eu trabalhava, foi muito complicado.   

Com dois meses ela começou com fisioterapia, fono [fonoaudióloga], na APAE de Santo André, foi 
tudo muito difícil. Eu tinha que levá-la, pegá-la, mas, por outro lado, você via que as coisas estavam 
dando certo, quanto mais ela fazia, mais ela melhorava e com toda essa fisioterapia, com todas as 
coisas que a gente fez e fazia em casa, tudo, ela sentou com 8 meses, nossa, foi maravilhoso para 
a gente. Ela andou com 1 ano e meio e, quando estava com 2 anos, já tinha saído das fraldas. 

Quanto aos problemas de saúde ela só nasceu com sopro, mas com o passar dos anos ele sumiu, 
ela é uma moça e, graças a Deus, não tem nenhum problema de saúde, a única coisa que afeta 
ela, que me deixa mais nervosa, um pouco, é o problema da visão, a miopia é muito alta e a gente 
tem que ficar em cima, tem que cuidar, tem que levar [ao médico], mas é isso, a gente tem que 
passar por isso e se não tivesse síndrome de down, às vezes, teria a mesma coisa. 

Ela começou na escola, na pré-escola. Com 3 anos, depois ficou até os 4 anos na APAE, e depois 
foi para uma escola com sala especial.  

Quando tinha uns 7 para 8 anos ela foi para o 2º ano e na época era uma sala normal, ai começou 
a inclusão, e aí foi passando, terminou a 4ª série, o primário, depois veio o fundamental e ela 
conclui o ensino médio, graças a Deus.  

E ela é bem esperta em certas coisas, ela presta atenção quando quer, ela é ótima e parece que 
tem a idade que tem, mas tem dia que é complicado. 

Ela faz alguns esportes, assim, não muito, porque a gente não tem muito tempo para ela, mas ela 
faz vários tipos de dança, junto com outras pessoas que não têm nada, ditos normais no caso, e é 
uma inclusão e eu, graças a Deus, não tenho que me preocupar com isso, a [minha filha] é bem 
aceita, mas a gente já passou por muitos problemas, de criança, principalmente criança, criança...  
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Acho que nem tanto assim, mas na época de adolescente, assim, às vezes, deixa um pouco de 
lado, mas nada que a gente não possa corrigir isso.  

Ah! Eu acho que, mais ou menos há uns 12 anos, [a minha filha] faz capoeira na Metodista com o 
professor  Eduardo. Aprendeu muito nesses últimos anos.  Além  de aprender a jogar capoeira, 
aprendeu muito mais coisas, como respeito, amor e o carinho ao próximo. A capoeira tem essa 
magia de apaixonar as pessoas e superar os limites.  

Ela também aprendeu que ser diferente, não faz dela melhor ou pior que ninguém. Melhorou 
muito na postura e no peso. Capoeira é uma das coisas que ela mais gosta, e também a melhor 
coisa que aconteceu na vida dela. Nossa! Ela melhorou muito em questão de respeitar o outro, 
não que ela não respeitava, mas o limite dela sabe? No jogo, sem querer bater no outro, estar ali, 
é uma capoeira que você tem que respeitar o adversário, é um jogo não é uma briga. Sabe? Isso 
para ela foi e é muito importante, ela não saiu de lá, ela continua lá, firme e forte.  

E ele [o Prof. Eduardo] é muito bom com as crianças especiais. Isso é um projeto, mas é um projeto 
que a gente pode falar que é uma inclusão, que todo mundo pode participar, ele vê muito o lado 
do especial, principalmente da síndrome de down, ele vem cuidando há muito tempo e ele é muito 
prestativo, muito carinhoso, então a gente juntou o útil ao agradável, então, vamos que vamos!  

Ela fala bem, ela teve uma excelente fono [fonoaudióloga] e a gente trabalhou muito com isso em 
casa, quando ela falava errado, ela tem umas coisas, ela troca o “r” pelo “l”, o “p” pelo “b”, mas 
acho que isso não é tão importante, ela não demorou muito, assim, para falar, ela começou a falar, 
ela tinha uns, acho que 1 ano e 8 meses, mais ou menos, e começou com palavras, uma coisa e 
depois a gente trabalhando ela foi se soltando. 

Ser mãe de uma criança especial? Eu tenho outro [filho] que é dito normal, que tem 22 anos, eu 
não vi muita diferença, a não ser que você tem que correr atrás, sabe? Dela, no caso, para as coisas 
para ela fazer, é...  A gente tem sempre que correr atrás, dele já é mais tranquilo, porque é mais 
aceito, ela não, no caso da síndrome, é...  Você tem que perguntar, você tem que ir ao lugar e logo 
perguntar, olha minha filha tem síndrome, será que você aceita, será que ela pode, mas na maioria 
das vezes, sempre é aceita e eu agradeço muito e não é fácil para a gente ter um filho especial. Se 
eu falar que é, que foi, não é. É uma dádiva de Deus, que a gente quer isso para toda a vida, um 
presente, sabe? A gente não pode nem reclamar, a gente a ama do jeitinho que ela é, das coisas 
erradas que, às vezes, ela faz, as brigas que dá, às vezes, a gente não tem muita paciência, mas a 
gente vai levando, é ...   

Você fica dando murro em ponta de faca, às vezes, por certas coisas, mas no fundo é gratificante, 
e eu não tenho nada que falar, se tivesse que falar, assim...  Ah! Tem um jeito de ela vir de um 
jeito dito normal, porque para mim ela é normal, entendeu?  

Ela é minha, é única, então, é isso, mãe de especial, vai ser sempre especial, e sempre botar o filho 
em primeiro lugar, correndo atrás, brigando com todo mundo e até com quem mora com a gente 
dentro de casa, porque a gente tem o maior ciúme, não quer deixar sair com ninguém, para não 
judiar, mas a nossa vida é essa, lutar pelos direitos deles. 

 

 

 



 

 

 

 
 

SEGUNDA NARRATIVA – MÃE DO SUJEITO 2 

TEMPO DE CAPOEIRA: 5 ANOS         IDADE: 23 ANOS         GÊNERO: FEMININO 

 

[Minha filha] nasceu em 03 de março de 1996. Naquela época não havia tantos recursos como 
hoje em dia, então soubemos que ela portava Síndrome de Down apenas no momento em que 
nasceu.  

O parto foi normal, porém, mais dificultoso que os outros que tive, pois precisei me esforçar mais 
para ela sair. Depois de realizado o parto, a médica obstetra responsável mostrou-me [a minha 
filha], explicando sobre sua deficiência e orientando sobre os cuidados e providências que eu e a 
família deveríamos tomar.  

O primeiro passo foi levar [a minha filha], ainda bebê, à APAE (Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais), onde foi realizada triagem junto à assistente social, que a encaminhou para fazer 
sessões de terapia. Também passou dicas de exercícios e alimentação para seu melhor 
desenvolvimento. A partir daí, uma vez por semana levava [a minha filha] na APAE de Santo André, 
em consulta com terapeuta durante os dois primeiros anos de vida, toda semana.  

Devido à condição de minha filha e situação financeira de nossa família, conquistamos o direito 
ao benefício pelo INSS; gratuidade no transporte público e privado (ônibus de viagem) – Passe 
Livre. Apesar da deficiência, [a minha filha] sempre foi saudável, indo ao médico apenas para 
consultas rotineiras, porém, na fase bebê apresentou dificuldade de sucção, então eram utilizados 
bicos específicos nas mamadeiras e chupetas especiais. Outro fator que também precisou de 
alerta e, logo percebido, foi o fácil ganho de peso. Com dois anos de idade [a minha filha] já ingeria 
alimentos sólidos, passou a comer sozinha, utilizando colher e sentada à mesa em cadeirão feito 
para ela. Sua evolução ocorreu lentamente, passou a dar os primeiros passos aos três anos de 
idade, com certa dificuldade, pois apresentou pés chatos, necessitando fazer uso de botas 
ortopédicas durante cinco anos. Nesse mesmo período, passou a emitir os primeiros sons e aos 
poucos foi pronunciando as palavras (mesmo com dificuldade). 

A vida escolar começou aos seis anos de idade em rede pública de ensino fundamental, onde foi 
iniciada a alfabetização, porém, [minha filha] não conseguia acompanhar... Mesmo assim 
permaneceu do jardim até a primeira série (dois anos). No ano seguinte, devido à falta de vagas, 
a transferimos de instituição, na nova [instituição] ficou por dois anos (segunda e terceira série) 
do ensino fundamental. Após este período, decidimos tirar nossa filha daquele local, pois por 
algum motivo recusava-se a entrar lá. Procuramos saber o motivo do seu súbito desinteresse, mas 
ninguém soube nos informar...  

Nessa época, em paralelo à escola regular, fez ballet na Escola de Artes em São Bernardo do 
Campo. Passado um ano, não conseguíamos vaga em nenhuma escola pública para [minha filha]. 
Os funcionários alegavam que não havia sala integrada... Então ela ficou esse período sem estudar 
e afastada da APAE. Após certo tempo, conseguimos matriculá-la em outra escola também 
pública, próxima à nossa residência. Lá cursou a quarta série do fundamental apenas.  

Resolvemos tirá-la, pois perdemos a confiança no lugar, depois de funcionários não a virem passar 



 

 

pelo portão e sair sozinha. A partir disso, não mais estudou em nenhuma outra instituição de 
ensino regular, já que sempre havia obstáculos que nos impediam de encontrar vaga para ela.  
Algum tempo depois, matriculamos [a minha filha] novamente na APAE, onde permanece até hoje 
(duas vezes por semana). No local é oferecido: oficina preparatória para inclusão no mercado de 
trabalho e atividades diversas; profissionais de fisioterapia e fonoaudiologia, ela inclusive passou 
com eles por dois anos.  

Paralelo a tudo isso, ela também fez natação no NANASA (Núcleo de Natação Adaptada de Santo 
André). Há quatro anos, de segunda a sexta-feira, [a minha filha] frequenta a “Associação Projeto 
CRER’R”, que é uma instituição sem fins lucrativos, mantida com ajuda financeira e doações 
diversas de empresários e contribuições dos pais de educandos. Lá oferecem aulas de teatro; 
informática; ginástica; expressão corporal entre outras atividades. Promovem também eventos 
culturais e passeios diversos aos educandos, entretanto, não fornecem a metodologia de ensino 
de uma escola regular, não sendo reconhecido pelo MEC (Ministério da Educação). Portanto, até 
hoje [a minha filha] não está devidamente alfabetizada, ela apenas escreve seu nome completo 
(em letra de forma), reconhece as letras e os números e consegue ler algumas palavras somente.  

