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1. INTRODUÇÃO 

 

A capoeira surgiu na época da colônia como resultado do encontro, em solo brasileiro, de 

danças, lutas, práticas esportivas, cantos e instrumentos musicais de diferentes nações 

africanas. Trata-se, na verdade, de um jogo guerreiro, uma manifestação cultural 

afro-brasileira transmitida pela tradição oral, ao longo dos séculos, de iniciado a iniciante. 

Hoje, a capoeira, relativamente institucionalizada, se difunde pelo mundo inteiro através de 

professores, publicações e discos, levando movimentos corporais, músicas, ritmos e ritos que 

lhe pertencem, e conquistando, em conseqüência, um lugar no painel cultural mundial. 

 O motivo pelo qual optamos por abordar um tema relacionado à capoeira é o desejo de 

propagar, e de certa maneira preservar, o conhecimento da tradição desta arte ao tentar 

registrar a riqueza contida na sua performance e nas suas cantigas. Admitimos que o universo 

musical da capoeira harmoniza diferentes elementos representativos de manifestações 

artísticas - jogo, história, luta, solidariedade etc. - em um processo de criação coletiva. 

Consideramos também, que a capoeira é importante pela sua capacidade de agrupar pessoas 

num projeto de conscientização social e cultural. Sendo uma arte coletivista, e tendo 

igualmente a capacidade de criar consciência social na coletividade, ela desempenha, por 

tradição, um papel crucial na resistência social e cultural que a ajudou a sobreviver aos 

períodos de perseguição. 

 Outro aspecto interessante da capoeira é que ela, ao se qualificar como uma expressão 

da cultura afro-brasileira, se encontra, atualmente, num processo de identificação e 

reafirmação das suas raízes africanas. Com o ressurgimento do movimento negro no Brasil, o 

reconhecimento das origens africanas da capoeira tem sido motivo de recentes discussões, 

aumentando também o interesse pelos seus diferentes aspectos culturais. Assim, ao resgatar e 

recontar a história da resistência cultural e política que caracteriza este fenômeno cultural, 

enfatizando a importância da contribuição africana para a história do Brasil, vários grupos e 

indivíduos voltados para a pesquisa das tradições culturais afro-brasileiras continuam dando 

apoio à luta pela igualdade racial. 
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2. OBJETIVOS E MÉTODO 

 

O nosso objetivo é analisar as cantigas da capoeira, em seu contexto sócio-cultural, de 

maneira que a análise não se concentre apenas no próprio texto, mas compreenda igualmente 

a situação comunicativa. Assim, apresentamos, no capítulo seguinte, as premissas, 

problematização e hipótese, e no capítulo subseqüente tentamos dar uma imagem nítida das 

teorias que serão aplicadas na análise do corpus. Reservamos o terceiro capítulo para a 

história da capoeira na sociedade brasileira, e no segmento da cultura afro-brasileira, antes de 

descrever, no capítulo número quatro, a performance ou situação comunicativa. Encerraremos 

esta monografia com um capítulo reservado à interpretação de cantigas representativas, 

baseada nos dados já fornecidos, complementados por informações de outras fontes escritas. 

Sistematizamos os textos, classificando-os em duas categorias, uma de caráter genérico e 

outra de caráter comentativo e alusivo. A primeira categoria inclui as cantigas com 

mensagens relacionadas com a capoeira, em geral, e a segunda abrange as cantigas que fazem 

alusão às situações derivadas da roda. 

 

 

2.1 PREMISSAS, PROBLEMATIZAÇÃO E HIPÓTESE 

 

Partimos do pressuposto que a roda de capoeira é um evento comunicativo onde o estilo dos 

movimentos corporais, isto é, o tipo de jogo, o ritmo da música e a letra das cantigas formam 

um todo. Estes elementos interrelacionados têm um significado explícito para quem participa 

da roda e conhece os seus procedimentos. Consideramos que as letras das cantigas, ao serem 

um produto folclórico, refletem a identidade social e cultural da comunidade (Finnegan, 1992: 

12) dos capoeiristas. 

 Devemos colocar algumas questões fundamentais para poder interpretar a comunicação:  

 

 - Quais são as características dos diferentes tipos de cantigas? 

 - Quais são as mensagens transmitidas através das cantigas? 

 - Qual é a situação adequada para começar uma certa cantiga? 

 

 Analisando a forma expressiva da roda de capoeira, no seu contexto sócio-cultural, 

tentaremos mostrar que as cantigas não são escolhidas por acaso. Além de constituir um 
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recurso expressivo, com relatos de acontecimentos ou fatos relacionados com a capoeira, os 

diferentes tipos de cantigas têm um momento adequado para serem cantados, e um motivo 

pelo qual são apresentados, porque os seus textos fazem alusão ao universo da capoeira de 

modo geral e à situação comunicativa do momento na roda. 

 No início da apresentação, o ritmo da música e as cantigas comandam a ação. Nesta fase 

inicial, os textos dos cânticos são mais importantes do que o contexto situacional e as 

mensagens têm diversos temas relacionados com a capoeira. Porém, no decurso da roda, o 

conjunto das circunstâncias que determina a ação é essencial. Assim, o ritmo vai mudando e 

repercutindo no jogo e na escolha de cantigas, que por sua vez se interdependem. As cantigas 

podem, em certas situações, fornecer comentários que explicam acontecimentos vividos e até 

condicionar o comportamento dos jogadores através das mensagens dos seus textos. 

 A nossa interpretação desta questão, é que as cantigas de caráter genérico, podem ser 

iniciadas em qualquer momento da roda e por pertencerem ao repertório da capoeira, elas se 

adaptam ao contexto. Isto é possível quando se respeita a ordem de entrada dos três tipos de 

cantigas ocorrentes e não se ignoram episódios chamativos que mereçam comentários por 

meio de cantigas explicativas, alusivas ao episódio. Consideramos também, que os conteúdos 

temático e interacional dos textos se adaptam aos contextos sócio-cultural e situacional, 

refletindo os sentimentos dos participantes, tentando provocar reações imediatas e criar um 

clima onde predomine ora a solidariedade, ora o espírito competitivo. 

 

 

2.2 TEORIA E CORPUS 

 

Para poder responder às questões sugeridas resolvemos começar o nosso estudo esboçando as 

funções da capoeira como atividade. Incluímos, por esta razão, uma curta apresentação da 

história da capoeira, desde as suas origens africanas até o mais recente processo de 

institucionalização e internacionalização, procurando assim definir as suas funções na 

sociedade brasileira. Comentaremos também, resumidamente, o conjunto das características 

fundamentais próprias da capoeira, na sua qualidade de tradição cultural afro-brasileira. 

Consideramos estes dados indispensáveis, porque constituem um pano de fundo, fornecendo o 

contexto sócio-cultural da comunidade dos capoeiristas, além dos limites do evento 

comunicativo, e possibilitando uma macroperspectiva que facilita a interpretação do conteúdo 

referencial e temático das cantigas apresentadas. Muitos textos se relacionam com fatos 
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históricos e sociais ligados à capoeira e revelam concepções próprias da cultura 

afro-brasileira. 

 A situação comunicativa da performance é tratada, segundo Richard Bauman (1977: 

3-14; 1992: 41-8), como um evento global, em que cantigas, participantes e contexto são 

vistos como um todo. Para integrar ao estudo da linguagem o papel dos usuários, bem como 

as situações em que a linguagem é utilizada, analisamos a situação comunicativa, levando em 

consideração fatores contextuais que afetam a performance, com participantes, audiência, 

cenário e a forma de exibição. Vemos a linguagem como um conjunto de recursos 

comunicativos acessíveis a membros de uma certa comunidade lingüística, para estabelecer 

uma comunicação de sentido social, expressiva e referencial, e não um código abstrato, visto 

como uma representação coletiva (Bauman, 1983: 5). 

 De fato, a performance é um quadro distintivo, utilizável como recurso comunicativo. 

Por este motivo, no intercâmbio comunicativo, o receptor interpreta o conteúdo interacional 

das mensagens das cantigas dentro de um quadro interpretativo, e nem sempre literalmente. 

Sendo assim, não é recomendável separar a seqüência de acontecimentos, na roda, dos textos 

das cantigas, tendo em vista a importância da relação entre emissor e receptor para a 

interpretação de um conjunto de sinais e gestos neste determinado contexto. Gerard Béhague, 

referindo-se ao estudo da performance musical, afirma que: ”An all-inclusive approach to the 

study of performance must consider the various contextual factors affecting performance, the 

actual musical and extra musical behavior of participants (performers and audience), and the 

rules or codes of performance defined by the community for a specific context or occasion” 

(1992: 174). 

 O tipo de codificação da performance é, de acordo com Bauman (1977: 3-14; 1992: 

41-8), um elemento essencial para compreendermos a noção de performance como um 

enquadramento que deve ser descrito no estudo da linguagem. Uma das principais 

características da interação comunicativa seria, na verdade, o fato de ela incluir um certo 

número de mensagens, explícitas ou implícitas, que contêm instruções sobre como interpretar 

as outras mensagens comunicadas. Segundo Dan Ben-Amos, ”The very syntactic and 

semantic structure of the text, the special recitative rhythm of presentation, and the time and 

locality in which the action happens may have symbolic implications for which the text itself 

can not account.” (1972: 11). Cada comunidade utiliza códigos adequados às convenções 

vigentes na sua sociedade ao codificar o enquadramento da performance, de modo que a 

comunicação efetuada nesse contexto vai ser interpretada como performance no âmbito da 
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comunidade. Por isso, as cantigas de capoeira, enquanto performance, também devem ser 

interpretadas e decifradas a partir do contexto sócio-cultural da capoeira. Isto implica que, 

além de descrever a situação comunicativa a partir da microperspectiva focalizada na própria 

roda, devemos levar em consideração os fatores sociais, históricos e culturais mencionados. 

 As obras de referência consultadas pertencem a diversas áreas de estudos como história, 

religião, sociologia, música e literatura. Este material de caráter multidisciplinar, serviu para 

definir o contexto sócio-cultural da capoeira, possibilitando também a realização de um 

estudo que possa revelar as interrelações entre linguagem, cultura e sociedade. 

 Podemos assim observar que a literatura utilizada como base para o plano teórico 

pertence, na sua maioria, à área de pesquisa relativa à análise de eventos comunicativos ou 

performances folclóricos, culturais e populares. No manual editado por Bauman (1992), são 

sobretudo enfatizadas as formas e práticas expressivas à disposição do povo, e não apenas 

reservadas ao privilégio de especialistas. Salienta-se a importância de pôr em evidência a 

organização social, os modelos, as funções e os significados das formas práticas 

comunicativas, onde se produzem e entre os seus usuários. Em linhas gerais, as noções 

essenciais são explicadas para uma demarcação do âmbito dos estudos e identificação das 

unidades de análise - que compreendem atos verbais e musicais e oferecem um conjunto de 

perspectivas analíticas indispensáveis. Esta configuração conceitual e analítica define uma 

base comum significativa para as obras teóricas utilizadas. 

 Finalmente, consultamos todo o material escrito que conseguimos encontrar sobre a arte 

da capoeira. Destacam-se nesta categoria dois autores, que reconhecemos serem fontes 

essenciais para o nosso trabalho, pelo fato de eles terem se aprofundado na análise das 

cantigas de capoeira: Waldeloir Rego (1968) e John Lowell Lewis (1992). 

 Quanto às cantigas que formam o corpus analisado, elas estão, na sua maioria, nas 

publicações sobre a capoeira, citadas na bibliografia, ou foram extraídas dos discos 

enumerados na discografia. Outros exemplos foram, porém, compilados de uma coletânea 

inédita1 ou coletados em rodas. Depois de ter praticado e convivido com a capoeira durante 

dois anos, procuramos selecionar, principalmente, os textos que já ouvimos cantar nas 200 

rodas em que participamos ou que foram divulgados em gravações comerciais, com o objetivo 

de ilustrar este trabalho com cantigas relativamente representativas. 

 

                                                           
1 Coletânea inédita de autoria de Liberac (capoeirista carioca, estudante de pós-graduação do Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas), gentilmente cedida pela Profa. Dra. 
Tânia Alkmim do Instituto de Estudos da Linguagem da mesma universidade. 
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3. A CAPOEIRA NA PERSPECTIVA HISTÓRICA 

 

Em 1890, o conselheiro Rui Barbosa mandou queimar toda a documentação oficial referente à 

escravidão negra no Brasil, fato que torna difícil achar fontes escritas que descrevam a prática 

da capoeira durante essa época: ”Essas festas com seus ritos, cantos e a gesta obscura desse 

povo da noite são, infelizmente, muito pouco conhecidas; festas sem arquivos, de homens sem 

arquivos, cujas alegrias humildes, praticadas numa verdadeira vida comunitária, mal podemos 

adivinhar” (Mattoso, 1988: 135-6). Dito isto, podemos observar que a maior parte das 

informações sobre as funções da capoeira antes de 1890, embora obtidas de fontes escritas, 

provêm da tradição oral.2 

 

 

3.1 Origens do termo capoeira 

 

O termo capoeira serve para designar tanto a arte da capoeiragem quanto o indivíduo que a 

pratica. Ora, com base no pressuposto que a capoeira era um jogo de destreza corporal usado 

como arma pelos escravos fugidos para se defenderem contra os seus perseguidores, 

representados pela figura do capitão-do-mato, afirma-se que os encontros ou lutas tinham 

lugar na mata secundária, chamada de capoeira (Rego, 1968:17-29). A prática teria, 

posteriormente, tomado o nome do local. 

 Existe também, no Brasil, uma ave chamada capoeira que, ao lutar com os seus rivais se 

compara com o capoeirista (Rego, 1968). Deste modo, a escolha do mesmo vocábulo para 

designar a luta dos escravos se motivaria por analogia. 

 Outra hipótese é que os escravos, no Rio de Janeiro, carregavam um tipo de cesto ou 

gaiola, denominado capoeira, no qual levavam galinhas destinadas à venda, e enquanto o 

mercado não abria eles se distraiam no pátio praticando o jogo que viria a ser a capoeira 

(Rego, 1968). 

 Finalmente, fazendo alusão às origens africanas da prática, Gérard Kubik (1979: 29) 

considera a possibilidade de o vocábulo ter etimologia bantu. Kapwera teria sido, segundo 

ele, um código especial utilizado pelos escravos para designar a sua luta. Barbosa (1988: 77) 

                                                           
2 Este capítulo se baseia especialmente em Almeida, 1986; Lewis, 1992; Rego, 1968; e Vieira, 1995. 
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apoia a hipótese da etimologia bantu, acrescentando que kapwera, na língua bantu, significa 

bater palmas e que o termo designava um jogo praticado em Angola. 

 

 

3.2 História e funções da capoeira através dos séculos. 

 

A história da capoeira e as funções desenvolvidas pela atividade em si e pelos seus praticantes 

têm passado por alterações sucessivas. É evidente que os fatos históricos ocorridos no Brasil 

influíram nessas alterações. A fim de destacar a relação entre os diferentes períodos históricos 

e a evolução da capoeira como atividade, e dos capoeiristas como categoria social, 

encaixamos os acontecimentos relativos à capoeira no contexto histórico brasileiro. 

 

 

3.2.1 Das suas origens africanas até o fim da escravidão 

 

É possível que a capoeira tenha origem em uma prática esportiva ou dança chamada N’igolo, 

ou Dança da Zebra, dos Humbe, da região sul de Angola (Soares, 1995: 12-13) e ela seria, em 

conseqüência, um jogo folclórico brasileiro originado do processo de aculturação dos 

africanos. 

 As origens remotas da capoeira no Brasil estão ligadas ao movimento quilombola. 

Segundo a tradição oral, o jogo se distinguiu pela sua utilização na ação direta de negros 

escravos ou forros contra as castas de opressores. A capoeira teria logo sofrido repressão, 

sendo proibida por parte de senhores de engenho e feitores. Era uma atividade perigosa, 

porque dava aos escravos africanos um sentido de nacionalidade, fazendo com que eles 

formassem grupos coesos de lutadores ágeis e perigosos. 

 Durante um longo período, a capoeira teria sido praticada e ensinada clandestinamente 

para escapar à repressão. A luta era disfarçada em dança ritual ou ensinada e praticada às 

ocultas: os escravos africanos no Brasil teriam, nas escassas horas das suas folgas, se 

entregado ao que disfarçadamente teriam chamado de brinquedo ou vadiação, que podia 

servir também como preparo físico visando à defesa pessoal. A despeito de todas as 

limitações que a estrutura do sistema escravocrata impunha ao cativo no Brasil, ele sempre 

fez resistência de várias formas e níveis de importância durante os três séculos que a 

escravidão perdurou, a capoeira seria, portanto, uma destas formas de resistência. 
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 A capoeira alcançou o seu desenvolvimento mais notório em três estados do Brasil: 

Bahia, Rio de Janeiro e Pernambuco. Situam-se nesses estados, três cidades portuárias - 

Salvador, Recife e o Rio de Janeiro - onde o elemento africano era constantemente renovado 

pelo desembarque de escravos. No Rio de Janeiro, os capoeiristas se organizavam em maltas, 

isto é, confrarias de vinte a cem indivíduos, que prestavam juramento nas torres das igrejas 

(Alvarenga, 1950: 244). Na Bahia, além da cidade de Salvador, a capoeira se expandiu pelo 

Recôncavo Baiano 3, principalmente em Santo Amaro da Purificação e cercanias, por ser 

natural o intercâmbio econômico e cultural: os saveiros transportavam, continuamente, 

pessoas e mercadorias entre o mundo urbano e o rural. Em Pernambuco, a capoeira servia de 

arma nas brigas entre facções admiradoras de duas bandas de música, em torno das quais se 

uniam os grupos da mesma maneira como os atuais torcedores de futebol o fazem hoje 

perante seus clubes. 

