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RESUMO 

 

 

Atualmente, a capoeira é tida como importante elemento da identidade cultural do 

Brasil, sendo pesquisada nas mais diversas áreas das ciências sociais e humanas, é recorte de 

essencial importância na formação da cultura brasileira. Dentre suas definições ela abriga o 

jogo, a luta, a dança, a brincadeira, como caracterizações de saberes necessários para a sua 

compreensão e prática. Assim, são objetivos do estudo: entender e descrever como se 

transmite e se produz saberes dentro de um grupo de capoeira angola, compreendendo para 

isso as práticas pedagógicas dos treinos, aulas e rodas, essa tida como ritual. Para tanto, a 

pesquisa está em grande parte fundamentada na observação participante do tipo etnográfico, 

tendo como base a etnografia clássica, devidamente adaptada para as necessidades da 

observação no “Grupo de Capoeira Angola do Ceará”, coordenado pelo Mestre Armando 

Leão. A memória e a oralidade, como suporte metodológico, são igualmente fundamentais na 

investigação da prática pedagógica na capoeira angola, possibilitando compreender o 

funcionamento do grupo e de suas “raízes” pertencentes a uma “linhagem” de mestres 

angoleiros e discípulos de Mestre Pastinha. A transmissão de conhecimento, com a pedagogia 

angoleira e a utilização da memória através das lembranças do Mestre Armando, em especial, 

irão compor parte do texto, no qual será abordada a experiência vivida na capoeira. É 

analisado em outra parte do texto o fenômeno ritual da capoeira angola, na qual é abordado a 

descrição da roda, sua estrutura e hierarquia, envolvendo o entendimento dos elementos que a 

constituem como ritual (pedagogia da liminaridade), tais como a música (cânticos e 

instrumentos) e as técnicas corporais dos golpes, esquivas e contragolpes, demonstrando o uso 

e a aplicação de uma pedagogia singular dentro desse momento. O espaço da roda é 

fundamental para a transmissão, produção e também socialização dos conhecimentos na 

capoeira angola.   

 

Palavras-chaves: Capoeira Angola; Práticas Pedagógicas; Saberes; Memória; Ritual. 
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RÉSUMÉ 

 

 

           Actuellement, la capoeira est vue comme un élément important de l’identité culturelle 

brésilienne, voire comme centrale dans la formation culturelle brésilienne. D’ailleurs, de 

nombreuses recherches dans toutes les disciplines des sciences humaines et sociales lui sont 

consacrées. Dans ses nombreuses définitions, on retrouve le jeu, le combat, la dance et la 

plaisanterie comme des caractéristiques des savoirs nécessaires pour sa compréhension et sa 

pratique.  Les objectifs de cette étude sont de comprendre et décrire comment se transmettent 

et se construisent les savoirs d’un groupe de capoeira angola, en incluant les pratiques 

pédagogiques des entrainements, cours et jeu (roda), ce dernier étant vu sous l’angle du rituel. 

À ces fins, la recherche est fondée sur la méthodologie ethnographique “classique” de 

l’observation participante adaptée aux nécessités de l’observation particulière du groupe 

étudié (“Grupo de capoeira angola do Ceará”) dirigé par le maître Armando Leão. La 

mémoire et l’oralité, en tant que supports méthodologiques, sont centraux dans cette étude de 

la pratique pédagogique de la capoeira angola, permettant la compréhension du 

fonctionnement du groupe et de ses “racines” appartenant à un “lignage” de maître de la 

capoeira angola disciples de maître Pastinha.  La transmission de connaissance sera abordée 

sous l’angle de la pédagogie “angoleira” et du recours à la mémoire au travers des souvenirs 

du maître Armando qui constituerons une grande partie de ce texte, tout comme sera abordée 

l’expérience vécue par l’auteur dans le monde de la capoeira. Dans une autre partie du texte, 

une analyse du phénomène rituel de la capoeira angola est proposée par la description du jeu 

(“roda”), sa structure et hiérarchie, en insistant sur les éléments qui le constitue en tant que 

rituel (pédagogie de la liminarité) comme la musique (chants et instruments) et les techniques 

corporelles des mouvements (coups, esquives, contre-attaque) démontrant l’usage et 

l’application d’une pédagogie singulière à ce moment spécifique. L’espace de ce jeu (“roda”) 

est vue comme fondamental en ce qui concerne la transmission, la production et même la 

socialisation des connaissances dans la capoeira angola. 

 

Mots-clés: Capoeira Angola ; pratiques pédagogiques ; savoirs ; mémoire ; rituel. 
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1. “IÊ, VIVA A CAPOEIRA, CAMARÁ!”1: UMA INTRODUÇÃO 

 

 

Pesquisada nas mais diversas áreas das ciências sociais e humanas, bem como em 

âmbitos esportivos, a capoeira hoje é recorte de essencial importância na formação da cultura 

brasileira. Uma prova disso seria o recente reconhecimento da capoeira como “Patrimônio 

Cultural Brasileiro”, título dado no ano de 2008 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN), do Ministério da Cultura, Governo Federal. Assim, estudos como 

os de Carlos Eugênio Soares (1994 e 2002), Letícia Vidor de Sousa Reis (1997), Luis Renato 

Vieira (1998), dentre outros, não esquecendo os clássicos de Waldeloir Rêgo (1968) e Édison 

Carneiro (1975), apontam para uma caracterização da formação social do negro no Brasil a 

partir da capoeira, utilizando-a como elemento de inserção do negro na sociedade e da herança 

cultural recebida pelos povos oriundos da África, que aqui aportaram durante o período 

colonial escravista. 

Muitas outras pesquisas surgem nesse sentido, enaltecendo a capoeira como manifestação 

cultural e ao mesmo tempo trazendo à tona a análise desse fenômeno hoje mundialmente 

conhecido, seja através de sua música, jogo, performance ou cultura de resistência. No entanto, 

o meu primeiro interesse pela temática não tem como ponto de partida pertinácias científicas, 

mas sim foi construído a partir da minha experiência como praticante de capoeira. Assim, 

tendo contato com a capoeira desde 2001, estudá-la fazia parte do meu aprendizado como 

capoeirista, querendo saber sobre sua história e experenciá-la com o meu próprio corpo. A 

busca científica veio depois, sendo desenvolvida ao longo da minha graduação em Pedagogia 

pela Faculdade de Educação, da Universidade Federal do Ceará, na qual tive a oportunidade de 

participar como bolsista de iniciação científica (2003 e 2004) da pesquisa intitulada “Trabalho, 

Vadiação e Subjetividade: O Canto da Memória e a Pedagogia da Malandragem nas Rodas de 

Capoeira do Ceará”, coordenada pelo Prof. Dr. José Gerardo Vasconcelos, o qual também me 

orientou nessa caminhada aqui traçada. 

A capoeira, dessa forma, se projetou lado a lado à minha formação acadêmica, pois 

começo a praticá-la exatamente no mesmo período em que inicio meus estudos na Faculdade 

de Educação, participando do projeto “Centro Universitário de Capoeira”, o CUCA, 

coordenado pelo professor João Batista. O CUCA era um projeto de extensão da Faculdade de 

                                                 
1 Expressão utilizada antes da roda começar, numa saudação à capoeira, à sabedoria e aos grandes mestres (do 
passado ou presente). Inicio com a frase também para mostrar tal respeito e saudação a essa rica manifestação. 
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Educação - UFC, ligado ao curso de Educação Física. Por fazer parte do mesmo ambiente em 

que eu começava a iniciar uma nova etapa em minha vida (a acadêmica), a capoeira também 

foi sendo incorporada como uma nova forma de sabedoria, pois foi por meio dos primeiros 

ensinamentos recebidos no CUCA que eu pude conhecer um pouco desse universo: suas 

histórias, músicas, instrumentos, a roda e o sentir-se capoeira2, de forma didática, prazerosa e 

que se manifestaria como algo maior na minha “zona” de interesse. Permaneci participando das 

atividades do CUCA durante os anos de 2001 a 2004, quando o projeto se extingue. Durante 

esse período, essa era a principal experiência e referência sobre capoeira (de uma maneira 

geral) que eu tinha, mesmo convivendo com capoeiristas dos mais diversos grupos de 

Fortaleza, que por vez visitavam o espaço para jogarem na roda que acontecia todas as noites 

de segunda à quinta-feira. Para os integrantes do CUCA a roda representava a oportunidade de 

poder aplicar o que foi aprendido durante o treino, para os “visitantes” seria um momento de 

interagir com outros grupos, mostrando suas habilidades e saciando a vontade de jogar, pois a 

capoeira acaba fazendo parte da sua vida como algo constante. 

Foi igualmente sendo aluna do Centro Universitário de Capoeira que tive o ensejo de 

conhecer o então na época Grupo de Capoeira Angola Pelourinho (GCAP – Núcleo Ceará), 

coordenado por Armando Leão, mais conhecido sob a alcunha de Armandinho. Meu contato 

inicial com o grupo (o que revelaria bem mais tarde a opção em estudá-lo) dá-se então em 

2002, de forma ainda distante, quando o grupo foi convidado pelos alunos de Educação Física 

para realizar uma aula sobre os fundamentos da capoeira angola. Armandinho fez 

demonstrações sucintas da mandinga3 e jeito diferente de se jogar e pensar a capoeira: sem 

dúvida, era a primeira vez em que eu via a capoeira angola. Só teria presenciado até então a 

agilidade da capoeira regional (ou, em suas adaptações, a capoeira “contemporânea”), mais 

conhecida e popularizada em Fortaleza, com técnicas de ataque e defesa rápidas, saltos 

acrobáticos e uma cadência forte das palmas.  

Mas, foi em 2006, quando estava afastada de qualquer atividade que girasse em torno da 

capoeira, seja na pesquisa ou na prática corporal, que me aproximo cada vez mais da capoeira 

angola, portanto, também do GCAP, e retomo esse diálogo dedicando-me ao seu aprendizado. 

Principiaria não somente a proximidade com o meu futuro objeto de estudo, mas igualmente 

uma admiração e paixão por essa manifestação, por vez sentida por mim com o corpo e com a 

mente.  
                                                 
2 Denominação dada também ao praticante de capoeira. 
3 Mandinga, no caso da capoeira, significa as habilidades do jogador em fingir, enganar, ludibriar o companheiro 
de roda, demonstrando também sua malícia certeira em momentos inesperados. 
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Traço assim, um pouco da minha trajetória na capoeira, com o intuito de explicitar o meu 

envolvimento com o tema, e de como surgiu a idéia em pesquisar a capoeira, tendo como 

menção para esse estudo a capoeira angola. É importante ressaltar que a escolha em estudar a 

capoeira angola a partir do Grupo de Capoeira Angola Pelourinho (atualmente o grupo está 

desligado do GCAP - Bahia, portanto, o tratarei a partir de agora apenas como “Grupo de 

Capoeira Angola do Ceará4”), configura-se fortemente ao fato de integrar o grupo, o que me 

permitiu ter um olhar diferenciado sobre o mesmo, unindo uma percepção mais profunda de 

quem vive a essência de dentro para fora, ao desprendimento de uma visão que poderia ser 

interpretada como “romântica”, abrindo espaço para um distanciamento necessário como 

pesquisadora, para assim tornar possível a fusão de horizontes entre a subjetividade dos 

sujeitos estudados e a minha própria em relação à compreensão do grupo social durante a 

composição da dissertação.  

Dessa forma, a pesquisa desenvolvida junto ao Programa de Prós-Graduação em 

Educação Brasileira, da Faculdade de Educação, da Universidade Federal do Ceará, tem por 

objetivo entender e descrever como se transmite e se produz saberes dentro de um grupo de 

capoeira angola, compreendendo para isso as práticas pedagógicas dos treinos, aulas e rodas, 

essa tida como ritual. Assim, para entender essa dinâmica, tive como suporte fundamental o 

estudo sobre a capoeira angola, através do “Grupo de Capoeira Angola do Ceará”, como citado 

anteriormente, sendo este (até então) o único grupo atuante no Ceará com uma ligação mais 

próxima das “raízes” ditas tradicionais da capoeira angola5. 

A princípio minha contribuição original abrangeria também o estudo da “linhagem”6 da 

capoeira angola, analisando a transmissão de conhecimento a partir de Mestre Pastinha (1889-

1981) até o Mestre Armandinho7, incluindo a análise de formação dos núcleos Bahia e Ceará, 

comparando seus rituais, práticas educacionais e “descendência” comum. No entanto, para esta 

                                                 
4 A denominação foi criada para identificar o grupo estudado, sendo utilizada unicamente nesta pesquisa. 
5 Recentemente em Fortaleza (2009) está sendo constituído um outro grupo de capoeira angola que possui as 
mesmas “tradições” do grupo estudado, ou seja, o responsável pelo grupo também possui uma “descendência” na 
capoeira angola.  
6 O termo linhagem, aqui entre aspas, é utilizado pelos mestres capoeiristas (em especial da capoeira angola), no 
qual caracterizo como categoria nativa, em referência aos seus próprios mestres, a partir do mestre fundador, em 
analogia aos povos que se organizam em linhagem nas sociedades segmentárias (sendo muitos da África). No 
caso antropológico, linhagem significa o conjunto ou uma parte do conjunto de pessoas que pertencem a um 
povo (incluindo os mortos) que descendem de um ancestral comum. Baseado nessas linhagens, o povo, constitui 
uma forma de organização social, política e econômica, para uma abordagem mais profunda sobre o assunto, ver 
“Os Nuer”, de Evans-Pritchard, de 1978.  
7 Embora não tenha sido ritualizado, ou seja, reconhecido oficialmente como mestre dentro da escola de capoeira 
angola a qual pertence; o reconhecimento de Armandinho no Ceará como mestre é de fato existente. Portanto, 
adoto aqui essa titulação, como um fator de fortalecimento local, e que também não deixa de ser uma 
homenagem registrada nessa dissertação. 
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dissertação, trago a perspectiva de logus na capoeira angola do Ceará, aprofundando-me no 

estudo da peculiar maneira de se educar através do contato e prática com essa manifestação, 

analisando os momentos dos treinos, rodas e diálogos, como categorias de aprendizado, da 

transmissão e produção de conhecimentos e da vivência ritual na capoeira angola. Segundo 

Paulo Freire em seu livro “Pedagogia da Autonomia” (1996, p. 24), compreende que a 

transmissão ligada à produção de conhecimento “inexiste validade no ensino de que não resulta 

um aprendizado em que o aprendiz não se tornou capaz de recriar ou de refazer o ensinado, em 

que o ensinado que não foi apreendido não pode ser realmente aprendido pelo aprendiz”. 

Para tal, o objeto de estudo consiste em analisar as práticas educativas desenvolvidas nas 

aulas e nas rodas de capoeira angola no Ceará, tendo como principais problemáticas: De que 

forma os saberes são construídos nas aulas de capoeira? Como e quais são os valores e 

identidades transmitidos ao grupo? É possível identificar uma pedagogia na prática da capoeira 

angola? 

A metodologia utilizada na pesquisa está em grande parte fundamentada na observação 

participante do tipo etnográfico, tendo como base a etnografia clássica, devidamente adaptada 

para as necessidades da observação. Assim, para o desenvolvimento da pesquisa, utilizei o que 

Malinowski (1984), chamou de “imersão total”, que adequando para o presente estudo, não 

seria a imersão na cultura de um povo, denominado pela antropologia clássica como “nativo”, 

mas sim a imersão em um grupo, o qual já participava, portanto, podendo realizar a 

“observação participante” com bastante êxito, ou numa ordem inversa do conceito, o que Loïc 

Wacquant (2002) denominou de “participação observante”, por abordar o objeto de estudo de 

forma tão profundo, que passou a ser parte do grupo de fato. 

Trata-se de um estudo qualitativo, com o qual também foram realizadas como recurso 

metodológico entrevistas com o Mestre Armandinho, e com antigos mestres do Ceará; estes 

últimos com o propósito de elucidar narrativas sobre a história da capoeira no estado. As 

entrevistas tornaram exeqüível desenvolver assuntos que não foram tratados diretamente no 

decorrer dos encontros do grupo e que se tornaram importantes durante a pesquisa. Nesse 

procedimento, outrossim, são abordadas as histórias de vida do Mestre Armandinho e do 

Mestre Zé Renato (antigo mestre do Ceará), buscando a possibilidade de recompor com essas 

exposições de fatos, pontos de acontecimentos que dificilmente seriam narrados 

aleatoriamente. A análise das histórias de vida estará ligada ao surgimento e importância da 

capoeira na história dos referidos sujeitos, suas identidades e simbolismos, de acordo como fala 

Bosi (2003, p.36), “começa-se a atribuir à memória uma função decisiva na existência, já que 
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ela permite a relação do corpo presente com o passado e, ao mesmo tempo, interfere no curso 

atual das representações”. 

Nesse sentido, há que se pensar o lugar da oralidade e do estudo mnemônico na pesquisa. 

A memória é fonte metodológica sobre a história recente, principalmente sobre as “quais a 

documentação escrita [oficial] é ainda mais escassa, mas a respeito das quais existe atualmente 

abundante literatura que se abebera em grande medida de fontes orais”, segundo Thompson 

(1992, p.107). Dessa forma, a memória dos antigos mestres se mistura com a memória dos 

corpos no presente, que revelam-se discípulos dos ensinamentos que lhes foram transmitidos 

em tempos outros. A memória e a matéria constituem-se então como uma ponte viva entre o 

passado e o presente. De acordo com Bergson (1990, p. 114): 

 
Meu presente parece ser algo absolutamente determinado, e que incide sobre o meu 
passado. Colocado entre a matéria que influi sobre ele e a matéria sobre a qual ele 
influi, meu corpo é um centro de ação, o lugar onde as impressões recebidas 
escolhem inteligentemente seu caminho para se transformarem em movimentos 
efetuados; portanto representa o estado atual do meu devir. 
 

A interpretação da memória é igualmente fundamental como parte constituinte na investigação 

da prática pedagógica na capoeira angola, presenciada nos discursos do Mestre Armando e dos 

integrantes do Grupo de Capoeira Angola do Ceará, em especial da “memória recordação”, que 

revive o passado com uma proximidade como se dele fizesse parte, a qual se refere Bergson 

(1990) como sendo essa a “verdadeira memória”. As lembranças são alimentadas como forma 

de legitimação de uma herança que foi transmitida de mestre para discípulo, em cada grupo, 

em cada geração de novos mestres e novos aprendizes, ou seja, a memória é fundamental para 

revelar o passado no presente. 

A “verdadeira memória”, acima citada, está diretamente relacionada com a subjetividade 

do narrador a qual interessa saber suas histórias, assim, conforme reforça Rodrigues (2003, p. 

14) sobre a subjetividade: 

 
[...] a história oral associa-se intimamente à subjetividade, ou até identifica-se a ela. 
Ressalta-se que a subjetividade aqui referida é a do narrador ouvido pelo 
pesquisador, que não deve ser confundida com a subjetividade licenciosa do 
pesquisador. Acrescente-se que até mesmo a subjetividade do narrador-depoente não 
implica incompatibilidade com o esforço de objetivação do pesquisador, que tenta 
apreender esta subjetividade que é o seu objeto de estudo. 

  

Em se tratando do desenvolvimento da pesquisa, para uma melhor apresentação das 

problemáticas, a dissertação é distribuída em três partes, na qual abordo no primeiro capítulo, a 
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historicidade da capoeira, abrangendo suas origens, a(s) etimologia(s) da palavra “capoeira”, as 

capoeiras angola e regional, e a chegada da capoeira no Ceará, utilizando narrativas de uma 

história recente. Apresentar os estilos angola e regional nesse capítulo tem como objetivo 

elucidar seu aspecto histórico, e não o de adentrar numa discussão do que é considerado como 

a capoeira mais pura ou mais genuína; na verdade, é uma fuga dos discursos que tentam 

estabelecer essa relação entre a capoeira angola mais pura, e a capoeira regional como uma 

descaracterização da tradição. Assim, busco explicitar fatos históricos da capoeira em suas 

fases marginal, criminalizada e posteriormente considerada símbolo da cultura e da identidade 

nacional. O capítulo também tem um destaque sobre a biografia do Mestre Zé Renato, a qual 

de forma breve apresento sua trajetória na busca pelo aprendizado da capoeira e a sua 

contribuição para a disseminação da mesma no Ceará. 

Para o segundo capítulo, intitulado “O Grupo de Capoeira Angola do Ceará”, trago a 

abordagem etnográfica de observações geradas a partir de treinos e rodas realizadas pelo grupo 

pesquisado. A transmissão de conhecimento, com a pedagogia angoleira e a utilização da 

memória através das lembranças do Mestre Armandinho, em especial, irão compor parte do 

texto, no qual será abordado em cadência narrativa as histórias vividas na capoeira, de acordo 

como afirma Benjamin (1980, p. 67): 

 
A lembrança institui a corrente da tradição que transmite o acontecimento de geração 
em geração. Ela é a musa da épica em sentido lato. Abarca o conjunto das formas 
singulares do épico inspirado por ela. Entre estas figuras, em primeiro lugar, a que o 
narrador encarna. Ela funda a rede que todas as histórias interligadas formam no 
final. Uma história emenda na outra, como os grandes narradores. 

 

No terceiro capítulo, analiso o fenômeno ritual da capoeira angola, envolvendo a análise 

dos elementos que constituem a roda, tais como a música (cânticos e instrumentos) e as 

técnicas corporais, ou os movimentos de capoeira angola. Esse capítulo encerra a pesquisa, 

compreendendo o funcionamento da roda de capoeira angola sob o aspecto ritual e pedagógico, 

juntamente à compreensão da transmissão de saberes no grupo de capoeira.  
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA  

 

 

Tendo por objetivo dar ênfase à historicidade da capoeira, abordo nesse primeiro 

capítulo, suas origens, o que envolve as várias versões e etimologias da palavra “capoeira”, 

bem como apresento as capoeiras angola e regional, buscando explicitar em As Capoeiras 

Angola e Regional: divisão de águas em tempos “getulianos”, fatos históricos da capoeira, 

classificada como uma prática marginal, sendo criminalizada (século XIX) e atualmente 

considerada símbolo da cultura e da identidade nacional. No sub-capítulo A capoeira no 

Ceará: narrativas de uma história oral, conforme sugere o título, trato sobre a capoeira no 

estado, versões de sua chegada e consolidação, dando destaque à biografia do Mestre Zé 

Renato, a qual de forma breve apresento sua trajetória na busca pelo aprendizado da capoeira 

e a sua contribuição para a disseminação da mesma no Ceará. 

 

2.1. As Capoeiras Angola e Regional: divisão de águas em tempos “getulianos” 

 

Para melhor explicitar o campo de investigação, com o qual está envolvido todo o 

âmago do meu trabalho, introduzo agora uma contextualização da história da capoeira: suas 

origens e divisões históricas, passando pelos períodos em que a capoeira era tida como 

criminalizada pelo Código Penal da República, em 1890, ao sentimento de identidade 

nacional durante o governo de Getúlio Vargas. Posteriormente, apresento a capoeira no Ceará, 

a qual é pesquisada a partir da história da capoeira cearense narrada por antigos mestres do 

estado.  

Em se tratando da sua origem, são levadas em consideração algumas possibilidades de 

seu surgimento durante o período colonial no Brasil, por volta dos séculos XVI e XVII. 

Dentre algumas dessas versões, existem duas hipóteses que são as mais exploradas pelos 

literários e intelectuais do assunto: a primeira revela ser a capoeira uma “invenção” realizada 

pelos escravos africanos aqui no Brasil, como uma forma de sobreviver e combater a 

violência sofrida contra eles; e a segunda que a capoeira já existia na(s) África(s)8 e foi trazida 

pelos negros escravizados para a colônia portuguesa, adaptando-se à condição de escravidão. 

                                                 
8 Durante o período de escravidão no Brasil vários foram os povos africanos trazidos para cá. Assim, 
considerando a enorme diversidade de cada povo, trata-se, portanto de “Áfricas” e não apenas de uma África, já 
que tal área geográfica abriga em suas dimensões diversidades étnicas e culturais, não podendo ser abordada, por 
esse aspecto, como “uma” única e unificada.   
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Em paralelo a essas afirmações, também existem outras suposições que têm um raciocínio 

similar sobre a gênese da capoeira, e diante do fato de não existirem documentos ou literatura 

da época que descrevam e comprovem o processo de seu surgimento, inclusive a quais povos 

africanos a capoeira é originária, fica portanto desconsiderada uma única origem.  

É importante esclarecer que não estou querendo basear essa dissertação numa totalidade 

de fatos encontrados em documentos ditos oficiais, ao contrário, é uma busca das fontes orais, 

onde é levado em conta fragmentos da memória vivida e igualmente da subjetividade dos 

sujeitos. No entanto, como existem tantas versões sobre o surgimento da capoeira, sem que 

nenhuma tenha documentos históricos suficientes comprovando sua origem, prefiro me ater a 

todas elas, não me apoiando em uma única “verdade” sobre o fato. De acordo com 

Vasconcelos (2003, p. 50-51), embora as fontes tenham a mesma importância (documentos e 

relatos orais), às vezes um documento esclarece os rastros da memória quase apagados pelo 

tempo. Assim, na busca de seu personagem, ele relata:  

 
Não acredito em uma hierarquia de fontes primárias. O documento sempre foi tão 
importante para mim quanto qualquer relato oral, incluindo a lembrança e o 
esquecimento. Tenho até valorizado muito mais o esquecimento do que a 
lembrança. Entretanto, aquele documento encontrado [...] realmente preenchia uma 
lacuna que a historiografia estava cada vez mais distante de resolver.  

