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 A CAPOEIRA COMO 
ATIVIDADE FÍSICA ALTERNATIVA
Parte significativa da cultura afro-brasileira, a capoeira é uma 
prática que traz benefícios físicos e mentais

por MARIA CAROLINA GONZALEZ

Antiga manifestação 
de origem brasileira 
com raízes africa-

nas, a capoeira é um espor-
te que mistura arte, música 
e luta. Essa prática, espor-
tiva e cultural, surgiu du-
rante a época da escravidão 
no Brasil, como uma forma 

de resistência e resgate das 
origens dos escravos africa-
nos e paramanter suas tra-
dições. A capoeira foi mar-
ginalizada durante muito 
tempo e somente foi reco-
nhecida como esporte na-
cional em 1930, pelo então 
presidente Getúlio Vargas. 

(Foto: Reprodução)
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simpli(cidade)

Em 2008, a capoei-
ra foi tombada pelo 
Iphan (Instituto do 

Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional) e, em 
2014, a Unesco declarou 
a roda de capoeira como 
Patrimônio Cultural Ima-
terial da Humanidade.  
 A principal carac-
terística da capoeira é a 
combinação de diferentes 
estilos em  um só. Os movi-
mentos de lutas são ditados 

pelo ritmo da música, geral-
mente feita por berimbau, 
pandeiro e atabaque, além 
do canto e das palmas. Atu-
almente as      rodas de capo-
eira têm se espalhado para 
outros lugares além das 
ruas. Assim  como acontece 
com o karatê e o muay thai, 
é comum encontrar acade-
mias que oferecem aulas 
de capoeira nos planos de 
exercícios, juntamente com 
ginástica e musculação.  

 Lucas André, ins-
trutor no grupo Cordão de 
Ouro, conta que os benefí-
cios da capoeira vão além 
do físico, como condiciona-
mento e melhora muscu-
lar. Ela comprovadamente 
traz benefícios na saúde 
mental, tal como melho-
rias no quadro de depres-
são, visto que a capoeira é 
uma prática que exige um 
convívio social já que não 
dá pra ser jogada sozinha.

CAPOEIRA ADAPTADA PARA A MELHOR IDADE
Conheça o trabalho alternativo que está 
transformando a vida de idosos

A Gingoterapia é um 
projeto idealizado 
pelo pai de Lucas, 

Mestre Geraldinho, que 
trabalha com capoeira há 
40 anos. O projeto leva toda 
a alegria e benefícios que 
a capoeira oferece para os 
idosos, com o objetivo de 
“promover o encontro de  
gerações e o resgate da va-
lorização do respeito pelos 
mais experientes”. O gru-

po conta com mais de 500 
alunos espalhados tanto no 
Brasil quanto em sua sede 
na Colômbia. O propósi-
to é quebrar as barreiras 
do físico na capoeira.  
 Mais do que pro-
mover uma atividade fí-
sica, a Gingoterapia vem          
transformando a vida dos 
alunos. Lucas explica que 
o projeto já mudou a visão    
cultural que muitos idosos 

tinham pela capoeira, an-
tes taxada como esporte de 
‘malandro’. A Gingoterapia 
também promove o encon-
tro semanal dos idosos, que  
na sua maioria são abando-
nados em casa ou passam 
por dificuldades. Além do 
esporte em sim, o grupo 
canta e realiza brincadeiras 
voltada para a cultura da   
capoeira. Conheça melhor: 
facebook.com/gingoterapia.