Para estimular e aprimorar seu desenvolvimento, há alguns anos, ela vem participando de diversas 
atividades no “Projeto Vida” que atende pessoas excepcionais e carentes. As atividades são 
realizadas dentro da Universidade Metodista em São Bernardo do Campo. Faz capoeira uma vez 
por semana. Já fez dança e natação no “Projeto Vida”.  

[A minha filha] é uma garota muito esperta, observadora, prestativa e bastante carinhosa. Gosta 
de fazer amizades e adora os animais. Mesmo diante das dificuldades, desde seu nascimento, ela 
é uma pessoa saudável, esforçada, sociável, alegre, calma e bem aceita e querida pela família, 
amigos e por onde passa.  

Desde que [a minha filha] começou na capoeira, em 2013, apresentou evolução em diversos 
aspectos. Melhorou a coordenação motora. Aprimorou a comunicação e a memorização. Passou 
a sociabilizar mais com as pessoas. Tem maior disciplina e calma. O esporte contribuiu também na 
perda de peso corporal, rendeu mais disposição e alegria. Esses três anos de capoeira, só fez bem 
a ela, tanto na parte física como na psicológica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

TERCEIRA NARRATIVA – MÃE DO SUJEITO 3 

TEMPO DE CAPOEIRA: 3 ANOS         IDADE: 27 ANOS     GÊNERO: MASCULINO 

Domingo, 5 de maio de 1991, [a Mãe] se encaminha  à Neomater, para dar à luz a um menino, tão 
esperado, tão desejado, pois ela já tinha  uma menina que estava com 6 anos, e queria muito um 
menino, pensando, assim, que na família, que só tinha meninas, um menino seria mais que bem-
vindo, seria uma bênção.  

Assim, começou a história de nossas vidas. Nasceu um menino com apenas 2,5 kg, com 49 cm, 
gritando e não chorando, que na sua impaciência de vir ao mundo, evacuou dentro da barriga de 
sua mãe, que através de uma cesárea [cirurgia cesariana], abriu o caminho. 
Uma confusão foi formada, o pequenino foi levado para assepsia, bem como sua mãe, que mal 
conseguiu vê-lo, indo direto para a sala de pós-parto,  aguardando ansiosa a ida ao quarto para 
pegar seu menino nos braços e amamentá-lo. Doce engano, tudo aconteceu naquele domingo! 
Esqueceram-na na sala de recuperação, e ficou mais de três horas lá, sentindo frio e com 
instrumentos cirúrgicos em cima de sua barriga, e impossibilitada de se mexer, 
aguardava ansiosa por alguém, e tudo isso sendo pago, particular, nada de convênio, 
dinheiro guardado para que tivessem o melhor atendimento possível. Nossa, que desilusão!  

Quando, por fim, consegue ir para o quarto, fica esperando por seu filho, que não aparece, e a 
espera continua por um breve tempo, quando com sua mãe [a avó da criança], decide saber o que 
acontecia, e depois de muito discutir, consegue localizar seu menino, na incubadora, com os olhos 
tampados e separados dos outros bebes, por acharem que uma infecção ao redor do umbigo, 
pudesse contagiar as outras crianças.  

Que saga, que luta, para dar de mamar! Praticamente invade a UTI, nos horários ditados, e vem a 
saber, que a infecção nada mais era do que resíduos de fezes que não foram limpos. Tudo isso, 
antes mesmo de saber que seu filho  era portador da Síndrome de down. Quando finalmente 
conseguiu levar seu filho para o quarto, eis que no quarto, já com os esclarecimentos dados, 
surgiram vários profissionais, para me colocar a par da real situação do meu filho, e o diagnostico 
foi taxativo, seu filho era mongoloide (nome pejorativo). 

Como um médico obstetra e pediatra, vem para uma mãe que acabara de dar à luz, e despeja sem 
a menor piedade, tal afirmação?  

O caos foi instalado!  

A dor, a ignorância, o desespero fizeram parte dos 4 dias que ficaram internados, para que 
todos pudessem, com esse tempo, digerir,  entender e, por fim, definir o futuro. E assim foi feito, 
naquele quarto frio de hospital foi deixado o “filho dos  sonhos”, o menino loiro de olhos azuis, 
não nasceu! Nasceu um menino pequeno, com olhos puxados, pescoço largo, hipotônico, com 
necessidades especiais e que seria prioridade em suas vidas [na vida de toda a família], e que se 
Deus o tinha enviado, era porque conseguiriam criá-lo.  

Do luto à luta, e essa começava assim que entrassem em  casa. A casa era de sua mãe [a avó da 
criança], que a ampara e lhe dá todo o apoio. 

Assim, passaram-se 23 dias, [a mãe da criança] dividindo seu tempo com o novo bebê e a filha, 
que também precisava dela, e tudo com a ajuda de sua mãe [a avó da criança], que na madrugada 



 

 

do dia 28 desse mesmo mês, veio a falecer ao seu lado, [vítima de um] ataque cardíaco 
fulminante.  

Caos novamente! Dor profunda, medo, raiva, tudo ao mesmo tempo! Sentimento intenso, falta 
do chão,  mas  força  não  faltava. Tudo  por  seus  filhos!     [E ainda, uma situação comum, 
frequente] Comum, pai fraco e inseguro, não encontrava suporte, mas cabeça erguida! Vamos em 
frente!  

Entre leituras, pesquisas, conversas com pessoas que também tinham filhos especiais, foi-se 
formando uma nova família, um novo rumo foi dado às nossas vida, um dia após o outro. O futuro, 
não nos pertencia, tínhamos que vivenciar, cada minuto, cada hora, dia após dia, passo por passo, 
longos e lentos, como se fossem únicos.  

Então, lá fomos nós, eu e ele, para a APAE em São Paulo, afinal era ela a entidade certa para cuidar 
dele e orientar-me e, assim, por oito meses, quase todos os dias, encontros com fono 
[fonoaudióloga], terapeuta ocupacional, psicóloga, pedagoga, etc.  

Os exercícios de cada disciplina eram aplicados exaustivamente, em casa, e tudo o mais que lia e 
aprendia na APAE, nas pequenas intervenções que fazia, falava tudo o que estava acontecendo, 
todos os odores, barulhos, claridade, escuridão, chuva, frio, calor, sabores, isso tudo  com menos 
de 2 meses. E, assim, eram nossos dias. 

Quando ele completou 4 meses, dois dentes rasgaram sua gengiva, felicidade, fora do padrão, mas 
a fono [fonoaudióloga], taxativa, disse ser  apenas excesso de  gordura do leite materno. Nada 
disso, eram dentinhos pequenos e afiados, os quais sentia quando das mamadas, as quais foram 
tiradas aos 6 meses, também por orientação da fono [fonoaudióloga], para que o 
pequenino não  criasse dependência. Leigo engano! Sofrimento de tirá-lo do peito e ter que secar 
o leite que, em abundância, jorrava. Isso foi a gota d'agua para mim, deixei a APAE e procurei, nos 
arredores de casa, profissionais sérios e comprometidos a  ajudarem a dar uma qualidade de vida 
ao meu pequeno garoto.  

E, assim, começamos do zero, novamente, treinamento diário, tudo que ele fazia com os 
profissionais, era feito em casa, nada ficava para trás, equipamentos, exercícios fáceis ou 
complexos, eram replicados em casa, na fala, o canudo, as colheres, os exercícios para estimular 
a língua, para que não ficasse protusa, eram exaustivamente feitos.  

Quando das idas ao pediatra, o diagnostico era um só, seu filho andará por volta dos 2anos e meio, 
e falará balbuciando até os 5 anos. As palavras demorarão a serem pronunciadas. Desespero, mas 
vamos lá! Não era isso que queria para ele. Ele é esperto, saudável e capaz, e não estará nesta 
lista oferecida pelos médicos.  

Assim foi feito, ele começou a engatinhar aos 10 meses e andou com 1 ano e três meses, dormia 
com as perninhas amarradas uma na outra, para não ficarem muito abertas. O céu da boca era 
profundo demasiadamente e seus dentes um pouco tortos, nada que um aparelho não corrigisse. 
Foram 4 anos usando aparelho, o céu da boca fechou e os dentes ficaram perfeitos. A sua audição 
muito boa, seu coração forte e sadio. 

Já na escola, falava papai, mamãe, titia, mona (irmã), dôdge (elevador), nini (carne), etc., tudo com 
1 ano de idade, graças a nós, porque se acreditássemos nos profissionais que atuaram, à época, 
estaríamos ainda engatinhando. Nunca desistimos! 

Aos 3 anos [meu filho] caiu numa piscina e de lá nunca mais saiu. Foi aprender a nadar, saiu um 



 

 

campeão, campeão estadual de natação, 25 m, 50 m, nado costas, borboleta, várias medalhas. 
Neste mesmo período, teve que fazer uma cirurgia no olho, pois estava com catarata, uma visão 
de uma pessoa com mais de 80 anos. Trocamos o cristalino, e sua visão ficou quase 100%, de 6 
graus, baixamos para 2,5 graus. O uso de óculos, só para ler e jogar vídeo game. 

Outra cirurgia foi realizada aos 12 anos, catarata, troca de cristalino do outro olho, e, aí, começou 
o Judô,  basquete,  as  fisioterapias,  tudo  sendo  aplicado  por  alunos  da  Faculdade  Metodista, 
num projeto criado para crianças especiais, o “Projeto Vida”, que deu a ele o entrosamento, a 
sociabilização necessária e o gosto por esportes. 

Aos 15 anos, no auge de seus  hormônios, foi abandonado literalmente pelo pai, que nos deixou 
numa atitude covarde, sem sequer dar seu paradeiro, foram 2 anos sem notícias. 
Péssimo desempenho na escola, todo o trabalho de aprendizado jogado na lata do lixo, um 
apagão, não conseguia mais ler e nem escrever. Tudo bem, superamos isso também, sem pressa, 
nada de leitura ou de escrita, mas lidou com a computação, com celular, com eletrônicos de um 
modo geral. Rapidez e habilidade não lhe faltavam. Esse menino/homem, hoje com 26 anos, é 
cheio de vida, de carinho, esbanja  humor,  ilumina minha vida, e de todos que o cercam,  dá 
alegria,  não pede nada em troca, só pede amor e carinho, e isso sei que ofereço!  