 A chegada da Corte portuguesa no Brasil ocasionou mudanças e um desgosto profundo 

tomou conta do povo da rua. No Rio, surgiam os capoeiristas vingando a população oprimida. 

O espírito coletivo os animava na resistência aos abusos da dominação colonial e eles 

formavam bandos que agiam em festas populares, em assaltos etc. Assim, a fama do 

capoeirista como desordeiro ia crescendo, já que as autoridades divulgavam uma imagem do 

capoeirista como uma figura criminosa e perigosa. 

 A Guarda Real da Polícia, criada por D João VI, e dirigida por Miguel Nunes Vidigal, 

combatia quilombos, candomblés e capoeiristas no Rio de Janeiro, mas não deixou de se 

utilizar do povo da rua em várias ocasiões. Em 1828, quando se sublevaram os batalhões dos 

mercenários aquartelados no Rio, o Major Vidigal reuniu as maltas e levou os capoeiras à 

luta. Mais tarde, durante a guerra do Paraguai, de 1865 a 1870, o recrutamento militar serviu 

de pretexto às autoridades para branquear a população do país (Moura, 1988: 241) - 

reduzia-se a população de cor enviando grande número de negros para os campos de batalha. 

Além disso, a guerra afastava os capoeiristas das cidades, onde eles constituíam um problema 

ao afrontarem as autoridades (Carneiro, 1964: 69). 

 

 

3.2.2 Da abolição à revolução de 1930 

 

                                                           
3 Recôncavo Baiano: região que abrange as terras litorâneas, assim como os planaltos sertanejos e o agreste 
imediatamente vizinho. 
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Após a abolição, os escravos libertos não encontraram lugar para se encaixarem na ordem 

social existente no Brasil e caíram na marginalidade, levando juntamente o jogo da capoeira. 

Nessa época, a capoeira teria perdido a função de arma de luta dos escravos para se tornar 

uma atividade ligada à desordem e à criminalidade. Aos poucos, ela deixa também de ser a 

expressão exclusiva de uma classe social - de um único grupo da sociedade brasileira, 

subordinado socialmente - e passa a pertencer a uma massa degradada economicamente, 

constituída de brancos e mulatos que aprenderam a capoeira, incluindo à luta o uso de armas 

brancas. 

 Em 1889, João Batista de Sampaio Ferraz, foi nomeado chefe de polícia pelo Governo 

Provisório. O Marechal Deodoro da Fonseca lhe recomendou imediata debelação da 

capoeiragem. Um ano depois, em 1890, o Governo prescreveu, através do Código Penal, pena 

de dois a seis meses de prisão celular para o capoeira apanhado na prática do jogo. Muitos 

capoeiristas - ricos e pobres, brancos e negros - foram, sem processo nem flagrante, 

deportados para a ilha-presídio de Fernando de Noronha. Dava-se, no entanto, que essas 

mesmas autoridades, assim como os próprios líderes políticos que tanto faziam para 

exterminar a prática da capoeiragem, às vezes continuavam se servindo dos bandos de 

capoeiristas para o recrutamento de cabos eleitorais, preenchimento de vagas nos corpos da 

Guarda Nacional e para incitamento às agitações populares a fim de que, pelo tumulto 

observado nas ruas da cidade, justificassem a decretação de medidas restritivas das liberdades 

públicas. Outro exemplo deste fenômeno de aproveitamento aconteceu após a lei Áurea, 

quando os monarquistas se aproveitaram dos sentimentos de gratidão dos libertos pela 

princesa que sancionou a lei, e chamaram capoeiristas e negros para formarem a Guarda 

Negra da Princesa Isabel. Além de defender a princesa, esta Guarda dissolvia reuniões e 

comícios públicos dos republicanos. Durante a Primeira República, o uso das maltas pelos 

políticos continuou sendo praticado para exercer pressões e perturbar os comícios dos seus 

adversários; o porrete, o punhal e a navalha eram armas utilizadas pelos capoeiristas nessas 

ocasiões. 

 Em Pernambuco, proibiu-se desde 1831 fazer gritaria e organizar jogos em lugares 

públicos, decreto que restringia os cantos e as atividades de caráter litúrgico e lúdico dos 

negros que ali residiam (Freyre, 1990: 387). Rufino José Correia de Almeida, subdelegado de 

polícia, foi quem se destacou na luta contra os capoeiristas no Recife. 

 ”Em Salvador, pelas posturas da Câmara de 1844, ficaram proibidos ‘os batuques, 

danças e ajuntamentos de escravos, em qualquer logar e a qualquer hora’...” (Freyre, 1990: 
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391). Posteriormente, na década de 20, o delegado de polícia Pedro de Azevedo Gordilho, 

conhecido por Pedrito, encarou a luta contra os capoeiristas nessa mesma cidade. Utilizando 

principalmente um esquadrão de cavalaria, ele perseguia capoeiristas e membros dos terreiros 

de candomblé. A capoeira se desenvolveu em locais ocultos e o berimbau parece ter passado a 

ser um instrumento obrigatório em Salvador e arredores durante esse período. Se no Rio o 

capoeirista era simplesmente um malandro e um marginal, na Bahia ele pode ser marginal, 

mas em oposição à violência do Rio, o jogo já começa a mostrar o aspecto lúdico assim como 

toda a filosofia e o ritual que os caracteriza até hoje. 

 

 

3.2.3 Da Segunda República aos nossos dias 

 

Antes da institucionalização da capoeira, as classes dominantes não se preocupavam com a 

capoeira, sendo esta associada com cultura negra e com indivíduos marginalizados: a polícia 

se ocupava dos vadios e capoeiras. Entretanto, após as revoluções dos anos 30, o governo de 

Getúlio Vargas tinha em vista a criação de uma consciência nacional e procurava o apoio do 

povo. Isto fez com que os dirigentes do país tolerassem tradições populares antigamente 

proibidas. Um dos resultados dessa tolerância foi a ascensão social da capoeira e, em breve, a 

sua volta à praça pública. 

 Em 1932, Manoel dos Reis Machado, conhecido como Mestre Bimba, fundou a 

primeira academia formal de capoeira em Salvador: o Centro de Cultura Física e Capoeira 

Regional. Com este mestre, a capoeira se institucionaliza e inicia-se um processo de 

desenvolvimento da sua função cultural. Cinco anos mais tarde, Mestre Bimba foi convidado 

para se exibir, com seus alunos, no palácio governamental da Bahia. Logo depois, a capoeira 

é oficializada como instrumento de educação física. Simultaneamente, começa a se observar, 

nas academias, a participação de agentes sociais de setores privilegiados, alheios ao ambiente 

original da capoeira. As academias adotam regras de comportamento para os alunos, e muitas 

delas aceitam somente trabalhadores ou estudantes excluindo, desta maneira, os marginais. 

Surgem na capoeira institucionalizada os princípios militaristas do Estado Novo: inculcam-se 

a obediência, a disciplina e os ideais de ordem e progresso. 

 Antes de ser ensinada em academias, a capoeira se aprendia observando os movimentos 

nas rodas, organizadas na rua, e tentando imitá-los e quem tinha sorte de achar um mestre, o 

acompanhava. A partir do momento que a capoeira é institucionalizada, o ensinamento é 
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realizado de forma organizada pelos mestres, em horários marcados e em recintos fechados, 

ou seja, dentro dos limites das academias. Dessa maneira, a capoeira é domesticada e o aluno 

paga a matrícula de inscrição e uma mensalidade pelo curso de capoeira. Não obstante, 

poucos mestres conseguem viver da capoeira, a maioria deles têm outros empregos que 

garantem a sua subsistência. Muitos mestres provenientes das cidades nordestinas migraram, 

assim como grande número dos seus conterrâneos, para as zonas mais desenvolvidas 

economicamente, situadas nas regiões do sul do país. Desta maneira, a capoeira se divulga 

através das academias e, em 1972, ela foi proclamada esporte nacional, entrando na Federação 

Brasileira de Pugilismo. Em seguida, se inicia o processo de internacionalização da capoeira, 

com os mestres que a levam para o exterior, formando grupos de capoeira em diferentes 

cidades dos Estados Unidos, da Europa, da Austrália etc. 

 O surgimento da Confederação Brasileira de Capoeira, em 1993, tem a ver com o 

crescente interesse pelos valores educacional, cultural, criativo e artístico da capoeira. Hoje, 

esses valores são geralmente reconhecidos e estabelecidos e, de certo, a capoeira se ensina de 

forma organizada, em escolas, universidades e clubes esportivos e não somente nas academias 

de capoeira. Em Salvador, onde se concentram os velhos mestres respeitados ”a capoeira 

ainda aparece como manifestação espontânea da cultura popular” (Vieira, 1995: 42). Nessa 

cidade, e no resto do Brasil, aumenta o interesse pelas formas tradicionais da capoeira, pela 

sua função cultural e pelas suas raízes africanas. 

 

 

3.3 A capoeira como meio de expressão da resistência da cultura afro-brasileira 

 

”O jogo da capoeira é parte do vasto conjunto da cultura afro-brasileira” (Capoeira, 1986: 25), 

e reflete tendências e momentos distintos no conjunto da memória do afro-brasileiro através 

de uma tradição transmitida oralmente. A privação da liberdade, a opressão do colono e a 

convivência na senzala entre indivíduos pertencentes a diferentes nações africanas 

produziram modificações nos hábitos e tradições culturais originais dos escravos trazidos da 

África, dando um caráter único à participação negra na formação brasileira. A capoeira 

incorpora na sua história, e exibe durante as rodas, a filosofia e a estética das suas origens 

africanas, mostrando a resistência de uma cultura oprimida. 

 Sabemos que os negros brasileiros têm se organizado de várias formas, desde os tempos 

da escravidão até hoje, visando a sobreviver como indivíduos e como portadores de uma 
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cultura. Nos estudos de sociologia sobre o negro brasileiro, Clóvis Moura constata que, já 

durante a escravidão o negro formava ”grupos específicos (...) representados por quilombos, 

clubes conspirativos, candomblés, batuques, irmandades religiosas, festas de reis do Congo, 

caixas de alforrias, cantos, grupos de capoeira...” (Moura, 1988: 112-13). Segundo o mesmo 

autor, existem grupos diferenciados e grupos específicos. Os grupos diferenciados 

constituem, numa sociedade de classes, aqueles que ”por um motivo ou uma constelação de 

motivos ou racionalizações, é diferenciado por outros que, no plano da interação, compõem a 

sociedade” (Moura 1988: 116). No entanto, ”o mesmo grupo passa a ser específico na medida 

em que ele próprio sente esta diferença e, a partir daí, procura criar mecanismos de defesa 

capazes de conservá-lo específico, ou mecanismos de integração na sociedade” (Moura 1988: 

116-17). A função destes grupos marginalizados seria ”elaborarem, a partir dos padrões 

culturais africanos e afro-brasileiros, uma cultura de resistência à sua situação social” 

(Moura, 1988: 120). 

 Antes da abolição, a capoeira parece ter sido uma expressão criativa da resistência 

contra a escravidão que servia de substituto para as cerimônias de iniciação dos jovens. Essas 

cerimônias tinham sido proibidas pela Igreja Católica por causa dos seus componentes 

fortemente ritualísticos que derivavam do contexto tradicional africano: ”capueira played a 

crucial role in the social integration of black people; its performance substituted for the rituals 

that had been forbidden by the Catholic Church and landlords.” (Barbosa, 1988: 77). Não 

podemos, portanto, classificar a capoeira simplesmente como esporte, já que ela é muito 

importante para a história do Brasil ao refletir a história e a cultura dos negros brasileiros. 

 Estamos perante um gênero musical que representa uma parte expressiva da cultura 

brasileira de proveniência africana, destacando-se pela riqueza da sua prática performativa na 

medida que a capoeira não exprime somente agressividade e luta, mas mostra uma 

preocupação artística ao combinar a agilidade do atleta com a estética dos movimentos e do 

arranjo musical. Ao estudar o samba, a capoeira e o candomblé, Tiago de Oliveira Pinto 

(1986: 31-41), afirma que estes três gêneros musicais formam um triângulo onde o sagrado 

seria representado pelo candomblé, o profano pelo samba e o jogo e a encenação pela 

capoeira. Através desses três gêneros musicais se expressam, segundo o autor, os elementos 

fundamentais que dão um sentimento de identidade aos afro-brasileiros do Recôncavo Baiano, 

região que, segundo Lewis (1992: 55), pode ter dado um refúgio à capoeira durante os anos 

de perseguição. Gerard Béhague, por sua vez, explica que ”performance must be viewed as 

the occasion and event that fosters through social interaction and participation the collective 
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consciousness and affirmation of group identity or ethnicity as well as the significant 

differences in musical styles and contents of songs that may exist within the stratified 

structure of the social group.” (Béhague, 1992: 177). 

 Este grupo, que ocupa baixa posição na escala sócio-econômica que se identifica 

principalmente com a etnia afro-brasileira, utiliza a capoeira e, por conseguinte, as suas 

cantigas como estratégia simbólica de resistência ou de afirmação de diferença em relação ao 

que é dominante num dado momento histórico: o povo como categoria social que se opõe à 

elite, às classes dominantes. 

 Acreditamos que a capoeira, através dos sentimentos transmitidos nas rodas - retrata de 

forma expressiva a energia, a estética e a resistência da cultura afro-brasileira. O orgulho de 

manter uma tradição cria essa identidade ou espírito de irmandade entre o grupo específico 

dos capoeiristas. O espírito de grupo e de sociedade, onde o respeito pelos mestres e colegas 

faz parte da cultura e da vivência do grupo social diretamente envolvido nessa prática, pode 

se fortalecer através da circulação de produtos de seu trabalho artístico (instrumentos etc.) e 

pelos meios de comunicação de massa (apresentações públicas, gravações de discos etc.). 

Observe-se que embora a capoeira tenha sido produzida por indivíduos de baixo nível social 

que se identificam com o grupo étnico dos afro-brasileiros, ela dá provas, atualmente, de 

grande atração popular, e não é mais exclusivamente consumida pelo grupo original. Ainda 

assim, é evidente que - pelo fato de o status básico do negro brasileiro e da sua cultura ser dos 

mais inferiorizados na sociedade brasileira - a capoeira como atividade de origem africana, e 

os capoeiristas como grupo diferenciado, nem sempre são considerados dignos pela 

sociedade, que mostra uma tendência a ver a capoeira como uma atividade inferior a outras. 
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4. A PERFORMANCE 

 

A roda de capoeira é um universo misterioso de gestos, ritmos, música, cânticos, movimentos 

e sentimentos. A música estimula o relacionamento entre os músicos e os outros participantes 

ou, eventualmente, uma audiência de leigos. É importante levar em conta que a performance 

de danças de roda é um fenômeno comum no folclore brasileiro, quer dizer nas tradições 

culturais produzidas pelo povo. A seguinte descrição de Arthur Ramos mostra que a estrutura 

da performance da roda de capoeira pode-se encontrar em outro tipo de danças populares 

brasileiras influenciadas por danças africanas: ”‘As dansas [sic] de conjuncto, como o Jongo 

(no Estado do Rio), o Samba (Pernambuco), o Côco de zambê (R.G. do Norte), se formam de 

grandes rodas de homens e mulheres, que cantam em côro, batem as mãos em tempo, e 

dansam [sic] com o corpo, sem sair do logar. No centro da roda, um dansarino [sic], às vezes 

dois, evoluem em dansas saracoteadas, de grande agilidade, e de execução difficil. O 

‘cantador’ improvisa a estrophe, o côro responde emquanto ao lado estão os musicos [sic] 

com seu intrumental ruidoso. Estas dansas prolongam-se dia e noite; desde que circule a 

‘pinga’ e que os animos [sic] se mantenham exaltados’” (Ramos, 1988: 159). 

 

 

4.1 Arranjo musical 

 

Os três canais básicos de comunicação na expressão da capoeira são, a saber, movimentos 

corporais, música e cantigas. O evento comunicativo da roda de capoeira é uma performance 

musical complexa, onde a música é um elemento essencial, já que cumpre a função de 

determinar o ritmo e o andamento do jogo, e ajuda os participantes a se concentrar e entrar na 

excitação do jogo. A música funciona igualmente como meio de expressão e manifestação e é 

executada por todos os participantes não existindo pessoas específicas para cantar, tocar ou 

jogar. Todos os capoeiristas, à exceção dos iniciantes mais recentes, devem participar 

ativamente da performance musical - tocando os instrumentos, cantando e jogando - e trocar 

posições durante o jogo para todos terem oportunidade de defrontar um parceiro no interior da 

roda. 

 Como vimos anteriormente, o jogo da capoeira é acompanhado por instrumentos 

musicais, comandados pelo instrumento principal que é o berimbau. Resulta, no entanto, 

impossível determinar onde e quando os instrumentos presentes hoje na roda de capoeira se 
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incorporaram ao jogo. O berimbau parece ser relativamente recente na capoeira (Lewis, 1992: 

137); no entanto, ele funciona como símbolo da capoeira, visto que é pouco comum encontrar 

este instrumento fora do âmbito desta atividade (Lewis, 1992: xxv). 

