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O texto de Beatriz Sarlo “A História contra o Esquecimento”, traz o  desafio e a 

possibilidade de reconstituir o passado a partir do filme Shoah. Nele, ela mostra a riqueza do 

filme Lanzman no processo de rememorar o extermínio dos Judeus no campo de concentração, 

descreve o filme nos seus meticulosos detalhes e, ao mesmo tempo, analisa a importância do 

mesmo no processo histórico contra o esquecimento das mazelas do holocausto. 

 A astúcia de Sarlo em refletir sobre a memória por intermédio do filme nos inspirou a 

realizar de forma embrionária, este primeiro exercício, neste sent ido, serão analisadas as 

performances1 corporais dos dois “meninos” Grande e Pequeno Joãos, sua s astúcias, suas 

negaças2 e suas mandingas3 fruto das suas experiências históricas. Por meio das imagens 

cinematográficas, buscaremos interpretar as performances4 do corpo; contudo serão utilizadas, 

como linha de fuga, outras fontes performáticas: a musicalidade da capoeira e o depoimento 

oral.  

Não se pretende enveredar na perspectiva que generaliza a dinâmica social e que não 

consegue perceber as singularidades da realidade cultural, pois o sujeitos histórico pode ser 

considerado apenas um “João  ninguém”, o “pobre coitado” excluído da sociedade brasileira. 

No entanto, mesmo sabendo das c ondições adversas que sofreram e sofrem os  excluídos, 

                                                 
1 Paul Zumthor ao tr abalhar o entendimento de performance inspirado em pesquisadores norte-americanos: “Está 
fortemente marcada por sua prática. Para eles, cuj o o objeto de estud o é uma manifestação cultural  l údica não 
importa de q ue ordem (canto, canção, ri to, dança), a p erformance é s empre constitutiva da form a. Se um fato 
observado em performance é, por motivos práticos, transmitido, como objeto cientifico, por impressão ou conferencia, 
então de maneira indireta e segunda a forma se quebra. Zumthor (2000, p. 34)          
2 Termo utilizado por Jair Moura. “Consistia a negaça, na movimentação das articulações dos braços, mãos, joelhos, 
pés, tronco e cabeça, isolado ou em conjunto, formando o que chamamos jogo de corpo e cuja finalidade principal 
era burlar a atenção do lu tador, para pegá-lo desprotegido, ou sej a, de “corpo  aberto”, a fim de ap licar-lhe 
determinado golpe, no ataque. A negaça era a essência da luta”. (1979. p. 9-10)        
3 Os Mandingas são um pov o da África do Oeste, onde  são vivos elementos da religião berbero-islâmica dos 
marabouts. Daí, na língua portuguesa do Brasil, mandinga na c apoeira está r elacionada ao um jeito manhoso de 
enganar o seu parceiro na roda.  
4 Paul Zumthor vai relacionar a performance ao significado de competência. “A primeira vista, aparece como savoir-
faire. Na performance, eu diria que ela é o saber-ser. É um saber que implica e co manda uma presença e um a 
conduta, um Dasien comportando coordenadas espaço-temporais e fisiopsíquicas concretas, uma ordem de valores 
encarnada em um corpo vivo. (200, p. 35-36).. 
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trataremos da complexidade da dominação cultural a partir deste provérbio Angolano: “Quem 

não te conhece, te acha um joão-ninguém; mas quem te conhece é que informa quem tu és. 

As pessoas não se avaliam pelas aparências”5. O filme foi rodado por volta 1968, período em 

que a “ascensão” da capoeira nos meios sociais ganhava visibilidade, pois  havia um discurso 

político-ideológico, desde a década de 30, que queria considerar a capoeira e o samba como 

elementos preponderantes na construção de uma identidade nacional. Esse discurso tinha 

como finalidade instituir a capoeira como um  elemento ginástico genuinamente brasileiro, 

criando um espírito patriota no sentido de forjar a construção de um imaginário social nacional. 