Nos esportes que ele pratica,  natação, futebol e capoeira, reflete a sua energia e a vontade de 
fazer bem feito, da melhor forma possível, com determinação.  

O que posso dizer?  

A felicidade, o comprometimento e a dedicação dele, me provam a cada dia que nada é impossível 
de se praticar, quando você o faz com amor e dedicação. E foi isso que ele encontrou em cada dia 
na roda de capoeira, o amor, a superação, apesar de alguns limites. 

Jogar capoeira, controlar seus impulsos, força e concentração, o tornaram um jovem mais forte e 
concentrado, com o objetivo de se tornar cada vez melhor.  

Chegar às aulas e colocar o uniforme, seguir as instruções e executar as jogadas com determinação 
e disposição, o deixam mais responsável e focado por saber que está, a cada aula, alcançando 
níveis de dificuldade e aprimorando os já aprendidos.  

Ele é um jovem com Síndrome de down que pratica natação e futebol, mas que encontrou na 
capoeira a amizade, a força em dose certa e a controlar a ansiedade, porque está dividindo uma 
jogada com os outros colegas. Na roda, o jogo é jogado em dupla e ao som dos atabaques, 
pandeiro, berimbau, onde o ritmo é importante (antes ele não tinha nenhum), e ele está se saindo 
muito bem, sempre tentando melhorar.  

As limitações do aspecto físico e mental estão sendo superadas a cada aula de capoeira, 
ultrapassando limites e sentindo-se mais capaz. E isso é o que importa. Sei que ainda é precoce, é 
só o começo, mas tenho certeza que se mostrará maior a cada jogada. E agradecemos por termos 
a chance de encontrar um apaixonado por capoeira e dividi-la com pessoas tão especiais. 
Obrigada, professor! 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
QUARTA NARRATIVA – MÃE DO SUJEITO 4 

TEMPO DE CAPOEIRA: 3 ANOS         IDADE: 23 ANOS      GÊNERO: MASCULINO 

Ele nasceu com Síndrome de down. Teve um pouco de dificuldade para andar. Andou com 1 ano 
e 6 meses e começou a falar com 7 meses depois da fono [fonoaudióloga]. 

Estudou na APAE de Santo André. Fez o “prézinho” e foi bem, mas quando foi para o colégio não 
deu certo. Ele não acompanhou, foi muito difícil.  

Ele está na Escola Especial Rolando Ramaccotti, desde os 8 anos.  

Gosta muito de capoeira e futebol. Faz judô na escola também. Faz capoeira na Metodista com o 
professor Eduardo. Gosta muito de esporte.  

Tudo é um pouco difícil para ele, mas estou lutando.  

Ele é um menino bom e tranquilo. Agradeço a Deus, ele é tranquilo.  

Gravou um CD de forró. Foi um sonho para ele. Ele fez 5 anos de fono [fonoaudióloga], e agora, 
está com 23 anos.  

Quando começaram as aulas de capoeira, confesso que [o meu filho] não gostava muito, tinha 
receio, diria que ele tinha medo. Hoje, nestes quase dois anos, o vejo com coragem, mais 
responsável. Ele espera a aula com ansiedade e, quando não tem [aula], fica desapontado e 
pergunta também pelo professor.  

A capoeira trouxe para [o meu filho] comprometimento, desenvolvimento e progresso tanto como 
aluno, como pessoa.  

Neste momento de descrevê-lo em seu progresso, só tenho a relatar que é nítida a mudança no 
comportamento dele, na atenção e dedicação. Quando houve a troca de cordão, notei a satisfação 
e orgulho nos olhos do meu filho, tocou meu coração. Uma benção!  

A evolução física e a concentração estão tornando [o meu filho] bem melhor, inclusive, na escola 
e em casa. Com tanta falta de lazer e esportes para jovens especiais, a capoeira veio preencher 
um vazio na vida dele, e temos a certeza que podemos acreditar nas pessoas, pois pessoas como 
o Eduardo que investem um pouco de seu tempo para levar atividades diferenciadas a eles, os 
tornam parte real desta sociedade.  

A felicidade com que ele vai às aulas, me dá grande prazer e espero que isso se torne cada vez 
mais frequente na nossa vida e de todos do grupo. Obrigada, Prof. Eduardo! 
 

 

 

 



 

 
 

APÊNDICE D – PARTE II de II 

 NARRATIVA DE OUTRAS MÃES DE SUJEITOS COM SÍNDROME DE WEST E 

SÍNDROME DE DOWN PARTICIPANTES DO “PROJETO ENCONTROS NA 

RODA” – UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO (UMESP) 

NÃO UTILIZADAS NA ANÁLISE FINAL 

 

PRIMEIRA NARRATIVA – MÃE DE SUJEITO COM SÍNDROME DE WEST 

Aos 18 de outubro de 1982 nascia [a minha filha], uma menina linda, alegre, dorminhoca, que veio 
para florir. Aos três meses [a minha filha] foi submetida à aplicação da vacina tríplice bacteriana, 
cuja função é a prevenção de três doenças graves. Após tomar a primeira dose da vacina, [a minha 
filha]  entrou em convulsão, desencadeando uma Síndrome de West. Quadro esse ruim, onde um 
alto índice dos bebês irão evoluir com retardo mental severo ou algum outro tipo de epilepsia 
generalizada, podendo chegar a óbito, precocemente.  

A partir daí, iniciei uma verdadeira batalha na busca de procedimentos médicos que pudessem 
ajudar [a minha filha]. Nessa peregrinação, deparei-me com a frieza e prepotência de muitos 
profissionais da área médica, sendo categóricos nos seus diagnósticos, no tocante às deficiências 
da [minha filha], não conseguiria andar, falar, se alimentar sozinha, além da mortalidade patente. 
Dr. Fernando, embora cético quanto aos resultados, sugeriu que [a minha filha]  fosse submetida 
a tratamentos fisioterápicos por um longo período. Iniciei, então, as sessões de fisioterapia, 
sempre de forma regrada e constante. Mas, não desisti de procurar outras formas de cura para 
minha pequena, como a medicina tradicional se mostrou incompetente, tentei outras maneiras 
de acalentar meu desespero por não ver minha filha se desenvolver.  

Minha amiga T. aconselhou que procurasse outro médico que, além da medicina tradicional, 
também exercia a medicina espiritual, praticando cirurgias à distância nas pessoas que o 
procuravam. Fazia isso de forma gratuita, sem intercorrências incisivas. Nesse intuito, [a minha 
filha] submeteu-se à sua primeira cirurgia espiritual e, logo em seguida, já deu sinais de avanço, 
tanto que causou espanto na fisioterapia.  

A cada novo procedimento, mesmo não havendo incisões ou curativos, era necessário que 
permanecesse de repouso. Durante esse descanso, suspendia-se, inclusive, sua rotina de 
fisioterapia. Somente após um ano e muitas cirurgias, que esse médico conheceu [a minha filha]  
pessoalmente, criando um laço de amizade com ela e com toda a minha família. Foi uma fase 
difícil, pois, ao mesmo tempo em que, [a minha filha]  mostrava uma melhora significativa e 
gradual, eu enfrentava o preconceito dos mais céticos que julgam tudo sob um mesmo prisma, 
fazendo, muitas vezes, que eu mesma sentisse dúvidas. Mas meu coração de mãe nunca se 
enganou e segui nesse caminho.  

A menina que, segundo a medicina tradicional, não sairia da cama, começou a andar com 1 ano e 
meio de idade, fazendo até os mais descrentes acreditarem na possibilidade de um milagre. Após 
8 anos, busquei novamente a ajuda da medicina tradicional, pois queria que minha filha tivesse 
acompanhamento psicológico. 

Ao explicar a doença de minha filha e sua melhora, o médico simplesmente disse que era 
impossível que  ela tivesse o diagnóstico de Síndrome de West, afinal, ele estava diante de uma 
criança saudável e feliz, independente, com ótima memoria, atributos que não correspondem à 



 

 

Síndrome de West. Pediu, então, que ela fizesse uma série de exames para tentar provar que havia 
um equívoco em seu diagnóstico. E, para seu espanto, ao analisar os resultados, constatou que 
ela tinha de fato a Síndrome de West.  

Quando [a minha filha] tinha 10 anos, toda a sua família sofreu uma dolorosa perda. Meu marido, 
vítima de um câncer no cérebro, faleceu abruptamente. Deixando-me com a responsabilidade de 
cuidar sozinha de três filhos adolescentes, além de um sobrinho que adotamos.  

Há mais de 10 anos, [a minha filha] começou a prática da aula de capoeira, na qual a ginga, 
acompanhada de movimentos acrobáticos e coreografados, sob a batuta do professor Eduardo, 
desencadeou nela um vínculo de integração neurológica e afetiva de forma fundamental para o 
aprimoramento das funções de percepção, orientação espacial e lateralidade.  

A capoeira mistura a musicalidade da dança com a força da arte musical, tornando-a única no 
mundo, e comprovando que a mescla de culturas é que traz a beleza ímpar e original. Por volta de 
2013, tive um princípio de infarto, permanecendo mais de uma semana na UTI. Tentei confortar 
[a minha filha], caso o pior acontecesse, explicando que se eu não voltasse, era porque havia me 
tornado uma estrelinha brilhante e que cuidaria sempre dela, iluminando seu caminho. Por fim, 
hoje [a minha filha]  tem 34 anos, é independente, ótima cozinheira, ajuda na pizzaria da família, 
capoeirista com muito orgulho e feliz acima de tudo. Um exemplo de persistência, fé e coragem, 
não recuamos, mesmo quando todos não acreditavam, eu acreditei! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEGUNDA NARRATIVA – MÃE DE SUJEITO COM SÍNDROME DE DOWN 

Depois que minha filha começou a frequentar a capoeira, desenvolveu o seu relacionamento com 
outras pessoas, ela está mais disposta e animada para se exercitar e demonstra estar gostando 
bastante de frequentar a capoeira.  

Eu acho a capoeira um ótimo lugar de interação social, pois têm pessoas com deficiência que 
interagem, aprendem e compartilham experiências umas com as outras, e isso é essencial para o 
desenvolvimento.  