 Enumeramos a seguir os instrumentos pela sua ordem de entrada segundo a tradição 

(Downey, 1994: 6-7), embora seja possível encontrar outros modelos orquestrais, dependendo 

do estilo de capoeira escolhido e das preferências de cada grupo: 

 

 3 berimbaus: gunga, médio e viola4 

 2 pandeiros 

 1 agogô 

 1 reco-reco 

 1 atabaque 

 

 Durante a performance a orquestra deve manter as seguintes posições fazendo parte da 

roda (Lewis, 1992): 

ESQUERDA< reco-reco, agogô, pandeiro, berimbau gunga, berimbau médio, berimbau viola, 

pandeiro, atabaque>DIREITA 

 

 O berimbau é um arco musical originário da África. Na capoeira ele é o instrumento por 

excelência, composto por uma verga, um arco de madeira, de preferência de biriba5; um 

arame, corda de aço, retirado da estrutura de um pneu de carro e amarrado na verga; e uma 

cabaça6, com uma abertura, que funciona como caixa de ressonância. Visto que a abertura da 

cabaça fica voltada para o abdômen do tocador, conseguem-se diferentes modulações nas 

notas básicas afastando ou aproximando o instrumento do corpo. O berimbau é segurado pelo 

dedo mínimo da mão esquerda, a mesma mão que segura o dobrão, uma larga moeda de metal 

ou uma pedra, que serve para mudar o tom da corda. O som se obtém batendo na corda com 

uma peça estreita de madeira chamada vaqueta, segurada pela mão direita. O dobrão altera o 

comprimento do arame e produz três tonalidades sonoras; um tom baixo, com a corda solta; 

um tom alto com o dobrão pressionando a corda; e um tom estridente em que o dobrão é 

usado para abafar a vibração da corda. O caxixi, um pequeno chocalho de vime com a base 

                                                           
4Viola: ”Instrumento de cordas, de som agudo, que soa por dedilhado, semelhante ao violão, com cinco ou seis 
cordas metálicas duplas.” (Larousse Cultural, 1992: 1158). Em linguagem de capoeira viola é um berimbau. 
5 Biriba: Rollinia deliciosa ou Annona lanceolata (Lewis, 1992: 140). 
6 Cabaça: Cucurbita lagenaria (Lewis: 1992: 141). 
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feita da mesma cabaça que a caixa de ressonância, segurado na mesma mão que a vaqueta, 

completa o instrumento, fornecendo acompanhamento para o ritmo tocado com o berimbau. 

 Os três berimbaus tocados simultaneamente na roda estão afinados para diferentes tons. 

O gunga tem a cabaça maior e o tom mais baixo, mantendo o ritmo básico assim como o faz o 

contrabaixo em uma orquestra. O médio inverte o ritmo executado pelo gunga, como se fosse 

um violão ou uma guitarra de ritmo. Finalmente, a viola, de som mais agudo transcende os 

anteriores em uma espécie de repique, de dobrados e improvisações constantes: equivaleria ao 

violão ou à guitarra solo. Uma vez harmonizados os três berimbaus entram os outros 

instrumentos, na ordem acima mencionada. 

 Utilizam-se mais quatro instrumentos de percussão originários da África (Ramos, 1988: 

165). O atabaque é um tambor ligeiramente cônico, com uma das bocas cobertas de couro, 

que se percute com as mãos; o pandeiro é constituído por um aro de madeira, munido de 

guizos e de uma pele esticada na parte central; o agogô é composto de duas campânulas de 

ferro, de tamanho desigual, sobre as quais se bate com uma vareta de ferro ou de madeira; 

finalmente, o reco-reco é feito de um pedaço de bambu com pequenos entalhes cortados na 

sua superfície sobre os quais se passa uma haste de metal. Este último instrumento é menos 

freqüente nas rodas atuais. 

 A tradição oral, que fornece informações complementares, diz que os instrumentos 

”atraem para junto da roda forças, ou entidades, conforme o ritmo puxado” (Capoeira, 1986: 

21), e que o som do berimbau é metálico e triste por ser veículo derivado das mágoas dos 

escravos africanos no recesso das senzalas quando o banzo, nostalgia mortal devida às 

saudades da pátria distante, lhes amargurava a alma. Existe também uma lenda que relata a 

origem do berimbau: ”Certo dia u’a menina saiu à passeio e ao atravessar um córrego, 

abaixou-se para tomar água no côncavo de suas mãos. No momento em que sofregamente 

saciava sua sede um homem deu-lhe forte pancada na nuca; ao morrer a menina se 

transformou imediatamente num arco musical, seu corpo na madeira, seus membros em corda, 

sua cabeça em caixa de ressonância e seu espírito na música dolente e sentimental” (De 

Menezes, s.d.: 17). 

 Cada toque de berimbau é um conjunto padrão de notas emitidas pelo berimbau. Além 

de ditar o jogo, o toque serve para avisar aos capoeiristas a hora de sair na roda 7 e as 

alterações de ritmo insinuam a mudança do estilo de jogo. Ao sair na roda, o capoeirista pode, 

se tiver experiência, se dirigir a quem está tocando o berimbau gunga e pedir para a pessoa 
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tocar um toque correspondente ao jogo específico que ele deseja jogar. Porém, caso os 

jogadores não tenham preferências, a determinação fica por conta do mestre da roda que puxa 

o toque e que pode determinar, mesmo sem cantar, o tipo de jogo e o momento da saída. 

 

 Eis alguns dos toques mais comuns8: 

 

- Angola: toque básico de abertura, lento, cantam-se a ladainha e as saudações pelo mestre da 

roda (De Menezes, s.d.: 15). Joga-se perto do chão, mostrando flexibilidade e malícia. 

 

- São Bento Pequeno: toque um pouco mais rápido do que o toque de Angola (Pinto, 

1991:81), usado quando o jogo se torna mais intenso. 

 

- São Bento Grande: toque rápido para jogo violento (De Menezes, s.d.: 15). 

 

- Amazonas: toque usado na chegada de um mestre visitante. Hino da capoeira (De Menezes, 

s.d.: 15). 

 

- Cavalaria: fazia originalmente parte da comunicação entre o capoeirista que estava de vigia 

e os que estavam jogando, quando aquele avisava aos colegas que a polícia montada do 

Esquadrão de Cavalaria, que perseguia os capoeiristas, estava chegando. O ritmo é inspirado 

no barulho causado pela aproximação da cavalaria. O toque chamado aviso parece ter tido a 

mesma função ao ser usado por um guarda que vigiava a presença do senhor de engenho, 

capitão-do-mato ou da polícia (Rego, 1968:63). 

 

- Iúna: para jogo de mestres de capoeira ou então no enterro deles (De Menezes, s.d.: 15). ”O 

jogo de Iúna tinha a função simbólica de estabelecer claramente a demarcação do grupo dos 

formandos para o grupo dos calouros” (Vieira: 1995: 160). 

 

- Santa Maria: toque para jogo com navalha na mão ou no pé (De Menezes, s.d.: 15). 

 

                                                                                                                                                                                     
7 Há duas maneiras de definir o momento em que o performista inicia o jogo no interior da roda: entrada ou 
saída na roda. Utilizaremos sistemáticamente, os conceitos de saída ou sair na roda. 
8 Para um estudo musical aprofundado ver Pinto, 1991: 71-98. 
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- Benguela: toque para jogo com pau usado como arma (De Menezes, s.d.: 15). Benguela é 

um porto angolano do qual saiam navios levando escravos para o Brasil (Kubik, 1979: 10). 

 

- Barravento: toque para jogo rápido (De Menezes, s.d.: 16). Na linguagem do candomblé, 

barravento é o atarantamento que, na pessoa iniciada, precede a chegada do orixá9 (Carneiro, 

1961: 179). 

 

- Jogo de dentro: um dos toques mais rápidos da capoeira de Angola (Rego, 1968: 60-5). 

Durante esse toque os capoeiristas procuram demostrar todas as suas habilidades, jogando o 

mais próximo possível do chão e do oponente. 

 

- Panhe a laranja no chão Tico-Tico: toque que leva o nome de uma roda infantil (Rego, 1968: 

64). Antigamente, em ocasião de festas populares, a audiência jogava dinheiro no chão para 

que os capoeiristas o apanhassem com a boca (De Menezes, s.d.: 28). 

 

 O berimbau dá o tom e comanda o ritmo para a execução das cantigas. Em seguida entra 

o canto - que se inicia num momento dado da seqüência rítmica dependendo da cantiga - e por 

último, as seqüências de movimentos corporais. Se um jogador experiente desejar ouvir ou 

cantar uma certa cantiga, ele pode pedir para o mestre da roda interpretar essa música. 

Enquanto ninguém manifestar preferências, a escolha de cantigas adequadas ao jogo fica por 

conta do mestre. 

 Visto que a capoeira e as suas cantigas têm sido difundidas, sobretudo, pela tradição 

oral, torna-se impossível estabelecer uma diferença entre cantigas antigas e modernas (Rego, 

1968: 89). Podemos, porém, pela grande variedade de músicas observadas deduzir que as 

cantigas foram também surgindo entre os capoeiristas, durante a prática da capoeira, através 

dos séculos. Hoje em dia, já existem discos gravados por diferentes grupos ou mestres de 

capoeira10. Algumas das letras dos cânticos, apresentados nas gravações e nas fontes escritas 

consultadas, foram compostas por capoeiristas contemporâneos, enquanto outros textos são 

conhecidos como cantigas folclóricas, cantos de autoria desconhecida e cantos de 

personagens bem conhecidas no âmbito da capoeira. Muitos textos existem em várias versões, 

e qualquer parte do canto pode ser fruto de improvisações, desde que respeitando as 

                                                           
9 Orixá: ”Personificação e divinização das forças, que bem pode ser traduzida por santo, na acepção católica.” 
(Carneiro, 1961: 188). 
10 Ver discografia do presente trabalho. 
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especificidades e regras de cada uma das fases. Há, na tradição da capoeira, três tipos de 

cantigas: ladainhas, chulas e corridos. Contudo, esses três modelos que são exclusivos da 

capoeira, aparecem também em outras manifestações cantadas de folclore brasileiro. 

 

 Ladainha: para começar uma roda de capoeira é necessário cantar ou rezar uma 

ladainha, que representa o exorcismo da dor através do canto. Através das ladainhas se 

relatam histórias, geralmente sem resposta ou interferência dos outros participantes que 

formam o coro. Os capoeiristas devem prestar atenção porque a ladainha é um dos meios mais 

importantes para a transmissão da história oral e sabedoria tradicional da capoeira. É comum, 

as letras se basearem na vivência dos velhos praticantes do jogo, que têm precedência na 

realização do canto. Embora existam diferentes melodias, muitas das ladainhas são 

acompanhadas de uma mesma melodia ao ritmo lento. A seguir damos um exemplo de uma 

ladainha, gravada por mestre Suassuna, que descreve a saída de um capoeirista na roda: 

ex. A 

 Iê! 
 Capoeira jurou bandeira 
 pediu a seu santo sua proteção 
 entrou na roda, olhou o parceiro 
 ô mas olhando o céu pediu perdão 
 ê mas deu uma volta de saudação 
 oi, e ainda na volta falou 
 capoeira eu sou baiano 
 oia, Mestre Suassuna foi quem me ensinou 
 estendeu a mão 
 e lá no cumprimento 
 um pé no peito logo levou 
 ô, mas sumiu no chão que nem Corisco 
 para confirmar o que havia dito 
 capoeira neste dia 
 lutou tudo o que sabia 
 mas se não lutasse perdia 
 o amor do peito de Maria 
 moça do seu coração 
 jogou no ar e no chão 
 fez diabrura do cão 
 ô, e rezando uma oração 
 é lá homem de corpo fechado 
 mas não teme ferro de matar 
 Ogum é meu padrinho 
 oi guerreiro do céu e guarda na lua 
 e na terra meu peito é de aço 
 e lá faca de ponta não fura 
 Iê, viva meu Deus... (CD, Capoeira Cordão de Ouro) 
 
 
 Chula: o momento da chula se caracteriza pelas saudações, divididas entre o cantador e 

o coro e funciona como uma invocação ritual. A melodia das saudações, habitualmente 
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acompanhadas do ritmo lento do toque de Angola, é sempre a mesma, independente da letra. 

Durante a chula o mestre da roda canta as saudações que vão ser repetidas pelo coro: ”The 

singing takes the form of call and response, characteristic of African and African-American 

music...” (Lewis, 1992: 135). A seguir damos um exemplo típico onde se louvam Deus e o 

mestre e se demostra solidariedade com todos os participantes, que são camaradas. Os versos 

em negrito são cantados pelo solista: 

ex. B 

 Iê, viva meu Deus11 
 coro: Iê viva meu Deus, camará 
 Iê, viva meu mestre 
 coro: Iê, viva meu mestre, camará 
 Iê, quem minsinou 
 coro: Iê, quem minsinou, camará 
 Iê, a malandragem 
 coro:Iê, a malandragem, camará 
 Iê, da a capoeira 
 coro: Iê, da capoeira, camará 
 Iê, vorta do mundo 
 coro: Iê, vorta do mundo, camará 
 Iê, que o mundo deu, camará 
 coro: Iê, que o mundo deu, camará 
 Iê que o mundo dá , camará 
 coro: Iê, que o mundo dá camará 
 Iê joga prá lá, camará 
 coro: Iê, joga prá lá camará 
 Iê, joga prá cá, camará 
 coro: Iê, joga prá cá camará...(Downey, 1994: 12) 
 
 Corrido: o cantador já não tem a mesma preocupação de contar uma história específica, 

as frases se sucedem, tocando assuntos diversos, e a participação do coro é imediata e 

necessária desde o seu início. Na maioria dos casos, as letras dos corridos comentam os 

episódios observados na roda durante o transcurso do jogo e podem chegar a determinar o 

comportamento dos participantes. As melodias deste tipo de cantigas variam e sempre há um 

refrão que deve ser cantado pelo coro. Durante o corrido os participantes podem acompanhar 

o ritmo batendo palmas e o refrão é constante, não costuma mudar ao longo da cantiga como 

acontece durante a chula. Como já foi dito, a cadência, o tipo de jogo e a escolha dos cânticos 

estão interrelacionados. Assim, o termo corrido se refere à velocidade alcançada por estes três 

elementos a esta altura do jogo, que faz com que este tipo de cantigas, além de se adaptar ao 

ritmo acelerado e a um jogo de caráter mais violento, se sucedem com rapidez. O seguinte 

corrido faz alusão ao costume de apertar a mão do parceiro no momento de sair na roda, o 

tratando com deferência: 
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ex. C 

 Como vai, como vai 
 Camugerê 
 Como vai vosmicê 
 coro: Camugerê 
 Como vai de saúde 
 coro: Camugerê 
 Eu desejo sabê 
 coro: Camugerê (Biancardi et al., 1971: 89) 

 
 Cada cantiga iniciada implica primeiramente, outro axé12, outra chance ou outra vida 

nessa roda. Verificamos que as cantigas que ouvimos na roda de capoeira atual, ainda 

conservam uma ligação à religião, à tradição e ao folclore afro-brasileiros, louvando as 

divindades do candomblé ou relembrando a terra natal africana e a luta do negro pela sua 

liberdade. Outros textos servem para comentar o jogo, para aconselhar os jogadores ou para 

representar um diálogo entre os participantes. Os comentários vão se sucedendo durante o 

transcurso do jogo e consistem em reações espontâneas ao evento comunicativo. No entanto, 

o mestre da roda pode parar a performance e recomeçar escolhendo uma cantiga que faça 

alusão ao jogo precedente. 

 Modelo da organização das cantigas pela sua ordem de entrada na performance: 

 

LADAINHA>CHULA>CORRIDO>CORRIDO>CORRIDO>CORRIDO>CORRIDO... 

 

                                                                                                                                                                                     
11 Os versos em negrito indicam o verso, que depois de ter sido interpretado pelo solista a primeira vez, exige a 
participação do coro à continuação. 
12 Axé: ”Energia sagrada; força vital do orixá; força sagrada que emana da natureza; força que está em 
elementos da natureza que são sacrificados, como animais, plantas, sementes, etc. Também significa origem ou 
raíz familiar; ascendência mítica; conhecimento iniciático; legitimidade; carisma; poder  sacerdotal; poder.” 
(Prandi, 1991: 244). 
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4.2 Situação comunicativa 

 

A capoeira pode ser uma arte marcial, que envolve um complexo sistema de defesa pessoal, 

mas é também um estilo de dança acrobática que, em combinação com a música e as cantigas, 

faz com que o jogo se transforme em uma performance musical. É possível definir a roda de 

capoeira como um ritual (Rappaport, 1992: 249-260), visto que há uma estrutura, um conjunto 

de práticas e normas que se devem observar durante a performance. Pode-se também entender 

a roda como uma representação teatral, ”teatro de liberação” segundo Lewis (1992: 13), que 

declara que o próprio jogo é uma metáfora que representa a luta dos escravos contra a 

opressão (Lewis 1992: 77); metáfora que também se manifesta através dos textos das 

cantigas. Dessa forma, percebemos que a performance da roda de capoeira tem várias facetas, 

constituindo um processo no qual os modelos e as regras vão surgindo no contexto da 

interação. Os aspectos musicais, rituais, folclóricos, teatrais, poéticos etc. se destacam de 

diferentes maneiras e com mais ou menos intensidade dependendo do contexto da situação 

comunicativa, das preferências dos participantes, do local e assim por diante. 

