O que voce precisa saber sobre
Mandinga
Mandinga é um grupo pop romeno criado em 2000 por 4 músicos. Desde a sua criação, eles já
mudaram três vezes como vocalistas. Elena Gheorghe deixou a banda em 2005, Elena Ionescu em
março de 2016 e hoje é a espanhola Barbara Isasi que a substitui ...
Tudo bem, vamos ser sérios agora e vamos a mandinga na capoeira!
Mandinga é um dos conceitos mais difíceis de entender. Todos sabem vagamente o que é e ouviram
essa palavra muitas vezes. Como a maioria das noções abstratas encontradas na capoeira, dar uma
definiçao da palavra mandinga é tao dificil como um exercicio de equilibrista.

Besouro Manganga: o lendário mandingueiro

Manuel Henrique nasceu em 1895 em Santo Amaro, uma cidade localizada no estado da Bahia.
Ele gostava de lutar com a polícia e nunca perdeu contra eles, assim a sua notoriedade na região
aumentou. Nesta epoca praticar capoeira e outros atos de malandragem foram severamente
reprimidos. Quando o número de policiais era grande demais, ele se tornou um besouro e conseguiu
escapar da policia de onde o apelido de Besouro Manganga.
Muitos desses contemporâneos têm assimilado essa faculdade a escapulir ao candomble.
Candomble é uma religião afro-brasileira. Nativo das três nações africanas Ketu-Nago, AngolaCongo e Jeje, é baseado no culto dos orixas. Eu terei a oportunidade de aprofundar este assunto em
um futuro artigo dedicado ao candomble.
A mandinga do candomble tornava o corpo de Besouro "fechado", insensível às balas e aos pontos
das facas.
Por outro lado, seu primo e discípulo Cobrinha Verde nos conta como Besouro conseguiu reverter
situações delicadas para sua vantagem.

Quem diz mandinga diz candomble?
Sabendo agora a história de Besouro, seria legítimo de pensar que a mandinga é adquirida através
do candomblé ou, por extensão, através de uma religião que permite o acesso a ela. Na verdade, não
é tão simples.

Você já ouviu falar sobre os mandingos? Os mandingos eram o maior grupo étnico de seu tempo. O
Império mandingo, também conhecido como o Império do Mali, foi fundado pelo rei Sundiata Keita
no século 13. O império do Mali se estendeu entre o Sahara, a floresta equatorial, o Oceano Atlântico
e o Níger. Com os nossos mapas atuais, estará localizado no Mali, Burkina Faso, Senegal, Gâmbia,
Guiné, Guiné-Bissau, Mauritânia e uma grande parte da Costa do Marfim.

Muito presentes na África Ocidental, muitos Mandingos foram embarcados nos tumbeiros para
atravessar o Atlântico durante o tráfico de escravos entre os séculos XVI e XVIII.

Assim, mandingo designou na época, um grupo étnico de África de fé muçulmana. Eles usavam um
colar com um pedaço de couro no final, inscrito com passagens do Alcorão. Os africanos que não
pertencem a este grupo étnico qualificaram este pingente de patuá.

Sendo mais educados do que a média, os escravagistas lhes deram posições de confiança,
notadamente a do capitão do mato .

Os Mandingos tiveram o ritual de recitar alguns versos do Alcorão para se reconhecer. Esta prática
permitiu identificar e capturar instantaneamente os escravos fugitivos que tentaram assumir a
aparência do capita do mato: usando um turbante e patuá ao redor do pescoço. No entanto, não
havia inscrição na ponta de couro.

Os outros grupos étnicos assimilaram essa identificação mútua a um ritual mágico e conferiram
poderes sobrenaturais ao patuá que permitiram aos mandingos desmascara-os.

Candomblé, Islam. Podemos ver através desses exemplos que mandinga possui vínculos tangíveis
com a religião. No entanto, mandinga assume um significado ligeiramente diferente dentro da roda.

Mandinga, A arte de fingir
Nas rodas de capoeira, mandinga é a arte de fingir. É a capacidade de esconder as suas verdadeiras
intenções para atingir seus objetivos. O Mandingueiro brinca com as aparências e consegue enganar
o seu companheiro interpretando sentimentos ou comportamentos que só existem em aparência.

Mandingueiro é esperto e sagaz. "Finge que vai mas não vai". Mandinga é o dispositivo do
capoeirista que lhe permite sair de uma má postura.

Deve notar-se tambem, que o capoeirista não é necessariamente mandingueiro, mas também que
todo mandingueiro não é necessariamente capoeirista. Há capoeiristas que não têm capacidade de
enganar o outro. Assim como há mandigueiros, que, sem praticar capoeira, possuem aquela magia
que lhes permite desaparecer ou passar.

É seu direito saber se você pode esperar um dia usar a mandinga, ou desenvolvê-lo. É bastante
delicado porque mandinga não pode ser ensinada, não há nenhuma aula de mandinga até hoje! No
entanto, nada te impede observar os antigos mestres, questioná-los sobre a mandinga. O jogo vale a
pena, porque será útil para você na roda, mas também no seu dia-a-dia.
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