 

Segundo Soares (1994, p.10), que elenca os autores da temática, os primeiros escritos 

sobre capoeira somente vão aparecer no final do século XIX, tendo como pioneiro o 

português Plácido de Abreu “no sentido de rastrear as origens do fenômeno: [...] é um 

trabalho difícil estudar a capoeiragem desde a primitiva porque não é bem conhecida a sua 

origem. [...] O mais racional é que a capoeiragem criou-se, desenvolveu-se e aperfeiçoou-se 

entre nós”, ou seja, segundo Abreu, a capoeira foi criada em solo brasileiro. 

Já para Câmara Cascudo (1967), a possibilidade de a capoeira ter nascido na própria 

África é fortemente defendida; ela seria uma adaptação feita pelos escravos no Brasil. Suas 

considerações se referem à semelhança da capoeira com a Bássula e o N’golo (ou dança da 

zebra), ambas de povos que vivem atualmente nos limites territoriais nacionais de Angola; 

sendo a primeira uma luta de pescadores de Luanda e a segunda uma dança cerimonial de 

iniciação9. Atualmente, muitos grupos de capoeira angola, confirmando ou acreditando na 

                                                 
9 O N’golo ou dança da zebra foi registrado pelo português Neves de Souza no sul de Angola, no final dos anos 
de 1960, sendo a sua prática realizada numa roda de iniciação da puberdade das moças do grupo étnico, onde 
palmas marcam o ritmo da dança de dois jovens, que imitando movimentos dos animais, têm o objetivo de 
acertar um ao outro com os pés.  
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tese da capoeira ter sido criada na África e trazida para o Brasil, com a releitura ou reinvenção 

da “dança da zebra”, o N’golo, utilizam como símbolo na indumentária a imagem de uma 

zebra, dando vida à ligação direta com a “Mãe África”10. 

Outra teoria interessante a ser pensada é a do estudioso argentino, radicado no Brasil, 

Adolfo Morales de Los Rios Filho, que traduz a capoeira como originária do ambiente 

urbano, onde mais tarde seria esse o espaço social de reprodução e repressão da capoeiragem 

durante o século XIX. Carlos Eugênio Soares (1994, p. 21) descreve como seria o surgimento 

da capoeira conforme Morales: 

 
[...] a capoeira como luta teria nascido nas disputas da estiva, nas horas de lazer, 
nos “simulacros de combate” entre companheiros de trabalho, que pouco a pouco se 
tornaram hierarquias de habilidades, onde se duelava pela primazia do grupo. 
Dessas disputas de “perna” teria nascido o “jogo do capoeira” ou a dança do 
escravo carregador de “capu”. 
 

O significado da palavra capoeira também aponta para fragmentos da sua origem, tal 

como explica Édison Carneiro (1975) nos “Cadernos de Folclore”, referindo-se ao verbete 

criado por Macedo Soares em 1888: 

 
Pode ser que capoeira gente venha de capoeira mato. Do negro que fugia dizia-se e 
diz-se ainda: “Foi pra capoeira; caiu na capoeira, meteu-se na capoeira”. E não só 
do negro, mas também do recruta e do desertor do exército e da armada, que 
procurava fugir das autoridades policiais, empenhadas em agarrá-los. E diz-se 
também do gado que foge do campo. “Um capoeira” não seria sinônimo de “negro 
fugido, canhambora, quilombola”? Este, para se defender, precisava atacar; e às 
vezes inculcava apenas mais malvadez do que tinha. “Negro perigoso, faquista-
assassino, e, ao mesmo tempo, vivo, esperto, ligeiro, corredor, destro em evitar que 
outros o peguem, capoeira enfim" (SOARES, J.M., apud CARNEIRO, 1975; 
SOARES, C.E.L., 1994). 
 

O verbete traduz uma das etimologias de “capoeira”, sendo esta a “preferida” dos folcloristas, 

pois seria este o elemento de defesa de uma capoeira não só originária dos escravos africanos, 

mas de resistência dos povos negros no Brasil. 

 Acredita-se que “capoeira” venha do tupi caá-pueira, que como no verbete acima 

citado, seria a “capoeira mato”, ou seja, a designação de mato rasteiro, mato onde a terra foi 

queimada, e onde somente cresce vegetação rasteira. Assim, numa interpretação do 

surgimento da capoeira, o indivíduo que fugisse para o mato, em geral negros escravos 

                                                 
10 Referência à África como mãe de todos os povos, em especial berço da cultura negra brasileira.  
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“perigosos” e “espertos”, buscando quer seja abrigo dos castigos que sofreriam ou a própria 

liberdade por meio da fuga, seriam denominados igualmente de capoeira.  

Seria capoeira também originária do verbete português capão, ou, cestos de carregar 

galinhas. Dessa forma, semelhante com a versão adotada por Adolfo Morales de Los Rios 

Filho, da “dança do escravo carregador de capu”; capoeira teria surgido da luta que 

assemelha-se a uma briga de galos, onde dois indivíduos “se batem por mero divertimento”, 

segundo o visconde Beaurepaire-Rohan, em seu “Dicionário de vocábulos brasileiros” (1956 

apud SOARES, 1994).  A semi-conclusão sobre a etimologia faz pensar que as origens da 

palavra “capoeira” nos coloca frente à miscigenação cultural brasileira, entrelaçando dessa 

forma três elementos que compõem essa formação: o Negro, oriundo do continente africano; 

o Índio, “primo-ocupante” das terras latino-americanas; e o Português, colonizador europeu. 

 Essa ligação da palavra e origem da capoeira com a natureza, com os animais, chama 

atenção para Camille Dumoulié (2007, p. 03), que em seu estudo sobre a capoeira (sob um 

ponto de vista dos filósofos Nietzsche, Deleuze e Guattari, principalmente), supõe um “devir-

animal” na prática da capoeira e em seu nascimento e/ou reinvenção, tal como aponta a 

denominação de vários golpes: “a coxa de mula, o vôo do morcego, o rabo de arraia, o 

escorpião, o macaco... Como dizem Deleuze e Guattari, não se trata de imitar o macaco e 

tampouco de copiar o burro ou a serpente. Não. Trata-se, pois, de um devir, um devir em 

conexão com as intensidades, as forças e os movimentos do vivo que informam a carne e o 

espírito para uni-los na dinâmica de um gesto”. 

Outra versão que encontrei recentemente é elaborada pelo pesquisador cearense Oswald 

Barroso (2009, p.23). Quando afirma ser a capoeira originária de Alagoas, sendo o seu 

surgimento advindo do Quilombo dos Palmares: “Sabe-se que a capoeira é de origem banto e 

que teria surgido, provavelmente, em Alagoas e, mais especificamente, no Quilombo dos 

Palmares” O pesquisador continua sua afirmação fazendo ainda uma ligação entre Alagoas e o 

Ceará, adentrando por esses meios a capoeira em território cearense: 

 
Não por acaso, [...] as levas de africanos chegados ao Ceará, na condição de 
escravos, entre os séculos XVIII e XIX, eram também de origem banto. Além do 
mais, é notável o intercâmbio populacional e cultural entre o Cariri cearense e o 
estado de Alagoas, que têm como elo de ligação e devoção comum ao Padre 
Cícero. Por isso, boa parte da população e da cultura de Juazeiro do Norte é de 
procedência alagoana [...]. Assim sendo, espero estar abrindo caminho para 
estabelecer uma aproximação entre a capoeira e o Ceará [...] (Ibidem). 
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A referência usada por Barroso para evidenciar o surgimento da capoeira, reforça os mitos em 

torno do Quilombo dos Palmares, no qual está associada também fortemente a figura de 

Zumbi, o que segundo Vassalo (2005, p.23), estreita a idéia de uma manifestação africana de 

resistência, “na medida em que se tornaram [Palmares e Zumbi] símbolos da oposição negra à 

dominação”. Embora nem todos os capoeiristas apostem na suposta origem da capoeira 

advinda dos quilombos, essa é uma opção muito aceita no meio, onde: 

 
Nesse discurso, Palmares se torna um paradigma de quilombo e resistência, 
símbolo do desejo de libertação do povo negro, que não aceitou passivamente a 
enorme violência de que foi vítima, a escravidão. Apontar Palmares como o local 
de origem da capoeira torna-se, então, uma maneira de enfatizar o caráter de 
resistência desta atividade. [...] Os quilombos não teriam sido apenas espaços de 
resistência política, mas também cultural. Eles se tornam, para os capoeiristas da 
atualidade, os locais por excelência de preservação do que chamam de “cultura 
africana” no Brasil (Ibidem, p.11). 

 

A resistência, dessa forma, torna-se uma representação da origem da capoeira, onde adaptada 

às estruturas atuais de sua prática, principalmente na capoeira angola, pode-se notar a busca 

em basear essa manifestação como “modelo de organização da resistência dos africanos”, 

segundo Araújo (2004, p. 08), sendo “a capoeira é uma expressão cultural de matrizes 

africanas no Brasil, e como tal apresenta aspectos desta diversidade re-significada na 

realidade escravista que a formatou”. 

 A diversidade das versões e interpretações, nas quais se elaboram ensaios sobre a 

“verdadeira” origem da capoeira, de certo habitam o imaginário de mestres e praticantes, e 

colocá-las frente a frente, é desfrutar de polêmicas geradas em torno dessas histórias. Seria 

também mostrar o questionamento feito pela pesquisadora francesa Agnès Brocardi (2001, p. 

100) em sua tese de doutorado, diante da polêmica de “como toda prática de capoeira produz 

seus próprios discursos, como eles se elaboram e a qual domínio eles fazem ligação: histórico 

ou mitológico [?]” [tradução minha]. 

No entanto, diante das várias possibilidades de surgimento da capoeira luta/ jogo/ dança, 

seja ela nascida no continente africano, seja ela criada em território(s) do Brasil colonial, é 

relevante apontar uma afirmação a ser feita, a qual abrange suas versões: de que a capoeira é 

símbolo de heranças culturais de resistência de povos negros no Brasil. Apesar de suas 

modificações em relação à forma de ser praticada (antes tida como criminalizada, hoje 

combatendo à violência), inserções de “brancos” (desde o século XIX), expansões para outros 

países (a capoeira é praticada em mais de 150 países); quando lembrada, ela se insere no 
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contexto da formação da cultura brasileira a partir de outras culturas, nesse caso, da cultura de 

povos africanos, assim, ela se situa no Brasil como uma manifestação “afro-descendente”11. 

Assim, a capoeira se constituiu ao longo dos séculos como de origem africana e 

escravizada, tendo como principal objetivo a luta pela libertação em resistência à escravidão e 

aculturação e/ou o desaparecimento das culturas africanas, sendo sua prática marginalizada e 

violenta em seus primórdios. No século XIX, oficialmente a capoeira passa a ser denominada 

de “vadiagem”, sendo considerada uma desordem pública, uma ameaça ao sistema social, 

com punição prevista no Código Penal da República dos Estados Unidos do Brasil12, de 

1890, conforme demonstra Vasconcelos (2009, p. 35-36), comentando sobre a “capoeiragem 

criminalizada na República Velha”:  

 
A capoeira foi, enfim, tornada crime. Não mais necessitava provocar lesões 
corporais ou mortes. A simples prática da capoeiragem já era suficiente. Houve o 
reconhecimento público desta prática que impunha sérios danos à ordem vigente. 
No Código anterior, Código Criminal do Império do Brasil, de 1830, não há 
referência imediata à prática da capoeiragem. [...] Entretanto, não significava dizer 
que a prática da capoeiragem – embora não representasse imediatamente crime – 
não fosse punida. 

 

Verifica-se também que a capoeiragem durante a República Velha era apoiadora de 

causas monarquistas, em antagonismo aos republicanos, sendo os capoeiristas os maiores 

causadores de tumultos contra esses últimos. Os capoeiras que participaram desses conflitos 

ficaram conhecidos como “Guarda Negra”13, onde “o seu objetivo teria sido arrebanhar os 

libertos pelo 13 de maio e criar uma milícia em defesa do regime monárquico, simbolizado na 

pessoa da princesa Isabel, a Redentora” (SOARES, 1994, p.226). Além disso, seria uma 

organização dos negros libertos, expressando a sua autonomia política no colapso da 

escravidão.  

Dessa forma, para uma descrição ou interpretação dos sujeitos ditos capoeiras do século 

XIX, não há como fugir da documentação policial, pois são nesses artigos que poderemos 
                                                 
11 A expressão “afro-descendente” é um termo utilizado e focado para a luta, formação da identidade e história 
dos negros e negras no Brasil e em outros países. O termo tem uma importância a partir dos anos 1970, 
primeiramente nos Estados Unidos e depois no Brasil, em busca de uma identidade positiva através dos 
movimentos negros. A capoeira sendo uma das primeiras práticas a conquistar essa identidade, com o seu 
reconhecimento nos anos 1930, ganha também um destaque especial hoje como referência da cultura “afro-
descendente” ou “afro-brasileira”. 
12 Instituído em 1890, o Código Penal da República dos Estados Unidos do Brasil, através do decreto 847, 
apresenta no capítulo XIII, com o título Dos Vadios e Capoeiras, pena de prisão de dois a seis meses, sendo 
crime qualquer atividade de destreza corporal denominada de capoeiragem em praças públicas e ruas do Brasil 
republicano. 
13 A Guarda Negra é analisada por diferentes autores como expressão do negro na sociedade, a respeito disso, 
ver sub-capítulo “A Guarda Negra” do livro de Carlos Eugênio Líbano Soares (1994).  
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encontrar algum tipo de pista sobre os capoeiristas, visto que a prática da capoeira era 

considerada crime e havia uma intensa atividade de capoeiristas envolvidos em motins. 

Estudos mais especificados sobre o perfil dos capoeiras do século XIX somente foram 

realizados no Rio de Janeiro, embora as cidades de Salvador e Recife sejam também 

apontadas como centros históricos da capoeira. Também foi no Rio de Janeiro onde a 

repressão e a violência foram maiores durante a República Velha: na cidade existiam as 

“maltas” (organizações sociais de capoeiras), que além de serem perseguidas e de se 

confrontarem com a polícia, confrontavam-se também entre si, ou seja, havia disputas entre 

maltas rivais14. 

Em se tratando da capoeira no século XX, podemos classificá-la em três formas 

diferentes de vivenciar a sua prática: a capoeira regional, capoeira angola e capoeira 

contemporânea. A primeira se apresenta como uma continuidade da capoeira instituída por 

Manoel dos Reis Machado, mais conhecido como Mestre Bimba (1899-1974), que em 193215 

foi o primeiro a abrir uma academia de capoeira reconhecida pelo Estado, onde “tira a 

capoeira dos terreiros e a põe em recinto fechado, com nome e caráter de academia, onde os 

ensinamentos passaram a ter um cunho didático e as exibições possibilitaram a presença de 

outras camadas sociais superiores”, como caracteriza Rego (1968, p.360). A segunda tem 

como referência maior os fundamentos de Vicente Ferreira Pastinha, ou Mestre Pastinha 

(1889-1981), que adotou o nome capoeira angola16 em oposição à capoeira regional, 

constituindo-se assim dois estilos distintos de se ritualizar e praticar a capoeira na década de 

1930. A terceira é uma disseminação mais atual da capoeira regional, sendo ela uma mistura 

das duas capoeiras citadas anteriormente, ou seja, nessa nova vertente da capoeira é 

supostamente possível se jogar tanto regional quanto angola17. Contudo, as duas primeiras são 

as mais importantes, em se falando na historicidade da capoeira. 

Sobre os métodos de aprendizagem da capoeira, as nuances em si também caracterizam 

os estilos Regional e Angola. Esses métodos são importantes no andamento do estudo, pois é 

                                                 
14 Este era o principal motivo da violência entre os capoeiras cariocas da época. Os confrontos representavam a 
disputa e o domínio sócio-territorial. Na Bahia não existiam maltas, contudo os capoeiras eram perseguidos por 
sua prática igualmente, sendo o auge da perseguição da década de 1920, segundo Waldeloir Rego (1968). 
15 Em 1932 mestre Bimba abre a academia com o nome Centro de Cultura Física e Capoeira Regional, mas 
somente em 1937 é reconhecida pelo governo.  
16 O uso da expressão “capoeira de angola” é fortemente consolidada pelo folclorista Édison Carneiro que faz 
referência aos negros vindos de Angola, tendo a capoeira angola como a capoeira “mais pura”, mantendo seus 
vínculos com a origem africana.  
17 Um(a) capoeirista da capoeira contemporânea pode vir a jogar (supostamente) a angola e a regional, mas 
um(a) angoleiro(a) dificilmente jogará capoeira regional; bem como um praticante da regional criada por Mestre 
Bimba, não jogará angola.  
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dentro desse quadro de aprendizagem que se passa a memória, através da oralidade e das 

técnicas do corpo, sendo essa relação a que pretendo mostrar e entender no presente trabalho. 

Assim, a capoeira regional interage com a eficiência de golpes rápidos, eretos, em seqüências 

de ataque e defesa, que ao primeiro olhar parecem ser combinadas ao pé do berimbau 

(momento antes do jogo-luta de dois capoeiristas começar). Seus treinos propiciam na 

repetição dos movimentos o sentido do jogo-luta dentro da capoeira, buscando nas rodas “um 

espírito competitivo e imediatista, o conhecimento deve ser aprendido de forma rápida e 

eficiente” (MATSUMOTO, 2001, p.146). Na capoeira angola, os treinos são uma 

desconstrução da postura ereta, os movimentos são mais flexíveis, o corpo exerce um bailado 

sempre próximo ao chão, tendo como base sustentadora os pés, as mãos e a cabeça. O sentido 

do ritual tem forte relevância na capoeira angola, onde para o(a)s angoleiro(a)s18 a roda tem 

um valor de respeito à sabedoria dos velhos mestres, “o tempo passado traz a sabedoria 

necessária para sua sobrevivência no futuro; tempo que não é concedido ao jogador da 

regional”, de acordo com Matsumoto (Ibidem, p. 146). Todavia, é importante notar que em 

ambos os estilos a repetição aparece como forma principal de aprendizagem, e que o jogo 

malandro, cujo conhecimento era trocado na rua baseando-se na observação e experiência, 

orientado pelos mestres e “camaradas” ao principiar o jogo-de-luta-dançada19, agora teria 

metodologia e lugar próprio para ser ensinado. Essa é a evolução ou adaptação da capoeira, 

onde segundo Romanelli, “a forma como se origina e evolui uma cultura define bem a 

evolução do processo educativo” (1984, p.19).  

Em 1937, com a implantação do Estado Novo de Getúlio Vargas (1937- 1945), a 

capoeira é reconhecida oficialmente pelo governo como expressão da identidade nacional e 

herança cultural do país, através da Secretaria da Educação, Saúde e Assistência Pública 

(REGO, 1968). Mestre Bimba é o pioneiro nessa fase de reconhecimento e aproveitamento 

cultural da capoeira, que passa a ser praticada legalmente em academias e lugares fechados, 

atendendo com crescente intensidade a um público de grande poder aquisitivo e a ser 

procurada para exibições em festas populares, principalmente em Salvador, tornando-se 

símbolo do turismo baiano. Esse processo é denominado por alguns autores como 

“branqueamento” da capoeira, como explica Vasconcelos (2003, p. 319) ao referir-se à 

transição da capoeira como uma prática “marginal”, transformando-se numa manifestação que 

adentra os espaços sócio-culturais e educacionais: 

                                                 
18 Denominação dos praticantes da capoeira angola. 
19 Expressão usada por Rosa Maria Araújo Simões, em sua tese de doutorado. 
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O processo de branqueamento da capoeira invade um novo cenário modernizador 
do Estado. Aquilo que era proibido, marginal e de alta periculosidade para a vida 
social, passa a não ser tão perigoso assim. A capoeira ganha o mundo, entra nas 
escolas e nas academias. Alguns de seus ícones ganham notoriedade e, em alguns 
casos, são outorgados títulos acadêmicos a esses dirigentes. 

 

Assim, apesar do processo tido como “embranquecedor”, a capoeira (principalmente a baiana) 

é favorecida pela construção da formação da identidade nacional e a “construção do lugar 

social do negro no Brasil” (REIS, 2000, p.11). Assim, a prática cultural oriunda das 

manifestações negras se atualiza e se transforma a partir da inserção do negro na sociedade 

“mais ampla”, onde, segundo Reis (Ibidem, p.12), “o negro começará, pouco a pouco, a ser 

enaltecido como fator de originalidade nacional”.  

 Temos, dessa forma, a descrição de três momentos históricos da capoeira: suas “raízes” 

africanas, durante a escravidão no Brasil; sua prática tida como marginalizada e urbana, 

durante o século XIX e começo do século XX; e sua oficialização, que vem desde meados da 

década de 30 (quando a capoeira deixou de ser considerada crime e passou a ser reconhecida e 

praticada por todas as classes sociais), sofrendo modificações ao ser inserida na sociedade, até 

os dias hodiernos, onde foi sendo construída uma identidade positiva do negro e a 

constituição, pouco a pouco, da capoeira com representação nacional brasileira. Coloco ainda 

como um quarto momento possível da capoeira a expansão para todos os estados brasileiros 

(partindo da sua maior atuação na Bahia e, em menor prática, no Rio de Janeiro20) e depois 

sendo exportada para outros países nas últimas décadas, fenômeno este que denomino de 

disseminação da capoeira. É importante observar que a capoeira, outrossim, situa-se no 

cenário atual como uma atividade relacionada à saúde, auto-estima, faculdade social e 

estética. 

 

2.2. A Capoeira no Ceará: narrativas de uma história oral 

 

A escolha por estudar a capoeira angola e não a capoeira regional, ou simplesmente a 

capoeira de uma forma geral, como dito anteriormente, deve-se muito ao meu envolvimento 

como praticante da capoeira angola (embora atualmente afastada), buscando retratar minha 

                                                 
20 Durante o processo de legitimação da capoeira, a memória da capoeira carioca foi praticamente excluída da 
história da capoeira no Brasil, ao contrário da capoeira baiana que atingiu uma ascensão muito rápida, sendo essa 
última a capoeira considerada como a mais tradicional. É o que Letícia Reis, em O mundo de pernas para o ar: 
A capoeira no Brasil, vai chamar de movimento de “baianização” da capoeira.  
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vivência também enquanto aluna do Grupo de Capoeira Angola do Ceará e do Mestre 

Armandinho. Minha postura torna-se próxima da qual ressalta Soares (1994, p.17), quando 

cita a atual produção acadêmica em torno da temática da capoeira, afirmando cada vez mais a 

difusão da “figura do estudioso-jogador, aquele que pesquisa e ao mesmo tempo pratica a 

capoeira”. Contudo, deixando claro que não comecei a praticar capoeira angola 

especificamente para realizar a pesquisa, tendo a problemática surgida algum tempo depois, 

portanto, me coloco como uma aluna que realizou a pesquisa com o próprio grupo e não como 

uma pesquisadora, que para conhecer a fundo o seu objeto de pesquisa teve que adentrá-lo 

como participante de sua prática, o que para mim já acontecia de fato. 

Para alcançar o contexto da introdução e estudo da capoeira angola no Ceará, concluí 

que seria necessário fazer uma historiografia da manifestação da capoeira no estado, ou pelo 

menos em Fortaleza, abordando suas origens e também possíveis versões sobre a sua chegada, 

e mais fortemente sua consolidação em Fortaleza. Dessa forma, gostaria de tornar claro que as 

fontes com as quais embaso este trabalho são fontes orais, através das histórias decorrentes 

das memórias de alguns antigos mestres de capoeira, (re)constituindo, uma “linha imaginária” 

da genealogia da capoeira no Ceará, ou melhor dizendo, a linhagem de uma capoeira urbana 

desenvolvida em Fortaleza.  

Assim, é possível identificar atualmente a presença de vários grupos distintos de 

capoeira em atividade em Fortaleza, sendo os maiores: Capoeira Brasil, Abadá Capoeira, 

Muzenza, Senzala, Cordão de Ouro, Capoeira Mundi, Água de Beber e Cia Terreiros de 

Capoeira, a maioria nascidos fora do Ceará, mas trazidos por cearenses que foram para fora se 

“especializar” em capoeira. Outros grupos menores, em sua maioria, são ramificações desses 

citados, os quais foram fundados por ocasião de conflitos internos ou pretensões de ascensão 

social, pois entre os seus vários sentidos (luta, dança, jogo, brincadeira) a capoeira também é 

tida hoje como trabalho, profissão, sustento, e muitos são os professores e mestres que cada 

vez mais se profissionalizam em capoeira, como professores de grupos reconhecidos ou 

também como professores de capoeira dentro de academias esportivas, projetos sociais, e 

outros. 

No entanto, dentre tantos grupos e mestres de capoeira atualmente presentes em 

Fortaleza, teria importância prioritária para a pesquisa a figura de um mestre, o qual ainda não 

conhecia pessoalmente (chegando até a pensar que ele não existia de verdade!) e vinha 

tentando, juntamente com o professor Gerardo Vasconcelos, contatá-lo desde 2004, quando 

participava da pesquisa de iniciação científica durante a graduação em Pedagogia. A 
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dificuldade em encontrá-lo detinha-se no fato de que o referido mestre também é folclorista e 

artesão, sendo então a sua vida adaptada a um ritmo itinerante, que por razões de suas 

habilidades manuais, principalmente com o mosaico; o trabalho havia o levado para outros 

estados durante algum tempo.  

Assim, o primeiro contato, aguardado com paciência e uma euforia adormecida, veio 

como um acaso do tempo e do espaço. Foi no Museu do Ceará21, que inusitadamente para 

mim, encontrei uma parte da memória viva da capoeira do Ceará, com a qual o desfecho da 

pesquisa de alguns anos, enfim, começaria naquele instante, como uma parte da história que 

estaria se confirmando e sendo problematizada em relação ao começo da história recente da 

capoeira no Ceará. 

 
A idéia de uma história verdadeira ou essencialista não se coaduna com a realidade 
da história, com a história efetiva. É seguir um campo minado pelos feixes de 
instante que se foram e, em muitos casos, não deixaram pistas ou pegadas. Isso 
exige no mínimo um pouco de paciência do pesquisador. Não se pode subestimar o 
menor indício ou a mais remota pista que esclareça o pedaço de um quebra-cabeça 
triturado pela força do tempo (VASCONCELOS, 2003, p. 45). 