Um ponto também [positivo] é o estímulo do exercício, pois, com isso, os alunos desenvolvem 
gosto por exercícios, pelo prazer.  

A capoeira é estímulo à movimentação, alongamentos e, principalmente, o conhecimento do seu 
corpo e das suas limitações. Percebo melhoras na sua coordenação motora, e isso é muito bom, 
pois ela já se movimenta bem melhor, desde que começou a fazer a capoeira. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APÊNDICE E 

FILMES COM NARRATIVAS DA SÍNDROME DE DOWN 
 

 

FILME: PAI ETERNO 
 
SINOPSE: O casal Roberto (Marcos Veras) e Cláudia 
(Débora Falabella) aguarda ansiosamente pela 
chegada de seu primeiro bebê. Roberto, que é 
escritor, vê a chegada do filho com esperança e como 
um ponto de partida para uma mudança completa de 
vida. Mas toda a aura de alegria dos pais é 
transformada em incerteza e medo com a descoberta 
de que Fabrício, o bebê, é portador da Síndrome de 
Down. A insatisfação e a vergonha tomam conta do  
pai,  que  terá  de enfrentar muitos desafios  para  
encontrar  o  verdadeiro significado da paternidade. 
 
• Data de lançamento: 1 de dezembro de 2016 (1h 22min)  
• Direção: Paulo Machline  
• Elenco: Marcos Veras, Débora Falabella, Uyara Torrente, mais  
• Gênero: Drama  
• Nacionalidade: Brasil 
 Disponível em: <http://www.adorocinema.com/filmes/filme-246159/> 

 

FILME: O GUARDIÃO DE MEMÓRIAS  
[Título original: The Memory Keeper's Daughter] 
 
SINOPSE: Em 1964, Dr. David Henry (Dermot Mulroney) separou sua filha de seu irmão gêmeo para 
esconder de sua esposa que a menina tinha Síndrome de Down. Entregando a garotinha aos cuidados 

de uma enfermeira (Emily Watson), David corta todo o contato 
com ela e concentra-se em seu filho e na esposa (Gretchen Mol). 
Durante os próximos 25 anos, sua filha especial cresce e 
transforma-se numa bela moça, enquanto David assiste à 
derrocada da família que lhe restou...  sabendo que jamais poderá 
revelar seu segredo cruel. 

 Lançamento: 2018 (90 min) 

 Direção: Mick Jackson 
 Gênero Drama  
 Nacionalidade: EUA 
 Disponível em: <http://www.interfilmes.com/filme_ 
        20163_O.Guardiao.de.Memorias-(The.Memory.Keeper.s. 
        Daughter).html 

http://www.adorocinema.com/filmes/todos-filmes/notas-espectadores/genero-13008/


 

 

FILME: ANITA 
 
Sinopse: Anita (Alejandra Manzo) é uma jovem com 
síndrome de Down que vive uma rotina tranquila e feliz, 
sendo bem cuidada pela mãe Dora (Norma Aleandro). Tudo 
muda em uma trágica manhã de 1994, quando ocorre um 
atentado a Associação Israelita na Argentina. Sozinha e 
desorientada, Anita vagueia pela cidade em meio a aquela 
confusão, onde ela vai aprender a cuidar de si mesma e 
ajudar outras pessoas, enquanto busca pela sua mãe.  

• Data de lançamento: 2009 (1h 44min)  
• Direção: Marcos Carnevale  
• Elenco: Alejandra Manzo, Norma Aleandro, Luis 
Luque  
• Gênero: Drama  
• Nacionalidade: Argentina  
• Disponível em: <http://www.adorocinema.com/                                                                            
        filmes/filme-180553/>. 

 
 
 
 

FILME: CROMOSSOMO 21 
 
Sinopse: Vitória (Adriele Lopes Pelentir) é uma moça com Síndrome de Down que leva a vida como 
qualquer jovem da sua idade. Entre as aulas de natação, piano e a 
faculdade, ela conhece Afonso (Luís Fernando Irgang) e a paixão é 
instantânea. Agora, os dois vão iniciar uma história de amor que 
nenhuma diferença conseguirá abalar. Cromossomo 21 é um 
projeto repleto de afeto. Movido pelo anseio louvável de visibilizar 
pessoas com Síndrome de Down, relatando casos de inserção e 
conquista de independência motivada pelo esforço e talento delas.  

Crítica: Alex Duarte promove a iniciativa como um bom publicitário 
(título de sua formação universitária), em diversas frentes: dois 
livros lançados, palestras sobre o tema e a websérie Geração 21 — 
bem simples, porém, eficaz em termos de proposta e, de modo 
geral, correta quanto à aplicação do formato documental. 
Infelizmente, porém, não se pode dizer o mesmo sobre o longa-
metragem ficcional que é o carro-chefe dessa ação. A boa intenção 
de Alex Duarte surge só, destituída de aptidão cinematográfica. 
Falhas graves de operação de câmera, enquadramento e 
posicionamento dos  atores  em  cena, âmbito básico da linguagem  
audiovisual, denotam um amadorismo  compreensível: o entusiasmo do jovem. 

 Data de lançamento: 30 de novembro de 2017 (1h 31min)  

 Direção: Alex Duarte  

 Elenco: Adriele Pelentir, Luís Fernando Irgang, Marisol Ribeiro... 

 Gênero: Drama, Romance  

 Nacionalidade: Brasil  

 Em cartaz. Não disponível na internet.  

http://www.adorocinema.com/filmes/agenda/?week=2017-11-30
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-783602/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-783603/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-783604/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-686952/
http://www.adorocinema.com/filmes/todos-filmes/notas-espectadores/genero-13008/
http://www.adorocinema.com/filmes/todos-filmes/notas-espectadores/genero-13024/
http://www.adorocinema.com/filmes/todos-filmes/notas-espectadores/pais-5028/


 

 

 
APÊNDICE F 

INSTITUIÇÕES RELACIONADAS À SÍNDROME DE DOWN 
 

 

 Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down (FBASD) 
Disponível em: <http://www.federacaodown.org.br/portal/index.php/home/sobre-
sindrome-de-down> 
 

 Movimento Down (Rio de Janeiro) 
Disponível em: <http://www.movimentodown.org.br/> 
 

 Global down.  
Disponível em: <https://www.globaldownsyndrome.org/> 
 

 Instituto Olga Kos  
Disponível em: <http://www.institutoolgakos.org.br/2.0/> 
 

 APAE – O INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA APAE DE SÃO PAULO 
Disponível em: http://www.apaesp.org.br/pt-br/instituto-de-ensino-e-
pesquisa/Paginas/default.aspx 
 

 Associação para o Desenvolvimento Integral do Down (ADID) 
Disponível em: <http://www.adid.org.br/> 
 

 Centro de Estudos e Pesquisa Clínicas (CEPEC-SP) 
Disponível em: <http://www.saopauloaqui.com.br/1/16180/clinicas-
especializadas/cepec-sp-centro-de-estudos-e-pesquisa-clinicas.html> 
 

 Fundação Síndrome de Down – Campinas (SP) 
Disponível em: <http://www.fsdown.org.br/> 
 

 Reviver Down – Curitiba (SP) 
Disponível em: <https://reviverdown.org.br/ > 
 

 Proposta do CEPEC-SP – Centro de Estudos e Pesquisas Clínicas de São (CEPEC) 
Disponíve em: <http://www.sindromededown.com.br/?page_id=16> 

 

 

 

 

 



 

 

 

Com o intuito de promover maior contato e aprofundamento do leitor em relação 

às temáticas da Motiricidade Humana e “Síndrome de Down”, adensamos 

documentação acessória, que reúne informações de interesse e de complementação 

da presente tese. 

 A narrativa autobiográfica do autor e os caminhos percorridos que o levaram ao 

desenvolvimento desta tese. 

 Relato de sua experiência na Colômbia, durante o curso ministrado pela Profa. Dra. 

Eugênia Trigo, com foco na Motricidade Humana. 

 A Fenomenologia dos Colibris, que apresenta a construção do mapa narrativo-

fenomenológico, as cartografias epistemológicas e a narrativa da construção dos 

mapas mentais utilizados no presente trabalho. 

 Indicações de links de vídeos e filmes sobre a Síndrome de Down que ampliam 

olhar sobre a questão da existência down, suas limitações, mas, principalmente, 

em relação às suas potencialidades. 

 

 NARRATIVA AUTOBIOGRÁFICA DO AUTOR: OS CAMINHOS PERCORRIDOS 

 

Meu pai, José Araújo de Arruda. Minha mãe, Neusa Okuhara de Arruda. Nos 

idos da década de 1960, a educação japonesa ainda era revestida com o tecido das 

ideologias raciais. Todavia, no calor da paixão, aventuram-se numa relação proibida 

e, imbuídos do espírito rebelde comum aos jovens, casaram-se. 

Filho de nordestinos, meu pai, muito jovem, chegou a São Paulo por volta de 

1965. Começou a trabalhar como fiscal numa empresa de ônibus. Analfabeto, ainda 

assim, diante dos desafios de não saber ler o mundo pelos códigos das letras, 

conseguiu profissionalizar-se como motorista. 

Minha mãe, de descendência japonesa, nascida no Brasil, filha de imigrantes 

que fugiram do Japão durante a segunda guerra mundial, teve uma infância difícil, 

lânguidos recursos financeiros e, assim como seus irmãos, estudou apenas as séries 

Documentos Complementares 



 

 

iniciais para poder trabalhar. Trabalhou em uma fábrica, mas em pouco tempo tornou-

se manicure, profissão que exerce até hoje. 

Minha avó, Shizuko Okuhara, embarcou num navio com um amontoado de 

japoneses que, como ela, aportaram em São Paulo. Agricultora, ainda jovem tornou-se 

viúva, tendo meu avô sido vítima de envenenamento por produtos tóxicos durante 

suas atividades no campo, é o que se conta. Jovem com 10 filhos, onde o mais velho 

morreu em tenra idade (Tsuneu), sozinha, sustentava toda a família como feirante, 

atividade que desenvolveu ao longo da sua vida. 