O filme Dança de Guerra do pesquisador, capoeirista e cineasta Jair Moura6 procura retratar a 

capoeira como um símbo lo da cultura afro-baiana ao va lorizar os ícones da capoeira desse 

estado. A intenção dele é mostrar um outro perfil da cap oeira, tendo em vi sta à concepção 

hegemônica da época, na qual a capoeira regional estava atrelada a dimensões do esporte e 

da luta. Ele quer romper com essa visão generalizada da capoeira regional e dá ao filme um 

outro enfoque, o residual7, que consiste em trazer à t ona os elementos culturais afro-

brasileiros. As multiplicidades de imagens possibilitam a compreensão das performances 

“motoras” dos Joãos. É importante frisar que eles têm um papel preponderante no filme, nã o 

sendo apenas atores coadjuvantes; primeiro, porque a maior parte do tempo que enfoca o jogo 

da capoeira vai u tilizar-se das imagens deles jogando, mostrando de forma explícita o 

reconhecimento do cineasta pelo seu jogo; e segundo, como colocamos anteriormente, Jair 

Moura queria mostrar o jogo da capoeira regional voltado para as características africanas.   

                                                 
5 ANTONECI, Maria Antonieta. Corpos sem fronteiras, Revista do Programa de Estudos de Pós-graduandos em 
História e do Departamento de História. n 23, dezembro de 20002. São Paulo. EDUC/PUC/SP, p. 146.
6 Discípulo do mestre Bimba desde 1 950, foi agraciado pelo mestre c om o lenç o branco símbolo recebido pelos 
alunos mais experientes. Pesquisador da capoeira, foi um dos  pioneiros na pesquisa referente a capoeira abrindo 
caminhos para outros pesquisadores. Escreveu livro Arte e Capoieragem e vá rios artigos publicados, engajados no 
Partido Comunista, participando dos movimentos políticos contra a ditadura militar.           
7 Raymond Williams ao analisar a cultura em movimento de inter-relações dinâmicas desenvolve os conceitos de 
dominante, residual e emergente. “O residual, por definição, foi efetivamente formado no passado, mas ainda está 
ativo no processo cultural não só como elemento do passado, mas como elemento efetivo do presente. Assim, certas 
experiências, significados e valores que não se podem expressar, ou verificar substancialmente em termos da cultura 
dominante, ainda são vividos e praticados à base do resíduo – cultural bem como social – de uma instituição ou 
formação social e cultural anterior”. (p.125).              
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 Sábias palavras do Mestre Pastinha, que João Pequeno revelou em entrevista: “eu não 

sei se ele fez uma música, ou ele falava ,“na minha academia tem dois meninos, todo os dois se 

chamam João, um é cobra mansa e o outro é gavião, quando um anda pelos ares, o outro se 

enrosca pelo chão””8. Mestre Pastinha produz “metáforas das condições humanas”9 nas quais 

os sujeitos são comparados a animais: a cobra e o gavião - simbologias bem diferenciadas - um 

réptil e uma ave, terra e ar. A cobra, com seu jogo rasteiro, espera o momento certo para dar o 

bote mortal e, o gavião, ave de rapina, voa alto e com seu mergulho certeiro apossa-se da sua 

presa com suas garras. Natureza e cultura, na qual a dimensão africana estão imbricadas 

construindo significados e representações dos movimentos corporais montando “paisagens de 

corpo bicho”10. Impressionante é o g rau performático da dança-jogo-luta, na qual eles 

conseguem imprimir u ma narrativa corporal cujas características animais simbolizam suas 

experiências gestuais ancoradas nas memórias do passado da diáspora africana que são 

atualizadas em outros espaços e tempos.   