 O lugar da performance é sempre uma roda formada pelos participantes, de maneira a 

proporcionar espaço suficiente para os jogadores conseguirem se movimentar dentro dela. O 

tamanho da roda depende do número de participantes. Verificamos que o termo roda é 

utilizado para designar o círculo formado pelos capoeiristas na hora de começar o jogo, mas 

define também o evento da performance onde se joga capoeira. A roda pode se formar dentro 

das academias de capoeira, em locais destinados a apresentações públicas ou surgir 

espontaneamente em qualquer lugar onde os capoeiristas se reúnam com os seus 

instrumentos; sendo preferível que haja pelo menos um berimbau. 

 Como vimos anteriormente, a performance sempre se faz com acompanhamento 

musical, de maneira que alguns participantes tocam instrumentos e cantam, enquanto outros 

jogam, ou lutam, no interior da roda. Toda roda é dirigida por um mestre formado ou um 

mestre da roda, que embora não seja oficialmente formado pode comandar a performance. Ele 

é socialmente reconhecido como mestre da roda pelo grupo que respeita a sua habilidade e 

destreza no jogo e pelos seus conhecimentos concernentes à tradição. Quem não for iniciado 

nos movimentos do jogo pode participar do evento cantando os refrãos e batendo palmas ao 

ritmo da música. O jogador que se encontra no interior da roda procura controlar o parceiro, 

sem deixá-lo tomar o controle do espaço. Os músicos são substituídos por outros capoeiristas 

ao longo da apresentação para todos terem a oportunidade de jogar. 
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 Uma roda pode começar, segundo a tradição, assim que o mestre tocar a chamada com o 

berimbau gunga e marcar o ritmo com o toque de Angola. O mestre da roda começa o canto 

com um grito prolongado ”IÊÊÊ!”, que na linguagem da capoeira significa pare ou atenção 

(Areias, 1986:98) e que, neste contexto, anuncia o começo da ladainha, cantada em forma de 

lamento, independente da mensagem que transmita. Não obstante, não logramos encontrar, 

nas fontes escritas consultadas, fundamento para a seguinte afirmação: ”Ogum, the war deity 

of the Afro-Bahian religious candomblé belief system, is the protector of capueiras. This 

connection is so clear that the so called ‘Angola cry’ which all capueira mestres use 

throughout the roda performances, is nothing but Ogum’s ‘war scream’: Iiéééé´...which 

manifests itself during the candomblé ceremony through the toungue of the pocessed 

medium.” (Barbosa, 1988: 83)13. Consideramos, porém, que a veracidade deste enunciado 

importa menos que a evidência de uma tendência a identificar a capoeira com outras 

manifestações culturais afro-brasileiras. 

 Apenas uma pessoa canta a ladainha enquanto dois capoeiristas, agachados ao pé do 

berimbau se preparam para sair na roda - atitude tomada por uma questão de humildade, 

respeito e atenção. Uma vez que a ladainha acabou, inicia-se a segunda etapa pela cantiga 

denominada chula. Agora começam as saudações divididas entre o cantador e os demais 

integrantes da roda, este é o momento de maior conotação espiritual, o mais ritualizado, 

durante a performance. Os dois capoeiristas se mantêm ao pé do berimbau, participando das 

saudações. 

 Na terceira fase do canto, os corridos indicam o momento em que o jogo pode ser 

iniciado pelos dois capoeiristas que esperam ao pé do berimbau. Aqui podemos verificar que 

a capoeira e as religiões afro-brasileiras, tendo origem na mesma cultura afro-brasileira 

apresentam certas semelhanças nos seus procedimentos rituais. Ora, antes de sair na roda os 

capoeiristas tocam o solo com os dedos e traçam sinais mágicos, pontos riscados 14, que 

fecham o corpo15 e fortalecem o espírito. Na realidade, isto é uma forma de pedir proteção, e 

de mostrar reverência, aos orixás ou divindades do candomblé, que são os donos da terra16 - 

para em seguida fazer o sinal da cruz, pedindo proteção aos santos segundo a prática católica. 

                                                           
13 Consultamos outras fontes e não conseguimos confirmar esta afirmação: segundo Jorge Amado, iniciado no 
candomblé do Centro Cruz Santa do Axé do Opô Afonjá, a saudação adequada para Ogum é Ogumyê (Amado: 
1982: 178) e, segundo Édison Carneiro Patakôrí (Carneiro, 1961: 103). 
14 Pontos riscados: ”Dessins faits sur le sol à l’aide de craies de couleur, symbolisant les esprits, et destinés à les 
faire descendre.” (Bastide, 1960: 571). 
15 Corpo fechado: ”Diz-se da pessoa que, graças a orações e sortilégios, está imune de balas, ferimentos, 
venenos, doenças, feitiçaria, etc.” (Tomé Cabral, 1972). 
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Da mesma maneira, o capoeirista se abaixa no pé do berimbau enquanto o filho-de-santo17 

bate cabeça ao pé do atabaque, instrumento utilizado nos rituais do candomblé. 

 Os dois capoeiristas se cumprimentam e rolam para o centro da roda, ponto no qual a 

energia de todos os participantes parece se concentrar. Lá, eles irão achar o espaço necessário 

para se movimentar, fazer acrobacias e soltar golpes, cercados pela música e pelos cantos. 

Observam-se movimentos de ataque, de defesa, exercícios de agilidade, deslocamentos 

baixos, altos e ginga, movimento básico da capoeira. O jogador se concentra na 

movimentação enquanto escuta as cantigas sem perder de vista o parceiro. Os vocalistas 

interferem para criticar, brincar, aconselhar, elogiar ou desafiar os seus colegas ou camaradas 

através das cantigas entoadas. Todos os participantes observam atentamente o jogo. 

 Entretanto, através da interferência explícita da música, o mestre da roda pode intervir 

com o objetivo de condicionar o comportamento dos capoeiristas, prevenir um momento de 

descontrole e dar mais energia ao desempenho dos jogadores. O ritmo marcado pelo berimbau 

coordena o jogo, pede para começar, terminar ou mudar a cadência. Se ninguém estiver 

cantando, os capoeiristas irão sair na roda só no momento em que o tocador do gunga inclinar 

o seu berimbau para baixo em direção aos performistas que se encontram abaixados ao pé 

dele, determinando desta maneira o início do jogo. O tempo, ou seja, a rapidez do toque é 

determinada pelos músicos, especialmente aquele que está tocando o gunga. Geralmente a 

música se torna mais rápida à medida que o jogo vai avançando. Se o tocador do berimbau 

que dirige o ritmo decide mudar o toque, ou se ele quiser chamar a atenção dos capoeiristas 

que estão jogando, ele pode bater de forma regular na corda do berimbau para interromper a 

música. Os jogadores devem responder logo, procurando saber se o toque vai mudar, o que 

também muda o jogo, ou se eles devem voltar ao pé do berimbau para o fim do jogo ou para 

receber instruções do mestre da roda.  

 No centro da roda, o capoeirista segue o som do berimbau, o ritmo do atabaque, o 

repicado do pandeiro, o tilintar do agogô, a harmonia e a mensagem do canto assim como a 

vibração dos participantes, ou seja o axé da roda, enquanto ele se exibe para os presentes. 

Vários tipos de jogo vão se sucedendo na roda, a partir das duplas de jogadores que se 

formam para novos jogos. Se um capoeirista quiser jogar com outro que já esteja dentro da 

roda, ele pode comprar o jogo, desde que venha ao pé do berimbau, faça sua reverência e, de 

                                                                                                                                                                                     
16 Diante dos assentos dos santos, as pessoas devem se abaixar, encostar a mão em terra e depois a levar à testa, 
num gesto de saudação e de humildade (Carneiro, 1961: 46). 
17 Filho/filha de santo: iniciado no candomblé (Bastide, 1960: 565). 
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frente ao capoeirista com o qual deseja jogar, faça um aceno para comprar o jogo e tome a 

frente do segundo capoeirista, excluindo este último do jogo. 

 A malandragem, malícia ou mandinga é um aspecto importante da performance, uma 

das qualidades imprescindíveis para desempenhar o jogo. Ser mandingueiro implica conseguir 

adivinhar o que o parceiro sente, e os movimentos que ele está preparando, para poder 

esquivar um golpe e sair logo no contra-ataque. A malandragem consiste também em enganar 

o outro, fingindo executar um determinado golpe, quando na verdade se está preparando outra 

movimentação a fim de surpreender o parceiro. Outras qualidades apreciadas num capoeirista 

são a estética, a rapidez e a fluidez dos movimentos, o domínio de todos os instrumentos 

musicais, os conhecimentos das origens e das tradições da capoeira, a intimidade com o 

repertório musical, a habilidade para controlar o espaço, e o controle exercido sobre 

movimentos e sentimentos. Na roda, a audiência e os performistas se confundem, todos os 

participantes avaliam esses fatores que cada um dos capoeiristas tenta exibir na roda: 

”Capoeira que é bom, não cai...Se um dia ele cai, cai bem” (Baden Powell e Vinícius de 

Moraes, em Rego, 1968: 335). Os presentes julgam também, em relação às cantigas, a 

destreza verbal dos solistas, a sua capacidade de improvisação e a força do coro. 

 Convém salientar que esta descrição da roda foi baseada nas nossas observações e 

experiências pessoais. Não pretendemos, em conseqüência, que esta exposição dê uma 

imagem exata de todas as rodas ou de todos os estilos de capoeira praticados no mundo. 

Prosseguindo nosso assunto devemos levar em consideração o fato de existir definições para 

vários estilos de capoeira como a Capoeira Angola, Capoeira Regional ou a Capoeira Atual. 

Dessa maneira, tentamos descrever o procedimento tradicional geralmente adotado durante as 

rodas observadas e descrito nas obras de referência consultadas. 

 

 

5. ANÁLISE TEXTUAL DAS CANTIGAS 

 

Os textos das cantigas de capoeira transmitem mensagens que refletem a cultura do grupo. As 

mensagens das cantigas podem igualmente comentar, explicar ou fazer alusão aos 

acontecimentos ao longo do jogo, representar um diálogo entre os capoeiristas, assim como 

influenciar no comportamento dos participantes. Procuraremos, neste capítulo, decifrar as 

mensagens transmitidas - por meio da linguagem figurada, alusões etc. - nos textos escolhidos 

para a nossa análise. 
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5.1 Três tipos de cantigas 

 

Temos explicado a função dos três tipos de cantigas que aparecem na performance da roda de 

capoeira - ladainhas, chulas e corridos - e o fato de existirem normas gerais que definem a sua 

ordem de entrada no evento comunicativo. O repertório de cantigas é enorme e existem 

situações adequadas para cantar cada uma delas; o momento exato se aprende com a prática e 

se determina pela intuição. É permitido improvisar e se aproveitar de qualquer oportunidade 

para usar um texto de maneira inovadora, o introduzindo no momento certo e criando, em 

conseqüência, um novo contexto para o seu significado. Desta maneira, o significado 

pragmático do repertório pode ser alterado, enquanto o conteúdo semântico continua sendo o 

mesmo. Existe também a possibilidade de um texto ser escolhido ao ser uma cantiga que um 

dos presentes interpreta com êxito, ou porque alguém, por diferentes razões, deseja interpretar 

esse cântico específico - nestes últimos casos, a função da cantiga seria aumentar o axé da 

roda. 

 

 

5.1.1 Ladainhas  

 

O texto da ladainha se destaca pelo seu caráter genérico e às vezes narrativo. Muitas das 

ladainhas são narrativas ou fragmentos de narrações que mostram uma estrutura que pode se 

articular, incluindo alguma ou várias das seguintes partes: prólogo, orientação, complicação 

da ação, avaliação e coda (Labov, 1972: 359-70). Os temas que predominam são, a saber: 

glorificação de capoeiristas e outras personagens que se tornaram heróis pelas suas bravuras e 

feitos em vida; filosofia, religião, tradições, narrações de fatos da vida cotidiana, usos e 

costumes históricos associados à capoeira; identificação com a luta de classe levada por 

membros de grupos específicos e diferenciados de capoeiristas, de afro-brasileiros e de outros 

grupos economicamente marginalizados. Um fenômeno significativo em relação ao quadro 

interpretativo das mensagens das ladainhas, é o fato de os textos salientarem a identificação 

com um grupo específico e diferenciado de indivíduos e a solidariedade existente entre eles. 

O conhecimento dos contextos histórico e sócio-cultural da capoeira é essencial para a 

compreensão das mensagens incluídas neste tipo de textos. 
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 No início da apresentação, as cantigas se dirigem primeiramente aos dois capoeiristas 

que esperam o momento da saída, os preparando para o jogo. Posteriormente, as mensagens 

se dirigem aos outros participantes, evocando idéias importantes e valores centrais para o jogo 

em geral. Transmite-se a sabedoria do mestre da roda, que contém uma série de ensinamentos, 

códigos de conduta e as premissas básicas de um código filosófico relativo à capoeira. O 

solista pode também começar a roda cantando uma ladainha que se reporte a eventos 

precedentes observados nessa mesma roda ou em outra oportunidade. 

 Podemos perceber que o aspecto estético dos textos se desenvolve com maior 

intensidade nos versos das ladainhas que nos outros tipos de cantigas. Verificamos 

igualmente, que o sentimento poético que sobressai nas ladainhas é respeitado durante as 

improvisações. Há grande variação nas ladainhas, mas muitos mestres contemporâneos 

memorizaram algumas ladainhas padrão, que expressam os valores fundamentais do jogo e 

que podem ser escutadas em quase todas as rodas. 

 

 

5.1.2 Chulas  

 

A letra da chula se distingue pelo aspecto mítico das saudações e louvações. Sendo a fase 

mais ritualizada da roda, a chula implica um momento de profunda concentração. O aspecto 

estético se revela através da força do canto, quando o coro entra pela primeira vez para 

participar das louvações e para repetir os versos cantados pelo solista. Os versos não variam 

muito: o repertório se limita a honrar qualidades do jogo, lugares, mestres e valores adotados 

pelo grupo, mas de maneira geral e sem fazer alusão a participantes ou situações específicas. 

A chula se dirige a todos os participantes da roda, segue a ladainha e funciona de maneira 

semelhante, pois ainda não começou a competição ou confrontação dos jogadores no interior 

da roda. Aproveita-se a ocasião para pôr em evidência a camaradagem ou solidariedade entre 

os integrantes do grupo por meio da repetição do vocativo camará (cf. ex. 2). Por isso, os 

textos da chula, assim como os da ladainha, devem ser analisados levando em conta o quadro 

interpretativo que toma forma no ambiente amistoso predominante antes do momento da 

saída. 
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5.1.3 Corridos 

 

A grande variedade de textos para os corridos sugere, além de tudo, diálogos, comentários, 

explicações, conselhos e observações maldosas ou cômicas através de falas alusivas. Em 

geral, as letras dos corridos se referem, por um lado, a episódios observados durante a roda - 

que chegando ao fim das fases mais ritualizadas passa a simbolizar uma luta - e por outro 

lado, aos participantes. Dessa forma, percebemos que o discurso não é estereotipado e 

apresenta diferentes possibilidades de interpretação. 

 O ambiente competitivo predomina durante os corridos, visto que os participantes, a 

partir do momento da saída, são adversários enquanto permanecem no interior da roda. 

Relembramos ainda que, ao interpretar os textos, não devemos esquecer a importância da 

influência do ambiente que envolve a situação comunicativa. Importa, sobretudo, o contexto 

da performance, delimitado pela roda, visto que os cantos atuam como respostas a eventos 

específicos ocorridos nela ou visam a condicionar o comportamento dos capoeiristas em 

particular. Os participantes são conscientes, principalmente nesta etapa do jogo, de que o 

significado dos textos está crucialmente ligado ao contexto da roda. 

 

 

5.2 Cantigas de caráter genérico  

 

Classificamos os textos em duas categorias a fim de facilitar a análise das mensagens 

transmitidas através das cantigas, e para tentar definir o momento adequado que motiva a sua 

interpretação. A análise das cantigas de caráter genérico, que tratam de assuntos ligados à 

capoeira de modo geral, se desenvolve a partir do conteúdo temático das mensagens, nas 

quais se destacam uma série de temas e palavras-tema (Reis, 1992: 400-9). Os textos 

apresentam temas recorrentes nos cantos e fortalecem o espírito de grupo. 
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5.2.1 Identidade 

 

Os textos abrangem aspectos da marginalidade na qual a capoeira nasceu e se desenvolveu, 

por exemplo lugar de origem ou a identificação com capoeiristas, escravos, negros e pessoas 

socialmente marginalizadas e os seus conflitos com a sociedade. Evocam-se, com muita 

freqüência a África, lugares do Recôncavo Baiano, a cidade de Salvador, o cais, o mercado, 

os locais das festas populares, em outras palavras, lugares associados à história da capoeira e 

dos indivíduos que a praticam, assim como à cultura afro-brasileira. 

