Roda de Capoeira

A Roda de Capoeira - inscrita no Livro de Registro das Formas de Expressão, em de
2008 - é um elemento estruturante desta manifestação, espaço e tempo onde se
expressam simultaneamente o canto, o toque dos instrumentos, a dança, os golpes, o
jogo, a brincadeira, os símbolos e rituais de herança africana - notadamente banto recriados no Brasil.
Profundamente ritualizada, a roda de capoeira congrega cantigas e movimentos que
expressam uma visão de mundo, uma hierarquia e um código de ética que são
compartilhados pelo grupo. Na roda de capoeira se batizam os iniciantes, se formam e
se consagram os grandes mestres, se transmitem e se reiteram práticas e valores
afro-brasileiros.
O registro da Roda de Capoeira e Ofício dos Mestres de Capoeira tem amplitude
nacional e foi realizado com base nas pesquisas desenvolvidas, durante a fase de
inventário, nos estados da Bahia, de Pernambuco e do Rio de Janeiro. A capoeira é
uma manifestação cultural presente hoje em todo o território brasileiro e em mais de
150 países, com variações regionais e locais criadas a partir de suas “modalidades”
mais conhecidas: as chamadas “capoeira angola” e “capoeira regional”.
O conhecimento produzido para a instrução do processo permitiu identificar os
principais aspectos que constituem a capoeira como prática cultural desenvolvida no
Brasil: o saber transmitido pelos mestres formados na tradição da capoeira e como tal
reconhecidos por seus pares; e a roda onde a capoeira reúne todos os seus
elementos e se realiza de modo pleno. Os principais aspectos da capoeira como
prática cultural desenvolvida no Brasil são o saber transmitido pelos mestres formados
na tradição da capoeira e como tal reconhecidos por seus pares; e a roda onde a
capoeira reúne todos os seus elementos e se realiza de modo pleno. Leia mais
No Banco de Dados dos Bens Culturais Registrados estão disponíveis os documentos
contendo todas as informações sobre Roda de Capoeira (legislação, dossiê,
fotografias, vídeos, músicas, pareceres técnicos e jurídicos dos processos desse bem
cultural imaterial)
.
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