 Não se tem a preten são de re duzir as simbologias corporais do sujeito a simples 

sinestesia, relacionado-as as explicações naturalistas, mas, sim, visa-se a possibilidade de 

interagirmos com a cosmovisão africana, favorecendo a emergência de conhecimentos que se 

revelam na ancestralidade do corpo, no qual os ouvidos guardam o s om das marés, dos 

pássaros e do vento; os sons que vêm das batidas dos atabaques manifestada na dança 

                                                 
8 Entrevista realizada com o Mestre João Pequeno. 28/09/2004, no Centro Esportivo de Capoeira Angola – Academia 
de João Pequeno de Pastinha.   
9 Leornado Boff. A águia e a galinha. Metáforas da condição humana. 
10 Antonieta Antonaci nas suas pesquisas mostrar a d inâmica da cu ltural-ancestral desse fenômeno corpo-bicho, 
vamos considerar apenas duas situações, mas ela apresenta varias outras, a primeira que chamou nossa atenção foi 
a simbologia do desenho de “Lucas de Feira” exposto na rodoviária de feira de Santana. “Representado como um ser 
híbrido: rabo de escorpião (que empreita e surpreende o inimigo de tocaia, de improviso), corpos de serpentes (que 
sobrevivem em dif erentes terrenos), cabeça de arara ou papagaio (aves falantes, q ue memorizam e repetem 
palavras)”. Essas seriam as características físicas, neste sentido, é importante entreter no sentido de suas analises 
ao comentar “Lucas de Feira encarna imagem de africanos em desiguais e d esmoralizantes em tentativas de 
imposição de relações de submissão, reforçando perspectiva de continuo e reiterados confrontos na luta contra as 
formas da escravidão, ontem e hoje, no Brasil, nas Améri cas, nas Áfricas.” Corpos Negros (2004, p.13). A segunda 
situação foi a obra de arte em forma de escultura de Jabulani Nhlengethwa no Museu do Ouro na cidade do Cabo na 
África do Sul, “que, em tronco de árvore interiço, entalhou um corpo-a-corpo, homem branco e crocodilo, com realce 
para a cabeça, onde o rosto humano e possuído pelo crocodilo, que domina pelo seu crânio enquanto o homem está 
se enforcando”. (2002, p. 159-160) Corpos sem Fronteiras. 
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sagrada deixada pelos seus ancestrais: espíritos da água, do fogo, da terra e do a r, 

antepassados estes que, até hoje, visitam-lhes em sonhos e transes.

 As imagens do filme revelam um jogo-dança-luta da cultura ancestral realizado entre os 

corpos dos dois Joãos, instituindo um discurso no qual o corpo narra um diálogo de perguntas e 

repostas. A situação é complexa, o corpo  opera em situações de safiadoras e precisa d e 

reações instantâneas, os cinco sentidos entram em conexão simultânea e o corpo passa a ser 

um suporte da ação intuitiva e da memória. Os movimentos de lembrança espaço-temporal têm 

suas raízes na diá spora africana, no saber-sabores ancestrais, mas também na criação d e 

novos gestos e novas representações, proporcionando um emaranhado de relações estético-

gestuais.

 Sendo assim, abrem-se as zon as escuras, turvas e n ubladas, para a co locação das 

narrativas não mais silenciadas, nem na voz e nem no corpo, pelo poder hegemônico. Agora, 

do jogo dos Joãos emerge um contra-saber11, explodem as fugas que não aceitam os controles 

e as vigílias de um padrão uniforme e autoritário de expressar o corpo. Nos seus rituais (as 

rodas), baseados num diálogo respeitoso com os ancestrais e com as energias da vida, eles 

falam aos dominantes e lutam para que seja aceita uma potência enunciativa que, em lugar de 

desprezar o corpo como fez e faz a civilização escravizadora cristão, considera o mesmo como 

um santuário coletivo e individual, soberano. O corpo é semp re um lugar plural, no qual s e 

atualizam construções coletivas dançáveis,

 Fica evidente, durante as cenas, o desdobramento da situação espaço–temporal: o dentro 

e o fora, o em cima e o embaixo, o rápido e o lento, o próximo e o distante, o fluido e o rígido, o 

ataque e a defesa. Quebra-se o estatuto dos paradigmas que querem explicar a capoeira de 

maneira simplificada e uniformizante (quantidades de golpes, d ecodificação das regras, dos 

rituais e outros). 