 
 
ex. D 

 E meu mano 
 o que foi que tu viu lá 
 eu vi capoeira matando 
 também vi maculelê 
 capoeira 
 é jogo praticado na terra de São Salvador 
 Sou discípulo que aprende 
 e mestre que dá lição 
 na roda de capoeira 
 nunca dei um golpe em vão 
 capoeira 
 coro 
 Manoel dos Reis Machado 
 ele é fenomenal 
 ele é o Mestre Bimba 
 criador da regional 
 capoeira 
 coro 
 A capoeira é luta nossa 
 da era colonial 
 que nasceu foi na Bahia 
 Angola e Regional 
 capoeira 
 coro 
 No dia que amanheço 
 danado da minha vida 
 planto cana descascada 
 com três dias tá nascida 
 capoeira 
 coro18 
 
 Discute-se habitualmente, no âmbito da capoeira, sobre o surgimento desta prática 

esportiva ou dança guerreira. Por um lado, há quem afirme que a capoeira foi trazida 

diretamente do continente africano, outros afirmam que nasceu no Brasil. Assim, a polêmica 

se estende e a questão colocada é então: qual é a verdadeira capoeira, a mais pura e 

                                                           
18 Coletânea inédita, ver nota 1. 
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tradicional? Salienta-se, no exemplo acima, que a capoeira, tanto o estilo considerado mais 

tradicional chamado Angola quanto a Capoeira Regional do Mestre Bimba, surgiram na Bahia 

e, por conseguinte, no Brasil e não na África. Partindo desta base, é comum retratar a capoeira 

na sua qualidade de arma mortal, inicialmente praticada pelos negros. Com efeito, a cana e o 

canavial faziam parte da vida de muitos escravos no Brasil. 

 Quanto ao maculelê, presente às vezes nos textos, é uma dança dramática que proliferou 

na cidade de Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo Baiano. Atualmente, o maculelê 

pode fazer parte das apresentações de capoeira: realiza-se a dança acompanhada de louvações 

e cantigas de maculelê, com participação do coro e acompanhamento de atabaques em ritmo 

lento chamado ijexá (Biancardi et al., 1971: 3-16). 

 Observamos ainda, que se manifesta admiração pelo famoso Mestre Bimba e se ensina 

que o fato de ser mestre formado não é equivalente à onisciência: só discípulo que aprende e 

mestre que dá lição. 

 
 
ex. E 

 Olha, eu vou contar 
 quem quiser pode ouvir 
 quem quiser diga que não, ai, lêlê 
 quem quiser diga que sim 
 agradeço a escravidão 
 quem quiser que ache asneira 
 se não fosse o escravo, ai, lêlê 
 não existia a capoeira 
 zum, zum, zum, capoeira mata um 
 coro 
 cuidado com preto velho 
 que ele pode machucar 
 no tempo da escravidão, ai lêlê 
 só jogava o pé pro ar 
 zum, zum, zum, capoeira mata um 
 coro 
 o filho do meu patrão 
 ia na escola estudar 
 e a caneta do escravo, ai lêlê 
 era no canavial 
 zum, zum, zum, capoeira mata um 
 coro (CD, Capoeira Cordão de Ouro) 
 
 Sobressai neste texto de caráter narrativo, a suposição de que esta luta, que pode 

machucar e até matar (cf. ex. 4), teria se desenvolvido entre os escravos negros. O preto velho, 

além de representar o capoeirista que se identifica com o escravo, também é o espírito de um 

escravo velho na forma religiosa brasileira chamada umbanda, resultante do sincretismo do 

candomblé, do espiritismo kardecista, do catolicismo e de outros cultos: ”they are old people, 
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the men with white beards and white hair (...), smoking a pipe, sitting or walking bent with 

the help of a cane. Their pontos cantados refer to the African land of origin (Costa Mina , 

Angola, Congo), to their trip to Brazil on slave ships, to abolition and to Princess Isabel who 

promulgated it.” (Brumana e Martínez, 1987: 132). Assim, o lugar associado com esta 

entidade é a senzala, alojamento destinado à moradia dos escravos nas fazendas ou engenhos; 

a sua atividade correspondente é a escravidão; a sua data de comemoração o dia 13 de maio 

(Brumana e Martínez, 1987: 138), data da sanção da lei Áurea, que extinguiu a escravidão no 

Brasil em 1888. 

 As últimas linhas da narração condenam a injustiça social da sociedade escravocrata: o 

escravo, em oposição ao patrão, não tinha acesso à instrução pelo fato de estar 

fundamentalmente ligado à produção, sendo a plantação de cana de açúcar (cf. ex. 4), em 

outras palavras o canavial, a sua única escola. O mundo do escravo, que funciona 

simplesmente como mão de obra, permanece social e culturalmente separado do mundo do 

senhor. 

 
 
ex. F 

 Vou dizer ao meu sinhô 
 que a manteiga derramou 
 a manteiga não é minha 
 a manteiga é de ioiô 
 coro 
 a manteiga não é minha 
 caiu na água e se molhou 
 coro (Downey, 1994: 30) 
 
 O capoeirista tende a se identificar com o escravo negro, não somente pela sua cor de 

pele, mas também através da luta contra a sua condição de vítima de opressão e 

marginalização ao longo dos séculos, assim como pelas virtudes atribuídas aos escravos e 

apreciadas no jogo.  Sinhô e sinhâ, assim como ioiô e iaiâ eram vocativos usados pelos 

escravos ao se referirem ao senhor. Marroquim declara que ”Yoyó e Yayá deturpação africana 

de sinhô e sinhâ, hoje já são apelidos familiares. Só conservam reminiscencia [sic] do 

tratamento respeitoso de senhôr na boca dos raros remanescentes da escravatura” (1945: 

209-10). Observamos que estes vocativos figuram em grande número de cantigas de capoeira. 

 Na época da escravidão, as relações dissimuladas e desconfiança recíproca existentes 

entre escravo e senhor resultavam na luta disfarçada: se o senhor era dono da lei, tendo força 

e poder, o escravo, por seu lado, possuía armas eficazes na medida que ele podia minar 

lentamente a autoridade do patrão (Mattoso, 1988:131). Uma das armas utilizadas para 



 35 

desorganizar a produção era, justamente, a sabotagem do trabalho que se reflete neste 

exemplo.  

 Ao discorrer sobre a alimentação no Brasil, Gilberto Freyre diz que a manteiga era um 

alimento reservado aos habitantes dos sobrados: ” ...era comum a opinião, no Brasil, de ser o 

clima quente desfavorável ao preparo da manteiga...” (1990: 286). Tratava-se, portanto, de um 

produto importado da Europa para ser consumido exclusivamente pelos senhores. Neste 

corrido, percebemos a luta escondida do escravo contra o senhor. Entendemos que ele 

derrama a manteiga de propósito (Lewis, 1992: 29), embora ele saiba que o produto não lhe 

pertence, por ser um elemento que faz parte do mundo do senhor, e que ele pode, por 

conseguinte, ser punido. O escravo mostra uma atitude de malícia, qualidade apreciada no 

jogo da capoeira. Acreditamos, por este motivo, que o texto pode-se dirigir a um jogador 

mandingueiro, que exibe sagacidade e esperteza durante o jogo que representa a luta. 

 
 
ex. G 

 Iê! 
 Igreja do Bomfim 
 Igreja do Bomfim 
 e Mercado Modelo 
 Ladeira do Pelourinho, ai, ai, ai 
 a Baixa dos Sapateiros 
 por falar em Rio Vermelho 
 e eu me lembrei do terreiro 
 Igreja de São Francisco 
 Igreja de São Francisco 
 e a Praça da Sé 
 onde ficam as baianas, ai, ai, ai 
 vendendo acarajé 
 por falar Itapõa 
 e Lagoa do Abaeté, camará...(CD, Capoeira Cordão de Ouro) 
 
 Nesta ladainha, se faz um retrato de Salvador onde aparece, entre outros lugares citados, 

a Igreja do santo mais popular da Bahia (Amado, 1982: 124). Para os negros, o Senhor do 

Bomfim vira Deus negro na tradição afro-brasileira, seu nome é Oxalá ou Oxalufã, santo do 

samba e da capoeira (Amado, 1982: 125). 

 A rampa do Mercado, no cais da Bahia, era o lugar onde chegavam os saveiros vindos 

da Ilha de Itaparica e do Recôncavo Baiano. Edison Carneiro afirma que, durante a festa da 

Conceição, o Mercado Modelo era um dos ”pontos preferidos para a vadiação dos capoeiras” 

(Carneiro, 1977:14). Acrescentamos, à respeito, que ainda hoje é possível assistir a rodas de 

capoeira na entrada do Mercado Modelo. 
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 No bairro da Sé, se situa a Ladeira do Pelourinho - e o largo onde os escravos eram 

castigados outrora - que representa o coração da vida popular baiana: ”No Pelourinho e em 

seus arredores se encontra de um tudo: a escola de capoeira, as gafieiras...” (Amado, 1982: 

68). Manuel Querino afirma, ao discorrer sobre a capoeira em Salvador, que ”o bairro mais 

forte fora o da Sé; o campo da luta era o Terreiro de Jesús” (1988: 195). Assim, a Baixa dos 

Sapateiros é uma rua de comércio pobre e barato situada nesse mesmo bairro (Amado, 1982: 

78-81). Assim como a maioria dos lugares presentes neste texto, a Igreja de São Francisco 

sendo uma das mais bonitas e famosas da cidade, está no Terreiro de Jesús (Amado, 1982: 

104) e poderia se definir como atração turística. 

 O Rio Vermelho, é um bairro de Salvador, onde tem lugar em 2 de fevereiro a procissão 

de Iemanjá, a rainha do mar: ”sua grande festa, a maior de todas, a mais solene e bela...” 

(Amado, 1982: 130). 

 Por outro lado, o acarajé, uma comida baiana de origem africana, é vendido, na Praça 

da Sé e em outros lugares públicos onde se concentra a multidão, pelas baianas, mulheres 

vestidas de roupas tradicionais baianas. Itapoã, uma das praias mais famosas da cidade, era 

uma praia de pescadores e na Lagoa do Abaeté trabalhavam, antigamente, as lavadeiras, 

lavando e batendo roupa nas pedras (Amado, 1982: 77-78). As baianas, assim como os 

pescadores e as lavadeiras pertencem, evidentemente, a grupos sociais de pouco prestígio e 

relativamente marginalizados, grupos com os quais muitos capoeiristas se identificam. 

 
 
ex. H 

 Ai meu tempo faz tanto tempo 
 e o meu tempo não volta mais 
 quando os negros de Aruanda 
 cantavam todos iguais 
 coro 
 Nós somos pretos da catanga de Aruanda 
 na Conceição viemos louvar 
 Aruanda ê ê ê... Aruanda ê ê á 
 coro 
 Preto velho ficava sentado 
 no batente do velho portão 
 preto velho com sua viola 
 preto velho com seu violão 
 coro 
 Lá na festa da Conceição 
 todo mundo pedindo implorava 
 o menino pegava a viola 
 preto velho então cantarolava 
 coro (CD, Capoeira Cordão de Ouro) 
 



 37 

 Aruanda ou Luanda é uma cidade mencionada com freqüência, por ser um dos pontos 

de procedência dos africanos escravizados. Observa-se novamente a presença da figura do 

preto velho (cf. ex. 5), que pode designar tanto um escravo velho quanto o espírito dele. 

 Na época precedente à prática da capoeira dentro de academias, as rodas tinham lugar 

na rua, durante feriados e em ocasiões especiais. Os capoeiras se reuniam para exibir a sua 

arte aos domingos, dias de santos e nas festas populares. Na audiência encontravam-se 

homens, mulheres, crianças, brancos e negros, as rodas começavam à tarde e terminavam à 

noite (Barbosa, 1988: 82). 

 Menciona-se, neste texto, a Conceição, que inicia o ciclo das festas populares na cidade 

de Salvador, das quais os capoeiristas participavam, que se sucedem pelo verão, desde a 

Conceição da Praia em 8 de dezembro até o carnaval. A festa da Conceição, ”cujo local de 

preferência era a Rampa do Mercado e adjacências...” (Rego, 1968: 37) (cf. ex. 7), era uma das 

festas mais freqüentadas pelos capoeiristas. Amado concorda, descrevendo a festa da 

Conceição da Praia com estas palavras: ”Esta festa é a preferida dos capoeiristas que se 

espalham, em torno da Igreja e do Mercado, em demonstrações de qualidade e competência, 

exercitando-se na vista da multidão, acompanhados pela música dos berimbaus e dos 

chocalhos” (1982: 120). Finalmente, Bira Almeida, mestre contemporâneo proveniente de 

Salvador, afirma ter entrado em contato com a capoeira durante a festa da Conceição 

(Almeida, 1986: 111). 

 Visto que um dos berimbaus utilizados leva o nome de viola, consideramos a 

possibilidade de esta cantiga se dirigir à pessoa que está tocando esse instrumento. 

 
 
ex. I 

 Luanda ê pandeiro 
 Ô, Luanda é Pará 
 Oi Tereza samba deitada 
 Ô, Idalina samba de pé 
 Ô, lá no cais da Bahia 
 Na roda de capoeira 
 Não tem lelê  
 Não tem lá 
 Não tem lelê 
 Nem lalá 
 Ô, laê, laê, lá 
 Ô, lelê 
 Ô, laê, laê, la 
 coro (Downey, 1994: 29) 
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 Luanda e Salvador aparecem novamente num mesmo texto (cf. ex. 8). O cais da Bahia 

era um lugar onde os capoeiristas costumavam se encontrar. Ao descrever o cais de Salvador, 

Jorge Amado se expressa da seguinte maneira: ”Velhos estivadores ainda relembram a saga 

das grandes greves quando figuras de doqueiros e capoeiristas ficaram lendárias” (1982: 88). 

Reuniam-se no cais os marginalizados e oprimidos: malandros, boêmios, meninos de rua, 

prostitutas, trabalhadores, e as rodas surgiam espontaneamente. 

 Percebemos a presença do pandeiro, um dos instrumentos que acompanham o jogo. 

Observamos igualmente que esta cantiga, ao mencionar personagens de sexo feminino, pode 

indicar a presença de mulheres na roda. 
 
 

ex. J 

 Eu não sou daqui 
 Marinheiro sou 
 eu não tenho amor 
 coro 
 eu sou da Bahia 
 coro 
 de São Salvador 
 coro 
 Ô marinheiro, marinheiro 
 coro 
 quem te ensinou a nadar 
 coro 
 ô foi o tombo do navio 
 coro 
 ô foi o balanço do mar 
 coro 
 ô lá vem, lá vem 
 coro 
 ele vem faceiro 
 coro 
 todo de branco 
 coro 
 com seu bonezinho 
 coro (CD, Capoeira Cordão de Ouro) 
 
 Os marinheiros vestem de branco, cor habitual das vestimentas dos capoeiristas. Essa 

cor, igualmente típica das vestimentas usadas durante os rituais do candomblé, permite 

observar se um jogador tem sido derrubado, já que se for o caso as marcas de sujeira na roupa 

revelam a queda. Segundo a tradição oral, os escravos faziam as suas vestimentas de algodão 

branco (Lewis, 1992: 40), e mais tarde, quando os capoeiristas se encontravam aos domingos 

e dias feriados, voltando da missa ou do terreiro de candomblé, a aparência era importante e 

eles vestiam as suas melhores roupas, de preferência brancas. Verificamos que, no Museu 
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Afro-Brasileiro de Salvador, um terno branco pertencente ao famoso Mestre Pastinha faz 

parte da exibição permanente. 

 A presença do negro e, em conseqüência, do capoeirista nas cidades portuárias pode se 

explicar pelo fato dos navios negreiros chegarem nessas cidades. Uma vez libertos, os negros 

se viram obrigados a procurar novos meios de subsistência nesses mesmos centros urbanos. É 

provável que eles tenham passado a ser os marinheiros, saveiros, pescadores e estivadores 

que se encontravam no cais e que aparecem nos textos das cantigas: Lewis (1992: 53-54) 

explica que muitos capoeiristas trabalhavam justamente nessas áreas. Por outro lado, há certa 

analogia entre o balanço do mar e o balanço observado na movimentação dos jogadores, que 

segue o ritmo da música (Lewis, 1992: 97). 

 

 

5.2.2 O mar 

 

O mar é uma palavra-tema usual nas cantigas de capoeira (cf. ex. 10): 

 
ex. K 

 A canoa virou marinheiro 
 Ê no fundo do mar tem dinheiro 
 coro 
 Mas no fundo do mar tem dinheiro 
 coro (Downey, 1994: 30) 
 
 A lenda da mãe d’agua conta, em relação ao fundo do mar e dos rios, que lá vive a mãe 

d’água, uma entidade que exerce influência direta nos atos da vida cotidiana (Querino, 1988: 

41-3). Quem precisa de algum favor da mãe d’agua se dirige à praia e implora os benefícios 

dela. Consideramos que esta crença popular, por estar ligada à cultura afro-brasileira e por 

fazer parte do dia a dia dos marinheiros, saveiros e pescadores, pode estar por trás deste 

corrido. 