Meu nascimento se deu numa casa simples, situação precária para um recém-

nascido. Mas, com personalidade forte, resoluta, generosa por essência e de espírito 

tolerante, minha avó ao ficar sabendo das condições, levou-nos para a sua casa. A 

relação dos irmãos de minha mãe com meu pai não era nenhum pouco amistosa e, por 

sorte, durou pouco, nos mudamos.  

A partir daí, seguiram-se os óbices da vida, desempregos por parte de meu pai, 

muitas mudanças de casa, agruras da vida, parcos recursos, consubstanciada com a 

desestruturação familiar, em vista das condutas canhestras de meu pai. A profissão de 

caminhoneiro contribuía para suas investidas e, de alguma forma, para esboroar os 

laços afetivos com minha mãe, e também comigo. 

Estudei em boas escolas primárias, estrutura didática da época. Em 1986 já 

trabalhava em uma fábrica de calçados com inclinação para abandonar os estudos. 

Todavia, felizmente, tive a oportunidade, por insistência e esforço de minha mãe, de 

ingressar no frondoso Instituto Salesiano Dom Bosco, colégio católico, na região da 

Móoca, em São Paulo, com uma pedagogia tradicional, disciplinadora, comprometida 

com a qualidade de ensino ao modo das escolas religiosas de nossa história 

educacional. 

Em 1987, já cursando a sétima série, ingressei numa academia de Karatê, 

modismo, notadamente pela forte influência da mídia com os filmes de artes marciais 

da época, filmes do Bruce Lee, mas, em especial, o filme Karatê Kid (versão original) foi 

o que mais me influenciou. Não me adaptei bem a filosofia dessa escola, que flertava 

com as ideologias militaristas, exercícios ginásticos demasiados, muito rigor nos 

treinamentos físicos e uma prática com componentes de agressividade e contundência 

nos golpes fizeram-me abandonar, depois de 1 ano, o Karaté. Após alguns meses, em 

busca de outras modalidades marciais, ingressei, precisamente em 1988, na Associação 

de Capoeira Dente de Ouro, Mestre Mané.  

Ao entrar na academia deparei-me com corpos que, de modo lúdico, ainda sem 

a presença do mestre, brincavam corporalmente, produzindo acrobacias, plasticidade 

nos movimentos, equilíbrio corporal, destreza e saltos. Postei-me em estado de 



 

 

admiração, o mirandum173. Deu-se aí um abalo existencial que determinou muitas 

coisas em minha vida. Entrei na roda, ou dito de outra forma, entrei de corpo inteiro 

nesse mundo da capoeira, o mundo de pernas para o ar174. Triângulos desenhados no 

chão para aprender o gingado, cavaletes de madeira para passar as pernas por cima e, 

assim, desenvolver os golpes, treinos em dupla para afinar o jogo com o parceiro, em 

meio a exercícios de calistenia175, sequências de golpes de ataque e defesa, eram oito 

sequências 176 coreografadas e a roda, constituíam a metodologia de ensino. 

Em 1988, meu pai, já dando acenos de que sairia de casa, consolidou sua 

inadvertida saída após uma viagem, sem avisar, insidiosamente, o que causou uma 

ferida na alma de minha mãe, marcada com robustas cicatrizes. No meu caso, o 

anêmico vínculo afetivo com meu pai não me causou embotamento, soube, portanto, 

lidar com tal situação de maneira equilibrada, sem maiores assombros, em que pese à 

dor que senti ao presenciar o mais expressivo paroxismo existencial de minha mãe. 

Não sei ao certo se a sua dor se deu pelo abandono do seu par, ou pelas incertezas que 

se anunciavam em nossa vida. Mas a vida seguiu, eu já trabalhava e reunia condições 

de auxiliar nas despesas de casa. 

A ausência paterna, no momento mesmo de minha revigorada juventude, que 

reúne disposições à rebeldia e a descarrilar, prefigurava o meu mestre de capoeira 

como referencial moral, disciplinador, com valores bem explícitos, rigor de conduta e 

indicadores de comportamento firme que contribuíram, em alguma medida, para 

regular meu modo de ser dentro e fora da capoeira. 

No ano seguinte, 1989, conheci minha esposa, confesso que os treinos 

diminuíram em meio a tantas demandas daquele momento, estudo e trabalho. Em 

1992, terminei o segundo grau, hoje ensino médio, numa escola pública com ótimas 

credenciais na época. Trabalhando, com um namoro que se prolongava, a vida ia-se. 

Em 1997, após instabilidades e um término de noivado, reatamos e, então, decidimos 

casar. Jovens, e sem estrutura, selamos uma aventura social que, certamente, não 

tínhamos a consciência das responsabilidades e, portanto, dos rubicões da vida. 

Em 1998, com 24 anos, e com um desejo pujante de organizar a vida, ingressei 

no curso de Educação Física da Universidade Metodista de São Paulo, primeira turma, 

bolsista, embora não houvesse naquele momento políticas educacionais com oferta de 

bolsa, eu tinha a bolsa da empresa onde trabalhava (Instituto Alberto Mesquita de 

Camargo – USJT), no qual desempenhava a função de auxiliar de tesouraria. 

                                                           

173 PIEPER, J. Que é filosofar? São Paulo: Loyola: 2007. p. 12. 

174 REIS, L.V.S. O mundo de pernas para o ar: a capoeira no Brasil. São Paulo: Publisher, 1997. 

175 Conjunto de exercícios que concentram seu interesse nos movimentos de grupos musculares, mas que na 
potência e no esforço, com o objetivo último de desenvolver a agilidade, a força física e a flexibilidade. 

176 Oito sequências adaptadas das oito sequências do Mestre Bimba. 



 

 

Com uma intuição de que a Educação Física seria a minha tábua de salvação, 

agarrei o curso com toda minha força existencial, e tornei-me um aluno com um ótimo 

desempenho acadêmico.  

A triangulação estudo, trabalho e capoeira, constituía minha narrativa de vida, 

de modo que consegui manter, com equanimidade, esses três aspectos de minha vida. 

Em 2000, no último ano do curso, ofertaram-se vagas para estagiário na própria 

Metodista. Decidi intrépido, arriscar tudo, ir para área da Educação Física. Realizei a 

prova para o estágio e, dias depois, fui surpreendido com a grata notícia de que minha 

nota, entre tantas, foi a maior. Foi uma importante conquista e incentivo psicológico, 

já que a decisão de sair da empresa implicava numa substancial perda salarial, mesmo 

com uma quantia rescisória guardada, acenava-se um futuro incerto, obscuro, onde o 

medo foi um grande companheiro psicológico por algum tempo, mas que aprendi a 

exorcizar.  

Vale ressaltar que, em 2000, ocasião em que a Associação de Capoeira Dente de 

Ouro, completou 20 anos, conheci uma pessoa que marcou profundamente minha vida 

pessoal e capoeirística, trata-se do Allan, identificado nas rodas de capoeira angola 

como Galego. Pessoa simples, generosa, impoluta, comprometida com as questões 

sociais, desenvolvia um trabalho social com capoeira angola na comunidade do Parque 

Novo Mundo, tendo como espaço para a prática do projeto a empresa onde trabalhava. 

Com ele foi possível estabelecer uma convivência de aproximadamente quatro anos, 

onde aprendi as tradições da capoeira angola e, especialmente, o alvorecer da capoeira 

social e educadora.  

Em 2001, conclui o curso de Licenciatura Plena em Educação Física, mas 

encontrava-me desempregado, pois o contrato de estágio havia vencido. No entanto, 

logo no início de 2002, em meio a um vórtice de mudanças em minha vida, a Metodista, 

por circunstâncias curriculares do curso de Educação Física, convidou-me a assumir a 

disciplina de Artes Marciais, na condição de professor provisório, até que 

contratassem outro professor e, simultaneamente, iniciei como docente no Núcleo de 

Formação Cidadã, trabalhando com a disciplina eletiva “Capoeira, Corpo, expressão e 

liberdade”, sob a supervisão do Prof. Danilo Di Mano (in memorian).  

Todavia, o tempo passou, e o que era dado como provisoriedade, tornou-se um 

prolongamento que completou em 2017, precisamente, 15 anos. No ano seguinte, 

portanto, em 2003, iniciei o projeto “Capoeirando na Metô”, vinculado ao Núcleo de 

Formação Cidadã, tendo como participantes do projeto pessoas com down, que já 

praticavam capoeira com outro mestre, Mestre Taquara, no “Centro Recreativo 

Esportivo Especial do bairro do Assunção” (CREBA). Nesse mesmo ano, iniciamos as 

edições do Fórum de Capoeira e Cidadania da Universidade Metodista, no qual 

chegamos a produzir oito edições desse evento anual, que além de promover debates 

para produzir reflexões acerca da capoeira como educação e cidadania, integravam 

apresentações culturais e, ainda, homenageávamos o Mestre(a) Cidadão(ã) em cada 



 

 

edição, considerando os trabalhos de protagonismo social e cidadania desses mestres 

e mestras. Mestre Gladson, Mestre Taquara, Mestre Falcon, Mestra Janja, Mestre Vica, 

Mestre Carapau, Professora Cristiane e Mestre Moreno, compõem o quadro dos 

laureados(as) nos oito eventos realizados na UMESP.  

No mesmo ano, entrei como aluno ouvinte na Faculdade de Educação Física da 

USP, no Programa de Pós-graduação, mas não me identifiquei com a linha positivista 

de pesquisa voltada para o desenvolvimento motor. Conclui o semestre, cumpri 

algumas atividades previstas, mas não tinha afinidade com projetos na área empírico-

desenvolvimentista. 

Ainda nesse mesmo ano, em discordância com as metodologias excessivamente 

diretivas, concepções autoritárias e, ainda, uma postura centralizadora do mestre, 

senti-me disposto a romper relações com essa tradição conservadora de capoeira e 

resolvi, portanto, traçar novos itinerários no mundo da capoeira, buscando outros 

horizontes, ingressando pouco tempo depois na Associação de Capoeira Menino 

Chorou (ACMC), com o Mestre Carlos Sérgio. 

Ainda em 2003, no segundo semestre, ingressei na Unimep, no Programa de 

Pós-graduação strico-sensu, mestrado em Educação Física, na área de Pedagogia do 

Movimento, Corporeidade e Lazer, sob a orientação do Prof. Dr. Wagner Wey Moreira.  