                                                 
11 Estou me referindo a um saber que tem uma concepção contrária à visão meramente racionalista e cartesiana que 
segue uma seqüência ordenada das partes para formar o todo. O contra-sabel dá-se na forma espiral.
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 São momentos interessantes, nos quais os corpos se entrelaçam de tal forma, que a 

“paisagem corpórea” configura um cenário de unidade e revelam o borramento das fronteiras 

corpóreas. Se a pele é a membrana que separa o interior de um corpo do mundo exterior, fruto 

da relação híbrida entre o biológico e o cultural, nas cenas do filme, a pele dos dois encontra-se 

de tal form a unida, que consideramos que está em “vácuo zero”;  ela está im ersa nos 

intercorpos.   

A pele12, sofrendo a infiltração dos ri tmos sonoros imprime uma narrativa dos corpos, 

que é intercambiada pelos toques dos berimbaus, pela batida do pandeiro, do atabaque e do 

agogô, além dos cantos de improviso, das ladainhas e dos corridos. Uma narrativa efervescida 

pelo diálogo dos jogadores em jogo-dança-luta, não é  decorrente das idéias que ordena, 

articula, mas sim, nas quais o corpo dá o que pod e e o  que é pedido dele. Daí funda-se um 

novo discurso, no qual o c orpo com ajuda dos seu s antepassados desenha movimentos na 

paisagem da roda. 

O corpo brincante-dançarino-lutador atualiza a sua m emória de arquivo corporal13

realizando tais passagens. Enigmas14 corporais que operam de maneira sensível e espontânea, 

colocam a pele15 no lugar de receber e devolver as sensações táteis, sente a dor ao toque de 

                                                 
12 “Natural e cultural ao mesmo tempo, a pele humana é muito mais do que uma barreira ou um simples envelope 
capaz de reter e conter a vida orgânica. Para além de seu peso e das dimensões significativas de sua superfície, a 
pele é uma interface que se oferece ao mundo como registro, enigma e v eículo de passagem. Por i sso, ela se  
assemelha ao pl aneta, a epi derme da natureza, cujas dobras se t ornam montanhas e abrem um a bismo, cavam 
sulcos em forma de rios e mares `” SANT ’ANNA.Denise Bernuzzi  Entre a pele e a paisagem. Projeto História, 
Revista do programa de Estudos pós-graduação em História e do Departamento de História da PUC/SP, São Paulo: 
EDUC, n 23, novembro de 2001, p 193-207.
13 VIGARELLO, George. O corpo inscrito na história: Imagens de um “ arquivo vivo”. Entrevista concedida Denise 
Bernuzi Sany’Anna em Projeto História, Revista do programa de Estudos pós-graduação em His tória e do 
Departamento de História da PUC/SP, São Paulo: EDUC, n 21, novembro de 2000, p 225-236.        
14 Enigma: é o p róprio ser humano. A bas e do q ue aparece sob o nome de “cu ltura”. Não se resolve, e sim s e 
problematiza. A ação histórica do sujeito é esse trabalho problematizador
15 Sant’Anna, Denise Bernuzzi.  Aceitar a densidade histórica das epidermes talvez seja uma maneira de evitar su a 
claustrofobia. A al iança entre o visceral e  o epidêmico não reduz a pele a um enve lope protetor, insensível aos 
dramas do interior do corpo e i ndiferente aos atro pelos do que lhe existe. Mas, a compreende c omo um cére bro 
periférico, não apenas porque secreta as substâncias  que os neurônios, mas por ser ela o teatro  de tud o o que 
acontece no corpo e em suas relações com outros corpos. (22001,
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um golpe, (como o rabo-de-arraia aplicado por João Pequeno em cima de João Grande), mas, 

ao mesmo tempo, desfruta dos sutis toques da valsa de uma chamada de Angola16.

Os movimentos da aparente luta estão no jogo constante de um com outro, de entrar e 

sair de dentro do outro com suas artimanhas. Os mestres falam “não foi meu pé que tocou no 

seu corpo, mas seu corpo que tocou no meu pé”. Investindo o papel da ação, o sujeito que 

desfere o golpe passa a ser tocado pelo outro, o golpe perde seu poder de agressão e torna-se 

um encontro de corpos com sensações de dor e de alegria; a dor de quem ficou no meio do 

caminho, e a alegria de quem conseguiu mostrar o lado vulnerável do seu parceiro-oponente.                      