 O dinheiro no fundo do mar existe na medida que a mãe d’água o concede. Assim, a 

virada da canoa pode simbolizar uma queda ou tropeção na roda. A canoa que vira, implica 

um prejuízo para o seu dono, assim como a queda do capoeirista causa diminuição do seu 

prestígio. Há motivos para crer que se no fundo do mar tem dinheiro para compensar a perda 

do canoeiro, também o capoeirista terá, por analogia, outra chance de mostrar a sua destreza e 

recuperar a sua boa reputação perante o público. 
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ex. L 

 Iê, viva meu Deus 
 coro: Iê, viva meu Deus, camará 
 Iê, vamos embora 
 coro: Iê, vamos embora, camará 
 Iê, pela barra fora 
 coro: Iê, pela barra fora, camará (CD, Capoeira Senzala de Santos) 
 
 Os versos da chula indicam, a aproximação do momento de sair na roda. Outra metáfora 

marítima: sair pela barra fora significa sair no mar alto ou, por analogia, na roda, que é o 

centro dos acontecimentos e que pode ser um lugar perigoso. 

 Observamos, igualmente, que todos os versos do refrão da chula se fecham com o 

vocábulo camará, que evoca um sentimento de solidariedade entre todos os participantes. 

Sendo assim, o jogo tem como ponto de partida a camaradagem e evolui, tornando-se violento 

e competitivo a partir do momento que a chula acaba e os jogadores saem na roda e se 

transformam em inimigos. 

 

 

5.2.3 Conflitos com as autoridades 

 

As cantigas de caráter genérico também podem ser narrações de conflitos com as autoridades, 

muito comuns nos centros urbanos onde se concentravam os capoeiristas. 

 
ex. M 

 Iê! 
 Tava em casa 
 sem pensar nem maginar 
 delegado no momento 
 já mandou foi me intimar 
 é verdade meu colega 
 com toda diplomacia 
 prendero o capoeira 
 dentro da delegacia 
 para dar depoimento 
 daquilo que num sabia 
 Iê! (Das Areias, 1984) 
 

 Esta ladainha do Mestre Caiçara, faz referência aos anos de perseguição, quando a 

polícia reprimia a prática da capoeira, proibida segundo a lei. O texto expressa um 

sentimento, por parte do capoeirista, de ser tratado com injustiça. Na época em que os 

capoeiristas se organizavam em bandos, o sentimento de irmandade e o espírito de grupo 
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eram enormes. Deste modo, quando um capoeirista filiado a uma malta, por causa de 

envolvimento em conflitos de capoeiragem sofria castigos injustos em propriedades rurais, se 

designava um vingador. A organização do grupo de capoeira ”assumia um caráter de 

sociedade defensiva, em que os escravos se fortificavam contra a opressão dos senhores” 

(Alvarenga, 1950: 244). A resistência às autoridades é um tema de alta consideração na 

tradição oral da capoeira, os exemplos são muitos, começando pelos toques de berimbau 

cavalaria e aviso, acima citados, que teriam servido para advertir os capoeiristas da 

aproximação das forças policiais. 

 

 

5.2.4 Religião 

 

Alguns textos revelam o lado espiritual da tradição da capoeira. Embora não exista nada de 

religioso na capoeira em si, a religiosidade se mostra por vias indiretas. Eis uma ladainha do 

Mestre Jõao Grande, discípulo de Mestre Pastinha: 

 
ex. N 

 Iê! 
 Quando eu chego no terreiro 
 quando eu chego no terreiro 
 trato logo de louvar 
 louvo a Deus primeiramente 
 louvo meu pai Oxalá 
 também louvo o pai Xangô 
 e a rainha do mar 
 peço licença a Deus de Angola 
 me dê o salão prêu vadiá, camará... (Downey, 1994: 19) 
 
 Entre todas as instituições africanas mantidas na América, as que melhor se 

conservaram no Brasil foram as práticas religiosas dos escravos (Rodrigues, 1976: 214). 

Muitos velhos mestres de capoeira eram iniciados nesta religião e há muitos exemplos de 

referências, nas cantigas de capoeira, a entidades do candomblé. Mestre Bimba, ogã 19 e 

alabê 20 , casado com uma mãe-de-santo 21 , costumava organizar rodas no terreiro de 

candomblé da sua casa (Almeida, 1986: 125-29). Acima, no exemplo 1, podemos observar 

                                                           
19 Ogã: ”Protetor civil do candomblé, escolhido pelos orixás e confirmado por meio de festa pública, com a 
função de prestigiar e fornecer dinheiro para as festas sagradas.” (Carneiro, 1961: 188). 
20 Alabê: ”O chefe da orquestra dos candomblés, geralmente um ogã.” (Carneiro: 1961: 178). 
21 Mãe de Santo: ”Sacerdotisa-chefe, responsável espiritual e temporal pelo candomblé e pela educação religiosa 
das filhas, diretora das festas, suprema autoridade em todas as dificuldades materiais, religiosas e morais.” 
(Carneiro, 1961: 186). 
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uma invocação dirigida a Ogum no momento que o capoeirista vai sair na roda. Ogum é o 

deus da guerra e é também Santo Antônio (Amado, 1982: 178). 

 Oxalá é o pai de todos os orixás ou santos do candomblé e, portanto, avô dos mortais, 

veste-se de branco e é identificado com o Senhor do Bomfim (cf. ex. 7); Xangô representa 

tempestades, raios, trovão e descargas elétricas, se identificando com São Jerônimo; Iemanjá 

é a rainha do mar e a mãe d’água (cf. ex. 11), se identifica com Nossa Senhora da Conceição 

(Carneiro, 1961: 81). 

 Já mencionamos, na descrição da situação comunicativa certos procedimentos, 

realizados pelos capoeiristas antes de sair na roda, que fazem parte dos rituais do candomblé. 

Através desta ladainha o mestre mostra respeito e pede licença e proteção aos santos para 

vadiar, ou seja, jogar capoeira. 

 
 
ex. O 

 O Santa Bárbara que relampuê 
 O Santa Bárbara que relampuá 
 coro 
 que relampuê, que relampuá 
 coro (CD, Capoeira Angola from Salvador) 
 
 
 No candomblé Santa Bárbara é sincretizada com Iansã, a deusa do vento, tempestades e 

raios (Carneiro, 1961: 81). A festa de Santa Bárbara tem lugar no dia quatro de dezembro, no 

mercado situado na Baixa dos Sapateiros (cf. ex. 7), com ”muita cachaça , um grande torneio 

de capoeira” (Amado, 1982: 120). O relâmpago poderia ser, no contexto do jogo, uma 

indicação de que o jogo mudou ou deve mudar, se tornando violento como a descarga elétrica 

que produz o relâmpago e os movimentos corporais terem a rapidez do relâmpago. 

 
ex. P 

 E a cobra me morde 
 Ôi sinhô São Bento 
 mas a cobra é danada 
 coro 
 ela é venenosa 
 coro 
 mas que cobra valente 
 coro 
 mas cuidado com a cobra  
 coro 
 e a cobra me morde 
 coro (Downey, 1994: 18) 
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ex. Q 

 Valha-me Deus senhor São Bento 
 Ai meu Deus, vou jogar meu Barravento 
 coro 
 buraco véio tem cobra dentro 
 coro 
 essa é minha opinião 
 coro 
 ê, quando você cê cobra assanhada 
 coro 
 e a cobra assanhada morde 
 coro 
 vou jogar meu Barravento 
 coro (Downey, 1994: 21) 
 
 Estes corridos são louvações dirigidas a São Bento, que segundo a crença popular 

divulgada no Brasil, oferece proteção contra mordeduras de cobra. No candomblé ele é 

representado por Omolu, ”o médico dos negros” (Carneiro, 1961: 80). Nos exemplos citados, 

as invocações a São Bento são de caráter preventivo, visto que a cobra representa um 

capoeirista temível. Édison Carneiro afirma a presença, nos candomblés de caboclo, de 

”cânticos semelhantes a estes, em homenagem ao Santo da Cobra” (1977: 12). Os orixás 

nagôs misturados com voduns jêjes, e igualmente influenciados pelos negros de Angola, 

como o Santo da Cobra ou Cobra Cauã, são identificados com São Bento (Carneiro, 1961: 

88). 

 As cantigas fazem igualmente alusão ao jogo e às qualidades dos jogadores: o 

Barravento é um toque para jogo rápido, e o ataque do capoeirista deve ser como o da 

serpente ”like a snake with a quick draw, sharp bite, and an even faster withdraw.” (Almeida, 

1986: 158). Segundo a tradição oral, os escravos imitavam os movimentos dos animais ao 

inventar novos golpes, e vários movimentos levam nomes relacionados ao mundo animal, por 

exemplo macaco e rabo-de-arraia. No verso buraco véio tem cobra dentro, utiliza-se a 

linguagem figurada ao se referir a um jogador que, embora seja idoso, é temido pela sua 

malícia. 
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ex. R 

 Ai, ai, ai, ai 
 São Bento me chama 
 coro (Downey, 1994: 19) 
 
 
 Neste exemplo, São Bento representa toques de berimbau São Bento Grande e São 

Bento pequeno. O toque, ou a música chama o capoeirista para a roda de capoeira. 

 
 
ex. S 

 Santa Maria, Mãe de Deus 
 Eu cheguei na igreja e me confessei 
 coro (Downey, 1994: 21) 
 
 Este texto mostra que embora seja freqüente a presença de divindades associadas ao 

culto dos orixás, o catolicismo não é excluído, as duas religiões fazem parte do quotidiano. 

 

 

5.2.5 Glorificação de capoeiristas e outras personagens 

 

Muitos textos de caráter narrativo exprimem a glorificação da memória dos heróis como 

Zumbi, Besouro Mangangá, Lampião, Bimba, Pastinha etc. Os nomes e as histórias dos 

grandes capoeiristas e outros heróis foram conservados pela tradição oral e pela admiração 

popular. O capoeirista se identifica facilmente com estas personagens que se destacaram pela 

sua oposição à repressão das autoridades ou por ter dedicado a sua vida à capoeira. 
 

ex. T 

 Iê! 
 Quando eu morrer, disse Besouro 
 não quero choro nem vela 
 quero um berimbau tocando 
 na porta do cemitério 
 com uma fita amarela 
 oi iaiá, gravado com o nome dela 
 ainda depois de morto 
 Besouro Cordão de Ouro 
 como é meu nome 
 é Besouro 
 como é que eu me chamo 
 coro 
 Cordão de Ouro 
 coro (Downey, 1994: 34) 
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ex. U 

 Besôro ante de morrê 
 abriu a bôca e falô 
 meu filho não apanhe 
 que seu pai nunca apanhô 
 na roda de capoêra 
 foi um grande professô (Rego, 1968: 123) 
 

ex. V 

 Certo dia numa roda 
 um moleque me chamou pra jogar 
 e eu que sou desconfiado 
 fiquei lá do lado a reparar 
 o que estava escrito na camisa 
 era o tal de Besouro Mangangá 
 ê, ê, ê, á, era o tal de Besouro Mangangá 
 o que estava escrito na camisa 
 coro (CD, Capoeira Cordão de Ouro) 
 

 ”O célebre Besouro, de cuja fama ainda hoje se encontram os rastros no Recôncavo” 

(Amado, 1982: 349), representa o ideal do mestre perfeito, valentão e mandingueiro. Diz a 

lenda que era um capoeirista natural de Santo Amaro da Purificação que foi preparado desde 

pequeno, tendo o corpo fechado (cf. ex. 1). O seu verdadeiro nome era Manuel Henrique, e se 

apelidava também Cordão de Ouro. O nome de Besouro Mangangá se deve a crença de que 

ele, quando cercado por muitos e na iminência da morte, se transfigurava em um besouro, 

alcançando vôo diante dos adversários aturdidos (Da Silva, 1979: 45-6). Assim, ele aparece 

de repente: certo dia numa roda o narrador percebeu que Besouro estava lá. 

 Ele teria sido iniciado na arte da capoeiragem por um africano chamado Alípio, para se 

tornar ele mesmo um grande professô. Nessa terra de senhores enriquecidos pela constante 

exploração dos trabalhadores do eito, Besouro, capoeira destemido, vingou os seus colegas 

pegando o senhor de engenho no cavanhaque, exigindo o seu salário no dia do pagamento e 

libertando os companheiros injustamente presos (Rego: 263-65). 

 Besouro sempre saia triunfante dos encontros com a polícia, mas no dia da sua morte, 

forças sobrenaturais atuaram sobre ele, quebrando a mandinga22 protetora. Traído, ele foi 

morto em Maracangalha a facadas, com uma faca de ticum, que não deixa a ferida cicatrizar 

(De Menezes, s.d.: 33; Almeida, 1986:122). Concordamos com Lewis (1992: 169) em que 

esta personagem representa a luta de uma classe contra um sistema injusto, que só conseguiu 

acabar com o herói inigualável por meio da traição. 

                                                           
22 Mandinga: ”Feitiço, bruxaria, despacho, mal olhado.” (Larousse Cultural, 1992: 713). 
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 Acrescentamos respeito à primeira cantiga sobre esta personagem, que é comum os 

capoeiristas participarem do enterro dos seus colegas e tocarem nessa ocasião o toque de Iúna 

no berimbau; Besouro também quer um berimbau tocando na porta do cemitério. 

 
 
ex. W 

 Ôi sim, sim, sim 
 ôi, não, não, não 
 coro 
 Mas hoje tem amanhã não 
 Mas hoje tem amanhã não 
 coro 
 Mas hoje tem amanhã não 
 Olhe a pisada de Lampião 
 coro 
 Olhe a pisada de Lampião 
 Olhe a pisada de Lampião 
 coro (Downey, 1994: 20) 
 
 Neste corrido o herói é um famoso cangaceiro do Nordeste do Brasil, o Capitão 

Virgulino Ferreira da Silva, apelidado Lampião. Ele nasceu em Pernambuco em 1898, e foi 

morto a tiro de fuzil em 1938, em Sergipe. Segundo a áurea de invencibilidade imputada à 

personagem de Lampião pelo sertanejo nordestino, ele possuía a força fabulosa de feitiçaria, 

voava, tinha dom de invisibilidade e se transportava muito rápido a regiões distantíssimas. 

Lampião representou um protesto contra a injustiça e o abandono do sertão. Os sertanejos 

sofriam de fome, seca e falta de estradas e Lampião institucionalizou o cangaceiro, que assim 

como o capoeirista, era perseguido pelas autoridades e marginalizado pela sociedade 

(Chandler, 1978).  

 Além disso, o jeito de homem feroz atribuído a Lampião, Corisco23 (cf. ex. 1) e aos 

cangaceiros em geral, combina com a imagem dos heróis da capoeira. Por isso, o capoeirista 

se identifica com Lampião e outros cangaços, já que no jogo se apreciam todas as qualidades 

atribuídas ao cangaceiro e por eles terem a experiência comum da perseguição policial (cf. ex. 

13). 

 
 
ex. X 

 Iê! 
 A história nos engana 
 diz tudo pelo contrário 
 até diz a abolição 
 aconteceu no mês de maio 
                                                           
23 Corisco: ”Célebre lugar-tenente de Lampião” (Amado, 1982: 232). 
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 a prova dessa mentira 
 é que da miséria eu não saio 
 viva 20 de novembro 
 momento pra se lembrar 
 não vejo em 13 de maio 
 nada pra comemorar 
 muitos tempos se passaram 
 e o negro sempre a lutar 
 Zumbi é nosso héroi 
 Zumbi é nosso héroi, colega velho 
 do Palmares foi senhor 
 pela causa do homem negro 
 foi ele quem mais lutou 
 apesar de toda luta, colega velho 
 o negro não se libertou, camarada! (CD, Capoeira Angola from Salvador) 
 
 Zumbi foi rei do Quilombo dos Palmares, que resistiu, durante mais de cinqüenta anos, 

à repressão do governo e de todos aqueles que não queriam a liberdade dos negros no Brasil. 

Ainda hoje continua a luta contra a discriminação racial e Zumbi dos Palmares representa 

essa luta dos afro-descendentes pelos seus direitos. 

 A ladainha de Mestre Moraes é em homenagem a Zumbi: ”O legendário Zumbi, encarna 

a resistência negra” (Mattoso, 1988: 160), rebeliões coletivas, quilombos e insurreições. Em 

vez de se celebrar o dia 13 de maio, data em que a Princesa Isabel sancionou a abolição da 

escravidão - que segundo o autor da ladainha ainda continua existindo pelo fato de a maioria 

das pessoas de cor, no Brasil, viverem na miséria – devia ser comemorado o dia 20 de 

novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, data em que, em 1695, as autoridades 

coloniais capturaram e mataram Zumbi, símbolo da luta dos oprimidos: ”Africanos, indígenas, 

brancos, irmanados na luta contra a opressão, formavam um grupo em luta pela liberdade.” 

(Funari, 1995: 10-11). Assim como mudou a forma repressiva que ameaça os direitos do 

negro na sociedade, deve-se procurar uma nova maneira de lutar pela emancipação total do 

negro. 

 
 
ex. Y 

 Iê! 
 Tamanho não é documento 
 Isso eu vou lhe provar 
 meu mestre bateu de sola 
 num crioulo de assombrar 
 apesar de muito baixo, colega véio 
 nunca levou prejuízo 
 ele disse pro diabo 
 de ajuda não preciso 
 essa peleja se deu 
 na ladeira da Lapinha 
 entre o diabo malvado 
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 e o meu mestre Pastinha 
 essa história meu colega 
 ele quem contou pra mim 
 no lugar que eles brigaram, colega véio 
 nunca mais nasceu capim, camarada! (CD, Capoeira Angola from Salvador) 
 
 A ladainha do Mestre Moraes é dedicada a Vicente Ferreira Pastinha, nascido em 1898 

(Rego, 1968: 270-5). Conta-se que aprendeu a capoeira com um mestre africano chamado 

Benedito. Sabemos que Pastinha abriu a sua academia de Capoeira Angola no Largo do 

Pelourinho pouco tempo depois de Bimba ter aberto a dele, mas foi desalojado da escola em 

1973 pelo governo do estado da Bahia, que tomou o prédio para restaurar o espaço. Uma vez 

efetuada a restauração, o prédio não foi devolvido ao mestre que morreu na miséria em 1981. 