Em 2005, ingressei como docente da Universidade Camilo Castelo Branco 

(UNICASTELO), no curso de Educação Física, para lecionar a disciplina de Teoria e 

Prática da Capoeira, instituição na qual permaneci até 2009. Na própria Universidade, 

um ano depois, conheci o Luís, hoje um grande amigo, e em 2006 iniciamos um 

trabalho de parceria com o Grupo Resgate Capoeira, em São Miguel Paulista, Zona 

Leste de São Paulo, para compartilhar com atores sociais da capoeira,  educadores(as), 

e mestres e mestras, experiências lúdico-criativas, pedagógicas com capoeira, novas 

metodologias no ensino da capoeira e, ainda, apresentar uma reflexão sobre a capoeira 

e suas possibilidades educativas a partir de concepções pedagógicas críticas. Com os 

cursos buscávamos fundamentar a práxis desses atores e, assim, possibilitar a abertura 

de perspectivas pedagógicas e sociais da capoeira com o objetivo de constituir uma 

perspectiva da capoeira como Cultura da Paz, Educação e Cidadania.  

Os cursos eram realizados duas vezes por ano no Centro Educacional Unificado 

– CEU Parque São Carlos, com atividades que integravam reflexões e vivências, com 

duração de 8 horas, o que conferia aos participantes um certificado assinado pela 

instituição onde os cursos eram realizados. Chegamos a realizar esses cursos de 

atualização pedagógica até 2014. 

Em 2006, finalizei o mestrado à duras penas, pois não obtive bolsa para cursar 

o programa, como havia sido divulgado pela coordenação do curso de Educação Física 

naquela época. De todo modo, mesmo diante das pelejas da vida, dos caminhos 

sinuosos, visto que o programa era em Piracicaba (UNIMEP), implicando em 



 

 

dispêndios com viagem, alimentação e com os pagamentos das mensalidades, conclui 

o mestrado, defendendo minha dissertação, sob o título de “Capoeira, Corpo, 

Complexidade e Humanismo: aportes para uma proposta pedagógica”, na data de 

23.04.06, o que em 2014 resultou na publicação do livro: “Capoeira, corpo e Educação 

Física: Por uma pedagogia corporal e humanista”, pela editora CRV, Curitiba, com o 

texto reescrito e mais compacto. 

No mesmo ano, outra conquista importante, além da obtenção do 

credenciamento de mestre em Educação Física, precisamente em 26.11.06, ocorreu a 

minha formatura na capoeira pela Associação de Capoeira Menino Chorou, ocasião 

em que a associação completou 10 anos de trabalho, com a produção de um 

documentário177 sobre as raízes da nossa associação e, ainda, a presença dos mestres 

importantes na consolidação do trabalho. 

Como diz o ditado popular, “depois da tempestade vem a bonança”, não me refiro 

à bonança no sentido financeiro, mas, na sua base etimológica castelhana, “bonanza”, 

isto é, calmaria e paz. Mais, especialmente, bem-aventurança, pois no mesmo ano 

minha esposa, após 10 anos de tentativas ininterruptas, engravidou no mesmo mês da 

defesa do mestrado. Estava vindo o Kauan Rodrigues Okuhara Arruda. Nascido em 

15.01.07, em São Bernardo do Campo. 

Diante dessa mais autêntica expressão divina, minha vida mudou radicalmente, 

ganhou outros sentidos, especialmente, a paternidade. A vida caminhou em meio a 

tantas narrativas, perdas e ganhos compuseram parte do enredo, oscilações 

financeiras, perdas de entes queridos na família, o falecimento de minha avó, tias e 

alguns tios.  

Três anos depois, outra narrativa de bem-aventurança, minha esposa 

engravidou da Emanuela Rodrigues Okuhara Arruda, nascida em 14.07.10, em São 

Caetano do Sul, com sentidos ainda mais deliciosos e repletos de gratidão, a “re-

experiência” vivida ou a “re-paternidade”. 

A experiência da paternidade é existencialmente uma das mais recheadas de 

amor. Não há nada mais sublime do que a experiência de ser pai. Numa descrição 

eidética178, estar sendo pai é se deliciar com a presença dos filhos; é estar sempre em 

disposição para amá-los, e a todo momento envolvê-los com doçura, cuidado e 

orientação. É estabelecer um laço de confiança, amizade, respeito por meio de uma 

relação autenticamente amorosa e verdadeira; tratando-os com dignidade e firmeza, 

suprindo suas carências materiais, afetivas, sociais, intelectuais e espirituais. 

                                                           

177 CAPOEIRA Menino Chorou – Video de Comemoração de 10 anos de fundação (YouTube). Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=7sipPWHFtB4>. 

178 Descrição eidética é uma descrição do “eidos” (do grego, significa o modo de ser das coisas) a partir do método 
fenomenológico busca-se chegar à essência das coisas sem julgamentos ou certas espessuras ou disposições 
ideológicas. 



 

 

Filhos amados, presente divino, joia rara. Aqui, ficamos 

esperando, pacientemente, por um decênio. Onde vocês estavam? Em 

outro plano, certamente, se preparando. Não compreendíamos as leis 

divinas, o tempo, o cultivo, a nova seara. Queríamos vocês, mas não 

tínhamos recursos, nem meios. Maturidade, estrutura, condições, por 

certo, nos faltavam, e o plano maior, na sua justa medida, 

simplesmente se organizando. Tempo que gira o tempo, deixa o tempo 

girar, se canta num ponto de umbanda. 10 anos de espera, de cultivo, 

fizemos a nossa parte, lutando, dando conta da demanda. Em 15 de 

janeiro de 2007 e 14 de julho de 2010, uma grande benção em nosso 

lar, Chegaram em nossa vida com uma iluminada tarefa, a de nos 

encantar. 

(Aos meus filhos, Kauan e Emanuela) 

Parafraseando Ricoeur, o ser humano é tarefa. Portanto, ser e estar sendo pai é 

se reconfigurar a todo instante, é tornar-se, vir a ser, mudar convicções, itinerários e 

pedagogias; é produzir encontros, formação de mundos, criar estratégias que reúnam 

educação, ludicidade, amorosidade e, especialmente, construção de sentido para eles. 

Por tudo isso, ser e estar sendo pai configura uma práxis da paternidade. Quanto ao 

meu pai, agora avô, o mesmo está se refazendo como pai, agora na experiência de avô. 

Recuperamos nossa relação de fiho-pai na relação dele como pai-avô. 

Em 2013, ingressei no Programa de Pós-graduação em Educação da Metodista, 

sob a orientação do Prof. Dr. Rui Josgrilberg. Marco na construção da minha 

identidade acadêmica, hoje profundamente orientada pela fenomenologia. Nesse 

mesmo ano iniciei, de forma voluntária, um trabalho com capoeira no Instituto Padre 

Leo Comissari, Bairro Montanhão, Jardim Silvina, com vistas a desenvolver com as 

crianças daquela comunidade um sentido da capoeira como Cultura da Paz. Trabalho 

que está em andamento. 

A vida seguia bem, mas 2014, algumas mudanças existenciais assolaparam-me. 

Tive um diagnóstico de câncer no testículo, o que alterou substantivamente sentidos 

em minha trajetória de vida, trazendo, junto com a consciência da finitude, ganhos 

existenciais via abalo tanatológico e, por desdobramento, alterações valorativas em 

especial família, amizade e, resolutamente, o espectro da espiritualidade. Em 05.02.15 

fiz a cirurgia, retirada do testículo direito, e fiquei bem. Até o presente momento 

nenhuma visita de substâncias indesejadas alojada em meu corpo.  

Por fim, uma década após a minha formatura de capoeira, precisamente uma 

década, em 2016, fui reconhecido pela Associação de Capoeira Menino Chorou, com o 

título de contramestre, em 27.11.16, ocasião em que a associação completou 20 anos de 

trabalho e, sobretudo, data em que nosso mestre foi laureado formalmente com o título 

de Mestre, com o reconhecimento da comunidade capoeirística, dos muitos mestres 

que ali estavam presentes, da Federação Paulista de Capoeira e, especialmente, do 

Mestre Mané, seu mestre.  



 

 

Continuemos, portanto, a usufruir da nossa existência, celebremos 

permanentemente a vida! 

Minha Alma 

 

Minha alma sente 

As emoções da vida, 

As recentes e as antigas. 

 

As antigas já passaram, 

Mas também marcaram, 

As recentes estou vivendo  

Para um dia eu compreendendo 

Que a vida á assim: 

Começo, meio e fim. 

 

E que se renova 

Sempre assim: 

Começo, meio e fim. 

Mas o segredo da vida 

É simples: o amor 

 

Que nos move e comove, 

Quem ama e quem é amado, 

Mas, às vezes desanimado, 

Parece tudo parado. 

 

Aí que lembro de tudo, 

Que vivi e aprendi. 

Então, animado e forte, 

Vou a luta porque 

A vida é assim: 

Começo, meio e fim. 

 

Terezinha da Silva Pinto179 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

179 DOMICIANO, C. Loucos pela vida e impregnados de poesia. Literatura de cordel e outros ensaios poéticos. 
Centro de Defesa dos Direitos Humanos da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. CDDH. Ribeirão Preto: Braga 
Produções Gráficas, s/d.  



 

 

 

 A PRÁXIS CRIADORA: ENCONTRO COMIGO MESMO NAS 
MONTANHAS DA COLÔMBIA 

 

Em julho de 2016, fizemos uma viagem de sete dias à Colômbia, eu e o pesquisador, 

amigo, Sérgio Oliveira dos Santos, doutorado em Educação pelo Programa de Pós-

graduação em Educação da Universidade Metodista de São Paulo (PPGE da UMESP), em 

2017, tendo como título da tese: “Educação do ser-motrício e a práxis criadora”, sob a 

orientação do Prof. Dr. Luiz Jean Lauand, a fim de aprofundarmos os estudos com a Profa. 

Dra. Eugênia Trigo180, acerca da Motricidade Humana. 

Estivemos em sua finca (sítio), em meio às montanhas na província de Viterbo (painel 

de fotos da Figura 1), num lugar encantador com pessoas encantadoras, criativas e, 

especialmente, em consonância com os princípios na Motricidade Humana. Eles 

escolheram viver aquilo em que acreditam, encontraram novos sentidos em sua existência, 

contato com a natureza, alimentação saudável, ar puro, uma vida simples, mas ativa e 

criativa. 