Eles conseguem apresentar no filme o di scurso do corpo contrapondo às condutas 

sociais do sistema capitalista, que impõem a competitividade desacerbada, a into lerância e o  

completo desrespeito às diferenças culturais, em detrimento das solidariedades societárias que, 

na concepção da roda ritual, revela-se como principio fundador da ancestralidade e de l eituras 

sempre re-abertas da história.   O discurso do corpo deles faz lembrar uma crônica de Rubens 

Alves que diferencia o tênis do “frescobol”. Se o ob jetivo do t enista está em fazer o p onto 

através de uma jogada fulminante, no “frescobol”, a situ ação é diferente; mesmo com a  

pancada forte da bo la, os jogadores lutam para m anter a bo la em jogo. A perfor mance dos 

Joãos está próxima da postura ética de preservação e continuidade do jogo, visto que, apesar 

dos desequilíbrios constantes, é preciso manter o parceiro no jogo. 

Estamos realçando os aspe ctos em que os corpos dão significados as formas 

estéticas17, projetando substâncias de movimentos inesperados que produzem também formas. 

A epifania18, a “emergência de uma forma at é então desconhecida”. A beleza de ver um 

                                                 
16 Ver CASTRO JÚNIOR, Luis Vitor. Capoeira o tempo dos Homens “lentos”.    
17 Refere-se à receptividade sensorial e emo cional de um grupo, ao  controle do olhar, da vida s ensível, das 
superfícies sensoriais do corpo (Muniz Sodré). Capacidade de perceber sensações; sensibilidade. Rubrica: estética: 
Capacidade de perceber o sentimento da beleza.  
18 Muniz Sodré ao  explicar o  significado da ep ifania, baseado no c ritico literário alemão Gumbrecht, aborda “a 
aparição súbita e transitória de algo que, ao m esmo tempo de sua aparição, tenha substância e forma 
simultaneamente. Mas epifania significa, além disso, aparência como evento. O que aparece “como um evento” bem 
pode ser surpreendente...” “Para ele, o evento dá -se na descontinuidade e no inesperado, fazendo aparecer o que 
não estava lá antes”. Daí, a epifania, a tensão resultante da relação entre um corpo (substância) e uma forma. 
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movimento de ataque e defesa, a surpresa e  o improviso com que o jogador até, mesmo 

assusta o seu parceiro, “ele pensa que vou fazer uma coisa e faço outra”. A epifania seria a 

realização de uma bela jogada que podemos exemplificar através dos dribles desconcertantes 

de Garrincha, Dijalma Santos e Pelé que, necessariamente, não precisa vam finalizar em um 

gol.

          Na entrevista realizada com Fred Abreu a respeito do filme, ele destacou duas 

características importantes:

“Quando eu olhei, a primeira coisa que me veio na cabeça, que parecia como um parto, um paria o 
outro, tem uma coisa de atração, um sai o outro entra, um entra e outro sai....” “a outra coisa é a 
disputa pelo espaço, disputa um centro, ele quer um centro, o João Grande é um pouco mais 
periférico, ele sai mas ele sai voltando para tirar o cara do centro,  o João Pequeno ele tem o negocio 
do braço, ele vai tirando com o braço. O grau de articulação é tão bem feito, tem a impressão que ela 
liga, que tem anos e anos para chegar a esse negocio ....”19 

Nesta descrição da performance dos corpos durante o jogo, emerge a transitoriedade de 

fluxo e ref luxo, entre ficar dentro do outro e o  momento de dissipação dos corpos, quando a 

“membrana” que envolve os dois  também se separa. O duplo aparece novamente, a disputa 

pela centralidade espacial vai se reestruturando a partir do  deslocamento dos corpos  dos 

jogadores. A centralidade está nas trocas de experiências entre eles; portanto, a territorialidade 

dos corpos é provisória, cheia de mudanças num continuo espaço desterritorializado. 