Ele é considerado o maior defensor das tradições da capoeira Angola: ”é o primeiro em sua 

arte; guarda a grande tradição e a transmite” (Amado, 1982: 274). Diz-se que era um 

verdadeiro mestre da sua arte e uma pessoa inteligente, um exemplo para aqueles que 

acreditam que ser mestre é simplesmente ser valente. 

 Começando a cantiga com o ditado tamanho não é documento, ensina-se através do 

texto que tamanho e força não são qualidades essenciais para um capoeirista, valendo apenas 

inteligência e habilidade: a manha do jogador. São muitas as cantigas que, como esta, 

compreendem narrações de encontros e lutas com pessoas possuídas ou com o próprio diabo. 

Finalmente verificamos que a Lapinha é uma rua na cidade de Salvador (Amado, 1982: 66). 

ex. Z 

 Ê, capoeira tu quer me matar 
 ê, capoeira joga lá que eu jogo cá 
 coro 
 já joguei com Mestre Bimba, já lutei com Lampião 
 já joguei com seu Besouro, e também com Riachão 
 coro 
 Aprendi a capoeira  Angola e a Regional 
 e depois vim prá São Paulo prá poder ensinar 
 coro (CD, Capoeira Cordão de Ouro) 
 
 Este texto apresenta um enaltecimento do Mestre Bimba (cf. ex. 4), Manoel dos Reis 

Machado, nascido em Salvador, em 1900. O seu pai era campeão de batuque24 e o seu mestre 

de capoeira foi Bentinho, um africano (Rego, 1968: 268). Mestre Bimba aprendeu e ensinou 

durante muitos anos a capoeira chamada Capoeira de Angola, para depois inventar o estilo 

Regional ao qual ele adaptou novos golpes (Almeida 1986: 111-123). Em 1932, Bimba 

fundou a primeira academia de Capoeira Regional Baiana e se destacou pela sua habilidade 

                                                           
24 Batuque: ”Dança de origem africana acompanhada de instrumentos de percussão; batucada.” (Larousse 
Cultural, 1992: 130). 
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como lutador na roda de capoeira. A partir da data da sua morte em 1974, tem surgido muitas 

cantigas nas rodas de capoeira, que têm como tema a irreparável perda provocada pela sua 

morte no âmbito das tradições da capoeira. Embora Mestre Bimba pertença à escola do estilo 

de Capoeira Regional, ele aparece em várias cantigas junto com mestres famosos da 

Capoeira Angola. Neste caso ele figura junto a personagens que incorporam a valentia e a 

invencibilidade. O fato de Bimba aparecer no mesmo texto que os lendários capoeiristas é por 

si só um enaltecimento. 

 Riachão, aparece em várias cantigas pois é, segundo Rego (1968: 205), um cantador, ou 

seja, um cantor popular que narra histórias de cordel ou improvisa versos ao som da viola. Em 

Lewis (1992: 172), Riachão aparece como cantador e capoeirista famoso. 

 O narrador é um capoeirista com experiência, um velho mestre que jogou com vários 

dos grandes capoeiristas e coincide com o famoso Mestre Suassuna (cf. ex. 1), que deixou a 

Bahia, sua terra natal, e foi para a cidade de São Paulo, onde ensina capoeira e dirige o grupo 

de capoeira Cordão de Ouro (Almeida, 1986: 180 et passim; Lewis, 1992: 212). 

 Este corrido pode ser uma tentativa pela parte do mestre da roda de aconselhar um jogo 

mais tranqüilo, sem violência excessiva: joga lá que eu jogo cá. 

 

 

5.2.6 Comportamento de mestres e discípulos 

 

As regras não escritas para o comportamento de mestres e discípulos se manifestam através de 

alguns textos: 

ex. AA 

 Iê! 
 Menino quem foi seu mestre, ôi iaiá 
 meu mestre foi Salomão 
 andava de pé prá cima, ai meu Deus 
 com a cabeça no chão 
 a ele devo saber 
 saúde e obrigação 
 sou discípulo que aprendo, oi iaiá 
 sou mestre que dou lição 
 o segredo de São Cosme 
 quem sabe é São Damião 
 camará... (Downey, 1994: 33) 
 
 Esta ladainha ensina que todo mestre é por sua vez discípulo (cf. ex. 4), um eterno 

discípulo que continua aprendendo os segredos da arte da capoeiragem, que só vêm com os 

anos de prática (Da Silva, 1995: 11). Ninguém deve se sentir mestre no sentido de saber tudo, 
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pois na verdade um mestre sempre será aluno, porque sempre resta algo mais para aprender. 

Aparece no texto a personagem bíblica do rei Salomão, famoso pela sua lendária sabedoria 

que representa, neste contexto, a sabedoria do mestre de capoeira. 

 Além disso, o fato de ele andar de pé prá cima com a cabeça no chão insinua agilidade. 

No jogo da capoeira a cabeça, os pés e as mãos são as únicas partes do corpo que devem tocar 

o chão: um capoeirista ágil se desloca facilmente suspenso nas mãos ou movimenta as pernas 

com a cabeça no chão. Por outro lado, o discípulo reconhece que é ao seu mestre que ele deve 

saber, saúde e obrigação. Em efeito, a figura do mestre representa um professor, um amigo e 

um ser respeitado pela sua habilidade e conhecimentos da arte e da tradição da capoeira, que 

ele transmite aos alunos. O mestre tem certos privilégios: precede no canto, marca o ritmo 

com o berimbau gunga, dirige a roda e aconselha os capoeiristas. Assim, quando há dois 

mestres jogando o aluno não deve comprar o jogo: um aluno pode tomar o lugar de outro 

aluno, mas nunca o de um mestre. Se o discípulo deve tratar o mestre com consideração, ele 

merece também o respeito do mestre, que não deve esquecer que ele ainda é um discípulo. 

 São Cosme e São Damião são santos popularíssimos na Bahia, sincretizados com os 

gêmeos Ibêje, espíritos de crianças, ”o culto aos meninos já é um costume tradicional entre a 

população pobre da Bahia, mais fora do que dentro do candomblé” (Carneiro: 1961: 86). 

Acreditamos que esta dupla, ilustra a ambigüidade da função do mestre que apresenta duas 

naturezas que se complementam: discípulo que aprende e mestre que dá lição. 

 

 

5.2.7 O berimbau 

 

Afinal deve-se mencionar que muitas cantigas evocam o valor simbólico do berimbau, 

atributo que representa a coletividade e o jogo da capoeira: 

ex. BB 

 Quem vem lá sou eu 
 quem vem lá sou eu 
 berimbau mais eu, capoeira sou eu 
 coro 
 eu venho de longe, venho da Bahia 
 jogo capoeira de noite e de dia 
 coro (Downey, 1994: 37) 

ex. CC 

 Oi sou eu sou eu 
 quem vem lá 
 Oi sou eu capoeira 
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 coro 
 tocando berimbau 
 coro 
 levantando a poeira 
 coro (Downey, 1994: 36) 
 
 Os textos acima podem se dirigir a um capoeirista que acaba de sair na roda, ou a um 

indivíduo que entra no local da performance. 
 
 

ex. DD 

 Iê! 
 Eu vou ler o bê-a-bá 
 bê-a-bá do berimbau 
 a cabaça e o caxixi 
 Colega véi, e um pedaço de pau 
 a moeda e o arame 
 colega véi, ai está um berimbau 
 berimbau é um instrumento 
 que toca numa corda só 
 toca São Bento Grande 
 colega véi, e Angola em dó maior 
 agora acabei de crer 
 Colega véi, berimbau é o maior 
 camará...(Downey, 1994: 33) 
 
 O berimbau é o símbolo da capoeira, e todo capoeirista deve dominar esse instrumento e 

aprender a fabricá-lo: procurar a madeira adequada no momento certo etc. (Almeida, 1986: 

72-4). Por isso se enumeram as partes que compõem o instrumento, o toque de Angola e de 

São Bento Grande por serem toques básicos e o fato de o berimbau estar afinado em dó maior 

(Pastinha, 1964: 44). Por último, afirma-se que o berimbau é o maior, o que está certo, já que 

é o instrumento por excelência na capoeira. 

 

 

5.3 Cantigas de caráter comentativo e alusivo 

 

Estas cantigas se referem diretamente ao evento comunicativo. Procuraremos sugerir, ao 

analisar os exemplos a seguir, situações durante as quais as cantigas se adaptam à situação 

comunicativa. As cantigas de caráter comentativo e alusivo serão analisadas tomando como 

ponto de partida as circunstâncias que motivam a sua escolha num momento dado da roda. 

Interessa-nos, portanto, o conteúdo interacional das mensagens incluídas nas cantigas 

classificadas nesta categoria. 
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5.3.1 Cantigas de orientação 

 

Algumas cantigas têm o objetivo de influenciar o jogo orientando os jogadores: 

 
ex. EE 

 Ai ai Aidê 
 joga bonito que eu quero ver 
 coro 
 joga bonito que eu quero aprender 
 coro (CD, Capoeira Angola from Salvador) 
 
 O aspecto estético do jogo é muito importante e o mestre da roda incentiva o capoeirista 

a desempenhar um jogo bonito. Ao observar o jogo dos colegas, o capoeirista aprende tanto 

quanto ele aprende através do ensino do mestre: joga bonito que eu quero aprender. 

 
 
ex. FF 

 Jogo de dentro jogo de fora 
 jogo bonito é jogo de Angola 
 coro 
 jogo bonito é o jogo de Angola 
 coro 
 jogo bonito, berimbau e viola (Downey, 1994: 33) 
 
 Evocam-se dois estilos diferentes, ou movimentações, da Capoeira de Angola - jogo de 

dentro e jogo de fora. Mas seja qual for o estilo escolhido, o jogador deve se esforçar para 

controlar os seus movimentos de maneira que o jogo seja agradável à vista e que a 

movimentação siga o ritmo do berimbau. Estes textos, de certa maneira, funcionam como 

instrumento educativo. 

 

 

5.3.2 Cantigas de desafio 

 

As cantigas de desafio, sotaque ou zombaria, servem para dirigir provocações aos jogadores 

que se encontram no interior da roda: 

 
ex. GG 

 Olha é tu qué moleque 
 moleque é tú 
 eu também sou muleque 
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 coro 
 Todo o mundo é muleque 
 coro (Downey, 1994: 34) 
 
 Chamar alguém de moleque é mostra de desprezo. Este corrido pode ser cantado quando 

um dos jogadores, que se encontram no interior da roda perde o controle sobre os seus 

sentimentos dando provas de irritação, e o jogo se torna uma briga infantil representada 

através dos versos que imitam a forma usada pelas crianças, em caso de zombaria (Lewis, 

1992: 165). Antigamente este termo se usava para pessoas com atitudes de crianças, assim 

como para designar negros e escravos (Rego, 1968: 193). 

 
 
ex. HH 

 Dá dá dá no nêgo 
 no nêgo você num dá 
 coro 
 corta as asas desse nêgo 
 prá dá força a mangangá 
 coro (Downey, 1994: 35) 
 
 Percebe-se aqui uma tentativa de provocar um jogo mais violento e malicioso. Os 

jogadores parecem ter esquecido que a capoeira representa uma luta e que eles estão na roda 

para controlar o parceiro. Observamos, no contato estabelecido dentro dos limites da roda, 

cooperação e confrontação: o arranjo musical exige cooperação enquanto o jogo 

desempenhado no interior da roda representa uma luta e implica confrontação. Essa luta - que 

segundo Lewis (1992: 188-219) pode se comparar com a luta afrontada diariamente pelos 

indivíduos marginalizados com os quais os capoeiristas tendem a se identificar - é comentada 

e incitada através das cantigas de sotaque. 

 Mangangá, além de designar o inseto conhecido como besouro, significa pessoa 

importante e poderosa (Rego, 1968: 173-74); contudo, o capoeirista não tem medo. O 

substantivo nego é ambíguo e pode se referir a um homem negro ou designar um companheiro 

(Larousse Cultural, 1992: 781). 
 
 

ex. II 

 Pega este nêgo e derruba no chão 
 este nêgo é danado este nêgo é o cão 
 coro 
 castiga este nêgo conforme a razão 
 coro (Biancardi et al., 1971: 87) 
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 Outra cantiga que insinua o fato da interação física ser bastante cooperativa. O 

capoeirista provocado é comparado com o diabo através da metáfora do cão (cf. ex. 1). 

Verificamos também a presença da cor negra como ”símbolo do desprezível, do malefício, do 

diabo” (Rego, 1968: 236). A provocação se observa igualmente no tom de advertência e na 

incitação ao castigo conforme a razão, aplicado contra os escravos ou nêgos (cf. ex. 34). 

 

5.3.3 Diálogo por meio da cantoria 

 

É possível estabelecer um diálogo através das cantigas, como é o caso nos exemplos a seguir: 

 
ex. JJ 

 Panhe esse gunga 
 me vende ou me dê 
 esse gunga não é meu 
 eu não posso vendê 
 coro (Rego, 1968: 76) 

ex. KK 

 Panhe esse gunga 
 me venda ou me dê 
 esse gunga é meu eu não dô a ninguém 
 coro 
 esse gunga é meu  
 foi meu pai qui me deu 
 coro (Rego 1968: 76) 
 
 A capoeira é uma tradição que passa de iniciado a iniciante, assim o pai ou o mestre 

oferece o berimbau, símbolo da capoeira e instrumento por excelência (cf. ex. 28-ex. 29), ao 

filho ou discípulo digno e aplicado na arte da capoeiragem. 

 Assim, quando um capoeirista está tocando o berimbau e um dos seus colegas vem 

substituí-lo, ele vai expressar a sua vontade de continuar tocando o mesmo instrumento pela 

escolha desse texto (Lewis, 1992: 170-71). A pessoa que vai trocar de posição com o músico 

deve ter certeza de que o tocador deseja parar nesse momento. Observamos que não é 

costume tirar um instrumento das mãos de outro capoeirista. 

 

 

5.3.4 Cantigas de desaprovação 

 

Quando um jogador leva um golpe e reclama, o cantador costuma entoar este corrido que 

pertence ao folclore brasileiro: 
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ex. LL 

 O menino chorou 
 Nhem, nhem, nhem 
 é porque não mamou 
 coro 
 cale a boca menino 
 coro 
 é menino chorão 
 coro (Downey, 1994: 13) 
 
 Este exemplo reflete o contraste entre malícia e camaradagem: ridiculariza o jogador a 

quem se dirige desaprovando o seu comportamento, mas pode também ser interpretado como 

destinado a consolar uma criança depois dela ter levado um golpe durante o jogo (Lewis, 

1992: 164-65). É óbvio que o vocábulo nhem representa o choro da criança (Rego, 1968: 

195). Desaprova-se a atitude do jogador já que não é costume reclamar, pelo contrário, 

deve-se atuar com malandragem e esperar a oportunidade para dar um contra-golpe 

inesperado para o parceiro. 

 

 Quando um jogador chega muito perto e utiliza as mãos, agarrando o outro que não 

aprecia o gesto (Lewis, 1992: 171), a desaprovação é manifestada na seguinte cantiga: 

 
ex. MM 

 Ó, Doralice não me pegue não 
 Não me pegue, não me agarre 
 não me pegue não 
 coro 
 Não me pegue, não me pegue 
 que eu não gosto não 
 coro 
 não me pegue ou só me pegue 
 no meu coração 
 coro (Downey, 1994: 16) 
 
 Os capoeiristas não devem tocar o parceiro. Chamar a um homem de mulher é 

considerado em insulto; o indivíduo fica em uma posição mais ridícula ainda ao ser evidente 

que ele é comparado a uma mulher que é desprezada e que está sendo mandada embora. 

 

 Quando os participantes não cantam e o mestre acha que está na hora de participar da 

roda cantando o refrão, como todos sabem que devem fazê-lo, o mestre canta: 

 
ex. NN 

 Cruz-credo, Ave Maria 
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 quanto mais eu cantava 
 ninguém respondia 
 coro 
 Essa roda é de mudo 
 E eu não sabia 
 coro 
 Quanto mais eu rezava  
 assombração aparecia 
 coro 
 Eu rezava de noite 
 e rezava de dia 
 coro (Downey, 1994: 17) 
 
 Todos os participantes, exceto os que se encontram no interior da roda devem cantar os 

versos do coro. Pela atitude do mestre da roda e pelo seu jeito de cantar este corrido os 

capoeiristas percebem logo se o mestre demonstra irritação ou se a cantiga é entoada com 

humor. Este texto demostra que os corridos não se dirigem apenas aos capoeiristas que jogam 

dentro da roda, eles comentam também o comportamento de todos os participantes. 