Durante o curso, a partir das leituras previamente realizadas antes da viagem, 

discutíamos os principais conceitos da Motricidade Humana sob a orientação da Profª 

Eugênia e, ainda, aprofundávamos as discussões por todo o espectro que compõe a 

motricidade humana, filosófico, pedagógico e epistemológico. Os primeiros dias 

transcorreram com essas características de diálogos e orientações, aprendizado e, em 

especial, com substantivas provocações que nos levaram a rever algumas concepções sobre 

a compreensão do movimento humano dentro e fora da Educação Física, nossa área de 

atuação profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

180 Pesquisadora, escritora, integrante do Grupo Kon-traste. Autora de várias obras sobre Motricidade Humana 
e Investigação Encarnada.  



 

 
Figura 1 – Fotos da viagem à Colômbia em 2016.  

  

                                                                        

                                                                   

                                                                                   

                                                                                           

      Fonte: Acervo do Autor (2016). 
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 A FENOMENOLOGIA DOS COLIBRIS 

 

Durante o curso, a Profª Eugênia já havia planejado essa atividade, fizemos uma 

caminhada nas montanhas, o que interpretamos como um rito de passagem. Rito que 

denominamos de “O caminho para os colibris“. A alguns quilômetros de Viterbo havia um 

ponto turístico com algumas trilhas nas montanhas dessa província, trilhas íngremes, em 

meio a pedras escorregadias, pontes manufaturadas e cachoeiras. A quilometragem é difícil 

aferir com precisão, mas que representavam algumas horas de trilha, talvez três ou quatro 

horas de caminhada. 

O fato é que esse percurso representou muito mais que uma atividade motora, estava 

repleto de intencionalidade por parte de nossa orientadora, a Profª Eugênia e seu marido 

Harvey. Havia, portanto, muitos sentidos a serem desvelados nesse percurso, aparentemente 

de esforço físico. 

Ao finalizarmos a primeira etapa, deparamo-nos com uma enorme montanha, 

majestosa, que se figurava diante nós com imponência. Foi nesse momento que o evento 

foi ganhando outros sentidos. Disseram-nos:  

Vocês estavam caminhando sozinhos, assim como acontece na sociedade em 

que vivemos. Todavia, a partir de agora, não mais caminharemos sozinhos, 

iremos juntos, todos os quatro. Se alguém parar, seja lá qual for o motivo, 

todos param. Precisamos aguçar nosso sentido de cooperação e solidariedade, 

onde um está disponível para o outro (Profª EUGÊNIA, 2016). 

E continuou com suas orientações: 

Somos mais velhos, conhecemos esse lugar, então, onde pisarmos, pisem 

também, observem os nossos passos, caso contrário, se quiserem andar sem 

referências, correm mais riscos de cair e podem machucar-se. Ao entrarem 

nesse lugar, a partir desse momento, mantenham-se em estado de respeito e 

reverência, pois aqui nessas montanhas habitaram povos antigos, que 

certamente ainda tomam conta desse lugar (Profª EUGÊNIA, 2016). 

A partir das orientações, iniciamos o percurso, de fato insidioso, íngreme, 

escorregadio, com pontes que balançavam e desequilibravam o corpo, denotando o sentido 

da ação. O percurso foi difícil, num dando momento, Harvey ofereceu-me uma espécie de 

“cajado” que usava para apoiar-se. Não hesitei, senti-me na condição de acolher sua oferta 

com humildade, tendo como percepção originária a sua disposição em ajudar, mesmo eu 

sendo mais jovem.  



 

 

O percurso tornava-se a cada metro mais difícil, lama a nossa volta, pedras 

escorregadias e, em alguns momentos, nos deparávamos com cachoeiras em meio às 

montanhas que se colocavam em nossos caminhos sinuosos.  

Assim, num exercício hermenêutico, minha interpretação é de que fomos submetidos 

a um rito de passagem. Depois de um percurso intenso, que demandou atenção, disciplina, 

riscos, escorregões e, especialmente, colaboração, finalizamos aquele percurso e um novo 

sentido se abriu para nós. Por fim, ao cabo de alguns quilômetros de trilha, e com algumas 

horas, chegamos ao ponto, na “Pousada dos Colibris”.  

Coloridos, livres e com uma delicadeza e precisão no voo, lá estavam os colibris, o 

belo. Parece-me que o estado de abertura ao mundo não está dado, é um processo, um abalo 

filosófico. Em que pese que nossas percepções atuam como fios intencionais de sentidos, a 

interpretação ampliada dos sentidos é um exercício hermenêutico, muitas vezes uma 

conquista existencial.  

Embora estivesse em meio às percepções ativadas pelo corpo, exigindo equilíbrio, 

força, coordenação, consciência corporal, distribuição do peso e, ainda, sutileza nas pisadas, 

não deixei de olhar a beleza que me invadia durante todo o percurso, em estado de 

contemplação. São muitas as pelejas da vida, caminhos sinuosos, mas os óbices que 

acompanham a vida não podem nos impedir de enxergar a alvorada que compõe a vida. O 

tempo todo estava repleto de sentidos, sentidos sensíveis e sentidos significados, que 

andaram juntos.  

Assim, considero que essa caminhada foi uma experiência motrícia, de apreciação e 

intencionalidade, enação, isto é, percepção e sentidos (cognição) são inseparáveis, minha 

percepção é sentido, meus sentidos, sentidos encarnados. Viva a encarnação dos sentidos! 

Vivam os colibris! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 CONSTRUÇÃO DO MAPA NARRATIVO-FENOMENOLÓGICO 

 

No penúltimo dia de curso, a Profª Eugênia solicitou-me que fizesse um mapa mental 

sobre as impressões e compreensões apreendidas durante a semana. Produzi, então, o que 

chamei de “Mapa Narrativo-fenomenológico” (Figura 1), visto que concentrei minha 

produção na essência do curso, a partir de minhas experiências vividas naqueles dias, suas 

significações e sentidos e, ainda, envolvendo todo o processo enquanto um processo 

narrativo. A partir daí, defini como eixo central do mapa, “Viagem à Colômbia”, que se 

desdobrou em sete temas como: Si-mesmo, Tese, Paradigma pós-cartesiano, Paradigma 

cartesiano, Ciência da Motricidade Humana, Em busca dos Colibris e Amizade.  

A construção do mapa permitiu-me abrir novas compreensões acerca da relação 

sujeito e conhecimento, isto é, em minha percepção compreendi que o conhecimento que 

produzimos se constitui a partir de nossas experiências vividas, ele é encarnado. No dia 

seguinte, portanto, no último dia de curso, seríamos submetidos a uma avaliação e, 

sobretudo, faríamos uma avaliação sobre a práxis criadora. 

De início, a Profª Eugênia, solicitou-me que, de posse do berimbau, naquele exato 

instante, compusesse uma música. Aturdido, mas diante do que representava aquele 

instante, não hesitei, comecei a tocar. Todavia, intuindo o sentido daquela experiência, 

deixei-me levar pelo encanto do lugar, pela formosura das montanhas que, naquele instante, 

me invadia de uma verve poética. Sentindo-me parte daquela totalidade, integrado à 

natureza e, especialmente, invadido pelos encantos do lugar e pela inefável presença do 

divino, de uma totalidade que me preenchia de significações e sentidos, apenas toquei e 

cantei, sem muito tempo para racionalizar toda aquela experiência, as palavras brotavam de 

minha boca, traduzindo todas aquelas experiências vividas, mais uma vez o sentido sensível 

e o sentido significado se encontraram, percepção e cognição, motricidade e sentido, 

estavam ali presentes. 

 A experiência sendo vivida, sentindo e pensando, movimentando-me e imaginando, 

impulsionando-me ao ser motrício e a práxis criadora, apenas expressei meus sentidos 

(sensível e o significado) e cantei. Deu-se o encontro do conhecimento com o vivido, do 

vivido com o conhecimento e, em especial, o encontro comigo mesmo. O encontro de si e 

do conhecimento que se constitui na relação espaço (lugar) e tempo (vivido), movimento 



 

 

(ação) e sentido (fenomenológico). Então cantei:  

Foi lá nas montanhas, que eu encontrei, encontrei 

e me encontrei, me encontrei e encontrei, Foi lá na 

Colômbia, que me encontrei, me encontrei e encontrei, 

Nas montanhas encontrei, me encontrei e encontrei. 

Encontrei e me encontrei. 

[Eduardo O. Arruda, 2016] 

Encontrar e se encontrar, se encontrar e encontrar. Estar num espaço, ou numa 

perspectiva fenomenológica, ser no espaço, num tempo vivido, onde a ação integra a 

afetividade e, por fim, havendo em todo esse processo sensível-perceptivo, significação e 

sentido, tem-se aí uma experiência motrícia que se abre para a práxis criadora. Foi essa a 

minha experiência vivida, encarnada com a práxis criadora.  

Esse quiasma traduziu-se em uma vivência marcante no percurso acadêmico, uma 

vez que, ao encontrar na Colômbia a Ciência Encarnada, também fui ao encontro de mim 

mesmo. Essa experiência foi muito significativa e, especialmente, muito afinada com a 

Investigação Encarnada, visto que encontramos nosso percurso metodológico, na medida 

em que nos encontramos como pesquisador.  

A experiência vivida, cantada e significada permitiu-me compreender que a 

metodologia deveria ser a Ciência Encarnada, uma vez que para essa perspectiva 

metodológica, não há separação entre o conhecimento e as experiências vividas, entre a 

subjetividade, minha narrativa biográfica e a objetividade da pesquisa, a tese. 

Essa experiência pode ser caracterizada como uma experiência de encontro de si-

mesmo, numa relação espaço-temporal (ser no espaço e no tempo), movimento e sentido (ser 

que se move e produz sentidos), que produz uma condição do ser motrício, portanto, de 

plenitude de sentido que abre a potencialidade da criação, a práxis criadora. Cabe destacar que 

toda essa experiência vivida, encarnada, abriu-me novas perspectivas em relação à tese, ao 

sentido da motricidade e, em especial, a práxis capoeirana como práxis de sentido, ser no tempo 

e espaço, que se move e produz sentido na roda de capoeira, ao down, inclusive.  

Estar na roda é ser num espaço, num tempo vivido, movendo-se com sentidos, o sentido 

aqui na sua mais ampla rede de significações, portanto, o sentido de direção, o corpo que se 

move no espaço e no tempo, o sentido sensível, o corpo que sente a partir dos seus canais 

sensoriais, mas igualmente o sentido significado, o corpo que é invadido de significações, uma 

vez que a linguagem nos habita. 