 

Então, no Museu do Ceará, uma instituição ligada à Secretaria de Cultura do Governo 

do Estado do Ceará (SECULT-CE) e espaço dedicado à memória, à história e igualmente aos 

felizes encontros do acaso, foi que no dia 19 de junho de 2008, fui surpreendida quando 

Armandinho, que havia sido convidado para proferir uma palestra e logo após realizar uma 

roda (apresentação) de capoeira angola; apontou para a platéia presente (composta, sobretudo 

por militantes e estudiosos do movimento negro, e capoeiristas), o Mestre Zé Renato, que 

segundo Armando em sua fala, seria o referido personagem um dos principais incentivadores 

dele ter retomado o ensino da capoeira angola em Fortaleza, assim Mestre Armandinho “falou 

um pouco de sua história no Ceará em relação à capoeira e citou Mestre Zé Renato como o 

introdutor da capoeira aqui. Pude então conhecer o famoso mestre, que na ocasião se fazia 

presente”, conforme registrei no meu Diário de campo, em 19 de junho de 2008. 

Logo suspendi minha cabeça com um gesto de quem curiosamente gostaria de conhecer 

finalmente o “famoso mestre”. Então, veio a figura de um senhor, aparentando seus quarenta e 

poucos anos (na época, 58 anos), moreno, com uma cor bronzeada pelo sol forte, que apesar 

do boné fixado na cabeça não havia conseguido deter tal efeito solar; tinha um semblante 

tranqüilo, e com emoção dirigiu-se para Mestre Armandinho, e agradeceu as palavras. 

                                                 
21 Acontecia no Museu do Ceará a “Semana de História do Negro no Ceará”, motivo pelo qual eu ali me 
encontrava, em junho de 2008. 
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Procurei com os olhos o professor Gerardo, como quem diz: “É ele! É nossa chance!”. 

Todavia, mesmo não tendo encontrado o meu olhar, pude perceber que ele havia tido a mesma 

compreensão que eu: “era a chance!”. Quando o evento terminou, após a roda de capoeira 

realizada pelo Grupo de Capoeira Angola do Ceará, vi quando Gerardo cumprimentou Mestre 

Zé Renato, e anotou o seu telefone. Nesse momento, eu estava com os integrantes do grupo, 

fazendo o que deveria ser feito após uma roda: desmontar os berimbaus, organizar o restante 

dos instrumentos (pandeiros, agogô, reco-reco, atabaque), dobrões (“moedas” com as quais se 

toca o berimbau), cabaças (“caixa acústica” do berimbau), baquetas, enfim, fazendo parte do 

grupo. Feito isso, também o cumprimentei rapidamente, o qual se mostrou disponível e 

acessível para o diálogo. 

Desse primeiro contato, trocando informações e esclarecendo o interesse em encontrá-lo 

novamente para uma conversa sobre capoeira, surge a entrevista realizada em 15 de julho de 

200822, com José Renato Vasconcelos de Carvalho, ou, como é mais conhecido, seja na 

capoeira ou nas artes plásticas/ artesanato, Mestre Zé Renato. O diálogo nos levaria a 

confrontar as versões sobre a origem da capoeira aqui no Ceará, pois, já teríamos entrevistado 

outros mestres antigos, como Mestre Dingo23, iniciado na capoeira no final da década de 

1970, o qual afirma ser a sua geração de capoeiristas quem trouxe a capoeira para Fortaleza. 

Diante disso, meu interesse teria também por finalidade um convite à história de vida de 

Mestre Zé Renato, uma breve biografia ligada à capoeira. As entrevistas, dessa forma, têm um 

caráter de análise da história oral, incluindo histórias de vida, as quais Paul Thompson (1998, 

p. 195), explanando sobre os relatos de experiências de vida, e de como o pesquisador deve 

encarar tal memória sobre fatos pessoais, explicita que: 

 
[o pesquisador] deve enfrentar esse tipo de testemunho direto não com uma fé cega, 
nem com um ceticismo arrogante, mas com uma compreensão dos processos sutis 
por meio dos quais todos nós percebemos, e recordamos, o mundo a nossa volta e 
nosso papel dentro dele. Apenas com um espírito sensível assim é que podemos 
esperar aprender o máximo daquilo que nos é relatado. 
 

Assim, aos 24 de maio de 1951, nasce José Renato Vasconcelos de Carvalho, filho de 

Joaquim Ferreira de Carvalho e Vicência Vasconcelos de Carvalho. Conhece a capoeira em 

1960, aos nove anos de idade, em Crateús, sua cidade natal, quando por vez a presença de 

militares vindos de fora do estado se instaura na cidade. Nessa leva de militares, destacava-se 

                                                 
22 Por coincidência, também é nesse dia que a capoeira recebe o título de Patrimônio Cultural Brasileiro, 
aprovado pelo Conselho do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 
23 Mestre do Grupo Abadá Capoeira, na época em que foi realizada a entrevista (2004). 
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para o então menino Zé Renato, que na época sonhava em ser artista de circo, a figura de um 

negro vindo da Bahia, que com o corpo fazia movimentos que o fascinava. O negro chamava-

se “Cipolate”, e era sargento do Exército Brasileiro. O Sargento Cipolate tinha dois filhos, 

que sendo quase da mesma idade de Zé Renato, logo fizeram amizade e o convidaram para 

aprender a jogar capoeira junto com eles. Assim sendo, surgiu a capoeira na vida do futuro 

mestre, que teve os primeiros ensinamentos de capoeira realizados com o Sargento Cipolate24. 

Aqui é possível observar uma determinada época (1960) em que a capoeira começou a 

se familiarizar em outros estados que não fosse o Rio de Janeiro, Salvador e Recife, dado 

estes como os primeiros territórios da capoeira escrava. Principiaria então um movimento de 

difusão da capoeira, seja de forma espontânea ou com o objetivo de expandir suas técnicas 

corporais. A idéia de expansão “espontânea” por meio de militares, principalmente 

marinheiros, é levada em consideração através de dois aspectos: 1) Quando observamos as 

possíveis origens da capoeira urbana surgida com o negro carregador de “capu” (tipo de cesto 

para transportar galinhas/ capões) em cais de portos, local onde os negros também se 

distraiam simulando uma briga através de uma luta dançada, ou uma luta similar a uma briga 

de galos (por isso também capoeira, que é um tipo de galinha/ galo); e 2) Diante do interesse 

das forças armadas, a partir da década de 1930 (durante o governo de Getúlio Vargas), em 

engrandecer o quadro de militares que fossem hábeis na arte marcial genuinamente brasileira 

e símbolo do nacionalismo, assim como as forças armadas.  

Podemos observar também na literatura a capoeira sendo praticada por militares, como 

por exemplo, em o “Bom-Crioulo”, de Adolfo Caminha25, que em 1895 descreve o 

marinheiro personagem-título do romance naturalista se portando tal como o imaginário do 

capoeira: forte, valente, carregando o seu boné (alusão aos trajes do malandro carioca) e 

gingando o corpo. Segundo Soares (1994, p. 84), para o contexto carioca do final do século 

XIX, “a “ginga” e a navalha eram, mais que tudo, elementos de sobrevivência no duro 

cotidiano das ruas, onde a violência das autoridades e dos seus iguais era um dado sempre 

ameaçador”.  Assim, durante uma briga do personagem de Adolfo Caminha no “Cais 

Pharoux”, Rio de Janeiro, podemos notar traços da capoeiragem: 

 

 

                                                 
24 Segundo Mestre Zé Renato, esse seria então o primeiro contato que se tem notícia sobre a capoeira no Ceará, 
de forma praticada, onde prevalece a transmissão de conhecimento.  
25 Foi utilizado nesse trabalho uma impressão de 2006 da obra do escritor cearense Adolfo Caminha, sendo sua 
publicação original datada de 1895.  
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De repente um safanão medonho, Bom-Crioulo separa-se do português e rápido, 
ligeiro, esgueirando-se, puxa do cós um objeto: logo toda gente viu, com espanto, 
reluzir na mão do marinheiro o aço de uma navalha [habilidade obrigatório do 
capoeirista do século XIX]. [...] A figura colossal do negro, multiplicando-se em 
movimentos de requintada clownerie [pantomina, acrobacia de palhaço], torcia-se, 
evitando as baionetas, como se o impelisse oculta mola de arame (CAMINHA, 
2006, p. 78-79). 
 

Diante do exposto, Sargento Cipolate difunde espontaneamente a capoeira no Ceará 

através do serviço militar. E o pequeno Zé Renato, dando continuidade ao seu primeiro 

contato e aprendizado na capoeira, aos onze anos de idade vai para a Bahia, convidado por um 

tio que havia sido chamado para ser sargento em Ilhéus (coincidentemente as “forças 

militares” o aproximaram da capoeira novamente). Em Ilhéus, presenciou a capoeira sendo 

jogada livremente nas praias dessa cidade do interior baiano (segundo as informações 

concedidas por Mestre Zé Renato, não havia o ensino da capoeira em recintos fechados), onde 

tinha aulas todos os dias com a orientação de um jovem rapaz que aos finais de cada semana 

ia para Salvador fazer entrega de cacau. Nessas idas de seu “orientador” à Salvador, Zé 

Renato, sempre muito curioso e querendo conhecer a cultura das cidades por onde passava, 

pedia para ir junto e assim teve a oportunidade de conhecer os dois personagens mais famosos 

da capoeira brasileira: Mestre Pastinha (1889-1981), e Mestre Bimba (1899-1974). Zé Renato 

visitou a academia dos dois mestres. 

Era o auge das academias de Mestre Pastinha e de Mestre Bimba, as duas localizadas 

em Salvador, nas proximidades do Pelourinho. A diferença entre os estilos praticados pelos 

dois mestres foi investigada amiúdes por vários pesquisadores e folcloristas, assim, os traços 

da capoeira angola e da capoeira regional eram bem definidos enquanto o uso do corpo e da 

metodologia de ensino/aprendizagem. Tanto que ao visitar Mestre Bimba, logo foi notado por 

este mestre que o principiante Zé Renato tinha um “jogo baixo”. Então, barrando-o de praticar 

a capoeira regional, Mestre Bimba o aconselhou a ir treinar na academia do Mestre Pastinha, 

pois as características do seu jogo não se encaixavam na capoeira ali ensinada. No entanto, 

sua grande influência e percepção da capoeira se dão no sul da Bahia e não em Salvador com 

os dois renomados mestres, pois, foi através dos treinos realizados nas areias das praias de 

Ilhéus e da forma como lhe foi ensinado, é que futuramente Mestre Zé Renato iria transmitir 

seus conhecimentos para os primeiros discípulos em Fortaleza. 

Volta para o Ceará, ainda na década de 1960, dessa vez fixando moradia em Fortaleza, 

já não mais em Crateús. Observa então, que não existia a presença da capoeira na capital 

cearense, e conseqüentemente, o desconhecimento dessa manifestação cultural na cidade. No 
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entanto, não é nessa época que o jovem capoeirista começa a ensinar a capoeira, pois ele 

precisava ainda descobrir outras capoeiras no Brasil e assim encontrar o seu caminho nessa 

cultura de resistência.  

Dessa forma, em busca de experimentações e vivências artísticas, sendo Zé Renato 

também folclorista e artesão (artes que se desenvolveram em paralelo ao aprendizado da 

capoeira); ele viaja para o Rio de Janeiro, onde a efervescência cultural da época o atraia para 

lá. Ficou na capital carioca de 1965 a 1970, onde estudou teatro no Conservatório Nacional de 

Teatro do Rio de Janeiro e foi aprendiz do Mestre Leopoldina (1933-2007), um capoeirista 

habilidoso da capoeira genuinamente carioca (segundo relatos de Mestre Armandinho, 

também conhecedor da capoeira de Mestre Leopoldina) e muito respeitado na cidade, tanto 

pelo seu jogo quanto por seu domínio no berimbau. Foi com ele que Zé Renato teve suas 

atividades na capoeira desenvolvidas de forma mais completa, todavia o jovem de 

aprendizado constante queria ver mais, ainda queria conhecer a capoeira de outros lugares. 

Retorna para o Ceará e se forma em Topologia na antiga Escola Técnica, hoje Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFCE. Com essa formação é chamado para 

trabalhar no Maranhão no ano de 1971. E logo que lá chegou ficou encantado pela capoeira 

maranhense, assim Zé Renato aprimora sua técnica e aprendizado na capoeira, sendo muito 

importante esse ano para os ensinamentos dos anos futuros, os quais o jovem ainda não sabia 

o que o aguardava. Sentia-se agora preparado para novamente retornar ao Ceará, tendo sua 

chegada em Fortaleza datada de 1972. Nesse mesmo ano foi convidado pelo então diretor do 

Colégio Oliveira Paiva, Barros Pinho, para ministrar aulas de Educação Artística, visto seus 

conhecimentos no âmbito do folclore e das artes plásticas, conforme relata em uma entrevista: 

 
[...] na realidade eu sou um folclorista, [...], eu conheço várias danças folclóricas, 
eu conheço, eu gosto muito da capoeira, até hoje eu jamais neguei dizer que eu 
gosto muito da capoeira mais pela parte artística dela né, da capoeira folclórica que 
ela tem né, que é muito grande (Entrevista Mestre Zé Renato, 15/julho/2008). 

 

Surge então a oportunidade de ensinar também a capoeira, pois numa gincana inter-

colegial do programa comandado por Augusto Borges na TV Ceará, uma das tarefas era trazer 

uma atração baiana. Dessa forma, Zé Renato ensaia os primeiros passos do que seria a 

capoeira cearense. Com dois meses de treinos, apresenta no programa a capoeira ensinada 

para os alunos do Colégio Oliveira Paiva e vence a gincana. No ano seguinte, novamente os 

alunos apresentam a capoeira e ganham mais uma vez a gincana. Assim, Zé Renato é 

convidado para dar aulas de capoeira no Colégio Rio Branco, as quais eram ministradas em 
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paralelo às aulas de educação artística e danças folclóricas. Era a primeira vez que a capoeira 

começava a ser ensinada de maneira mais formal no Ceará, ou pelo menos em Fortaleza. 

É importante notar que o dito surgimento da capoeira em Fortaleza está relacionado em 

partes à influência midiática e ao olhar da capoeira como espetáculo. Sua aparição exerce uma 

ligação com o mundo urbano, da mídia, da moda, da “espetacularização” das culturas. Mas, 

essa forma de lidar com a “nova” cultura instalada em Fortaleza, teria ainda uma relação com 

o preconceito, pois mesmo tendo um conceito positivo, por intermédio de um meio de 

comunicação de massa, era julgada como uma manifestação marginal, enfrentando o 

preconceito das classes sociais mais privilegiadas. Isso impossibilitava que a capoeira fosse 

transportada para as ruas, seu lugar de origem, sendo, portanto, mantida dentro dos muros das 

escolas onde o então educador Zé Renato a ensinava basicamente para uma situação 

específica onde ela poderia ser exibida, como por exemplo, uma gincana cultural em um 

programa televisivo. 

No final dos anos 1970 são fundados os Centros Sociais Urbanos em Fortaleza (CSU’s), 

onde Zé Renato é convidado para dar aulas de capoeira. Segundo o mestre, as pessoas, em 

especial os jovens, procuravam os CSU’s com a intenção de praticar a capoeira, de saber mais 

sobre essa luta que estava sendo introduzida no Ceará. Assim, essa potencialização da 

transmissão de saberes ligados à capoeira contribuiu para que o projeto dos Centros Sociais 

Urbanos (CSU’s) desse certo. Na verdade, Zé Renato havia sido chamado para dar aulas de 

teatro, no entanto, acabou encontrando antigos alunos de capoeira dos Colégios Oliveira Paiva 

e Rio Branco, e com o incentivo dos mesmos ficou dando aulas de teatro e capoeira no CSU 

Presidente Médici. Dessa época surge o primeiro grupo de capoeira em Fortaleza, o Grupo 

Xangô, tendo como alunos os jovens Jorge Negão, Everaldo, João Baiano e Zé Ivan, os quais 

mais tarde também seriam mestres e formariam a base principal da linhagem do Mestre Zé 

Renato, formando outros grupos e mestres. 
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Figura 01 - Duas gerações de alunos de Mestre Zé Renato na década de 1980. Fonte: Arquivo de Clayton Pontes 

 

Ao entrevistar Mestre Zé Renato, um fato inusitado ainda estava aos poucos se 

revelando e sendo interpretado ao mesmo tempo. Pois, a capoeira que mestre Zé Renato viu 

pela primeira vez em Crateús, a que foi vivenciada na Bahia, Rio de Janeiro e Maranhão, 

sendo depois transmitida, principalmente, no CSU Presidente Médici, era segundo ele a 

capoeira angola e não a capoeira regional, ou sua nova vertente mais conhecida em Fortaleza, 

a capoeira “contemporânea”. Assim, a referência de capoeira angola no Ceará que era, até 

então, consolidada a partir de uma única experiência, de um único grupo, que seria o grupo 

coordenado pelo Mestre Armando, agora também se constituiria dessa outra experiência 

ocorrida na década de 1970. No entanto, foi uma experiência muito curta, a qual não seria de 

certo uma consolidação, mas de fato algo experimental. Mas, por que a capoeira angola não se 

popularizou em Fortaleza nessa época ou mesmo no Ceará, dando espaço somente à prática da 

capoeira regional/ contemporânea?  

 O Grupo Xangô, sendo o então primeiro grupo de capoeira formado em Fortaleza, teria 

inicialmente como fundamentos transmitidos a capoeira angola. Os primeiros ensinamentos 

de Mestre Zé Renato na capoeira cearense são de capoeira angola, no entanto, sua “sina” de 

viajante o afastou novamente do estado, deixando a capoeira aos cuidados de seus alunos.  

Isso fez com que o contato com os novos grupos que igualmente estavam surgindo na cidade, 

influenciasse a prática de outra vertente da capoeira, a capoeira regional.  

A capoeira angola não resistiu ao movimento do crescente domínio da regional e da 

influência de mestres que vinham ao Ceará para fortalecer a disseminação de seus grupos, 

deixando, portanto, a capoeira do Grupo Xangô sem referências com a capoeira angola.  
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Quando Mestre Zé Renato retorna à Fortaleza, desconhecera os ensinamentos, os traços da 

capoeira que deixou para ser desenvolvida por seus alunos pouco ou quase nada restaram do 

aprendizado. Isso se deve também ao fato de que seus discípulos sentiram-se abandonados e 

desamparados por seu mestre, dando continuidade a pratica e desenvolvimento da capoeira, 

no entanto, sendo agora o aprendizado voltado para um outro estilo de se jogar, gingar e 

vivenciar a capoeira.  

Assim, fazendo uma conclusão desse movimento, no qual a capoeira angola não 

sobreviveu em Fortaleza num primeiro momento, de acordo com Falcão (2004, p. 295), “é 

importante considerar que a construção infindável de estilos [de capoeira] faz parte da 

incontrolável dinâmica cultural e é resultado de objetivos, desejos e necessidades que surgem 

a esmo no cotidiano da vida coletiva”, como no caso dos jovens Jorge Negão, Everaldo, João 

Baiano e Zé Ivan, citados anteriormente, que se tornariam mais tarde personagens importantes 

da história da capoeira cearense. Assim, a partir de Mestre Zé Renato, paralelo ao surgimento 

de outros grupos de capoeira na década de 1970, foi que a capoeira no Ceará toma forma e 

espalha-se pelo resto do estado, sendo esse um reconhecimento da contribuição que o referido 

mestre deixou para a capoeira cearense. 
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3. O GRUPO DE CAPOEIRA ANGOLA DO CEARÁ 

 

 

Para o segundo capítulo trago a abordagem etnográfica de observações geradas a partir 

de treinos e rodas realizadas pelo Grupo de Capoeira Angola do Ceará, caracterizando as 

categorias que constituem a “pedagogia angoleira” e a formação de valores no grupo. A 

transmissão de conhecimento, bem como a utilização da memória e a oralidade irão compor 

parte do texto, no qual serão abordadas em cadência narrativa as histórias vividas na capoeira.  

 

3.1. A observação participante sob o foco da pesquisa  

 

O tempo passado (a memória transmitida através da oralidade e do corpo) e o presente 

(a participação ativa no grupo), me fez optar por duas metodologias, as quais, de forma 

acíclica, foram aplicadas na pesquisa. Para esse primeiro momento do capítulo, que envolve a 

descrição do grupo, o desenvolvimento das atividades, enfim, como funciona o Grupo de 

Capoeira Angola do Ceará, tendo como objetivo a descrição de sua pedagogia; utilizarei a 

observação participante do tipo etnográfico, tendo como base a etnografia clássica, 

devidamente adaptada para as necessidades da observação. 

A etnografia clássica foi teorizada pelo antropólogo Bronislaw Malinowski e ficou 

conhecida como “observação participante”. A descrição dessa metodologia se encontra na 

introdução do livro escrito por Malinowski (1984, p.17-34), “Argonautas do Pacífico 

Ocidental”, publicado pela primeira vez em 1921. Assim, numa pesquisa de campo 

etnográfica, ele preconiza uma vivência total com os sujeitos do povo estudado. Nos campos 

“tradicionais” da etnologia, isso significava morar junto ao povo pesquisado e participar da 

vida cotidiana de seus sujeitos, que segundo Malinowski, ele teve que aprender a comportar-

se como eles, desenvolvendo dessa forma certa percepção para aquilo que era considerado 

como “boas” ou “más” maneiras.  

No livro “Sociedade de esquina”, do pesquisador americano William Foote Whyte 

(2005), o qual a pesquisa é realizada em um bairro pobre ítalo-americano da cidade de 

Boston, nos Estados Unidos dos anos de 1930 (a obra foi publicada em 1943); constitui uma 

importante contribuição com um descritivo metodológico, considerado como um guia da 

observação participante em sociedades urbanas. Assim, segundo Whyte (Ibidem, p. 301-308), 

a observação participante implica num processo longo, chegando a levar meses para se ter 
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acesso ao local e às pessoas a serem observadas. Essa metodologia exige a iteração do 

pesquisador com o pesquisado, dependendo as respostas das indagações realizadas dessa 

relação, que deve ser clara e justificada ao grupo social, afirmando e reafirmando o seu papel 

naquele espaço, pois mesmo com uma postura “nativa”, sempre se verificará uma curiosidade, 

ou mesmo uma desconfiança com uma presença de fora. Não se faz uma observação 

participante sem um informante-chave (intermediário entre o pesquisador e o pesquisado), é 

ele quem esclarece as informações incertas e exerce também um papel de “assistente 

informal”, podendo inclusive influenciar na interpretação do pesquisador. Muitas vezes, as 

entrevistas formais são desnecessárias ao desenvolvimento da pesquisa, não devendo a coleta 

de dados se restringir a isso, portanto, implicando ao pesquisador saber ouvir, ver e fazer uso 

de todas as oportunidades, pois as informações com o tempo chegarão, o importante é o que 

saber fazer com elas. Através das anotações e manutenção do diário de campo, o pesquisador 

adquire uma disciplina de observar e anotar sistematicamente. Os erros cometidos durante o 

trabalho de campo também são um processo de aprendizagem dentro da observação 

participante, onde o pesquisador deve fazer proveito deles e refletir sobre certos porquês, tais 

como recusas ou silêncios. Por fim, o pesquisador é sempre cobrado sobre “para que serve a 

pesquisa?” ou se ela “trará benefícios” para a comunidade ou de forma individual, sendo 

esperado que o mesmo “devolva” os resultados de seu trabalho, o que dificilmente acontece, 

contudo que prevalecendo as relações de amizade feitas durante o trabalhoso trabalho de 

campo. 

Para Loïc Wacquant (2002), em seu livro “Corps et âme”, o qual observa o cotidiano e 

práticas de uma academia de boxe, bem como de seus adeptos; o autor explicita que o método 

de pesquisa por ele desenvolvido pode ser considerado mais como uma “participação 

observante” do que uma “observação participante”, porque ao estudar um gueto norte-

americano, no qual o pesquisador utilizou como inserção o mundo do pugilismo, ele pensou 

seriamente em ingressar na vida de boxeador, isso quer dizer que durante a experiência ao 

realizar a pesquisa, ele vivenciou o boxe de forma profunda, como todos os outros boxeadores 

da academia, “um deles”. E continua esclarecendo que para reter o discurso moralizador 

produzido por um olhar de longe, de um observador exterior, que se coloca um passo atrás ou 

por cima do universo expecífico, Wacquant sugere que o pugilismo só faz sentido quando se é 

dado o trabalho em se aproximar perto o suficiente para entendê-lo com o seu próprio corpo, 

numa situação que poderia ser entendida como experimental.  
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Assim como no caso específico da capoeira, seria quase impossível (senão impossível) 

de vivenciá-la com um olhar de fora, sem os conhecimentos necessários com a prática do 

corpo, ou o contato social com o grupo, o que gera acompanhá-lo a cada passo dentro e fora 

do local de encontros. Ser como “um deles”, como sugere Wacquant (Op. cit.), oportuniza 

saber como as pessoas pensam de forma mais íntima sobre a capoeira, seus movimentos, 

sobre a vida, aliás, a vida é pensada através da capoeira, acredita-se, segundo vários 

praticantes, que a vida passa a ser regida ou pensada deslocando a roda de capoeira para a 

“roda da vida”, ou vice-versa, a capoeira passa a ser um reflexo da vida, o que dá mais sentido 

ser um angoleiro ou angoleira de “corpo e alma”. Segundo Vasconcelos (2003, p. 319), esse 

deslocamento do jogo pode ser visto também como uma “vocação”, pois a relação capoeira 

aplicada à vida:  

 
Não representa somente simplesmente um domínio corporal que mistura dança e 
luta. É tudo parte de um jogo, mas, acima de tudo uma vocação. Um atributo quase 
divino fornecido por merecimento. Deve ser transferido de acordo com a 
necessidade e capacidade de cada um. Não seria lícito cobrar por este saber. 

