
 
 

Capoeira – podstawowe informacje 
 

 
 
Historia powstania Capoeiry sięga XVI wieku, a jej kolebką była Brazylia. 

Rozwój plantacji, a co za tym idzie także niewolnictwa spowodował większy napływ 

ludności afrykańskiej do Ameryki Południowej. Niewolnicy pozbawieni wszelkich praw, 

nie mogli posiadać broni, nie mogli się uczyć, a już na pewno nie mogli się uczyć sztuk 

walki. Jedyną formą rozrywki niezabronioną przez ich właścicieli był taniec i śpiew. 

Właśnie pod pretekstem zabawy narodziła się capoeira. 

 W czasie wolnym od pracy niewolnicy zbierali się w niewielkich grupach, z dala 

od białych, stawali w kręgu, śpiewali i grali na własnoręcznie tworzonych 

instrumentach. Wewnątrz koła toczyła się walka, do tanecznych ruchów dodawano 

kopnięcia, uderzenia rękoma, pchnięcia głową….Kiedy w pobliżu pojawiali się biali 

walka natychmiast przeradzała się w taniec – w sambę. Sytuacja uległa zmianie, kiedy w 

1888 roku zniesiono niewolnictwo. Kiedyś zakazana przez prawo, capoeira jest obecnie 

obok piłki nożnej i tańca najbardziej popularnym sportem w Brazylii. 

Obecnie każda grupa ćwiczących ma swoje stopnie wtajemniczenia - sznury tzw. korda. 

Są one różnych kolorów, w zależności od danej grupy. Raz w roku odbywa się 

ceremonia chrztu (batisado), podczas której nadaje się sznury. Batizado jak zresztą i 

każdy trening kończy RODA….młodzi adepci stają w kole i jak kiedyś, grają na 

tradycyjnych instrumentach i śpiewają pieśni. Rodzaj i tempo gry dyktuje berimbau, 

najważniejszy instrument w capoeira. Do koła wchodzi dwóch graczy, są świetnymi 

technikami i wiedzą jak walczyć, żeby nie zrobić sobie krzywdy....kopnięcia przecinają 

powietrze w odległości kilku centymetrów od przeciwnika, zmaganiom towarzyszą 

elementy akrobatyczne, odnosi się wrażenie, że walczący nie mają kręgosłupów. Kręcą 

się na rękach, łokciach, wykonują salta do tyłu. Wszystkie ruchy są płynne, delikatne. 

Tu nie ma rozlewu krwi, nie dochodzi do wypadków, ale członkowie grupy zdają sobie 

sprawę, czym grozi chwila nieuwagi. Wiedzą, że to nie tylko zabawa, ale przede 

wszystkim niezwykle skuteczna sztuka walki. 

Taka właśnie jest CAPOEIRA. 