Nessas relações de viver o espaço-temporal, ocorre o deslizamento do percurso que faz 

passar imperceptivelmente de uma po sição enunciativa para outra. Ne sta descrição da 

performance dos corpos durante o jogo, emerge a transitoriedade de fluxo e refluxo, entre ficar 

dentro do outro e o momento de dissipação dos corpos, quando a “membrana” que envolve os 

dois também se separa. 

O duplo aparece novamente, a disputa pela centralidade espacial vai se reestruturando 

a partir do  deslocamento dos corpos dos jogadores. A centralidade está nas trocas de 

experiências entre eles; portanto, a territorialidade dos corpos é provisória, cheia de mudanças 

num continuo espaço desterritorializado. Nessas relações de viver o espaço-temporal, ocorre o 

                                                 
19 Entrevista realizada com Fred Abreu no Instituto Mauá , Pelourinho no dia  27/09/2004  
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deslizamento do percurso que faz passar imperceptivelmente de uma posição enunciativa para 

outra. Nesta descrição da performance dos corpos durante o jogo, emerge a transitoriedade de 

fluxo e ref luxo, entre ficar dentro do outro e o  momento de dissipação dos corpos, quando a 

“membrana” que envolve os dois  também se separa. O duplo aparece novamente, a disputa 

pela centralidade espacial vai se reestruturando a partir do  deslocamento dos corpos  dos 

jogadores. A centralidade está nas trocas de experiências entre eles; portanto, a territorialidade 

dos corpos é provisória, cheia de mudanças num continuo espaço desterritorializado. Nessas 

relações de viver o espa ço-temporal, ocorre o deslizamento do percurso que faz passar 

imperceptivelmente de uma posição enunciativa para outra. 

As narrativas corporais deles têm a po tência da forma e da substâ ncia, mas seus corpos-

vozes20  também produzem saberes enigmáticos. Uma cultura oral baseada num discurso rico 

em metáforas e silêncios, fica evidente na s eguinte transcrição: “A capoeira é quem nem a 

terra, você colhe o que planta” (João Pequeno). “Eu sou fruta madura, que cai do pé 

lentamente. Na queda, larga semente e procura uma terra fresca para ser fruta novamente” 

(João Grande).    

 Filosofar não é uma atividade reservada a especialistas, pois encontra suas raízes em 

experiências culturais. Dessa maneira, percebemos nas falas dos Joãos a ut ilização da terra 

como fonte de insp iração para transm issão dos seus saberes com seus respectivos sabores; 

terra que gera vida e fornece o elemento de continuidade em ciclo de recriação e de energia 

que emana da natureza/cultura. Eles fornecem a refe rência cultural da terra co mo as suas 

raízes ancestrais em tributo à cultura africana.     

A partir dos anos 80, com o processo de revigoramento da Capoeira Angola, João 

Pequeno e João Grande assumem definitivamente a responsabilidade de dar continuidade aos 

 
20 Antonieta Antonecci  vai se referi ao termo “vozes do corpo” utilizado por  Michel de Certeau.. 
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processos iniciatórios  para uma nova geração de capoeiristas; no entanto, a estratégia utilizada 

por eles foi por meio da arte do jogo. O viés se deu pelo encantamento das imagens produzidas 

pelos os corpos. As sutilezas dos toques e as vibrações sonoras das falas afetuosas atuaram 

de modo mais odara21 possível. 

Em vez de apresentar normas comportamentais (regras rígidas), eles preferiram falar 

pelo corpo e influenciar através da poesia, da dança, da música, do samba, da arte. Jogando, 

foi educando mansamente os sen tidos dos parceiros e dos seus alunos. Enfim, instituíram 

formas diferentes para colocar uma outra história, com novos desejos de ser contada. 

Há um dito popular que declara: “Deus não dá asa à cobra”, mas a capoeira permite que 

esses paradoxos coexistam.Axé a todos nós.  

                                                 
21Conceito estético afro-brasileiro que alia eficácia à beleza. 
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