 

Já em relação ao “manual” descrito por William Foote Whyte (2005), o qual para 

realizar sua pesquisa utilizou a observação participante da etnografia clássica de Malinowski; 

em pouco se assemelha à metodologia utilizada por mim, na verdade, não faço uso de um 

manual, mas do desenvolvimento de um método de observação próprio, o qual em sua 

“periferia” tem a referência da metodologia clássica, mas em seu interior exigiu uma 

adaptação, onde fiz proveito do que estava ao meu alcance, surgindo dessa forma a 

possibilidade de realização da pesquisa. Para explicitar melhor esse comparativo da não-

semelhança na presente pesquisa, não foi necessário um longo tempo de espera, ou 

“negociação” para efetivar um contato com o grupo, nem tampouco o uso de um 

intermediário, pois eu já estava em processo de “imersão total”, eu era parte daquele universo, 

portanto, era também a locutora principal de tal realidade, o que a posteriori, a minha 

experiência metodológica de pesquisa se aproximaria mais à realizada por Löic Wacquant.  

Esse processo, no entanto, não se tornou mais fácil para realizar a observação, como 

supunha inicialmente, pois sendo uma presença de dentro, uma “nativa”, tive que realizar um 

caminho inverso, uma imersão invertida, ou seja, tive que extrair minhas convicções enquanto 

aluna praticante da capoeira angola e integrante de um grupo que transmite valores (conforme 

falarei mais adiante no capítulo), para ter uma postura de pesquisadora diante de seu objeto de 

estudo. Isso não quer dizer que eu tive que assumir um outro papel dentro do grupo, contudo 
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procurei um distanciamento da formação como aluna, e passei a observar tudo com um olhar 

atento às problemáticas propostas por mim ao longo da pesquisa. Confesso que foi um 

caminho árduo, pois colocar de lado o sentimento em relação à capoeira angola, não foi algo 

tão simples, era como assumir dois personagens: a aluna e a pesquisadora. Em determinados 

momentos entrei em conflito, e decidi que não mais tentaria separar os pensamentos, assim, 

enquanto estava acompanhando os treinos, as rodas, os encontros, eu era a aluna que tinha 

“curiosidades”, e saindo daquele espaço, eu começava a destacar pontos sobre o que havia 

observado, que seriam mais tarde anotados no meu diário de campo (instrumento básico de 

trabalho). 

Passando agora para as semelhanças da observação participante explicitada por Foote 

Whyte (Op. cit.) em sua obra-prima, a utilização do diário de campo também foi um 

instrumento muito importante, como citado acima, bem como a proximidade com o grupo e 

seus integrantes, em especial o contato com o Mestre Armandinho, fez com que o uso de 

entrevistas formais fosse quase desnecessário, recorrendo a esse método, na verdade, para 

envolver outra forma de coleta de dados, que seria a ampliação do cotidiano no grupo para as 

memórias transmitidas através da oralidade, as quais misturam os relatos pessoais aos fatos 

ligados ao objeto pesquisado propriamente dito, método que se assemelha a um tipo de 

“fichamento” (ou descrição pessoal) de personagens fundamentais da pesquisa, como 

preconizado por Michel Agier (2004).   

Dessa forma, trata-se de uma descrição da história recente do grupo, onde certas 

percepções só poderiam ter sido notadas através de um contato mais íntimo, ou seja, fazendo 

parte dele. Ser integrante do grupo, como aluna e posteriormente como aluna-pesquisadora, 

me permitiu colher alguns resultados sobre o assunto tratado: como se transmite sabedorias e 

conhecimentos na capoeira angola? Assim, sendo este o objetivo maior do meu estudo em 

todos os elementos que envolvem a capoeira angola (memória, corpo, musicalidade e ritual), 

apresento nesse sub-capítulo três momentos onde foram observadas práticas pedagógicas no 

grupo de capoeira angola estudado: os treinos, as rodas e os diálogos pós-treinos ou pós-

rodas. 

Antes de categorizar o funcionamento do grupo, apresentarei o grupo em si, anterior à 

minha entrada, antes e depois do início da pesquisa, onde trago contribuições das observações 

realizadas em trechos diferentes ao longo dos anos de 2006 a 2009, e entrevistas com Mestre 

Armandinho nos anos de 2004 e 2008, nas quais as principais fontes primárias são os diálogos 

e observações, ou seja, as relações sociais vivenciadas e observadas, tendo meus cadernos de 
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anotações, que depois passaram a ser os meus diários de campo, como registros “físicos” das 

fontes, bem como as entrevistas gravadas em fitas áudios.  

 

3.2. O Grupo de Capoeira Angola do Ceará: o caminho percorrido 

 

Assim, o objeto de estudo é o Grupo de Capoeira Angola do Ceará (antigo Grupo 

Capoeira Angola Pelourinho – GCAP - Núcleo Ceará)26, como já apresentado de forma breve 

na introdução deste trabalho. A escolha em estudá-lo detém-se no fato de tratar-se do único 

grupo de capoeira angola reconhecido no Ceará (ou pelo menos em Fortaleza27), que busca 

através da sua vivência transmitir uma capoeira tradicional, ou mais próxima de como foi 

ensinada por Mestre Pastinha28 e repassada para seus discípulos. O grupo é coordenado pelo 

Mestre Armandinho, sendo este atualmente o principal personagem da difusão da capoeira 

angola no Ceará, fundando o grupo em Fortaleza no ano de 2001.  

Mestre Armandinho nasceu no Rio de Janeiro, mas precisamente em Nova Friburgo, em 

04 de julho de 1960. Na sua infância seus pais se mudaram para São Paulo, onde moraram em 

várias cidades do interior paulista até grande parte da sua adolescência. A residência em 

várias cidades paulistas se deve ao fato do seu pai ser na época um perseguido político da 

ditadura militar que havia se instaurado em todo o país. Em São Paulo, tem uma formação em 

karatê, ao qual deve suas noções em artes marciais, chegando até a dar aulas dessa luta 

oriental. Quando volta ao Rio de Janeiro em meados dos anos de 1970, não se adaptou ao 

estilo de karatê que era ensinado por lá, visto que o seu aprendizado era fundamentado em 

uma matriz, segundo Armando, mais original do karatê, conhecida como “Shotokan”, o que o 

fez mais tarde parar de treinar, e posteriormente abandonando totalmente, quando passa a ser 

adepto da capoeira angola. Antes disso, Armando passa a ser freqüentador das manifestações 

“afro-brasileiras”, tais como a Umbanda, o Candomblé29 e as Escolas de Samba cariocas. 

Conhece a capoeira angola em 1976, através do Mestre Marco Aurélio30, que na época ainda 

                                                 
26 A sede do grupo localiza-se em Salvador, com a coordenação geral do Mestre Moraes, figura importante, 
senão central da capoeira angola a partir dos anos 1980. Ele é discípulo de Mestre João Grande, o qual faz parte 
da linhagem que tem Mestre Pastinha como referência principal, ou seja, Mestre Moraes também descende desta 
linhagem, e, por conseguinte Armando igualmente. 
27 Em viagens feitas pelo interior do Ceará, não encontrei nenhum outro grupo que tivesse as mesmas 
características do grupo estudado: a predominância de um enraizamento com outras escolas de capoeira angola.  
28 Maior referência de todos os tempos da capoeira angola baiana. 
29 Armandinho é adepto do Candomblé desde então, sendo “filho de santo” de um “Ilê”, ou Casa de Candomblé 
aqui no Ceará, a qual é coordenada por mãe Valéria de Lodun Ede. 
30 Marco Aurélio foi formado mestre pelo Mestre Moraes, mas algum tempo depois rompe laços com esse 
mestre.   
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não era mestre, e depois com Mestre Moraes, tornando-se discípulo deste último a partir de 

1977, período em que Mestre Moraes residia na capital carioca.  

Aqui abro um parêntese para ratificar um quadro reproduzido nas teses de Araújo (2004) 

e Simões (2006), no qual foi codificado por Sylvia Robinson e publicado em 2002 pela The 

International Capoeira Angola Foudation. O quadro apresenta a “árvore genealógica” da 

capoeira angola, principalmente a baiana e a carioca, representada a partir de contemporâneos 

de Mestre Pastinha, no qual o próprio é apresentado como uma das principais ramificações, 

onde acima de seu nome está apenas o de Mestre Benedito, com quem afirma ter aprendido a 

capoeira. Abaixo de Mestre Pastinha encontram-se os nomes dos maiores disseminadores da 

sua capoeira: Mestre João Grande e Mestre João Pequeno. Abaixo do nome de Mestre João 

Grande, situa-se a ramificação, na qual o trabalho de Rosângela Araújo (Op. cit.), ou Mestra 

Janja, do Grupo Nzinga, se baseia e onde também está inclusa a linhagem da qual o grupo 

estudado por mim descende: a linhagem de Mestre Moraes, sendo ele, por sua vez, integrante 

da linhagem de Mestre Pastinha, através de seu mestre, João Grande. O referido quadro, 

através de suas ramificações, estabelece quem é mestre de quem, ou seja, de qual “raiz” os 

discípulos descendem diretamente. E, embora afirmando a devida importância para o seu 

aprendizado em capoeira angola, Mestre Armandinho não descende do Mestre Marco Aurélio, 

como é colocado no quadro, mas sim, de Mestre Moraes, como ao longo do trabalho é 

enfatizado. Mestre Armandinho tem na verdade uma dupla iniciação com Mestre Marco 

Aurélio e depois com Mestre Moraes, se firmando posteriormente somente com Mestre 

Moraes, tendo com isso isso uma ligação mais forte, a qual pode ser definida de descendência.  

Quando Mestre Moraes retorna à Bahia em 1982, o então aprendiz Armandinho o 

acompanha, mas por poucos meses, retornando ao Rio de Janeiro logo depois. Mais tarde, 

novamente retorna à Bahia e ao Rio de Janeiro em seguida. Sua chegada ao Ceará somente 

acontece em 1994, quando ele resolve buscar melhores condições de vida em Fortaleza, tendo 

como apoio sua companheira da época, que é de origem cearense, com família ainda radicada 

no Ceará. Ao chegar em Fortaleza, estava muito “afiado” com a capoeira, e teve contato com 

o Mestre Jair, do Grupo Marabaiano, o qual o incentiva a fundar um grupo no bairro Carlito 

Pamplona, onde firmava residência. No entanto, a experiência não durou muito tempo, por 

causa da violência que regia os grupos de capoeira na época, fazendo com quê Mestre 

Armandinho afastasse completamente da capoeira. Dessa forma, durante alguns anos ficou 

afastado da capoeira, pois precisando trabalhar para manter o devido sustento da família, não 

tinha, segundo ele, o tempo necessário para a dedicação que a capoeira angola exige aos seus 
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praticantes. Somente em 1999, quando passando em frente ao CSU do Conjunto Ceará, viu 

uma enorme faixa divulgando uma oficina de capoeira angola com Mestre Moraes que 

aconteceria naquele espaço. Surpreso com tal oficina tratou de também comparecer ao local 

para confirmar a presença do Mestre Moraes e retomar o contato com seu antigo mestre. Na 

ocasião, Mestre Armandinho não mantinha vínculo com o seu grupo de origem (GCAP, 

criado em 1980) nem com qualquer outro grupo do Ceará; seu afastamento era geral, contudo 

a vontade em retornar à capoeira era grande. Dessa forma, com uma longa conversa com 

Mestre Moraes, como normalmente acontece na capoeira angola, é que Mestre Armandinho 

decide retomar as aulas e a possibilidade de fundar um núcleo do GCAP em Fortaleza31, 

devidamente orientado por seu mestre. 

Assim acontece. Mesmo não mantendo “laços” com outros grupos, Mestre Armandinho 

já era conhecido no cenário da capoeira cearense como um exímio jogador e conhecedor da 

capoeira angola, além de ser descendente da linhagem de uma capoeira angola que tem como 

representante principal o Mestre Pastinha, ou seja, um descendente da “Escola Pastiniana”. 

Dessa forma, foi formada a primeira turma para treinar capoeira angola em Fortaleza, mais 

ainda não como GCAP, pois uma condição imposta pelo Mestre Moraes para que o grupo se 

tornasse um núcleo do GCAP, seria a consolidação do grupo, ou seja, um grupo sólido, com 

alunos fixos, onde pudessem ser transmitidos os saberes de uma forma continuada. 

O espaço utilizado por Mestre Armandinho para esse momento de experimentação da 

capoeira angola localizava-se no Campus do Pici da UFC: era um pátio coberto que estava 

sendo utilizado para estacionar carros, mas, na verdade, sem o uso adequado. Então, por 

intermédio de um funcionário dessa Universidade e também mestre de capoeira, foi que 

Armando conseguiu transformar o antigo estacionamento em um local de aprendizado para 

seus primeiros discípulos no Ceará. Uma coincidência sobre o espaço no Pici, é que o chão 

feito de cerâmica intercalada nas cores preta e branca, fazia (de alguma forma) referência ao 

local onde funcionava o Grupo de Capoeira Angola Pelourinho em Salvador. Talvez isso 

tenha gerado motivação para que o grupo se tornasse “consolidado”, conforme os critérios do 

Mestre Moraes. Em pequenos detalhes a “memória biográfica” pode ser ativada, de acordo 

com Bosi (2003), os objetos fazem parte da memória com símbolos da própria vida, no caso o 

piso que traz recordações de tempos outros e formam a identidade.   

                                                 
31 Atualmente, com o desligamento do núcleo Ceará, existem núcleos do GCAP em São Paulo, Rio Grande do 
Norte e Japão, além da sede em Salvador. 
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Como visitante, cheguei a conhecer o espaço que funcionava no Pici. O ano era 2002, 

um pouco depois de ter participado de uma atividade com Mestre Armandinho na UFC. Mas, 

ainda não ingressaria na capoeira angola; treinaria ainda mais dois anos no Centro 

Universitário de Capoeira (CUCA), onde predominava a capoeira denominada de 

“contemporânea”. 

 

 
Figura 0232 - Mestre Armandinho jogando com o professor João Batista (CUCA). FACED – UFC (2002). 

 

Assim, estabilizando-se um determinado tempo no espaço do Campus do Pici, chega o 

momento do grupo se tornar um núcleo do GCAP, recebendo a visita do Mestre Moraes como 

oficialização desse “contrato”. Do Pici, o grupo passa a realizar os seus encontros as terças, 

quintas e sábados, no Diretório Central dos Estudantes, o DCE, também da UFC, sendo esse 

espaço cedido pela gestão de estudantes que apoiava a capoeira. O grupo permaneceu no DCE 

de 2002 a 2005, quando novamente muda-se para um espaço, desta vez cedido por um grupo 

de capoeira33, que treinava no local às segundas, quartas e sextas. O recinto também fazia 

parte da UFC, agora no Campus do Benfica, mas havia sido cedido à Associação de Capoeira, 

Cultura e Arte (ACCARTE) há muitos anos. É nesse espaço que o meu envolvimento com o 

grupo principiaria no ano de 2006, possibilitando meu o contato anterior com o grupo, para 

posteriormente desenhar a problemática.  

                                                 
32 Algumas ilustrações fazem parte do arquivo do grupo de capoeira angola em evidência. 
33 O grupo era coordenado pelo Mestre Samurai (in memorian). 
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Figura 03 - Treino do GCAP/CE no Diretório Central dos Estudantes – UFC (2005). 

 

Em 2007, com a extinção do local, causada por uma reforma realizada pela UFC, o 

grupo desloca-se novamente para dessa vez treinar em uma organização não governamental, a 

qual é coordenada por um antigo aluno do grupo, que gentilmente concedeu um salão para os 

encontros do GCAP; sendo esse o atual endereço do grupo, onde além dos integrantes adultos, 

passam a integrar o grupo crianças que fazem parte da comunidade do “Campinho do 

América”, localizada próxima à ONG34. Em 2009, Mestre Armandinho se desvincula da sede 

do Grupo de Capoeira Angola Pelourinho na Bahia, causado pelo distanciamento e perca de 

contato com Mestre Moraes, ocasionando que os demais integrantes do grupo também 

acolhessem a sua decisão e igualmente se desvinculam. Assim, o Grupo de Capoeira Angola 

do Ceará (denominação por mim criada para dirigir-me ao grupo, que até então não possuía 

um nome) dá continuidade às suas atividades sem o vínculo hierárquico de outro grupo, 

contudo, mantendo as matrizes de origem, tal como as regras e cores utilizadas no uniforme. 

  

                                                 
34 A partir da fase de inserção das crianças não foi mais possível acompanhar como integrante do grupo, 
portanto, essa fase não será tratada nesse trabalho. 



        

 

45
 
 
                                                                                                                                                
                                                                                                                                              
 

 

 
Figura 04 – Mestre Armandinho com o GCAP/CE no espaço do Campus do Benfica (2007). 

 

3.3. Treinos, rodas e diálogos: transmitindo a “pedagogia angoleira” 

 

Traçado o caminho percorrido pelo grupo, discorro agora da análise de três elementos 

que compõem a formação do(a) angoleiro(a), especificamente desse grupo: os treinos, as 

rodas e os diálogos pós-treinos ou pós-rodas, conforme anunciado anteriormente. 

Inicialmente o trabalho teria como foco principal de aprendizagem a transmissão de 

saberes que é gerada a partir do ritual da roda (sobre ritual falarei mais amplamente no 

próximo capítulo), no entanto, durante o período de observação, pude compreender que a 

transmissão desses saberes, ou seja, a pedagogia utilizada na roda é a continuidade do que foi 

realizado nos treinos: a roda é a finalidade, contudo são nos treinos onde se inicia a formação 

na capoeira angola. 

Os treinos são o princípio de tudo, é como ensinar uma criança a andar, porque aprender 

a gingar é começar a reconhecer o próprio corpo, é senti-lo de uma forma desconstruída, é a 

inversão do que se aprende normalmente para manuseá-lo: postura ereta, sempre em linhas 

retas. A ginga na capoeira angola pressupõe a desconstrução dessa postura, assim aprende-se 

a ver o mundo de baixo para cima, ou com um domínio maior sobre o corpo em movimento, 

vendo o mundo de cabeça para baixo, como sugere o título do livro de Letícia Reis (2000), “O 

mundo de pernas pro ar: a capoeira no Brasil”. Mas, não como pensa Rosa Maria Simões 

(2006) em sua tese de doutorado, referindo-se ao título de Letícia Reis como uma maneira em 

desordem de ver o mundo para o negro ou o pobre; apenas uma forma diferente de encarar a 
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vida a partir da capoeira, que consegue enxergar melhor e meticulosamente de cabeça para 

baixo.  

O espaço da aprendizagem na capoeira angola pode ser caracterizado como uma 

educação não-formal, que de acordo com Libâneo (1999, p.23) seria a educação “realizada em 

instituições fora dos marcos institucionais, mas com certo grau de sistematização e 

estruturação”, sendo os treinos, portanto, o suporte de tal sistematização educacional, 

“implicando certamente relações pedagógicas, mas não formalizadas” (Ibidem, p.81). 

Segundo Carneiro (2007, p.156), na educação não-formal, “os saberes-fazeres são 

constituídos e transmitidos num aprendizado prático-experimental de forma lúdica, artístico-

musical, uma educação popular ocorrente por meio do contato empírico e dos múltiplos 

significados pedagógicos”. Existe também na capoeira características de uma educação 

informal, na qual os saberes são transmitidos sem intencionalidade, eles acontecem de forma 

espontânea, sem utilizar uma estrutura ou sistema de transmissão, apenas acontecem e 

ensinam algo (CARNEIRO, 2007), como por exemplo, em diálogos aleatórios, que podem 

ocorrer dentro ou fora do espaço de encontro do grupo.  

Então, a aprendizagem é iniciada com a ginga, que é a base da capoeira angola, pois é 

dela que saem todos os outros movimentos. E para a ginga existe uma pedagogia própria, que 

eu denomino de “ancestral35”, por remeter e afirmar os sujeitos do passado da capoeira. 

Assim, aprendemos a gingar orientados por movimentos que se referem aos escravos 

cortadores de cana, também aos que trabalhavam na roça com instrumentos, tais como a 

enxada, ou com referências de segurar o mundo com as mãos, da capoeira que leva em sua 

história o mundo velho dos negros. Na ginga ficamos mais próximos ao chão, o que poderia 

ser simbolizado também pela ancestralidade da terra, onde se cria todo o alimento, e como 

diria Mestre Pastinha36, “a capoeira é tudo que a boca come”; fazendo uma analogia: a 

capoeira é tudo que vem da terra, o que ela pode nos dar. A noção de “ancestralidade”, nesse 

sentido, pode ser completada com a que foi elaborada por Rosângela Araújo (2004), em sua 

tese de doutorado, quando se refere a esse termo como algo que: 

 

 

                                                 
35 A noção de “ancestralidade” parte é oriunda do próprio grupo estudado (e serve de referência simbólica para 
vários outros grupos também), como uma categoria nativa, a qual incorpora à capoeira a idéia de tradição, de 
referência à descendência ancestral criadora da capoeira, sendo esses conceitos, na verdade, uma invenção do 
que seria tradicional dentro do grupo. 
36 Ver : http://www.youtube.com/watch?v=dBRgPTD4fMw&feature=related « A capoeira é tudo que a boca 
come », uma entrevista televisual do mestre, acessada em 26 de novembro de 2009. 
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[...] extrapola qualquer entendimento sobre descendência biológica e/ou étnica. 
Tomamos este termo como referência [...] sobre a presença do Mestre Pastinha 
como matriz de uma descendência cujas reflexões estruturam os códigos de 
pertencimento e resistência cultural, promovendo também a valorização da sua 
memória (ARAÚJO, 2004, p. 14). 

 

Assim, as representações acima descritas são técnicas do corpo utilizadas para se aprender 

de onde vem a ginga e como nela pode ser incorporada a memória dos negros escravos, então 

os criadores da primordial capoeira, perpassando uma “descendência biológica”. Para Marcel 

Mauss (2003, p. 401), a expressão “técnicas do corpo” é entendida como “as maneiras pelas 

quais os homens, de sociedade a sociedade, de uma forma tradicional, sabem servir-se de seu 

corpo”. Nos treinos são usadas técnicas do corpo, que têm a função de domínio sobre o 

movimento, ou seja, os treinos são para dominar os movimentos de ataque e defesa (como 

veremos no capítulo seguinte, sobre os movimentos da capoeira angola).    

E para aprender a dominar o movimento, como em qualquer outro tipo de aprendizagem 

que envolve a atividade corporal (como a dança ou as artes marciais), é necessário que sejam 

realizadas repetições sobre o que se está aprendendo, não sendo, portanto, diferente na 

capoeira angola, onde nos treinos se aprende a executar o movimento e também a aperfeiçoá-

lo, sendo essa uma diferença que foi observada entre os treinos e aulas: “os treinos são a 

repetição dos movimentos, o aperfeiçoamento do que foi aprendido. E as aulas são os 

momentos explicativos dos movimentos, os detalhes, a função de cada golpe” (Diário de 

campo, 04/ Setembro/ 2007). Contudo, a repetição em nada tem relação com o método 

calistênico37 utilizado no sistema militar de educação física, aliás, o grupo estudado nega-se a 

aceitar alguma ligação da capoeira angola como sendo uma atividade de educação física ou 

esportiva, embora dentro da “filiação” a qual pertence, o primeiro recinto fechado (e legal) de 

funcionamento da capoeira com Mestre Pastinha à frente, chamava-se “Centro Esportivo de 

Capoeira Angola – CECA” (SIMÕES, 2006). No entanto, a disciplina exigida ao praticante, 

tais como a pontualidade, a obrigatoriedade do uniforme e a presença regular, traz referências 

aos grupos de artes marciais, sendo esse também um ponto questionável pelo(a)s 

angoleiro(a)s em não pertencer a um grupo de arte marcial, mas a um grupo que pratica uma 

luta de resistência, que possui uma marcialidade inquestionável. 

A disposição formal dos treinos, que acontecem as terças e quintas-feiras à noite, e aos 

sábados iniciando à tarde e indo até à noite; caracteriza um tipo de pedagogia que incentiva os 

                                                 
37 Método muito utilizado no Exército Brasileiro, que dispunha de aulas ritmadas com exercícios seqüenciados 
entre alongamentos, coordenação motora e força através da repetição. 
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discípulos do grupo a transmitirem os saberes produzidos, pois os aluno(a)s também assumem 

o papel de professore(a)s (ou treineis, como são chamados em alguns grupos), onde 

transmitem conhecimentos aos mais novos e trocam experiências com os colegas de mesmo 

nível. Por diversas vezes os treinos e/ou aulas foram conduzidos por aluno(a)s (geralmente os 

mais antigos, mas em algumas atividades envolvendo todo mundo), o que diversificava o 

aprendizado, sendo incorporado a este diferentes formas de realizar os golpes e as seqüências 

de movimentos, praticados geralmente em duas filas, uma em frente a outra, ou dois a dois, 

que é também bastante comum, simulando um jogo na roda. Os treinos e aulas permitem o 

contato com os demais praticantes de forma muito proveitosa, isso quer dizer que todos os 

momentos são propícios para que os saberes possam ser produzidos ou transmitidos, 

conforme a experiência e a criatividade de cada um. São momentos como estes que Libâneo 

(2001, p. 07) esclarece a articulação da educação ligada aos processos de comunicação e 

interação “pelos quais os membros de uma sociedade assimilam saberes, habilidades, 

técnicas, atitudes, valores existentes no meio culturalmente organizado e, com isso, ganham o 

patamar necessário para produzir outros saberes, técnicas, valores etc.”. Nessa interação, errar 

também faz parte do aprendizado, que pressupõe do erro a superação e evolução do corpo e da 

memória na capoeira. 