 



 

 

 CARTOGRAFIAS EPISTEMOLÓGICAS: NARRATIVA DA CONSTRUÇÃO 
DOS MAPAS 

 

Ainda durante o curso, fomos provocados a mais uma tarefa, compreender a capoeira 

em três perspectivas, tendo como metodologia a construção dos mapas mentais. 

Figura 1 – Os mapas em três perspectivas. 

 

Fonte: O Autor (2016). 

A partir dos mapas que foram construídos, cabe-me, com imensa responsabilidade e 

desafio, produzir a narrativa do que produzimos. Na ocasião da construção das tarefas, 

estabelecemos três dimensões de ação: Mapa, Jogo e Toque/canto, tendo a capoeira como tema 

dos três campos de ação.  

No mapa, buscamos pensar sobre aspectos teóricos que fundamentariam a capoeira. No 

jogo evidenciaríamos os aspectos orientadores para o jogo da capoeira e, por fim, na dimensão 

do toque/canto, os aspectos caracterizadores dessa manifestação rítmico-musical. Essas três 

dimensões seriam abordadas nos três mapas, conforme Figura 2.  

 

 

 



 

 

Figura 5 – Mapa Mental 4 – as três dimensões do mapa (teórico, jogo e toque/canto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O Autor (2016). 

 

5.1 A CAPOEIRA NA PERSPECTIVA DO PARADIGMA DA 

MOTRICIDADE HUMANA 

 Neste mapa colocamos como eixo central a Ciência da Motricidade Humana, 

apresentando 8 elementos como princípios fundamentais:  

 Ser-motrício  

 Totalidade  

 Corporeidade  

 Práxis criadora  

 Afeição  

 Plenitude do ser  

 Estado de abertura (eu-outro-cosmos)  

 Emergência das potencialidades 

 

 

 

 

 



 

 
 Figura 6 – Mapa Mental 5 – Mapa da emergência das potencialidades da Motricidade 
Humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O Autor (2016). 

Nessa perspectiva, a forma de representação e organização do conhecimento 

constituiu-se como um exercício reflexivo, expressando a produção de conhecimento em 

forma de linguagem escrita, onde a memória e a narrativa representam elementos 

orientadores importantes na produção do conhecimento. Compreendemos, portanto, na 

perspectiva da Motricidade Humana, que a produção de conhecimento integra fontes de 

experiências vividas, visto que a memória e a narrativa são desdobramentos do vivido, o 

que estabelece uma profunda relação com a capoeira enquanto lugar de memória e 

narratividade, seja na linguagem da musicalidade, nas histórias contadas pelos mestres e/ou 

no próprio jogo da capoeira, pois o jogo da capoeira pode ser entendido como jogo 

narrativo, uma vez que expressa corporalmente suas intenções, seu conhecimento, sua 

história com a capoeira e, ainda, seus saberes e fazeres que se expressam na roda. 

O jogo da capoeira representaria a produção de conhecimento rítmico-cinestésico, 

interpretação criadora e uma experiência evanescente e, portanto, a roda como espaço 

essência de corpos dialógicos. Como jogo evanescente, a memória e a narrativa vão permitir 

a transmissão pela oralidade dessas narrativas da roda. Por exemplo, os jogos memoráveis, 

 



 

 

as rodas dos grandes mestres, se o jogo evanesce, ficam a memória e a narrativa.  

O toque-canto como expressão do conhecimento rítmico-musical, como 

desdobramento da intuição e da fruição, interpretação criadora, assim como no jogo, é uma 

experiência evanescente onde a corporeidade é acionada de modo sensível e, ainda, onde o 

componente ficcional e a espontaneidade constituem a base para essa manifestação, um 

exemplo típico são os cantos e toques de improviso. 

Cabe enfatizar que as dimensões espaço e tempo, movimento e sentido contribuíram 

para pensarmos na apreciação do movimento, e que esta, por sua vez, perpassa por todas as 

formas de manifestação humana intencional. Aqueles, por exemplo, que estão participando 

da roda, mas “fora” dela, colocam-se na dimensão da apreciação, onde a impressão é mais 

predominante em relação à expressão. A dimensão da apreciação, portanto, é a dimensão 

que desperta significação e sentido, que nos lança para um estado de contemplação, do 

espanto, da admiração do belo. 

Nessa direção, brotou a ideia de “gradiente”, impressão e expressão, isto é, num 

sentido fenomenológico a impressão e expressão representam essa relação com o mundo 

que nos preenche de significados e sentidos, dialogicamente, a impressão é a captação, pela 

via do sentido sensível e, por conseguinte, subjetivamente se dá a impressão, e a expressão 

é o sentido expresso em forma de linguagem, verbal ou corporal.  

Considerando a natureza das manifestações humanas e, por conseguinte, suas 

predominâncias, portanto, reflexiva /cinestésico-expressiva, respectivamente, os níveis de 

impressão e expressão alternam-se em forma de gradiente em relação às essas 

manifestações, como no exemplo acima, aqueles que estão “fora” da roda encontram-se 

num fluxo predominantemente de impressão e reflexão, dialogicamente. 

No entanto, no que tange as experiências perceptivas, a construção do mapa na 

perspectiva da Motricidade Humana, permitiu-nos pensar que independentemente das 

manifestações serem mais ou menos cinestésico-expressivas, poderiam ser compreendidas 

como experiências motrícias, desde que pudessem se traduzir em experiências de sentido 

sensível e sentido significado, interagindo recursivamente tendo como fio condutor a 

emoção, a afetividade, o prazer da ação e, assim, a motricidade não estaria vinculada apenas 

às manifestações motoras com maior expressividade, mas à plenitude de sentidos.  

Exemplo, jogar capoeira representa uma ação mais cinestésico-expressiva, é mais 

expressão do que impressão, em que pese à impressão do sujeito que joga, mas, de qualquer 

forma, há no jogo uma maior predominância cinestésico-expressiva, todavia, ocorre 



 

 

também uma experiência motrícia, por exemplo, naqueles que estão cantando e tocando na 

roda, uma vez que tal ação integra os sentidos e se desdobra numa ação de plenitude, 

emoção e prazer, embora a predominância seja a impressão ao invés da expressão, a 

despeito das manifestações expressivas que eventualmente ocorrem. Contudo, essa ideia de 

gradiente impressão-expressão, auxiliou-nos na compreensão de que, independente da 

predominância de nuances impressão e expressão, ocorre uma ação motrícia.  

Desse modo, abriu-se um horizonte de compreensão sobre a experiência motrícia. A 

ação motrícia emerge, em virtude de sermos seres corpóreos (de sentido sensível), seres de 

linguagem (de sentido significado), seres de afetividade e, assim, a motricidade é imanente 

a nossa condição humana, por ela mesma, já ser sentido. 

5.2.  A CAPOEIRA NA PERSPECTIVA DO PARADIGMA     

CARTESIANO 

No mapa da perspectiva cartesiana, a forma de representação e organização do 

conhecimento constitui-se por lógicas que são marcadas pela ideia da razão, da fundamentação 

teórica como fonte única de conhecimento, controle, ordem, disciplina e memorização. 

No jogo os movimentos são sistematizados em movimentos básicos como a ginga, 

golpes de ataque e defesa, que se orientam para uma lógica de competição, desempenho e se 

fundamentam na prática, objetivos como rendimento e condicionamento físico marcam essa 

perspectiva.  

Quanto ao toque/canto são definidos os toques, a sua execução e, por conseguinte, a 

reprodução e a prática desses toques com metodologias padronizadoras.  

Essas manifestações são regidas por pessoas específicas, onde cada uma é responsável 

por cada uma das aprendizagens, em dias e horários determinados seguindo uma ordem 

burocrática e procedimentos administrativos. 

5.3 A CAPOEIRA NA PERSPECTIVA DA SÍNTESE DOS PARADIGMAS 

No mapa da perspectiva dialógica (junção das perspectivas), brotou a ideia de 

conhecimento como horizonte, orientação, rede, memória e narrativa associada à ideia de 

sistematização de conhecimento a partir de fundamentações teóricas, organização, 

metodologias, bem como a ideia de delimitação dos conhecimentos. 

Na esfera do jogo, a ideia do jogo como interpretação criadora funde-se com a 



 

 

técnica, reconhecendo o jogo como experiência evanescente, além da memória e narrativa, 

necessita dos conhecimentos empiricamente produzidos, isto é, a técnica dos golpes, a 

repetição para melhor experimentação dos movimentos, a utilização de metodologias que 

implicam em reprodução de movimentos por imitação e, ainda, o uso da tecnologia como 

forma de organização de registros dos resultados como outra fonte de conhecimento e de 

apreciação como o registro em forma de vídeos.  

Em relação ao toque-canto, misturam-se as dimensões da intuição e fruição, às 

dimensões da técnica no manuseio dos instrumentos e do canto, do re-fazer, da disciplina e 

da estrutura rítmica, compondo, portanto, elementos fundamentais para essa categoria de 

manifestação. 

Na perspectiva do mapa-síntese, as ideias ou princípios como: o ser-motrício, a 

totalidade, a corporeidade, a práxis criadora, a afeição, a plenitude do ser, estado de abertura 

(eu-outro-cosmos) e a emergência das potencialidades, tendo como fio condutor a conexão 

com a totalidade e a confiança na tríade eu-outro-mundo e, ainda, considerando a ideia de 

gradiente (variação impressão-expressão) em relação aos elementos como espaço e tempo, 

movimento e sentido (roda como lugar, como tempo vivido, ação e produção de sentidos) 

marcam a perspectiva da CMH que se complementa com a lógica da técnica, do 

conhecimento das ciências naturais, anátomo-fisiológico, o conhecimento empírico da 

cinesiologia do corpo, da disciplina, da organização e sistematização dos processos 

didático-pedagógicos, da tecnologia, enfim, de conhecimentos marcados pela lógica 

empírico-cartesiana, que em conjunto com conhecimentos emergentes, fenomenológico, da 

corporeidade ou das Ciências Cognitivas Enativas, podem traduzir-se em uma 

possibilidade pedagógica da práxis da capoeira.  

 

 

FIM... 

 

 

 