 

 Quando o mestre, consternado com a atitude de um aluno, deseja compartilhar a sua 

dor: 

 
ex. OO 

 Iê! 
 Vou contar minha história, oiáiá 
 com uma dor no coração 
 vou contar minha história, oiáiá 
 com uma dor no coração 
 o aluno falou de mim 
 o aluno falou de mim, oiáiá 
 com uma grande ingratidão 
 sei que tú fala de mim 
 sei que tú fala de mim, oiáiá 
 sem medir nenhum valor 
 que eu não jogo capoeira 
 que eu não jogo capoeira, oiáiá 
 que eu não sou um professor 
 mas tú vai sentir saudade 
 daquele que te ensinou 
 sei que Judas traiu Cristo 
 sei que Judas traiu Cristo, oiáiá 
 da traição não se salvou 
 se que tú fala de mim 
 sei que tú fala de mim, oiáiá 
 mas eu sei é quem eu sou (CD, Capoeira Cordão de Ouro) 
 
 Neste exemplo o mestre expressa, na ladainha, o desgosto sofrido por ter sido injuriado 

por um dos seus discípulos e desenvolve um sentimento de justiça que contribui para a 
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formação do caráter e das qualidades morais do aluno. Condena-se o comportamento do 

discípulo (cf. ex. 27), que é comparado com Judas por ter traído o seu mestre ou professor. 

 

ex. PP 

 Tô dormindo, tô sonhando 
 Estão falando mal de mim 
 coro (Downey, 1994: 19) 
 
 Este corrido encaixa no contexto da ladainha precedente e pode expressar os 

sentimentos do solista ou, talvez, se referir a uma pessoa que inspira antipatia e de quem tem 

se falado mal. 

 

 

5.3.5 Explicação das quedas 

 

 Quando um jogador cai é costume comentar o episódio pelo canto. A queda é um 

episódio chamativo, ou seja, uma situação que sempre merece um comentário: 

 
ex. QQ 

 Meu facão bateu embaixo 
 A bananeira caiu 
 meu facão bateu embaixo 
 coro 
 cai, cai bananeira 
 coro 
 caiu bananeira 
 coro (Downey, 1994: 18) 
 
 No corrido acima é comentada a queda de um capoeirista ao receber uma rasteira, golpe 

em que se puxa com o pé o tornozelo do adversário para provocar a sua queda. O facão é o pé 

que bateu embaixo, causando a queda do capoeirista representado pela bananeira. 

 
 
ex. RR 

 Pau rolou, caiu 
 lá por cima da mata e ninguém viu 
 coro 
 e ninguém viu, ninguém viu 
 coro (Downey, 1994: 27) 
 
 Neste caso, um jogador caiu e os participantes da roda, por alguma razão, não notaram. 

A palavra pau pode significar ”qualquer árvore cujo nome se desconhece” (Larousse Cultural, 
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1992: 842) e representa o jogador da mesma maneira que a bananeira oreprecsenta no 

exemplo acima. Explica-se aqui, de modo bastante cru, um acontecimento que talvez não 

tenha ficado inteiramente claro para os que assistiam a roda. 

 
 
ex. SS 

 Baraúna caiu, quanto mais eu 
 Ê, valei-me Nossa Senhora 
 coro 
 ê, mãe de Deus da Conceição 
 coro 
 Ê, me livre dessa senhora 
 coro 
 Mais isso é imagem do cão 
 coro 
 Eu vou-me embora dessa terra 
 coro 
 Ai meu Deus, porque já disse que vou 
 coro 
 mas eu não sou querido aqui 
 coro 
 E na minha terra eu sou 
 coro (Downey, 1994: 22) 
 

 Ao interpretar esta cantiga o solista pode estar insinuando que um jogador alheio ao 

grupo de capoeira foi derrubado por um jogador pertencente ao grupo. É uma advertência às 

pessoas para que ”não se envolvam onde não podem” (Rego, 1968: 253). Aparece novamente 

a metáfora do cão e a invocação à Nossa Senhora da Conceição (cf ex. 35, ex. 14). A invocação 

à Nossa Senhora e Santa Maria (cf. ex. 19) é ”a mais freqüente e mais antiga de tôdas as 

invocações, datando dos primórdios da colonização” (Rego, 1968: 244). 

 

 
ex. TT 

 Siri jogô 
 gamelêra no chão 
 jogô, jogô 
 coro (Rego, 1968: 99) 
 
 Os quatro corridos acima citados utilizam metáforas extraídas da natureza da região do 

Recôncavo Baiano para explicar o que está acontecendo na roda de capoeira. Não aparecem 

somente paisagens urbanas, utilizam-se igualmente a fauna e a flora regionais, as paisagens e 

os seres com os quais se convive. O siri, crustáceo semelhante ao caranguejo (Larousse 

Cultural, 1992: 1038), mora nas raízes da gameleira, árvore de grande porte. A metáfora 
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indica que um jogador provocou o desequilíbrio ou a queda de um parceiro de maior tamanho 

(Rego, 1968: 253): portanto o tamanho (cf. ex. 25) não implica superioridade. 

 
 
ex. UU 

 A onça morreu o mato é meu 
 o mato é meu o mato é meu 
 coro (Downey, 1994: 27) 
 
 O texto é interpretado quando um jogador cai, ou para pôr em evidência que um dos 

jogadores se apropriou do espaço. É importante, neste contexto, reparar nas qualidades 

atribuídas aos animais. O capoeirista pode, a partir dessas qualidades, se identificar com o 

animal ou, caso os atributos não concordem com a imagem do capoeirista perfeito, se 

aproveitar deles para provocar um jogador. 

 Verificamos que a onça é um animal que ocorre na África e na Ásia. No Brasil, onça é a 

”denominação comum a felídeos brasileiros de grande porte” (Larousse Cultural, 1992: 807). 

Por outro lado, na linguagem figurada, a onça pode ser uma pessoa muito valente: ”diz-se de 

pessoa valente, invencível, forte” (Larousse Cultural, 1992: 807). Além disso, o apelido de 

onça pode fazer alusão a uma pessoa muito feia, ”enfurecido, zangado, raivoso” (Larousse 

Cultural, 1992: 807), o que torna este texto ambíguo e utilizável para diferentes fins no 

contexto da roda. 

 

 

5.3.6 Indicações relativas à participação de mulheres 

 

As cantigas que mencionam mulheres quase sempre são cantadas com o objetivo de explicar a 

presença de mulheres no interior da roda: 

ex. VV 

 Sai, sai Catarina 
 saia do mar, venha ver Idalina 
 coro 
 Oi, Catarina venha ver 
 coro 
 Saia do mar, venha ver, venha ver 
 coro (CD, Capoeira Cordão de Ouro) 
 
 Verificamos novamente a presença do mar (cf. ex. 10-ex. 12). Salientamos igualmente o 

uso ambíguo do verbo sair, usado para designar o momento em que se entra no interior da 

roda e que também serve para incitar alguém a se retirar de um lugar.  
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ex. WW 

 Iê! 
 Ela tem dente de ouro 
 ela tem dente de ouro 
 ela tem dente de ouro, ora meu  
 Deus 
 fui eu quem mandei botar 
 vou jogar nela uma praga 
 prá esse dente se quebrar 
 ela de mim não se lembra, ora meu  
 Deus 
 nem dela vou me lembrar 
 menina diga seu nome 
 que eu também já digo o meu 
 eu me chamo Chita Fina 
 daquele vestido seu 
 casa de palha é palhoça 
 se eu fosse fogo eu queimava 
 toda mulher ciumenta 
 se eu fosse morte eu matava 
 camaradinho...(Downey, 1994: 17) 
 
 Define-se aqui o papel do homem na sociedade: ele trabalha e tem condições de pagar o 

tratamento do dentista e vestidos bonitos para ela; ela responde com ingratidão e ciúmes 

doentios, mostrando costumes moralmente censuráveis. Atribuem-se, de boa vontade, defeitos 

às personagens femininas que figuram nas cantigas e, por conseguinte, é usual provocar um 

homem chamando-o de mulher (cf. ex. 39).  

 A figura da mulher ciumenta é observada com freqüência nas cantigas de capoeira e os 

capoeiristas tem fama de serem mulherengos (Lewis, 1992: 173). Acreditamos que nas 

sociedades patriarcais, como a brasileira, a forma de organização social implica o domínio 

político, econômico e religioso do homem, que tem o papel dominante na família, com 

relação à mulher. Ele ganha prestígio exibindo a sua força e tendo muitas aventuras amorosas 

com mulheres, fatos que dão provas da sua virilidade. Esta ladainha pode ser escolhida para 

fazer alusão à participação de mulheres na roda ou para confirmar os valores citados, em 

relação ao comportamento do homem e da mulher em geral. 

 A chita era um tecido ordinário, acessível às pessoas sem condições econômicas (Rego, 

1968: 258-59) e indica que se trata de pessoas de baixo nível social. A superstição é também 

um tema habitual, aqui presente na ameaça de jogar uma praga na moça, desejando que ela 

sofra. 
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ex. XX 

 Adão, Adão 
 ôi cadê Salomé, Adão 
 ôi cadê Salomé Adão 
 mas Salomé foi passeá 
 coro 
 ôi, cadê Salomé coro 
 ôi cadê Salomé coro 
 ôi foi pra Ilha de Maré (Rego, 1968: 104) 
 
 Quando uma mulher está jogando com um homem, além de revelar o sexo dos 

jogadores, esta cantiga menciona mais um lugar do Recôncavo Baiano, a Ilha de Maré. 

Mestre Bimba, em certa ocasião disse: ”os negros sim, eram de Angola, mas a capoeira é de 

Cachoeira, de Santo Amaro e Ilha de Maré” (Rego, 1968: 270). 

 A capoeira é sobretudo praticada por homens, se bem que nas academias atuais quase 

sempre exista uma representação feminina. Quando uma mulher sai na roda existem várias 

músicas adequadas entre as quais o mestre da roda pode escolher livremente para insinuar a 

sua presença. Neste caso, é evidente que Adão e Salomé representam os dois jogadores que se 

encontram na roda, um homem e uma mulher. 

ex. YY 

 Leva morena me leva 
 me leva pra seu bangalô 
 leva morena me leva 
 que hoje tá frio amanhã tá calor 
 coro 
 leva morena me leva 
 me leva me leva que eu sou seu amor 
 coro 
 leva morena me leva 
 que hoje eu sou pobre amanhã sou doutor 
 coro  
 leva morena me leva 
 que eu sou teu pretinho escurinho da cor 
 coro 
 leva morena me leva 
 que lá eu te faço um verso de amor 
 coro 
 leva morena me leva 
 que eu sou seu jasmin e você é minha flôr 
 coro 
 leva morena me leva 
 que eu sou capoeira lá de Salvador 
 coro 
 leva morena me leva 
 que eu sou capoeira inda sou pescador 
 coro 
 leva morena me leva 
 me leva me leva me leva que eu vou 
 coro 
 leva morena me leva 
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 me leva pra baixo do seu cobertor 
 coro 
 leva morena me leva 
 me leva me leva pra fazer amor25 
 
 
 Observamos que as mulheres não parecem participar do conjunto de heróis da capoeira. 

Quando muito, elas são admiradas pela sua beleza, mas não se destacam, nestes textos, pela 

sua destreza no jogo de capoeira. Consideramos, porém, que hoje em dia é a comicidade que 

sobressai nas cantigas que fazem referências sexuais durante a roda, porque ninguém 

demonstra levar o assunto muito a sério. Finalmente, notamos que o capoeirista que se 

empenha em seduzir a moça é, como em muitas das cantigas acima analisadas, negro e 

pescador. 

                                                           
25 Coletânea inédita, ver nota 1. 
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5.3.7 Cantigas de cortesia 

 

Quando a roda vai acabar e os participantes se despedem (Lewis, 1992: 120): 
 
ex. ZZ 

 Eu já vou-me embora 
 eu já vou beleza 
 coro26 

ex. AAA 

 Adeus, adeus 
 boa viagem 
 eu  vou m’bora 
 coro 
 eu vou com Deus 
 coro 
 e Nossa Senhora 
 coro 
 Adeus 
 coro (Downey, 1994: 24) 
 
 O respeito recíproco e a solidariedade são conceitos básicos no âmbito da capoeira. O 

capoeirista cumprimenta o parceiro ao sair na roda (cf. ex. 3) e se despede, agradecendo a 

presença da assistência quando a roda está acabando, mostrando boas maneiras. 

                                                           
26 Coletada, em Estocolmo, pela autora deste trabalho, durante a participação na roda de capoeira do Grupo Sol 
da Meia Noite. 
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6. CONCLUSÕES 

 

Voltando aos fatos acima expostos e dando ênfase às questões sugeridas, podemos concluir 

que ao definir as características dos três tipos de cantigas que ocorrem na roda de capoeira, 

constatamos que o texto em si é o elemento de maior importância nas ladainhas e nas chulas, 

enquanto o contexto é o fator essencial durante os corridos. Assim, os textos das primeiras 

têm mais limitações no sentido sintagmático e estrutural. As mensagens transmitem 

claramente os valores da capoeira, narrando toda uma epopéia do passado dos ancestrais, 

salientando conflitos sociais, reportando-se ao contexto sócio-cultural dos afro-brasileiros e 

evidenciando as suas lutas por liberdade, dignidade e cidadania. Encontra-se menos 

ambigüidade que nas alusões que caracterizam os corridos, já que ladainhas e chulas 

enquadram o jogo a partir de uma perspectiva global: embora se trate de uma interação 

específica, ela se situa no futuro e, resultando impossível comentar a ação antes de ela ter 

começado, o contexto tem menos importância. Quanto aos aspectos poético e filosófico das 

mensagens, eles não consistem apenas na presença de rimas bonitas, ou verdades absolutas: 

percebe-se uma tentativa de expressar, simplesmente, em uma palavra ou em uma frase, as 

verdades dos sentimentos do capoeirista, em relação tanto à realidade quanto ao imaginário da 

sua existência. 

 Verificamos que o conteúdo temático das mensagens dos textos agrupados dentro da 

categoria das cantigas de caráter genérico motiva a escolha dessas cantigas durante a 

performance ao revelar múltiplos aspectos da capoiragem. Em síntese, podemos dizer que é 

possível destacar, nessas cantigas, mensagens caracterizadas pelo seu conteúdo temático, 

adaptado ao contexto sócio-cultural da roda: a identidade, o mar, os conflitos com as 

autoridades, a religião, a glorificação de capoeiristas e outras personagens, o comportamento 

de mestres e discípulos e o berimbau. 

 Podemos também concluir, que o conteúdo interacional das mensagens das cantigas 

comentativas e alusivas se distingue do das cantigas genéricas ao aludir diretamente à 

situação comunicativa, fornecendo comentários ou reações aos acontecimentos observados: 

cantigas de orientação, cantigas de desafio, diálogo por meio da cantoria, cantigas de 

desaprovação, explicação de quedas, indicações relativas à participação de mulheres e 

cantigas de cortesia. 

 No entanto, não é possível declarar com precisão o momento exato de execução de 

todas as cantigas que fazem parte do repertório da capoeira. Contudo, pensamos ter 
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conseguido estabelecer, com esta análise, pautas gerais, que esclareçam as características dos 

quadros interpretativos e dos tipos de mensagens transmitidos pelas cantigas nos limites de 

uma roda de capoeira, facilitando assim a compreensão e, conseqüentemente, a seleção do 

texto adequado, em relação ao contexto situacional. 

 Considerando o que foi exposto, chegamos à conclusão de que é apenas através da 

interpretação e da compreensão do conteúdo referencial dos textos, da experiência, da 

intuição, do interesse e da prática que é possível determinar a situação adequada para entoar 

uma cantiga específica. O fato de existir, nesta tradição oral, grande variedade de cantigas em 

versões diferentes, a presença de improvisações, a ambigüidade dos textos e, sobretudo, a 

dependência do contexto da situação comunicativa, são elementos que não se restringem a 

uma estrutura destinada à apreensão de modelos idealizados, capazes de estabelecer o 

momento exato para entoar uma certa cantiga, com especificação das circunstâncias que 

motivam a escolha. 

 Finalmente, verificamos que existem múltiplos fatores significativos que determinam a 

escolha de cada uma das cantigas. Podemos dizer que, de forma geral, as cantigas analisadas 

exprimem sentimentos motivados pela situação comunicativa e que as mensagens dos textos 

procuram influenciar os participantes. É óbvio que as cantigas de caráter genérico criam um 

ambiente de solidariedade através do conteúdo temático específico. Da mesma maneira, as 

cantigas comentativas e alusivas, pelo seu conteúdo interacional, pressupõem uma relação 

interpessoal, pelo menos entre dois indivíduos, influenciando o comportamento recíproco 

desses indivíduos.  

 Nas primeiras páginas deste trabalho afirmamos que o autor de Ring of Liberation 

(Lewis, 1992) foi uma das nossas maiores fontes de inspiração do presente estudo. Para 

encerrar este trabalho, citamos, mais uma vez, as suas palavras que sintetizam, neste contexto, 

a questão da indeterminabilidade prévia da situação oportuna para a interpretação de qualquer 

cantiga de capoeira: ”I understood that the reason the chorus had responded enthusiastically 

was that I had done the most important thing right. I had chosen an appropriate song to 

capture that moment in the game, to highlight the action and allowe the audience and players 

a chance to express their delight in the quality of play” (Lowell, 1992: preface xxi). Pensamos 

que a malandragem, no sentido de esperteza, permite adivinhar os sentimentos dos outros 

participantes, e não se limita ao plano da movimentação, mas aparece também no desempenho 

verbal, ajudando a captar os pormenores da interação na roda e a comunicá-los através de 

cantigas que façam insinuações manhosas. 
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