Outra parte que se insere dentro da categoria “treino” é o aprendizado musical, no qual 

se aprende a tocar, cantar e coordenar uma roda, não esquecendo que o treino é o meio que 

conduz os aprendizados para a realização da roda. Assim, necessariamente todos os 

integrantes do grupo se envolvem na formação da orquestra, que vai desde a fabricação do 

berimbau (verga, cabaça e arame), montagem (deixar o arame firme) e afinação, a saber tocar 

todos os instrumentos: berimbaus (gunga, médio e viola), pandeiro (são dois na roda, mas 

exercem o mesmo som), agogô, reco-reco e atabaque, que formam a bateria completa de 

instrumentos na capoeira angola (no grupo específico), os quais sem apenas um deles, a roda 

não pode acontecer. Além dos instrumentos citados, tão importante quanto eles são as 

músicas, que também são cantadas por todos, sendo por vezes revezadas na roda o canto de 

cada integrante que está na bateria de instrumentos. A música é um elemento tão importante 

quanto o movimento para representar a história da capoeira, pois ela é a memória cantada por 

seus representantes no presente, que rememoram os mestres do passado, que resistiram e 

tornaram a capoeira parte da cultura brasileira38, numa forma de legitimar a sua prática.  

                                                 
38 O movimento de reconhecimento da capoeira como manifestação da cultura brasileira não é apenas uma “luta” 
que  tem os mestres de à frente, sejam eles do presente ou do passado, mas dá-se o “mérito” também aos 
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Antes de apresentar a categoria seguinte da “pedagogia angoleira”: a roda; abro uma 

breve discussão a respeito da cultura e da capoeira. Primeiramente, descartando a 

possibilidade de a capoeira estar classificada como uma “cultura popular”, onde segundo 

Simões (2006, p. 24), em sua análise sobre as definições de cultura, considera que “[...] as 

culturas populares são compreendidas levando em conta a exploração simbólica dada numa 

relação econômica e política desigual”.  

Dessa forma, a cultura popular seria aquela representante de uma manifestação de 

resistência que combate à estrutura do poder vigente, ou seja, uma luta de classes, 

predominando a dicotomia “dominante x dominado”, o que nesse caso não pode ser 

considerado, pois teríamos que levar em conta que todos praticantes são oriundos de camadas 

populares da sociedade, as quais (em princípio) são oprimidas pela hierarquia dominante, 

portanto, tendo dificuldade em acessar aos bens culturais e educacionais. Sendo assim, não é 

possível tal afirmação de manifestação de um povo oprimido, que resiste a tal opressão, visto 

que em sua grande maioria, os praticantes são de classe média (média e alta) e estudantes 

universitários, além de historicamente brancos estrangeiros e pertencentes às classes 

dominantes terem sido praticantes da capoeira no século XIX, “popularizando” tal cultura nos 

meios aristocráticos. Não quero aqui dizer que a capoeira não possui esse lado político de luta 

contra a opressão (seja dos negros, mulheres, classes populares), e que não existem 

praticantes oriundos de projetos sociais que envolvem a capoeira como fator de formação 

política e humana, mas estou me valendo de uma realidade mais próxima à minha, em que 

não é possível aliar tais características ao grupo, pois são fragmentos dentro do todo. 

O conceito de “cultura popular” também pode acarretar um sentido estereotipado, tendo 

em vista que pode ser confundido ou disfarçado de uma caracterização folclórica, onde pode 

ser observada a inserção de outros elementos na capoeira, tais como saltos acrobáticos, danças 

“afros”, enfim, uma espetacularização da capoeira de um modo geral, que buscando atender 

ao mercado do “turismo cultural”, especialmente o baiano, cria novas possibilidades para 

chamar a atenção do público. 

Citando Cleyde Kluckhon, Clifford Geertz (2008), em seu livro “A interpretação das 

culturas”, descreve o que seria o conceito de cultura segundo Kluckhon, que de forma 

eclética, elenca várias possibilidades, dentre as quais eu destaco as opções: “um celeiro de 

aprendizagem comum” e “comportamento aprendido”. Para Geertz, na verdade, o “ecletismo” 

                                                                                                                                                         
intelectuais e folcloristas, a partir mais fortemente do começo do século XX, que de forma positiva ou não, 
contribuíram para a consolidação da capoeira como um bem imaterial da cultura do Brasil. 
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é um caminho perigoso, pois com tantas direções a percorrer poderia confundir mais do que 

esclarecer, portanto, é preciso escolher, para que não haja durante a trajetória da pesquisa um 

auto-declínio do projeto científico. Dessa forma, define a cultura “não como uma ciência 

experimental em busca de leis, mas como uma ciência interpretativa, à procura do 

significado” (GEERTZ, 2008, p.04). A respeito dos conceitos “um celeiro de aprendizagem 

comum” e “comportamento aprendido”, são por mim destacados, pois avalio como sendo 

essas as melhores definições para conceituar a capoeira angola, compreendendo sua 

“pedagogia como uma prática cultural, forma de trabalho cultural, que envolve uma prática 

intencional de produção e internalização de significados. É esse caráter de mediação cultural 

que explica as várias educações, suas modalidades e instituições” (LIBÂNEO, 2001, p. 08); 

onde a preservação dessa prática cultural só existe em detrimento da aprendizagem comum, 

que conseqüentemente é transmitida para novos adeptos, novos discípulos e futuros mestres, 

numa relação de troca, pertencimento e perpetuação.  

 Agora voltando às categorias que integram a pedagogia da capoeira angola, em 

especial do grupo pesquisado, que chega a ser quase um estudo de caso, se não levássemos 

em consideração que os elementos que formam esse grupo são “heranças” de outro grupo e de 

outros mestres, o que tenta manter uma mesma matriz de transmissão da estrutura e 

organização da capoeira angola que pertence a uma mesma linhagem. Dessa forma, a 

descrição do grupo de capoeira angola do Ceará também é uma descrição de outros grupos, de 

outras rodas, em seu sentido maior de transmissão de uma prática que visa simbolicamente 

atingir e perpetuar uma pureza, no sentido de uma cultura que se mantém o mais perto 

possível da sua prática em tempos outros. Ponto de vista esse produzido por seus atores 

sociais, pois é sabido que no mínimo o sentido de uma prática cultural muda com o contexto 

histórico e social, e que vários elementos são incorporados com o tempo e nos discursos. 

Assim, como categoria integrante da pedagogia angoleira, a roda é tida como o elemento 

mais importante, visto que todo o aprendizado, toda a sabedoria, seja ligada ao corpo, à 

musicalidade ou ao discurso; é empregada no momento da roda, que é onde o angoleiro pode 

se aproximar (de forma literal ou simbólica) de velhos mestres, seja cantando, tocando ou 

jogando junto com eles. E são nessas três funções fundamentais (jogar, tocar e cantar), que os 

capoeiras se revezam durante a roda, como observa Falcão (2004, p. 155):  
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Os capoeiras que formam a roda são potenciais jogadores, instrumentistas e 
cantadores, e se revezam nessas três ocupações durante o seu desenrolar. É 
importante notar que, na roda de capoeira, a oralidade e a corporeidade interagem, 
resultando numa riquíssima relação. Cabe lembrar, aqui, que as ocupações dos 
capoeiras na roda resultam em trabalho vivo, a base do processo pedagógico [...], à 
medida que se materializa como atividade socialmente útil, cuja produção e 
consumo se dá de forma simultânea. 

 

Assim, na roda, além do jogo e da música (aplicações dos treinos e aulas) aprende-se 

(socialmente) como se tornar angoleiro(a), se portando com tal, aprendendo a observar, a 

absorver e a estudar o jogo de cada um dos participantes; aprendendo a agir como 

angoleiro(a)s. E tudo começa com os instrumentos, lição aprendida que antes da roda é feita a 

sua preparação.  

Fazendo uma comparação com a educação formal da escola, onde temos que aprender 

todas as disciplinas (matemática, português, história, etc.), no entanto, nos destacando mais 

em uma ou em outra matéria; na verdade, desenvolvendo habilidades específicas. Da mesma 

forma, na capoeira angola também os alunos desenvolvem alguma habilidade que se destaca 

em seu aprendizado; alguns no canto, outros na criatividade ao tocar o berimbau, outros em 

preparar a roda ou jogar nela. Embora, todas essas habilidades devem ser adquiridas com o 

tempo e a dedicação necessária para tornar-se um “bom angoleiro39”. O que quero dizer com 

isso é que todos os integrantes do grupo (no momento anterior à roda) devem saber que os 

instrumentos precisam ser preparados, em especial os berimbaus, que necessitam ser 

montados, afinados e posicionados de acordo com a seqüência da bateria, além dos outros 

instrumentos que são posicionados e verificados sua afinação, no caso dos pandeiros e do 

atabaque, que por serem de couros, às vezes ficam com um som “frouxo40”. Para Mestre 

Moraes, conforme “postou” em seu blog41 em 18 de maio de 2009, a sua preocupação com a 

preparação dos instrumentos gira em torno de saber “se esses instrumentos estão preparados 

para cumprir as suas funções, o que depende de estarem bem afinados e bem tocados”. 

Assim, a roda desenvolve uma característica de aprendizado antes, durante e depois de 

sua realização, e no que se refere ao momento da roda propriamente dito, é nessa etapa do 

                                                 
39 Aquele que sabe tocar, cantar, jogar e falar sobre a história da capoeira, em seus aspectos locais (ou seja, o 
grupo e sua « descendência ») e macros (a gênese, o seu desenvolvimento e atual situação). 
40 O couro utilizado nos pandeiros e atabaques sofrem uma dilatação ou « afrouxamento » de acordo com a 
temperatura e umidade do ambiente, tendo que por vezes serem afinados ajustando o couro (esticando ou 
soltando) ao tom desejado. 
41 O “blog” é um tipo de site muito usado de forma pessoal (como uma espécie de diário virtual) ou para 
divulgar os mais variados temas na internet (socialização de poesias, textos literários e jornalísticos, fotos, etc.). 
No caso, o blog do Mestre Moraes (disponível em: http://mestremoraes-gcap.blogspot.com) é usado para 
divulgar as atividades do GCAP, bem como expor os seus próprios pontos de vista.  
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aprendizado que os saberes são produzidos em sua maioria, pois os saberes transmitidos são 

reconstruídos, ou mesmo reinventados. Cada corpo representa sua própria criação, cada 

música cantada leva o propósito defendido por Piaget (1988, p.17), com a educação para a 

ação, que assim pode ser expresso: “[...] compreender é inventar, ou reconstruir através da 

invenção, e será preciso curvar-se ante tais necessidades se o que se pretende, para o futuro, é 

moldar indivíduos capazes de produzir ou de criar, e não apenas de repetir”. E embora 

seguindo uma série de regras adotadas e um preceito ritual, a roda é um momento livre, onde 

os corpos bailam um por dentro do outro. Os treinos, dessa forma, podem ser representados 

como a busca da perfeição; e a roda seria a representação da festa, o prazer, o uso da 

criatividade embriagante. A roda expressa sua criatividade e até mesmo um lado teatral da 

capoeira, onde enganar o(a) companheiro(a), num jogo de mandinga42 ou malícia, faz parte da 

aquisição de habilidades, como descreve Vasconcelos (2009, p. 10) ao presenciar a “dança do 

bêbado”, pura arte de encenar a “falsidade”: 

 
As pernas balançavam sem – aparentemente – atender a qualquer possibilidade de 
comando, como se não conseguisse manter o corpo em situação de repouso; como 
se estivesse perpetuando uma topada que acabara de receber. [...] O que mais me 
chamou a atenção foi o rosto, a expressão que transbordava de seu semblante. Era 
uma mistura de alegria, felicidade, êxtase, embriaguez e, acima de tudo, falsidade e 
malícia. 
 

  
A descrição nos revela uma outra pedagogia na capoeira, a da “malandragem”, onde 

traços de tal prática podem ser percebidos também no grupo estudado. Levando em 

consideração que as rodas causam uma excitação extrema, surgindo a vontade em aplicar os 

ensinamentos aprendidos, ou pelo menos observados, e mais, o querer em superar e 

surpreender a si mesmo ao ponto de “transbordar” todos os sentimentos ao mesmo tempo, 

inclusive o de ser malandro, esperto, “ligado” no jogo, na roda, e da movimentação da roda, 

que representa o mundo43, levar essa hibridez para a vida: o ser malandro, esperto, atento. 

Essa ligação da roda com a vida é caracterizada por Vasconcelos (2003, p. 319) como o 

merecimento da partilha dos segredos, “[...] dentre tantos os saberes, os segredos da 
                                                 
42 De acordo com Jacques Gauthier (2003, p. 60), em uma pesquisa desenvolvida com os índios Pataxós do sul 
da Bahia e com “lutadores-dançarinos” da capoeira, através do método de pesquisa denominado “Sociopoética”; 
os “Mandingas são um povo da África do Oeste, onde são vivos elementos da religião berbero islâmica dos 
marabouts. Daí, na língua portuguesa do Brasil, o mandingueiro como meio-bruxo”, e continua esclarecendo 
sobre o uso da palavra “mandinga”, aplicada agora aos sujeitos “mandingueiros”, que seria na capoeira o 
“lutador [que] não porta o golpe, mas mostra que poderia portá-lo”. 
43 Conforme Reis (2000, p. 171), “os capoeiristas estabelecem interessante analogia entre a roda e o mundo, pois 
entrar na roda é «dar a volta ao mundo» ou ir «pelo mundo afora», numa composição do sagrado e do profano, 
ou seja, a roda é o universo, tudo passa por ela, e dela tudo se levará.  
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mandinga; dos movimentos que, combinados, podem encontrar o tempo adequado para a 

defesa ou ataque; os segredos da vida cotidiana: dobrar uma esquina ou entrar na porta de um 

bar”.  

 Abordo agora a terceira categoria de aprendizagem da capoeira angola, que envolve uma 

prática educativa baseada no diálogo e na memória: as “rodas de conversa”. Elas acontecem 

normalmente após os treinos e aulas, ou rodas, visto que não acontecem rodas todos os dias. 

Defino esse momento como uma categoria de aprendizagem; pois é nele que são transmitidas 

e socializadas as memórias, as histórias da capoeira, histórias de vida na capoeira e também 

são fundamentais para a troca de experiências, as dúvidas e a exposição do sentimento44, pois 

de acordo com o Mestre Armandinho (Diário de Campo, 19/julho/2007), no “movimento só 

se terá clareza da razão, quando houver sentimento”. Assim, para uma melhor fundamentação 

do uso da memória e da oralidade na capoeira angoleira, para analisar a transmissão de 

conhecimentos, utilizarei como referência alguns autores que tratam sobre o assunto. 

 Segundo Burke (1992, p.24), “o desafio para o historiador social é mostrar como ele de 

fato faz parte da história, relacionar a vida cotidiana aos grandes acontecimentos”. O desafio 

para mim era perceber que eu estava fazendo parte desses momentos na capoeira angola, e 

que meu estudo igualmente teria relação com os grandes acontecimentos do Brasil, como a 

sucessão dos períodos de sua história: Colônia; Império (destacando aqui a “libertação dos 

escravos”); República Velha; República Nova (período do Estado Novo, colocando em 

destaque o processo de construção da identidade brasileira) e dias atuais, com a valorização da 

cultura oriunda dos negros escravizados ou popularizada entre as populações negras, e que 

representam hoje a expressão do povo45 brasileiro, como por exemplo, o futebol e a capoeira. 

Na maior parte dos períodos históricos citados acima não existem registros científicos 

ou literários da capoeira na sociedade, vindo a surgir estudos somente no final do século XIX, 

ou seja, para pesquisar e compreender a capoeira nos séculos antecessores ao século XX, a 

fonte mais recorrente de informação sobre os sujeitos capoeiras seria a dos arquivos públicos, 

principalmente os documentos relacionados aos processos criminais ou certidões de óbito, a 

exemplo da constatação da existência do famoso capoeirista da cidade de Santo Amaro, 

                                                 
44 “Sentimento”, aliás é uma palavra muito utilizada para explicar os movimentos, a atuação na capoeira, pois 
acredita-se que tudo parte do sentimento, ou emoção, e não da razão. Se você racionaliza demais os movimentos, 
ou a própria capoeira angola como um todo, os movimentos não fluem, o jogo não sai, é preciso “naturalizar” 
(também uma palavra/expressão bastante usada) os movimentos, e conseqüentemente o corpo, a mente.  
45  Cito aqui a palavra “povo” num sentido amplo e generalizado, onde nesse sentido podem ser incluídas 
pessoas das classes mais privilegiadas e também das que são mais desprovidas de qualquer recurso ou direito 
social, entendendo que a capoeira se difundiu em todas as camadas, da periferia à elite. 
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Bahia: Manoel Henrique Pereira, mais conhecido como “Besouro Cordão de Ouro”, que até 

então poderia ser considerado por muitos como um personagem do imaginário popular46. 

Todavia, o fato da não existência de um documento da história dita oficial em nada impediria 

que o discurso dos capoeiristas fosse transmitido, ou seja, a história oral nesse caso (e em 

diversos outros) torna-se tão ou mais verídica quanto a de um pedaço de papel, cabendo ao 

pesquisador(a) analisar a subjetividade dos sujeitos em questão.   

Dessa maneira, deparei-me mais profundamente com as dificuldades da pesquisa, como 

a falta de documentos “oficiais” no Ceará sobre a capoeira. Assim, o percurso desenvolvido 

por mim em boa parte da dissertação é o da história oral, da memória, numa perspectiva da 

“história-vista-de-baixo”, determinando a visão de personagens “marginais” através de seus 

relatos de vida e de experiências no assunto a ser tratado. É importante ressaltar também que 

“é apenas razoável admitir que a crítica das testemunhas orais ainda não atingiu a sofisticação 

da crítica de um documento, que os historiadores têm praticado durante séculos” (BURKE, 

1992, p. 26). No entanto, não estou querendo afirmar aqui que a história oficial seja a mais 

indicada para esse caso, ou que a análise dos registros realizados em meios culturais e sociais 

tenha a mesma análise que os acontecimentos políticos, por exemplo. Estes últimos assumem 

um ponto de vista oficial, influenciados também pela mídia, e que na maioria dos casos são 

modificados, podendo até mesmo ter como conseqüência o esquecimento coletivo de um fato 

que foi reestruturado, para assim o seu registro ser mais aceitável e transmissível 

(CARRETERO, 2007; LE GOFF, 2000).  

Assim, construindo uma metodologia, na qual eu agrupei duas formas de pesquisar 

(observação participante e memória, através da oralidade), pude aproveitar os momentos das 

rodas de conversa para constituir a memória do grupo, não realizando entrevistas com os 

demais participantes, apenas com o Mestre Armandinho, o qual identifiquei como o principal 

personagem para o desenvolvimento do trabalho. Dessa forma, pude constatar alguns códigos 

de conduta nos diálogos: respeito, atenção, postura e coletividade; onde a perspectiva de uma 

prática educativa transversaliza esses conceitos. A memória coletiva é constituída, onde os 

mais jovens, que não viveram acontecimentos da história do grupo, incorporam a memória 

dos mais velhos, atribuindo a essas memórias suas próprias histórias como participante do 

grupo. E tão importante quanto a roda é o diálogo (ou a memória sendo revelada e/ou 

                                                 
46 O processo criminal e a certidão de óbito de Manoel Henrique Pereira foram encontrados no Arquivo 
Municipal da cidade de Santo Amaro, em 2003, durante a pesquisa de pós-doutoramento do professor José 
Gerardo Vasconcelos, em 2003. 
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constituída), pois é através dele que se fixa o saber e é também construído o discurso do 

aprendiz de capoeira.   

A memória oral é portanto um instrumento valioso se desejamos constituir a crônica do 

cotidiano. “A história, que se apóia unicamente em documentos oficiais, não pode dar conta 

das paixões individuais que se escondem atrás dos episódios” (BOSI, 2003, p.15). E mais, 

continuando com o pensamento de Ecléia Bosi, a memória “é o intermediário informal da 

cultura, visto que existem mediadores formalizados constituídos pelas instituições (a escola, a 

igreja, o partido político etc.) e que existe a transmissão de valores, de conteúdos, de atitudes, 

enfim, os constituintes da cultura”. Nesse caso, a memória e a prática pedagógica unidas na 

formação do capoeira exercem os dois papéis: o de intermediário informal da cultura, vista ela 

como “um celeiro de aprendizagem comum”, e o de mediador formal, com a transmissão de 

valores e constituintes que fazem parte da formação cultural, conforme veremos no sub-

capítulo seguinte.  

 

3.4. Valores e identidades: capoeira angola como instituição formadora  

 

Nessa parte, quero mostrar como são construídos e transmitidos valores dentro da 

capoeira angola, bem como são compartilhadas traços de identidades em comum entre os seus 

praticantes. Nesse contexto, a capoeira se constitui como uma prática corporal onde a figura 

do mestre nesse caso é essencial para compreender uma análise da construção de valores e 

identidades, a partir da memória e da transmissão de conhecimento, conforme discorre 

Rosângela Araújo (2004) ao citar Karin Araújo numa definição sobre a capoeira angola:  

 
A Capoeira Angola, para aqueles que nela se iniciam, constitui, por si só, um 
universo de conhecimento específico, reproduzido principalmente através da 
oralidade, onde ganha vital importância a figura do mestre, seu discurso e o código 
de conduta compartilhado entre ele e seus discípulos. A hierarquia de valores dos 
angoleiros aparece regida por princípios relacionados à ancestralidade, [...] que 
podem ser identificados tanto na conduta moral, quanto na expressão corporal do 
jogo da Capoeira (ARAÚJO apud ARAÚJO, 2004, p. 18). 

 

A interpretação da memória é parte constituinte na investigação da prática pedagógica 

na capoeira angola, presenciada nos discursos dos integrantes do grupo, em especial da 

“memória recordação” (BERGSON, 1990), que revive o passado com uma proximidade como 

se dele fizesse parte; as lembranças são constituídas como meio de legitimar uma herança que 
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foi transmitida. Proponho, portanto, uma análise da construção de valores e identidades, a 

partir da memória e da transmissão de conhecimento. 

A partir dessa visão da roda (e da ritualística da capoeira como um todo) como um 

centro de influência para o “jogo da vida”, e observando o grupo pesquisado, percebo nos 

discursos de seus praticantes, que a capoeira angola é encarada como algo “sagrado”. Os 

costumes devem ser respeitados e deve-se também disseminar essa cultura por outros vieses 

da sociedade, ou seja, uma vez sendo angoleiro você deve agir em qualquer lugar, em 

qualquer situação de acordo com os valores aprendidos ou absorvidos na capoeira angola. 

Talvez essa seria a melhor definição da “pedagogia angoleira”, por exemplo, onde o angoleiro 

aprende a ter “jogo de cintura” em qualquer situação que exige dele uma postura de 

flexibilidade para se sair bem, ou melhor, deslizando por entre as pernas do oponente, como 

no movimento da “tesoura”. 

A construção do sujeito angoleiro, tendo como referência todas essas habilidades, pode 

ser baseada no conceito utilizado por Erving Goffman (1988, p. 12) de identidade social 

virtual, quando se é exigido (ou é formada uma imagem subjetiva) muito mais do que o 

sujeito possa possuir de fato: 

 
[...] as exigências que fazemos poderiam ser mais adequadamente denominadas de 
demandas feitas “efetivamente”, e o caráter que imputamos ao indivíduo poderia 
ser encarado mais como uma imputação feita de um retrospecto em potencial – uma 
caracterização “efetiva”, uma identidade social virtual. 

 

O formato dos treinos e a forma como é conduzida a roda de capoeira angola, leva a 

crer, no caso absorvendo os valores como integrante do grupo, que essa ritualística é a mais 

pura e tem um sentido verdadeiro de tradição, pois utiliza traços de uma sabedoria dita 

ancestral. Segundo Michel Agier (2001), a idéia de “conservação”47 das manifestações, 

surgida nos anos de 1950 pelo antropólogo Roger Bastide, tais quais como foram iniciadas, 

preservando o seu sentido “puro” de como era praticada no tempo da escravidão; será 

retomada anos mais tarde pelos religiosos ligados ao movimento de africanização da cultura 

brasileira. Vê-se aí uma similaridade com o que ocorreu na capoeira angola a partir dos anos 

                                                 
47 “Conservação” está ligada ao conceito errôneo de “religiões em conserva” de Roger Bastide (1967), o qual 
afirma, a partir de estudos no candomblé brasileiro e na santeria cubana, uma relação estática desses cultos, 
expressando o intensivo caráter conservador, ou seja, ele quis dizer que são religões iguais às africanas de quais 
são oriundas, sofrendo apenas um deslocamento geográfico. No entanto, estudos antropológicos posteriores à 
geração de Bastide, comprovam que várias modificações foram incorporadas ao longo do tempo, caracterizando 
essas manifestações culturais como originais do Brasil num caso e cubana no outro. 
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194048, onde foi idealizada por intelectuais, mestres e praticantes, muitas vezes também 

adeptos de alguma religião negra, em especial na Bahia. Vassalo (2005, p. 8) caracteriza esse 

fenômeno como uma nova roupagem dada aos elementos africanos de origens variadas, os 

quais são ressignificados no presente: 

 
Para alguns intérpretes, esses fenômenos seriam caracterizados por uma atitude de 
“retorno” às origens, de busca das “raízes”. Creio que não se trata de um 
restabelecimento de vínculos provisoriamente rompidos com o passado, nem da 
recuperação de uma suposta continuidade histórica com a África, mas sim de um 
fenômeno de bricolage que seleciona e rearticula elementos de origens diversas e 
os ressignifica. As supostas tradições africanas são alvo de inúmeras negociações 
internas e dotam-se de novos significados que não podem ser pensados fora do 
contexto contemporâneo em que se encontram. 

 

O que quero dizer com isso é que são construídos valores de pertencimento às tradições 

da capoeira angola, sendo esses valores transmitidos de mestre para discípulo e assim por 

diante, a cada nova geração de angoleiros, que pertencem a uma mesma linhagem de grupo ou 

mestres. Obviamente que cada mestre ou professor irá repassar ou reproduzir (no sentido de 

dar continuidade, multiplicar os saberes) os conhecimentos de forma diferente, utilizando uma 

bricolage de saberes e apropriando-se de didáticas distintas para isso, o que é observado no 

movimento dinâmico da cultura, assim como na educação. No entanto, essa transmissão é 

repetida como se mantendo fiel aos princípios norteadores que foram fixados em sua 

formação como angoleiro, obedecendo aos valores, aos rituais e a elaboração de uma 

identidade como sujeito angoleiro. Lembrando que a formação de um(a) angoleiro(a) não se 

reduz apenas à sua prática nos treinos ou rodas, mas sim como uma extensão dos valores para 

a vida, para a condução de sua prática como sujeito da sociedade. Nesse contexto, com um 

olhar bem de perto como praticante, pude perceber que o processo de formação de valores, 

que inclui a repetição nos discursos e na prática, caracteriza-se como uma base da educação 

do(a) angoleiro(a). 

 Essas práticas são encaradas como uma continuidade da tradição da capoeira angola, 

não sendo questionado que o repasse de uma tradição caminha muito próximo de sua re-

invenção, da re-adequação de uma cultura ao seu tempo histórico, podendo ser introduzido 

novos elementos, ou ainda, resguardando tradições que foram inventadas em períodos bem 

próximos, tornando-se em pouco tempo uma tradição para aquele grupo social. Segundo Eric 

                                                 
48 Após a divisão criada entre capoeira angola e capoeira regional. 
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Hobsbawm (1997, p. 09), na introdução do livro organizado em parceria com Terence 

Ranger, “A invenção das tradições”: 

 
[...] o termo “tradição inventada” é utilizado num sentido amplo, mas nunca 
indefinido. Inclui tanto as “tradições” realmente inventadas, construídas e 
formalmente institucionalizadas, quanto as que surgiram de maneira mais difícil de 
localizar num período limitado e determinado de tempo – às vezes coisa de poucos 
anos apenas – e se estabeleceram com enorme rapidez. 
 

Nos anos de 1930, quando a capoeira é re-inventada por Mestre Bimba, elucida-se a 

transformação da forma de se vivenciar a capoeira em decorrência à transformação da 

sociedade, numa tentativa de torná-la um símbolo da identidade nacional, da cultura 

brasileira. Diante disso, a capoeira é favorecida pela formação da identidade nacional e a 

inserção do negro na sociedade brasileira. Assim, a prática cultural advinda das manifestações 

negras se atualiza e se transforma a partir da colocação do negro na sociedade “mais ampla”, 

como fator genuíno da nacionalidade (REIS, 2000). 

Sobre o assunto “Cultura Brasileira e Identidade Nacional”, Ruben George Oliven 

(2002), analisando o pensamento histórico brasileiro, elabora uma síntese sobre a temática, na 

qual a “identidade” está ligada à idéia de nação, que por sua vez é acompanhada de uma visão 

da modernidade, pois a nação é uma instituição relativamente recente49. Assim, para a 

formação de uma nação é preciso que haja uma cultura que lhe dê suporte, com intelectuais 

que contribuam para essa formação. A modernidade geralmente é vista como algo que vem de 

fora, então, importar modernidade significa importar também intelectuais que tenham como 

centro as idéias e modelos já vigentes (vindos da Europa e posteriormente dos Estados 

Unidos), tentando implantar ao novo solo (a nação brasileira) uma adaptação dessas idéias. 

Há, no entanto uma oscilação no pensamento brasileiro que acompanhava a formação da 

nação em relação a essas questões, visto que em alguns momentos a cultura brasileira é 

extremamente desvalorizada pelas elites, aderindo à cultura européia, principalmente, e 

tomado-a como modelo de modernidade a ser seguido; e em outros momentos, vindo como 

reação, algumas manifestações culturais brasileiras passam a ser fortemente admiradas e 

valorizadas, onde segundo Oliven (2002, p.17), estavam sendo exaltados símbolos como 

“Macunaíma o herói brasileiro sem nenhum caráter e preguiçoso de nascença, personagem do 

romance homônimo modernista [...] – a figura do malandro, o carnaval, o samba, o futebol 

etc. [e por que não a capoeira?]. 

                                                 
49 A nação brasileira, nesse caso, surgiu em 1822, com a “Independência do Brasil”.   
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Contudo, é necessário observar que a “modernização” a qual Oliven se refere, estava de 

fato limitada a então capital do Brasil no século XIX, o Rio de Janeiro, e não somente à 

capital, mas igualmente limitada às elites. Assim, podemos notar que as cidades urbanas 

começaram a se distanciar bruscamente, quando comparadas em termos econômicos, culturais 

e sociais, às cidades do campo; adotando a “vida intelectual como um símbolo de distinção”. 

De acordo com Woodward (2008), esse fenômeno pode ser verificado com a construção de 

uma “identidade da diferença”, que é compreendida a partir de uma outra identidade, de algo 

fora dela, ou seja, a identidade se distingue por aquilo que ela não é, em outros termos: “a 

identidade é sustentada pela exclusão”, ou seja, se sou do meio urbano não sou do campo. 

Assim, as cidades urbanas começam a se diferenciar das cidades rurais em suas identidades; 

todavia, dependendo uma da outra para existir, pois sem a cultura do urbano não seria 

possível identificar as nuances do campo. 

Na metade do século XIX, acontece uma inversão de valores, quando os intelectuais e as 

elites passam a expandir a idéia da autenticidade brasileira, tais como no Romantismo, 

representado pela literatura da escola indianista, na qual se valoriza as “raízes culturais” do 

Brasil, como o índio e o rural, tendo o cearense José de Alencar como maior representante. 

No entanto, esse processo de valorização do “autenticamente brasileiro” ainda tinha como 

referência os modelos europeus de literatura, retratando o índio com a imagem positiva de 

“selvagem”, ao invés de tomar como inspiração as conseqüências trazidas com o contato 

realizado entre os povos indígenas e os europeus, causando um massacre cultural. 

Diferentemente da visão alencarina sobre as autênticas raízes brasileiras, citando 

Machado de Assis, Oliven discorre sobre o pensamento desse representante do Realismo 

brasileiro, o qual considera que não necessariamente um poeta é um representante da cultura 

nacional, porque em seus versos são inseridos uma grande variedade de nomes de flores ou 

aves nativas, considerando ainda errônea a posição de reconhecimento do “espírito nacional” 

apenas nas obras que abordam assuntos locais, o que restringe amplamente a riqueza da 

literatura brasileira. Assim, a idéia de uma cultura pura ou idéias que representem de forma 

mais legítima a identidade nacional é impossível ao que se diz um mundo em comunicação, 

como explica Oliven: 

 
A rigor, nada pertence a um mesmo lugar, pois tudo é passível de adaptação aos 
interesses de grupos e circunstâncias cambiantes. [...] a dinâmica cultural implica 
um processo de desterritorialização e reterritorialização. Idéias e práticas que se 
originam num espaço acabam migrando para outros.  [...] Uma das riquezas da 
dinâmica cultural brasileira é justamente a capacidade de digerir criativamente o 
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que vem de fora, reelaborá-lo é dar-lhe um cunho de próprio que o transforma em 
algo diferente e novo (OLIVEN, 2002, p. 21). 

  

Essa mistura e adaptação do mundo em movimento cultural são vista por Luis Renato 

Vieira (1998), o qual compara a disseminação da capoeira regional (em transformação e 

adaptações a partir da década de 1970) ao crescimento do mundo globalizado. Assim, a 

dinâmica de absorção de informações, da supervalorização do corpo e mudanças nos códigos 

de conduta da roda de capoeira, levando à sua prática voltada para o âmbito desportivo e em 

muitos casos, voltada para competições; torna a capoeira regional/ contemporânea mais 

atrativa, tendo em pouco tempo agrupamentos de vários adeptos. Por outro lado, há pouco 

mais de uma década, nos mundos ditos ocidentais, vemos uma busca por espiritualidade e 

autenticidade, o que contribui para a atual difusão e fortalecimento da capoeira angola em 

todo o Brasil, na Europa, nos EUA, e também no Ceará. Dessa forma, podemos concluir que:  

 
[...] quando uma transformação rápida da sociedade debilita ou destrói os padrões 
sociais para os quais as “velhas” tradições foram feitas, [...] inventam-se novas 
tradições quando ocorrem transformações suficientemente amplas e rápidas tanto 
do lado da demanda quanto da oferta (HOBSBAWM, 1997, p.12). 
 

No grupo estudado pude identificar algumas tradições inventadas, que podem ser 

compreendidas como parte de um “conjunto de práticas, normalmente reguladas por regras 

tácitas ou abertamente aceitas; tais práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam inculcar 

certos valores e normas de comportamento através da repetição” (HOBSBAWM, 1997, p.09). 

Por exemplo, o uso das cores preto e amarelo na vestimenta, sendo o preto para a calça e o 

amarelo para a camisa; surgiu com o crescimento da paixão pelo futebol, já que preto e 

amarelo eram as cores do time Ypiranga, o qual Mestre Pastinha era torcedor e apaixonado 

[Fonte oral]. A “tradição” do preto e amarelo é vista como um dos “símbolos que 

caracterizam os “herdeiros da tradição” aqui tomada, como o uso da roupa nas cores amarela 

e preta, uma característica inquestionável da escola pastiniana” (ARAÚJO, 2004, p.23). Em 

alguns grupos, pertencentes da mesma linhagem de Mestre Pastinha, não se nota o uso do 

preto e amarelo, são adeptos pois do uso da vestimenta branca. No entanto, todos os grupos 

preservam o uso da camisa por dentro da calça, e os pés calçados, adquirindo uma certa 

elegância para se ritualizar a capoeira angola, acreditando-se que é no vínculo com o passado 

[ligado à memória de Mestre Pastinha] que se encontra força para a formação da 

identidade (BOSI, 2003). Contudo, o uso dos sapatos também pode representar uma 

desvinculação de uma parte do passado, como uma forma de romper com a imagem da 
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capoeira vista como uma prática escrava, através da não utilização de elementos que a 

caracterizam negativamente como tal, conforme explica Mestre Moraes50: “[...] exemplos 

como a não utilização de calçado, calças acima do tornozelo, e outros exemplos [...] 

simbolizam uma capoeira eternamente escrava”. O que me leva a crer que, por outro lado, a 

utilização dos pés descalços na capoeira regional é uma tentativa de re-utilização da 

“tradição”, o que seria uma prática de inversão, visto que a capoeira regional é tida como uma 

modalidade dentro da capoeira que “descaracteriza” sua tradicionalidade negra. 

Em relação à “elegância” na capoeira, como o uso de roupas “finas” e sapatos no 

período histórico antes das divisões regional e angola, no começo do século XX; ela pode ser 

observada no livro o “Bom-Crioulo”, de Adolfo Caminha, que em 1895 descreve o 

marinheiro personagem-título do romance naturalista se portando tal como o imaginário do 

capoeira: forte, valente, carregando o seu boné (alusão aos trajes do malandro carioca) e 

gingando o corpo. Segundo Soares (1994, p. 84), para o contexto carioca do final do século 

XIX, “a “ginga” e a navalha eram, mais que tudo, elementos de sobrevivência no duro 

cotidiano das ruas, onde a violência das autoridades e dos seus iguais era um dado sempre 

ameaçador”. Acrescento que os sapatos, como acessório indispensável de qualquer cidadão 

atualmente, protegiam os capoeiras de eventuais acidentes, como vidros quebrados, 

calçamentos, e fugas inesperadas, já que se tratava de uma prática proibida no final do século 

XIX e começo do século XX, como explica Araújo (2004, p. 23-24), se remetendo aos grupos 

de capoeira angola do presente e sua significação com o passado: 

 
Finalmente, e muito importante, é o uso de calçados (sapatos). Nestes grupos é 
expressamente proibida a prática da capoeira sem o uso de qualquer tipo de calçado 
preso ao pé. Ensinado como um símbolo não apenas dos libertos na aquisição das 
alforrias, o que conferia o direito de uso, também justifica a necessidade de 
proteção física de quem a pratica, sobretudo aos joelhos e tornozelos, além de 
permitir ao praticante a segurança corporal frente a terrenos irregulares. 

 

A proteção à autenticidade, ou certos refinamentos da capoeira angola, no entanto, não 

fez com que a mesma fosse mais valorizada ou mais praticada, pelo menos até os anos de 

1970, quando ela ressurge trazida da Bahia para o Rio de Janeiro por Pedro Moraes Trindade, 

ou como é mais conhecido atualmente, Mestre Moraes, o fundador do Grupo de Capoeira 

Angola Pelourinho (GCAP), do qual descende o grupo que pesquiso. Mestre Moraes vai para 
                                                 
50 Trecho extraído de um texto do site http://mestremoraes-gcap.blogspot.com , postado em 11 de novembro de 

2009. 
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o Rio de Janeiro como fuzileiro naval e leva junto com ele a prática da capoeira angola 

baiana, e que não existia até então no Rio, ou pelo menos não se firmou na capital carioca, 

mesmo tendo algumas tentativas de disseminação, segundo Mestre Armandinho, em 

entrevista realizada em 29 de agosto de 2008. Dessa maneira, ele forma uma geração de 

angoleiros no Rio de Janeiro, dando aulas no cais do porto e em um espaço no metrô. Formou 

um primeiro grupo logo que chegou ao Rio de Janeiro, que se chamava “Modaruê”, o qual 

utilizava outro tipo de vestimenta, que não era o preto e amarelo; e  fundando o GCAP 

posteriormente em 1980, no Rio de Janeiro, e em 1982, em Salvador, Bahia, onde permanece 

até hoje, como ressalta Vassalo (2009, p. 10): 

 
Ao chegar à capital soteropolitana, Moraes tem contato com a militância negra e 
estudantil, com intelectuais afrocêntricos norte-americanos, e também com 
integrantes de outras expressões culturais afro-brasileiras que se encontravam em 
pleno processo de reafricanização. A partir daí, produz uma nova leitura da 
Capoeira de Angola e do seu próprio papel dentro dela, privilegiando uma 
perspectiva explicitamente política e afrocêntrica. 

 

A essa nova versão, ressignificada, da capoeira angola, Vassalo (2009) dá o nome de 

“capoeira angola contemporânea”51, tratando-se pois de uma “versão” da capoeira angola que 

surge nos anos de 1980, com o GCAP, e que ao longo da próxima década novos grupos vão 

surgindo com essa perspectiva. A criação de novos grupos é devido ao desligamento dos 

discípulos de seu grupo de origem, comandado por Mestre Moraes, no entanto, que mantêm 

uma mesma “matriz” representativa sobre a memória da capoeira angola. Vassalo (Op. cit., p. 

11), cita alguns desses grupos, criados por discípulos de Mestre Moraes, tais como: 

 
Flor da Gente, Ypiranga de Pastinha e, mais recentemente, a Pequena África, no 
Rio de Janeiro; o Nzinga, em Salvador; a FICA (Fundação Internacional de 
Capoeira Angola) em Salvador e nos EUA. Juntos, esses grupos formam o que se 
convencionou chamar de “Escola Pastiniana”. 

 
 

Assim, de acordo com as observações da autora a respeito desses grupos de capoeira, 

existe uma grande ênfase nas idéias de preservação, de passado e de tradição, o que incluo 

nessa categoria o grupo pesquisado por mim, e que também faz parte dessa “herança” 

cultural, na qual Agier (2001, p. 16) caracteriza os sujeitos que se encontram socializadas 

                                                 
51 A autora tem o cuidado em dizer que a “capoeira angola contemporânea” é uma categoria criada por ela e que 
não possui qualquer tipo de adesão entre os praticantes. 
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nesse universo afro-brasileiro, como “mais bem armados que outros para desenvolver 

estratégias identitárias ao mesmo tempo inovadoras e tradicionalistas”. 

Além do conjunto de valores que estão ligados diretamente à idéia de pertencimento, 

tradição, ancestralidade, existem outros que são transmitidos e produzidos dentro da capoeira 

angola, sendo também princípios norteadores da formação do(a) angoleiro(a), tais como a 

disciplina, respeito, camaradagem, coletividade. Segundo Simões (2006, p. 15), referindo-se 

ao “princípio da camaradagem”, constata que no grupo de capoeira angola pesquisado por ela 

existia “o poder de congregar as pessoas, não apenas de diferentes classes sociais, mas, 

também de diferentes partes do mundo de uma maneira em que as pessoas se relacionavam 

exercendo fortemente a cooperação e a união grupal”, o que é possível notar igualmente no 

grupo por mim estudado. O que chamamos de camaradagem pode ser traduzido como 

cumplicidade, cooperação, incentivo, ou seja, todos dentro do grupo têm um mesmo objetivo: 

aprender como se joga, se toca, se canta, como se leva a resistência da capoeira angola para a 

própria vida, e isso só é possível através da camaradagem de ensinar o outro a jogar, a tocar, a 

cantar, aliás, só existe roda se todos estiverem presentes, só existe diálogo corporal a partir do 

outro, assim, o outro é muito importante, “camará”52, conforme descreve Araújo (2004): 

 
Apontamos no ser angoleiro e no acreditar na Capoeira Angola um campo propício 
ao entendimento de um novo fazer educativo, e que se distingue dos modelos 
oficiais, sobretudo porque unem num mesmo processo do conhecimento a ser 
desenvolvido e preservado, educador (mestre) e educando (discípulo), numa 
cumplicidade de vida. Isto orienta a nossa aproximação do que simplesmente 
denominam “filosofia de vida” (ARAÚJO, 2004, p. 25) 

 

A disciplina e o respeito são valores que andam lado a lado, a começar pelas regras que 

precisam ser cumpridas pelos participantes do grupo: chegar sempre no horário, (de 

preferência até antes, para ajudar na limpeza do local); procurar não faltar (a regra é de no 

máximo três faltas justificadas para cada mês); não fumar nem beber nos arredores do espaço 

de treino; não freqüentar os treinos sob efeito de qualquer droga; estar sempre trajado com o 

uniforme completo (calça preta, blusa amarela, pés calçados); durante os treinos não beber 

água (justificando a aquisição de resistência física, que foi verificado como uma regra 

incômoda a vários integrantes). São regras disciplinares, a propósito, muito parecidas com as 

de instituições educativas formais, como as escolas, sejam elas públicas ou privadas, a 

diferença é que nas escolas muitas vezes a transgressão é constante, e no caso do grupo 

                                                 
52 “Camará”, que é o mesmo de camarada, é cantado repetidas vezes durante a chula, categoria musical que 
iniciada logo após a ladainha na realização da roda: “Iê, viva meu Deus!/ Iê, viva meu Deus, camará!”. 
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estudado, ninguém seria obrigado(a) a permanecer ali, o objetivo é comum, como falado 

anteriormente, então saber respeitar as regras e com isso adquirir disciplina, também faz parte 

do aprendizado. É importante ressaltar que o não cumprimento de algumas regras, tal como 

uma concepção de disciplina, como, por exemplo, não chegar no horário ou não estar trajando 

o uniforme completo, pode acarretar uma punição, impedindo a participação ativa do aluno 

junto ao grupo, no entanto, permanecendo no local como observador ou realizando outras 

tarefas que não fazem parte do treino coletivo do dia, como por exemplo, consertar 

instrumentos. 

O valor “respeito”, na verdade, vai além da obediência às regras, ele está 

intrinsecamente ligado à sabedoria, à hierarquia, à condição de aprendiz, na qual também se 

baseiam várias instituições educativas. O saber escutar e observar à experiência dos mais 

velhos, portanto, valorizando a sabedoria conquistada com a dedicação e com o tempo, é 

desenvolvida pelo sujeito angoleiro através do aprender a escutar, não só o mestre, mas aos 

colegas também, exercitando em via dupla o diálogo (ouvir e falar). Contudo, as palavras de 

quem exerce o posto máximo no grupo (o mestre) são escutadas como valiosos conselhos de 

um velho sábio, que nos narra a indicação do caminho a seguir: 

 
Mestre Moraes sempre dizia “tem o jogador de angola e tem o angoleiro”. Eu 
aprendi capoeira angola, porque quando eu saia da roda o mestre Moraes virava pra 
mim: “Armando, vem cá! ‘Cê’ chegar na porta afasta um pouquinho, olha pra lá e 
vai pro outro lado, olha pra cá”. Ele tava me ensinando capoeira, no Rio de Janeiro 
em 1978. Porque ele já tava imaginando que no Rio se não fizesse isso podia levar 
uma bala perdida. A gente tava conversando, eu tava aqui, sumiu uma caneta, aí eu 
doido e tal, cadê, mas tava aqui. “Rapaz ‘tá’ vendo? Tu tem que ‘tá’ olhando, 
conversando e olhando tudo, porque hoje é uma caneta, amanhã é cinco reais que tu 
deixa aqui”. O capoeira angoleiro ele é forjado nos detalhes da vida, aí o reflexo 
entra no jogo (Entrevista Mestre Armando, 10/março/ 2004).  

 

Ao relatar isso, Mestre Armandinho também estava revelando a função de narradores 

que os mestres têm e que acabam por ensinar aos seus alunos, pois a habilidade de se 

expressar, de narrar sua percepção de vida na capoeira angola e o reflexo da vida dentro dela, 

torna-se algo constante no convívio com o grupo, na prática cotidiana da dinâmica angoleira. 

Assim, a “orientação para o interesse prático é um traço característico de muitos narradores 

natos”, como afirma Benjamin (1980, p. 59), continuando a falar que a narração: 
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[...] pode consistir ora numa lição de moral, ora numa indicação prática, ora num 
ditado ou norma de vida – em qualquer caso o narrador é um homem que dá 
conselhos ao ouvinte. [...] O conselho é de fato menos resposta a uma pergunta do 
que uma proposta que diz respeito à continuidade de uma história que se 
desenvolve agora. Para recebê-lo seria necessário, primeiro de tudo, saber narrá-la. 
[...] O conselho, entretecido da vida vivida, é a sabedoria. 

 

A narração, portanto, também é uma característica da identidade do capoeira, onde através 

dela é possível dar continuidade ao aprendizado, às histórias vividas ou não, à memória 

resguardado em sua formação e respeito à sabedoria. O narrador na capoeira angola passa a 

ser um personagem que narra a partir das próprias experiências vividas, as quais 

compreendem os elementos de sua formação: os treinos, aulas, rodas, diálogos, envolvidos 

todos na transmissão e produção de saberes e valores. 
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4. SENTIDO RITUAL NA CAPOEIRA ANGOLA 

 

 

 O capítulo presente discorre sobre o sentido ritual da capoeira angola, no qual abordarei 

a roda, envolvendo sua descrição e os seguintes elementos: instrumentos, cânticos e o jogo. 

Esse é o último capítulo da pesquisa, no qual visa compreender a capoeira angola sob o seu 

aspecto ritual, demonstrando o uso e a aplicação de uma pedagogia singular dentro desse 

momento. Dessa forma, apresento a descrição da roda, sua estrutura e hierarquia, que a define 

como ritual. Em seguida, dando ênfase aos elementos que compõem a roda, explicito em dois 

sub-capítulos a música e o jogo (movimentos) na capoeira angola, respectivamente. 

 

4.1. O sentido ritual da capoeira angola: descrevendo a roda  

 

Ao definir capoeira nos deparamos com uma diversidade de sentidos e formas, os quais 

compreendem mais fortemente a luta, o jogo, a brincadeira (vadiação53), a arte e a dança, nos 

quais são elementos que integram a roda. Assim, a capoeira angola poderia ser conceituada 

sob diversos aspectos, dentre os quais destaco nesse capítulo o ritual da roda. Segundo Simões 

(2006, p. 34), a partir de definições elaboradas por antigos mestres, tidas como “categorias 

nativas”, a capoeira é entendida como: 

 
[...] jogo (e, não com freqüência, também utilizam a palavra esporte para tentar 
defini-la), luta, dança, ritual, arte, filosofia de vida, educação, cultura e brincadeira, 
mas, o que eles “dizem”, ou melhor, expressam a partir da própria ação, ou seja, do 
próprio corpo em movimento no jogo, no canto, no toque, enfim, nas atitudes 
cotidianas, vai muito mais além do que conseguimos imaginar quando visualizamos 
todas essas categorias simultaneamente apontando para diferentes direções e/ou 
convergindo para o ritual/roda. 
 

Dentro dessa mistura, a capoeira nos mostra em sua complexidade não só a destreza 

corporal, mas também habilidades musicais e o caráter lúdico da prática/ensino. Dessa forma, 

o(a)s capoeiristas em suas práticas têm que saber gingar, atacar, defender, tocar 

instrumentos54, cantar e dialogar com a capoeira dentro e fora da roda. Conforme Barbosa 

(2005, p.78), “mestres e aprendizes cultuam-na [a roda] como um processo libertário no qual 
                                                 
53 A palavra “vadiação” é utilizada aqui no sentido expressado pelos capoeiristas cariocas e baianos do começo 
do século XX para definir a brincadeira de capoeira, ou seja, brincar capoeira seria também vadiar. 
54 Os instrumentos mais utilizados nas rodas de capoeira são os berimbaus, pandeiro, atabaque, reco-reco e 
agogô, variando a quantidade e os instrumentos utilizados de grupo para grupo (veremos mais detalhadamente 
em outro sub-capítulo).  
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o indivíduo aprende a se posicionar no centro de si mesmo e a encontrar seu espaço de 

mediação, ou seja, seu ponto de referência na roda do jogo e do mundo”; como vimos, no 

capítulo anterior sobre a construção de valores, onde o capoeira aprende a se posicionar no 

mundo, tendo como referência os valores do seu grupo.    

A roda caminha muito próxima aos vários sentidos da capoeira, pois dentro dela 

podemos compreender e/ou perceber melhor o que a caracteriza como jogo, luta, dança, 

ludicidade, malícia, arte e ritual. Em toda a sua dimensão de diversidade, defini-la acaba por 

ser um deslizamento conceitual, pois quanto mais tentamos explicitar cada um dos seus 

sentidos, mais nos deparamos com outras adjetivações que a tornam indefinível por ser 

múltipla, ou como costumam dizer na capoeira: “ela é infinita”, caracterizando uma definição 

nativa. No entanto, buscando trabalhar com um conceito que a torne parte do objetivo dessa 

pesquisa, parto do princípio que a capoeira angola é uma prática delineada por performances e 

ritual, principalmente ao delimitar o conceito de roda, que abrange toda a diversidade do jogo, 

luta, dança, arte, vadiação, é a própria riqueza da capoeira. Dessa forma, o ritual na capoeira 

angola abriga duas importantes categorias que a caracteriza como performance: a música 

(instrumentos e cânticos) e o corpo (movimentos e gestos), sendo as duas envolvidas pela 

habilidade do jogador. 

A definição de “performance” também é um exemplo de múltiplos sentidos, sendo o seu 

conceito recorrente em várias áreas, sejam artísticas ou nas ciências humanas e sociais, com 

interesse maior na antropologia. Assim, a performance tanto pode significar a boa atuação de 

um músico no palco, ou o bom desempenho de um ator em cena, como também a postura do 

político em sua campanha eleitoral, tal qual uma atividade burocrática, na qual o olhar 

antropológico persistir em observar. Conforme Terrin (2004,), ao definir as novas 

performances e os ritos do pós-moderno, explicita que além do cotidiano, que é “o mundo 

social por excelência”, existem outras realidades, as quais são territórios com critérios e 

realidades próprias, que o autor elenca como: 

 
[...] o mundo dos sonhos, o mundo da arte, o mundo da ciência, o mundo da 
religião [...], [eles são] âmbitos importantes e consubstanciais de nossa percepção 
global do real. Ora, esses territórios são mediados sempre e em todos os casos por 
performances, realizam-se a partir de experiências ‘face a face’, dramas, danças, 
músicas, concertos, recitais, poesias, happenings, disputas esportivas, 
manifestações coletivas, cerimônias oficias, ritos, etc. (TERRIN, 2004, p. 371). 
 

De acordo com Simões (2006, p. 33), ao ter como referência teórica Victor Turner, autor 

do livro “From Ritual do Theatre: The Human Seriosness Play”, de 1982, no qual também 
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utilizo sobre o conceito de ritual; explana que a performance, esteja ela presente na cultura 

(rituais, manifestações culturais, como o carnaval e a capoeira) ou na arte (teatro, música), é 

uma expressão da vida em si, e “a expressão por si só é um processo pelo qual se compele a 

uma expressão que a completa [...]. A performance é, portanto, a própria finalidade da 

experiência”, a qual vejo nesse trabalho um resultado da minha própria “performance” como 

pesquisadora. Para Turner (apud Simões, 2006), completando a idéia de “experiência”, afirma 

que o ritual representa um “drama social”, sendo este uma “unidade de observação” e de 

“experiência concreta”, o que proporciona fazer relação entre o processo histórico, cultural e 

social, num acontecimento dramático, que são os “rituais performáticos”. 

Novamente recorrendo a Turner (1974), agora em seu livro “O processo ritual: estrutura 

e antiestrutura” (primeira publicação em inglês em 1969), no qual faz um estudo sobre os 

rituais do povo Ndembo, localizado no noroeste da Zâmbia; o autor refere-se à Mônica 

Wilson sobre o seu trabalho realizado com o povo Nyakyasa, da Tanzânia, descrevendo que: 

 
Os rituais revelam os valores em seu nível mais profundo... os homens expressam no 
ritual aquilo que os toca mais intensamente, e, sendo a forma de expressão 
convencional e obrigatória, os valores do grupo é que são revelados. Vejo no estudo 
dos ritos a chave para compreender-se a constituição essencial das sociedades 
humanas (TURNER, 1974, p. 19). 

 

Foi nessa perspectiva que o Turner reconheceu que se de fato quisesse compreender o que 

significava qualquer segmento, seja ele de que nível fosse à cultura do povo Ndembo, ele teria 

que estudar os seus rituais; tendo bastante clareza que uma coisa seria observar os rituais com 

expressões estilizadas e canções próprias, e outra seria tentar compreender o que significa 

dentro do ritual cada gesto e palavra. E o ritual, para vários autores que o utilizam, significa 

sobretudo uma ruptura do cotidiano, no entanto, não uma ruptura completa, pois muitas vezes 

vem a reforçar o cotidiano. Já para Turner, o ritual é um momento propício para a mudança, 

ou seja, não rompendo só com o cotidiano, mas tendo nele a possibilidade de mudá-lo 

posteriormente. 

 É nessa tentativa que também me aproprio da roda como sendo um ritual que revela e 

constitui a base da capoeira angola, onde a prática coletiva estruturaliza o cotidiano e os 

momentos peculiares que dinamizam o grupo, visto que as rodas acontecem aos sábados (esse 

dia é “guardado” principalmente para a realização da roda), mas que podem também 

acontecer em outras ocasiões ou outros dias, como nas terças ou quintas, que são os dias 

reservados para os treinos ou aulas, ou em ocasiões especiais, a exemplo, do dia da 
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“consciência negra”, homenagens ao Mestre Pastinha, ou ainda o aniversário e/ou despedida 

de um integrante do grupo. 

 A respeito da função ritual, a roda exerce na capoeira angola uma ligação ao retorno 

ancestral, sob um ponto de vista dos praticantes (mestres e alunos), quando se respeita a 

sabedoria dos antigos mestres, com as quais é possível desenvolver a sua própria sabedoria; 

simbolizando também a luta de resistência dos negros escravos, que utilizaram a capoeira 

como fonte de libertação e de permanência da sua cultura ou o não desaparecimento dela, 

podendo transmiti-la para as novas linhagens que estavam por se formar em territórios 

estrangeiros (nação brasileira). Nesse sentido, o tempo, ou a cultura dinâmica da capoeira 

pode ser representada como os próprios “ritos de passagem”, que são segundo Turner (1974, 

p. 116): “ritos que acompanham toda mudança de lugar, estado, posição social de idade, [...] 

Van Gennep mostrou que todos os ritos de passagem ou de “transição” caracterizam-se por 

três fases: separação, margem (ou “limen”, significando liminar em latim) e agregação”, ou 

seja, pré-liminiar, liminaridade e pós-liminar. “Separação” dos negros escravizados de seus 

povos de origens; “margem ou limen” com a “pedagogia da liminaridade”, o que estava 

acontecendo para que a capoeira fosse desenvolvida; e “agregação” à cultura brasileira, 

tornando-a popular em todas as camadas sociais. Ou como também explicita Da Matta (in 

Gennep, 1977, p.11) na introdução do livro “Os ritos de passagem”: “[o rito] sugere e insinua 

a esperança de todos os homens na sua inesgotável vontade de passar e ficar, de esconder e 

mostrar, de controlar e libertar, nesta constante transformação do mundo e de si mesmo que 

está inscrita no verbo viver em sociedade”. 

Continuando com o pensamento de Da Matta, agora interpretado por Maria Laura 

Viveiros de Castro Cavalcanti (2005, p. 47), reforçando o sentido que o autor deu ao carnaval, 

em especial, ao desfile das escolas de samba, quando o interpreta como um ritual de inversão, 

está se remetendo não apenas ao aspecto mais óbvio da inversão, que seria o pobre no centro 

da cena, exibindo suas máximas nobrezas e talentos; mas à idéia de que a “inversão conduz a 

um plano de valores mais profundo, pois se trata de um rito individualizador e democratizante 

no seio de uma sociedade em muitos aspectos fortemente hierárquica”. Nesse caso, a capoeira 

também exerce uma inversão da hierarquia, visto que na roda todos jogam de forma 

democrática, embora a máxima autoridade continue sendo a do mestre, mas este também pode 

ser “comandado” por um discípulo, que com todo o seu talento musical, rege a orquestra da 

roda, bem como se pensando que a roda exerce tanto um sentido individual (utilizando as 

habilidades que aparecem individualmente ao tocar um berimbau, por exemplo), quanto 
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coletivo (o conjunto, o todo complexo da roda) em seu pleno funcionamento. Na roda também 

o discípulo pode vir a conquistar sua igualdade na luta-dança, até quem sabe superar o mestre 

em sua destreza, que com toda a mandinga pode o golpear certeiramente, conforme explana 

Vasconcelos (2003, p. 318) sobre o momento do jogo na capoeira: “as posições hierárquicas 

parecem dissolver-se. O mestre deve provar os seus conhecimentos no momento do jogo ou 

sempre que for necessário. Neste caso, não há lugar para hierarquias. A pedagogia da 

malandragem é uma sempre nova experiência”. Assim, a inversão pode ser visto quando em 

alguns momentos os alunos “tomam a cena” da roda e tornam-se o centro do ritual, mesmo 

sendo o mestre quem o comanda, mas que por alguns instantes ele apenas exerce o papel de 

observador e mero coordenador da roda, intervindo se for necessário, caso as regras do ritual 

sejam quebradas. Isso pode ser explicado quando Turner (1974) aponta que o ritual tem em 

sua própria dinâmica uma “perigosa” possibilidade de mudança, ou seja, no mínimo durante o 

ritual a hierarquia pode ser quebrada ou disputada. 

Ou por outro viés de inversão, como sugere Rosa Maria Simões (2006), a roda de 

capoeira angola é um ritual que exerce a “inversão e a re-inversão” através do olhar, visto que 

o olhar do indivíduo no jogo acompanha o corpo e o movimento do outro, que hora está de 

cabeça-pra-baixo ou em movimento no plano baixo invertido (com as mãos apoiadas, 

sustentando o corpo, com ou sem os pés no chão), ou no plano médio e alto com apenas os 

pés apoiados no chão. A percepção do outro, no caso, através do olhar, é parte do 

desenvolvimento do jogo, onde se estuda minuciosamente os golpes e saídas, pretendendo-se 

com isso atingir um golpe certeiro.  

Uma outra forma de inversão, pode acontecer se compararmos a estrutura dos principais 

instrumentos utilizados na capoeira angola (os berimbaus) com a de um outro ritual, também 

tido como referência de “pureza” dentro das religiões afro-brasileiras55, o Candomblé, 

conforme explica Mestre Armandinho, em uma entrevista, apontando uma inversão entre a 

forma ritualística na capoeira e no candomblé, em especial à questão da estrutura dos 

instrumentos: 

 

 

                                                 
55 Nesse caso, assim como na capoeira a « regional » é a descaracterização da tradicionalidade, nas religiões 
negro-brasileiras a Umbanda é tida como miscigenada ao inserir em seus ritos referências a santos do 
catolicismo e traços do espiritismo. Dessa forma, o Candomblé, em oposição à Umbanda, e num ponto de vista 
do senso comum ou generalizado, e de pesquisadores de outras épocas, é a manifestação mais « pura », que 
preserva a estrutura ritual, linguística e mitológica em sua prática, ou como Bastide definiu : trata-se de uma 
« religião em conserva ».  . 
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A organização da estrutura dos berimbaus é a inversão da estrutura dos atabaques 
no Candomblé. São três atabaques, sendo que na capoeira o berimbau mais agudo 
dobra, no Candomblé quem dobra é o maior, o mais grave, o mais agudo marca [...] 
são associações que você vai vendo, depois que você começa a ter contato com 
alguns capoeiristas velhos, ‘né’. Você vai ver um João Grande jogando, e ele 
riscando no chão [...] (Entrevista Mestre Armandinho, 10/março/2004).  
 

Para além da comparação de um ritual de inversão, existem na capoeira angola, 

principalmente, algumas associações às religiões de matriz negra, as quais se referem Mestre 

Armandinho na entrevista citada acima, quando ele fala que Mestre João Grande56 ao jogar 

risca o chão, dentre outros gestos que são por várias vezes repetidos no jogo, tal como, 

completando o “riscar o chão”, o capoeira toca a cabeça e projeta as mãos para cima, como 

num pedido de proteção ao santo ou “entidade” na qual sua devoção é depositada. Essa 

seqüência de gestos: (1) riscar o chão, (2) tocar a cabeça e (3) levantar as mãos para cima, 

pode também ser uma forma de ludibriar o jogador, uma tentativa de enganá-lo, realizando tal 

pedido de proteção porque está diante de um jogador mais forte, mais astuto, mais sagaz, ou 

seja, isso é o que o jogador “mandingueiro” quer que o outro acredite, ou como disse Mestre 

Pastinha57, confirmando a ambivalência da capoeira: “A capoeira tem negativa. A capoeira 

nega. A capoeira é positiva, tem verdade. Negativa é fazer que vai e não vai, e na hora que 

nego mal espera, capoeirista vai, e entra, e ganha”.  Por outro lado, os dois jogadores podem 

saber que os gestos são pura malandragem ou teatralização do jogo, tornando-o mais lúdico, 

tanto para os jogadores quanto para quem o assiste, possibilitando uma euforia incentivada em 

saber quem vai ser “pego” por quem. É a confirmação de um ritual tido como “sagrado” e ao 

mesmo tempo “profano”, onde segundo Terrin (2004, p. 371), ao abordar os rituais e 

performances na pós-modernidade, afirma que “o mundo ritual faz parte dos mundos 

múltiplos em que vivem a cultura e a religião, nas várias épocas históricas”. 

 Esses momentos que fazem parte da roda, a qual se caracteriza pelo respeito à 

realização do ritual-roda, segundo os padrões estabelecidos pelo grupo, com os movimentos e 

gestos aprendidos, inventados ou absorvidos. Assim, a roda de capoeira angola é iniciada 

envolvendo todos os capoeiras participantes com um sentimento de respeito aos ancestrais e 

às suas sabedorias reveladas através das gerações de capoeiras que o sucedem, numa espécie 

de “linhagem” de mestres e aprendizes. Para tanto, a roda requer uma atenção anterior, 
                                                 
56 Mestre João Grande, é também um importante capoeirista, tendo sido um dos principais alunos de Mestre 
Pastinha. Hoje reside e dá aulas nos Estados Unidos, contribuindo para a disseminação da capoeira angola. Sua 
ligação com o grupo estudado, refere-se ao fato desse personagem ser mestre de Moraes, que por sua vez é 
mestre de Armandinho. 
57 Trecho extraído de fragmentos de uma entrevista televisual, disponível em: www.youtube.com (Mestre 
Pastinha) 
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durante e depois de sua realização, que pode ser caracterizada de acordo com a tríplice 

estrutura desenvolvida por Van Gennep (1977), na qual os rituais se dividem em: (1) Pré-

liminar; (2) Liminar; e (3) Pós-liminar, entendendo que esses momentos são muitos mais 

amplos do que o antes, durante e depois da roda, eles são muito mais híbridos e alcançam um 

tempo bem mais amplo. 

 Dessa forma, a fase “pré-liminar” é constituída dos treinos e aulas, que são os espaços 

nos quais os alunos adquirem os saberes necessários em relação aos instrumentos, cânticos e 

jogos, garantindo que ele esteja pronto ou merecedor em participar do ritual, através do 

processo de transmissão de saberes e uso das regras que foram estabelecidas no grupo, onde 

segundo Abib (2004, p. 69) essas estratégias são “fundamentais em relação ao sentimento de 

pertencimento identitário e de transmissão da memória coletiva do grupo, que se constitui a 

partir dessas práticas”, conforme vimos no capítulo anterior. A segunda fase, denominada de 

“liminar”, é iniciada quando o aluno chega ao espaço do grupo e veste a indumentária 

completa (calça preta, blusa amarela e sapatos fechados, não só na roda, mas também durante 

os treinos, na fase pré-liminar), faz a limpeza do local (idem para os treinos), a preparação dos 

instrumentos (conserto, montagem e afinação dos berimbaus, principalmente) e a organização 

da roda, com a finalização dos instrumentos, testando suas afinações de acordo com o tom de 

cada um, organizando-os em suas posições corretas nos acentos de cada angoleiro-tocador.  

 Para a realização da roda são montados seis berimbaus: três “titulares” e três “reservas”, 

sendo que esses últimos têm a função de substituir os titulares, se o arame ou a verga (que não 

é habitual, mas pode acontecer) quebrarem na hora da roda. Assim, a fase liminar do ritual, 

como o nome indica, exerce a pedagogia da liminaridade, isto é, inclui os saberes anteriores 

para a formação da roda, onde nesse momento quem não está fazendo parte da bateria inicial 

de instrumentos, deverá sentar-se formando um círculo para dar início à roda, seguindo a 

seqüência ritual: instrumentos, cânticos e jogos, onde o tempo de duração da roda pode variar, 

sendo entre uma e três horas, ou até mais, dependendo da quantidade de jogadores e também 

da disposição de cada um.  

 A liminaridade inclui ainda o momento de reflexão sobre a roda, com o diálogo pós-

roda, bem como a “des-produção” dos elementos rituais, em especial os instrumentos: 

desarmar, desmontar, verificar a bateria e guardar todos. Esse é também um momento de 

confraternização, além de reflexão, onde o processo ritual está sendo realizado, e os sujeitos 

realizadores em comunidade podem confraternizar a roda ou a vida, visto que existe 

sentimento de amizade entre os integrantes do grupo, ou como Turner (1974, p. 119) se 
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remete ao preferir a “palavra latina communitas à comunidade, para que se possa distinguir 

esta modalidade de relação social de uma “área de vida em comum”. 

 A indicação da fase “pós-liminar” é a retirada do uniforme, pois não é permitido sair do 

espaço de treinos, encontros e rodas trajando-o, sendo esse momento de retirada do traje 

representado como a retirada dos atributos ritualísticos. Segundo a recomendação [fonte oral], 

o angoleiro não precisa mostrar que o é, quanto menos “perigoso” parecer, mais ele o será, a 

malícia está na arte de enganar e parecer frágil, desprotegido. Dessa forma, ao retirar a 

indumentária e depois dirigir-se para fora do espaço onde aconteceu a roda, é o início da pós-

liminaridade, pois o ritual só acaba quando os participantes do mesmo voltam para a 

sociedade, num rito de transição onde a “identidade” social do angoleiro(a) é construída ou 

reforçada pelo momento ritual, em outras palavras, os integrantes do grupo retornam ou 

agregam-se à sociedade de forma diferente, pois as experiências vividas de cada integrante no 

ritual alteram a sua percepção também na sociedade, tal como tornar-se mais a sagaz, flexível 

e com uma sensibilidade artística mais aguçada, tendo em vista aprender a cantar e a tocar.  

 Assim, considerada como no mínimo uma situação ritual, a roda de capoeira angola é 

marcada como um distanciamento do cotidiano regulado por diversas formas liminares, que 

segundo Agier (1999), são nessas situações aonde realizam de modo efêmero, entre o 

indivíduo, o espaço e a sociedade: “[...] uma ordem específica de relações e de identidades 

[que] se criam, possibilitada pela definição consensual da situação como momento de 

liminaridade” [tradução minha] (Op. cit., p. 97). Rosângela Costa Araújo, ou Mestra Janja, em 

uma entrevista concedida à “Revista Textos do Brasil”58, reforça esse fluxo dos praticantes de 

capoeira angola com a sociedade ou “comunidade”, como coloca, explicando que primeiro é 

preciso:  

 
[...] situar tanto o grupo como a pessoa na sua rede de pertencimento. A partir daí, 
valores como hierarquia, ancestralidade, cooperação, respeito às diferenças, etc. 
passam a ser encarados como valores que situa a pessoa na própria comunidade. 
Aqui, é importante reafirmar o caráter formador da capoeira, fazendo do ser 
capoeirista algo que reúne, além de habilidades corporais, musicais, uma conduta 
que atesta os conhecimentos orientados em seu grupo. 

 

Essa seria a finalidade ideal do ritual, no entanto, isso não ocorre de fato com todos os 

integrantes, menos ainda àqueles que ficam pouco tempo ou que encaram a capoeira de uma 

forma diferente, por exemplo, somente como uma prática lúdica ou atividade física. 
                                                 
58 A Revista Textos do Brasil pertence à produção cultural do Ministério das Relações Exteriores, do Governo 
Federal. A entrevista com Rosângela Costa Araújo, ou Mestra Janja, como também é conhecida na capoeira, está 
disponível em: http://www.mre.gov.br/dc/textos/revista14-mat13.pdf . 
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 Em se tratando da estrutura espacial da roda, o círculo, que dá uma idéia de 

movimentação giratória, de fluidez circulante, pode variar de tamanho de acordo com o 

número de participantes que estiverem presentes, aguardando sua vez de jogar. Segundo Reis, 

(2000, p. 165), “o jogo de capoeira acontece dentro de um círculo de 2,5 metros de raio”, 

informação essa que nunca me passou pelo pensamento fazê-la, ou seja, nunca me ocorreu em 

medir o tamanho da roda, tendo em vista que no grupo estudado não se tem um espaço 

demarcado no chão para formar o círculo de maneira mais representativa, geometricamente 

falando, bem como o tamanho da roda é delimitado pela quantidade de pessoas presentes, 

como falado anteriormente. Assim, o que dá início à formação do círculo (ou dois semi-

círculos, um formado pela orquestra e outro composto pelos jogadores) são as duas “pontas” 

ou extremidades da bateria de instrumentos, tendo de um lado o reco-reco e de outro o 

atabaque. 

Em seu estudo sobre a capoeira, tendo como suporte a experiência da capoeira do estado 

de São Paulo, Letícia Reis (2000) utiliza-se das duas modalidades, a Angola e a Regional, 

para caracterizar alguns elementos que integram a prática da capoeira, o que torna de forma 

muito generalizada a definição de certos elementos, tais como a quantidade e os instrumentos 

que são utilizados, a estrutura dos cânticos e até mesmo o tamanho da roda. Dessa forma, 

talvez a autora ao citar o diâmetro exato do espaço onde acontece o jogo, estivesse se 

referindo a uma roda de capoeira regional ou contemporânea, onde para a realização de saltos 

e acrobacias típicas de tal modalidade, fosse necessário obter um raio minimamente grande 

para a aplicação dos “floreios59”, dando ênfase ao corpo nessa prática. Não que não haja 

floreios na roda de capoeira angola, contudo eles são realizados numa quantidade bem 

pequena e de forma diferente, já que não se trata de um espetáculo acrobático, conforme a 

visão angoleira, sendo os floreios, como qualquer outro movimento na capoeira angola, uma 

movimentação em que o jogador não pode “perder de vista” o outro, em sua “inversão ou re-

inversão do olhar”, segundo Simões (2006), o que não seria possível se fossem aplicados 

amiúdes saltos “mortais”, deslocando o olhar e atenção do jogador somente para a realização 

desses movimentos, dando outra conotação à roda. Nesse caso, a realização da roda de 

capoeira angola, requer atenção para o conjunto de seus elementos rituais, dando a 

importância ao todo, e não somente ao corpo. Dessa forma, a ausência de um dos elementos 

(instrumentos, cânticos e jogo), não permitiria que a roda fosse iniciada.  

                                                 
59 “Floreio”, numa caracterização nativa, significa deixar o jogo bonito, com movimentos corporais que não têm 
objetividade em se tratando de luta, mas esteticamente deixa o jogo mais atrativo. 
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Assim, em se falando da estrutura da roda (para o caso do grupo estudado), ela é 

principiada com os instrumentos, que organizados em forma de bateria ou orquestra, (da 

esquerda para a direita) é composta por: reco-reco, agogô, pandeiro, berimbaus (gunga, médio 

e viola), mais um pandeiro e atabaque, seguindo uma seqüência ritual de entrada de cada um. 

Os berimbaus têm nomes, sons e funções diferentes na roda, sendo que o gunga, também 

conhecido em alguns grupos como “Berra-Boi”, tem uma cabaça (caixa acústica do berimbau) 

maior, e um som mais grave, é ele quem “comanda” a roda, o começo e o final, a entrada e a 

saída dos jogadores, bem como a intensidade mais acelerada ou mais devagar do ritmo; o 

médio, como o próprio nome indica, tem uma cabaça mediana, o que faz com que ele tem um 

som menos grave que o gunga, ele é o contratempo na orquestra, marcando o compasso dos 

berimbaus; e por último o viola, que tem a menor cabaça e conseqüentemente o som mais 

agudo, sendo ele o único que pode variar ou “dobrar” seus toques infinitamente, mostrando 

toda a diversidade sonora do berimbau. Na verdade, não só os berimbaus, mas cada 

instrumento também tem o seu significado na roda de capoeira, conforme Mestre Armandinho 

explanou em um evento que o grupo participou no Museu do Ceará, e que registrei no “diário 

de campo”: 

 
Os berimbaus, o começo de tudo; os pandeiros, a malandragem; o agogô, o 
sagrado; o reco-reco, a risada; o atabaque, o toque, a batida do coração; e por 
último, mesmo que não seja instrumento musical, mas a voz humana com o “Iê”(!), 
que simboliza o grito, a chegada ao mundo (Diário de campo, 19/junho/2008).  

 

E é nessa ordem, descrita no registro acima, que os instrumentos um a um começam a 

ser tocados: primeiro entra o berimbau gunga, depois o médio, viola, pandeiros (juntos), 

agogô, reco-reco e atabaque, e por último, de acordo com Mestre Armandinho, o instrumento 

da voz humana abrindo a roda com uma ladainha, que é o canto inicial, um “lamento”, uma 

referência aos ancestrais, aos tempos passados, à dor ou à alegria vivida por quem já se foi, 

pode ser também uma metáfora para explicar o sentido da vida, da natureza, da(s) 

divindade(s) através da capoeira. A ladainha é iniciada pela expressão “Iê!!”, como um grito 

de força, conforme intitulei a introdução desse trabalho. Nesse momento, só o “puxador” 

canta, que geralmente é o próprio mestre, tocando o gunga ao centro da bateria de 

instrumentos. Abaixo segue um exemplo de ladainha de autoria do Mestre Moraes, gravada 

com o Grupo Capoeira Angola Pelourinho (GCAP – Salvador), no CD “Ligação Ancestral”, 

lançado em 2005, onde ele utiliza metáforas para explicar que o aprendizado e a sabedoria se 

alcançam com o tempo, a paciência e a perseverança:   
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O rato se escondeu [bis] 
Na morada da cutia 
O gato ficou na espera 
Dia e noite, noite e dia 
A paciência de Jó [bis] 
É o que me orienta 
Apressado come cru [bis] 
Com calma se chega lá 
Pra crescer se leva tempo 
Pra que se desesperar 
Fruta nunca fica boa 
Recolhida antes do tempo 
Pra chegar no que eu sou 
O processo é muito lento 
Devagar se vai ao longe 
A caminho atrás do vento, camaradinha! (Mestre Moraes) 
 

Depois da ladainha, inicia-se a chula, anunciando que a roda vai começar, é um 

momento de consagração e pedido de permissão aos velhos mestres, a(os) deus(es) e ao 

tempo, nesse momento o coro entra em resposta ao cantador-puxador da roda: 

 
Iê, viva meu Deus 
Iê, viva meu Deus, camará [coro] 
Ô Iaiá, pequeno sou eu 
Iê, pequeno sou eu, camará [coro] 
Ô Iaiá, é hora, é hora  
Iê é hora, é hora, camará [coro] 
Iê, vamos embora 
Iê, vamos embora, camará [coro] 
Ô Iaiá, a volta do mundo 
Iê, a volta do mundo, camará [coro]  
Ô Iaiá, que o mundo dá 
Iê, que o mundo dá, camará [coro] (Domínio Público) 
 

Segundo, Édison Carneiro (1975) e Letícia Reis (2000) , quando os versos “volta do mundo” 

são cantados é que os jogadores entram na roda, “é o sinal para começar o jogo”, no entanto, 

na estrutura ritual do grupo estudado, a chula inteira é para ser escutada e cantada por todos 

na “boca da roda” ou ao “pé do berimbau” (espaço em frente à orquestra de instrumentos). 

Assim, depois da chula, é iniciada a seqüência de corridos, que são os versos cantados numa 

ida e vinda de perguntas e respostas entre quem está “puxando” a roda e o coro, formado 

pelos demais integrantes da roda (tocadores e jogadores). Os corridos conduzem a maior parte 

da roda, já que a ladainha e a chula só são cantadas no início da roda, ou em algumas 

ocasiões, quando a roda for interrompida por algum motivo, tendo que, portanto ser 

recomeçada. Assim, somente quando os corridos começam a ser cantados é que os dois 

jogadores podem entrar na roda e mostrar o que aprenderam com o mestre, iniciando um 
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diálogo corpóreo-gestual, onde aprender também fará parte do jogo de perceber o caminho 

que o outro irá fazer, tendo a destreza de poder encaixar o movimento “dentro” do corpo de 

outrem, para isso “a roda te pede o treino. A roda solicita que o corpo seja trabalhado, que o 

jogo seja realizado [...]” (Diário de campo, 20/julho/2006). 

A entrada dos jogadores na roda também é um momento simbólico, pois é a entrada no 

mundo da capoeira, ou a possibilidade em dar “a volta ao mundo”, conforme sugere a cantiga; 

volta essa que é feita de forma imprevisível, ou seja, para cada roda uma nova volta se fará. 

Assim, realizada ao centro da roda, ao “pé do berimbau”, os jogadores, a princípio escolhidos 

de forma aleatória, dependendo de sua localização na roda, onde esta “gira” para os dois 

lados, entram um de cada extremidade. Nesse momento de entrada são feitos pedidos de 

proteção, reverências ao berimbau ou à roda, ou então apenas cumprimentos ao companheiro 

no início do jogo, que pode muitas vezes ser de forma maliciosa, que é para se certificar que o 

outro está atento aos seus mínimos movimentos. Segundo Cavalcanti (2002, p. 46), “os 

teóricos do ritual insistem sempre, e corretamente, na forte relação dos ritos com um contexto, 

sempre peculiar, de relações sociais, e na maneira expressiva, dramática, performática ou 

comunicativa adotada para veiculá-las”, dessa forma, a roda representa o ponto máximo das 

relações sociais do grupo entre si, ou com capoeiristas convidados, dependendo do contexto 

da roda, que pode ser “aberta60” para outros grupos, a exemplo de eventos que confraternizam 

o dia da “consciência negra”, a morte e/ou o nascimento de Mestre Pastinha, ou um evento 

sobre o “ser negro”, etc., como já dito. Assim, continua Cavalcanti, os “ritos são portas de 

entrada privilegiadas para a compreensão de uma sociedade, conduzem a seu centro vital do 

ponto de vista moral e cognitivo”. 

Continuando o ritual, antes dos jogos-lutas serem iniciados entre dois “camaradas”, 

ambos certificam-se que a camisa está “arrumada” da forma correta, ou seja, que dificilmente 

irá sair de dentro da calça, mostrando o abdômen, o que se isso acontecer significará duas 

coisas: 1) atrapalhar o jogo, ofuscando a visão com a camisa caindo no rosto do jogador; 2) 

falta de respeito, em especial das mulheres mostrando o corpo, que seja a barriga ou o colo. 

Quando a camisa está dentro desse contexto “desarrumado”, o jogo é interrompido 

temporariamente, para que o(s) jogador(es) possam recolocar a camisa em seu devido lugar. 

Assim, com tudo pronto, os “jogos de luta dançada” duram cerca de 10 a 30 minutos 

aproximadamente, que também podem ser menos ou mais tempo, não existindo exatamente 

                                                 
60 Normalmente, as rodas que acontecem no grupo estudado são realizadas somente com integrantes do próprio 
grupo, sendo essa uma atitude tida como « reservada ».   
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uma regra que defina o tempo de duração de cada jogo, pois isso varia de roda para roda, 

dependendo da quantidade de jogadores presentes.  

A “vadiagem” então é interrompida pelo berimbau gunga, que “chama” os dois 

jogadores que estão jogando dentro da roda, inclinando sua verga (arco de madeira do 

berimbau) ao centro da roda, é o sinal para que retornem novamente ao “pé do berimbau”, 

onde se cumprimentam em camaradagem ou agradecimento ao jogo, e saem da roda, quando 

será dado início a outro jogo. É importante que todos os presentes joguem, incluindo os 

tocadores, que também serão jogadores a partir das substituições nos instrumentos, que se dá 

para que todos possam jogar na roda, sendo essa a idéia de fluidez circular, onde todos 

exercem suas funções dentro do ritual; dessa maneira, apenas um instrumento pode ser 

revezado por vez, ou seja, dois instrumentos não podem parar ao mesmo tempo para que os 

tocadores sejam substituídos, isso faz com que a orquestra fique desfalcada, podendo perder 

“energia”, já que se acredita que no momento da roda, as energias ancestrais estão fluindo, é 

um momento sagrado que não pode ser quebrado dentro do seu próprio modelo ou 

desrespeitado, conforme descreve Mestre Armandinho em uma entrevista: 

 
A gente quando faz uma roda de capoeira angola é um ritual, é um ritual de 
capoeira que tem esse lado sagrado forte, por isso que quando a gente faz a roda lá 
onde a gente faz, a gente exige um respeito tremendo, tem o ritual musical que é 
cumprido à risca, e os rituais dentro da roda são cumpridos à risca, porque a gente 
acredita que a gente tá mantendo um ciclo de energia ali, pra quê a ancestralidade 
nossa possa chegar ali e viver aquela energia (Entrevista Mestre Armandinho, 28/ 
agosto/ 2008).  

 

A afirmação acima pode ser completada com a idéia de que qualquer ritual tem que seguir as 

suas próprias regras de modo formal, para que possa haver efetividade e legitimidade em sua 

realização. Quebrando as regras, o ritual não pode ser visto como completo por seus 

praticantes, de acordo com Turner (1974), mesmo quando se compreende em um ritual o 

poder de transformação ou mudança, a quebra das regras durante o ritual deve seguir normas 

ritualísticas, isso quer dizer que para quebrar uma estrutura existe uma antiestrutura, que da 

mesma forma obedecerá em um primeiro momento às regras do ritual. 

De uma maneira geral, é imprescindível que haja uma beleza em todas essas passagens, 

constituindo a estética da capoeira, onde os gestos e “um único símbolo, de fato, representa 

muitas coisas ao mesmo tempo, é multívoco e não unívoco” (TURNER, 1974, p. 71). Assim, 

é realizada a “brincadeira sagrada”, onde o aprendiz vai poder ser incorporado ao grupo social 

e passar a fazer parte de “uma comunidade, ou mesmo comunhão, de indivíduos iguais que se 
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submetem em conjunto à autoridade geral dos anciãos rituais”, de acordo com Turner 

(Ibidem, p.119). Durante o ritual da roda, todos têm a perspectiva de mostrar a sua própria 

sabedoria, malícia e de jogar-lutar de igual para igual, tendo a chance de aprender a partir do 

conhecimento de si e do outro. Assim, muitos outros jogos se fazem por conseguinte, 

seguindo o ritual descrito, contudo, cada um à sua maneira, cada capoeira tecendo, 

desenhando seus movimentos e mandinga61 ao seu estilo próprio e ao mesmo tempo tão 

parecido, pois o mesmo aprendizado se revela de forma diferente em cada corpo, em cada 

sentimento de ser capoeira.  

 

4.2. A pedagogia na música: instrumentos e cânticos  

 

 Conforme visto anteriormente, sobre a descrição da roda, seus elementos e funções, será 

abordado especificamente e de modo mais denso nesse sub-capítulo a música na capoeira 

angola. Assim, os instrumentos e os cânticos são parte das categorias de transmissão de 

saberes na pedagogia angoleira, e elementos muito importantes que compõem a roda, tendo 

significados singulares dentro do processo ritual. Assim, para uma melhor exposição da 

música na capoeira angola, em especial no ritual da roda, descreverei os dois elementos rituais 

(instrumentos e cânticos), juntamente com definições sobre a música na capoeira, utilizando 

como suporte teórico pesquisadores da área. 

 A música, também como um ritual performático, no qual utiliza o corpo como 

intermediário dos cânticos e do tocar instrumentos para realizar um desempenho artístico, 

expressa um drama social (TURNER, 1985), possibilitando relacionar processos históricos, 

culturais e sociais; é uma narrativa produzida em conjunto que indica de forma metafórica os 

conflitos ou a realidade de determinado grupo social. Dessa forma, sendo um elemento 

agregador na capoeira angola, assim como a roda, nas músicas estão contidos traços da 

história, dos representantes mais famosos e dos saberes, que podem ser em forma de 

conselhos ou metáforas, como nos versos abaixo: 

  

                                                 
61 José Luiz Cirqueira Falcão (2004, p. 317-318), em sua tese de doutorado, define o “ser mandingueiro” de duas 
formas diferentes, do ponto de vista do “professor” e do “estudante”: 1) “[...] na condição de professor, é exigir 
que [...] o bom desenvolvimento da prática pedagógica sejam efetivamente dadas, desde as instalações, até o 
tempo pedagogicamente necessário à apropriação e produção do conhecimento”; e 2) “[...] na condição de 
estudante, é exigir que o professor organize sistematicamente o conteúdo [bem como equipamentos e material 
didático] a ser trabalhado [...]. Ser estudante mandingueiro implica em se esquivar da passividade, gingando com 
argumentações e intervenções pertinentes aos seus principais anseios como ser em formação”. 
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Menino, quem foi teu mestre? 
Teu mestre foi Salomão 
Te ensinou a capoeira 
No Engenho da Conceição 
A ele não deve dinheiro 
Deve saber e obrigação 
Sou discípulo que aprendo 
Sou mestre que dou lição 
O segredo de São Cosme 
Quem sabe é São Damião [...] (Domínio Público)  

 

 A letra acima, uma “ladainha”, citada por Mestre Bola Sete (2001, p.103) em seu livro 

“A Capoeira Angola na Bahia”, faz parte do que o referido mestre chama de folclore, ou seja, 

são as músicas cantadas nas rodas de capoeira da qual não se sabe a autoria, tornando-se 

patrimônio do povo. Percebe-se nela (na música) o que seria a pedagogia da capoeira: ser 

mestre e aprender ao mesmo tempo com seus discípulos, devendo ao primeiro (mestre) saber 

e obrigação, sendo revelado ao segundo (discípulos) os seus segredos somente na hora devida 

e se merecido for, conforme também aponta Vasconcelos (2003, p. 318), afirmando que “a 

capoeira tornava-se um segredo que poderia ser compartilhado em determinados momentos 

entre os seus pares, a depender do grau de merecimento e, principalmente, da habilidade ou 

vocação do aluno”. Já para Abib (2004, p. 68), os segredos da capoeira podem ser 

representados metaforicamente como o “pulo do gato”, disponibilizado somente como o 

“amadurecimento e compromisso suficientes para poderem utilizá-lo em benefício da própria 

preservação da tradição”. Essa também é uma referência explícita aos rituais, principalmente 

nos “ritos de passagem”, pois o segredo e a transmissão de conhecimentos fazem parte deles. 

Os ritos de passagem determinam a posição do indivíduo, ou seja, quanto mais você conhece 

os segredos e possui saberes sobre o ritual, mais você ocupa uma posição alta ou específica 

nele. Assim, se faz o aprendizado da capoeira nas músicas cantadas na roda, onde ao mestre 

sempre se deve respeito e valor à sua sabedoria, ou conforme a definição de Abib (Ibidem): 

 
As músicas e ladainhas presentes no universo da capoeira são também elementos 
importantíssimos no processo de transmissão dos saberes, pois é através delas que 
se cultuam os antepassados, seus feitos heróicos, seus exemplos de conduta, fatos 
históricos e lugares importantes para o imaginário dos capoeiras, o passado de dor e 
sofrimento dos tempos da escravidão, as estratégias e astúcias presentes nesse 
universo, assim como também as mensagens cifradas, que exigem certa “iniciação” 
para poderem ser compreendidas (ABIB, 2004, p. 67-68). 

 

 Sobre os capoeiras mais famosos ou que atingiram um reconhecimento por sua 

contribuição à capoeira, seja na “modernização” ou “conservação” de suas técnicas (como os 

consagrados e já citados Mestre Bimba e Mestre Pastinha), ou ainda na construção do 
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imaginário popular, se destacando nessa última a figura de “Besouro Cordão de Ouro”, 

também conhecido como “Besouro Preto”, e “Besouro de Mangangá”, que quer dizer 

“besouro venenoso”. 

 
Quando eu morrer 
Me enterre na Lapinha  
Quando eu morrer 
Me enterre na Lapinha 
 
Calça culote, paletó e almofadinha 
Calça culote, paletó e almofadinha 
 
Adeus Bahia 
Zum, zum, zum, Cordão de Ouro 
Eu vou me embora 
Pois mataram meu Besouro 
 
Adeus Bahia 
Zum, zum, zum, Cordão de Ouro 
Eu vou partir  
Porque mataram meu Besouro 
 
Ê Besouro 
Cordão de Ouro [coro] 
 
Ê Besouro 
Cordão de Ouro [coro] (Domínio Público) 

 

Na música acima, podemos notar uma homenagem ao capoeirista mais famoso do Recôncavo 

Baiano62, bem como a narração de um fato no que diz respeito à sua morte63: “mataram meu 

Besouro”, reafirmando que Besouro teve uma “morte matada”, sendo esta retratada de 

diversas formas em várias músicas, também na literatura e no cordel, e mais recentemente de 

modo cinematográfico, imortalizando tal capoeirista ao transmitir sua história e seus feitos.  

 Mestre Pastinha também é imortalizado em canções, da qual de sua própria autoria 

conta a experiência de levar à capoeira para o continente africano, “o que conseguiu realizar, 

em 1966, durante o Festival Mundial de Artes Negras de Dakar, Senegal, integrando a 

delegação que representou o Brasil, tendo se apresentado no evento com seu grupo de 

Capoeira Angola” (CORTE REAL, 2006, p.119): 

 

 
                                                 
62 O Recôncavo Baiano é uma região que se localiza em torno da Baía de Todos dos Santos, abrangendo a região 
metropolitana de Salvador, Bahia. Integra o Recôncavo o município de Santo Amaro, do qual é originário o 
capoeirista Besouro Mangangá.  
63 Ver: VASCONCELOS, Gerardo. Besouro Cordão de Ouro: o Capoeira Justiceiro. Fortaleza: Edições UFC, 
2009. 
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Iê, Cidade de Assunção 
Cidade de Assunção 
Capital de Itamarati 
Engano dessas nações  
Dessa cultura do Brasil 
Pastinha já foi à África 
Pra mostrar a capoeira do Brasil [...] (Mestre Pastinha) 

 

Ou em outra ladainha, de domínio público, mas popularizada por Mestre Pastinha, ele ressalta 

sua fé e sua relação (de certa forma) com o sagrado, no qual ele próprio sugere um 

ensoberbecimento de sua figura na capoeira: 

 
Iê, maior é Deus 
Iê, maior é Deus 
Pequeno sou eu 
O que eu tenho foi deus quem me deu 
O que eu tenho foi deus quem me deu 
Na roda da capoeira, ha-hai 
Grande pequeno sou eu (Domínio Público) 

 

 Mestre Bimba também é rememorado em vários versos cantados normalmente apenas 

em rodas de capoeira regional e/ou contemporânea, o que implica que ele não é citado nas 

rodas de capoeira angola, não fazendo parte, portanto, do presente estudo sobre o sentido 

ritual no grupo pesquisado. Contudo, como se trata de um importante capoeirista, que 

contribuiu (à sua maneira) para a disseminação da capoeira no Brasil, considero relevante 

registrar aqui alguns versos em sua homenagem, que traduzem sua didática e realização na 

história da capoeira: 

 
Bimba, Bimba, Bimba  
Criador da Regional 
Bimba, Bimba, Bimba [coro] 
Tocador de berimbau [...] (Domínio Público) 
 
Na palminha de Bimba 
É um, dois, três [coro] 
E na palma de Bimba 
É um, dois, três [coro] (Domínio Público) 

 

 A música não é utilizada somente na roda, sendo também muito usada na realização dos 

treinos e aulas, tendo a diferença que a música que acompanha os treinos geralmente é apenas 

reproduzida no aparelho de som, utilizando normalmente o CD gravado pelo próprio grupo. 

Nesse caso, os CDs em questão foram gravados pelo GCAP – Salvador, com músicas autorais 

de Mestre Moraes, intercaladas por alguns corridos de domínio público. Assim, durante os 

treinos, uma estratégia utilizada para o aprendizado das músicas é através da repetição, onde 
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ao longo do treino as músicas contidas no CD (utilizado como instrumento didático) serão 

escutadas e cantadas por todos os integrantes do grupo, enquanto os mesmos realizam os 

movimentos corporais.  

 Para a realização da roda, a música deve ser “ao vivo”, tocada de acordo com o que foi 

aprendido e repassado, ou seja, obedecendo a estrutura que a define como processo ritual. 

Nesse caso, outra forma de aprendizagem é “baseada na convivência e na observação do seu 

Mestre; e ainda na audição como fonte de renovação constante desta aprendizagem” (CORTE 

REAL, 2006, p. 175). Cada mestre desenvolve a sua própria didática: alguns utilizam as suas 

próprias composições para ensinar a estrutura das cantigas, outros se fundamentam nas 

canções mais populares e de domínio público, e outros na improvisação, ou sejam, utilizam 

como recurso a criatividade imediata, que resulta numa canção composta na hora, assim como 

a realização da roda, onde os instrumentos são tocados naquele momento, podendo também 

utilizar do improviso. Essa maneira de ensinar é utilizada por Mestre Armandinho, que ao 

cantar uma ladainha, será sempre uma nova canção única, baseada no que aconteceu no dia, 

ou em homenagem a algum mestre presente (ou os que estão em outro plano espiritual), não 

se esquecendo de pedir na ladainha as devidas permissões de acordo com a sua fé para que a 

roda seja cumprida de forma plena, através do “jogo bonito”, onde segundo Barbosa (2005, p. 

84), “para valorizar a capoeira como um ritual e não como um simples esporte/luta, os 

praticantes da Capoeira Angola costumam elogiar o "jogo bonito", ou seja, aquele em que 

existe interação, parceria e diálogo entre as diversas facetas do jogo”. E continua: 

 
[...] o "jogo bonito" [é] aquele que combina elementos de performance, luta, dança, 
competição e parceria. Ensina que na roda do jogo e da vida deve-se encontrar o 
equilíbrio entre confiar desconfiando, entre luta e dança, entre ver o outro como 
adversário e parceiro, entre manter a guarda e perder a concentração e entre 
conservar o corpo "fechado" e deixá-lo aberto para que o diálogo se concretize na 
roda (BARBOSA, 2005, p. 89). 

  

 Nos treinos, espaço onde ocorrem os primeiros aprendizados musicais, os integrantes do 

grupo conhecem os diversos tipos de toques de berimbau, bem como “ensaiam” para a 

realização da roda. Segundo Mestre Bola Sete (2001, p. 64), os toques de berimbau são 

basicamente sete, sendo os demais criados por alguns mestres utilizando “variações e 

repiques” dos seguintes toques: “Angola, São Bento, Santa Maria, Amazonas, Idalina, 

Benguela e Yuna”. Dessa forma, através dos toques básicos e as variações, pude observar que 

nos treinos (não em todos, apenas nos que requerem demonstração dos toques) são tocados 

Angola, São Bento Grande, São Bento Pequeno, Benguela, Iúna, Cavalaria, Jogo de Dentro e 
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Jogo de Fora, embora seja utilizado nas rodas somente o toque de Angola, que nos berimbaus 

gunga e viola são tocados da mesma forma, e no médio é tocado de forma invertida, 

marcando o contratempo da orquestra.  

 Podemos notar essas variações, não só nos toques de berimbau, o qual são tocados de 

acordo com sua escola de origem, ainda assim variando de grupo para grupo pertencentes a 

uma mesma escola ou linhagem; mas, também na utilização dos instrumentos na roda de 

capoeira, que em diferentes épocas, são notadas variações. Assim, muitas são as descrições 

sobre os instrumentos na capoeira, onde podemos observar a sua utilização como uma 

dinâmica que foi se transformando ou se adaptando às formações dos estilos de capoeira. Para 

Édison Carneiro (1975), o funcionamento do jogo de capoeira só seria possível através da 

roda, formando-se um círculo, que delimitaria o campo onde a capoeira se desenvolveria, e 

uma orquestra de berimbaus (não informando quantos) e pandeiros (idem), sendo, portanto, 

necessário a utilização apenas desses dois instrumentos. Mais adiante, no mesmo “Caderno de 

Folclore”, descrevendo agora sobre a “capoeira chamada de Angola”, Carneiro (Op. cit., p. 

10) descreve a orquestra utilizando berimbaus, pandeiros e chocalhos, “mas somente o 

berimbau é imprescindível”. Em outro registro sobre os instrumentos utilizados e os que já 

não se usam mais na roda, numa dinâmica de transformação, Vasconcelos (2009, p. 74) 

acrescenta a idéia que “os instrumentos utilizados no jogo da capoeira foram se constituindo 

e, em alguns casos, sendo abandonados do cenário da roda. É o caso da viola, utilizada em 

rodas de capoeira na região do Recôncavo e, no contexto atual, completamente esquecida”. 

Atualmente, os instrumentos mais utilizados nas rodas de capoeira são os berimbaus, 

pandeiro, atabaque, reco-reco e agogô. A quantidade de instrumentos varia de grupo para 

grupo, mas tipicamente se tocam numa roda três berimbaus: o gunga, que tem a cabaça maior 

e é o mais grave; o médio, que marca o ritmo da orquestra de berimbaus e o viola, que tem o 

som mais agudo e pode variar infinitamente os seus toques, um ou dois pandeiros, um 

atabaque, um reco-reco e um agogô (esses dois últimos instrumentos dificilmente aparecerão 

na roda de capoeira regional/ contemporânea). 
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Figura 05 – Disposição da bateria completa utilizada no grupo estudado de capoeira angola. Da esquerda para a 
direita: reco-reco, agogô, pandeiro, gunga, médio, viola, pandeiro e atabaque. Roda realizada no Museu do Ceará 
por ocasião do evento “Semana de História do Negro no Ceará” (2008). Foto: Emanuel Luís Roque Soares. 
 

Do berimbau, pouco se sabe como ele se tornou o principal instrumento na capoeira de 

outrora e nas da atualidade, o fato é que ele é absoluto para a realização do ritual da roda, bem 

como é o elemento dentro da musicalidade na capoeiragem que comanda o início, o meio e o 

fim da roda, a entrada e a saída dos jogadores, bem como é o “condutor” de energia ou das 

boas vibrações num sentido místico, sendo aplicado um sentido sagrado ao berimbau dentro 

do espaço circular onde se apresentam as habilidades e mandingas dos capoeiras. Acredita-se 

que se o arame do berimbau quebra é porque a energia da roda não está boa. Não é à toa que 

os capoeiras antes de entrarem na roda, tocam o berimbau, depois o próprio corpo, em 

especial a nuca ou a cabeça, que é uma parte do corpo sagrada no candomblé64, fazendo essa 

ligação ao instrumento, como a parte da orquestra (elemento ritual) mais sagrada. Segundo 

Reis (2000, p. 170), o berimbau é a autoridade máxima na capoeira, sendo o gesto de 

inclinação para frente visto pelos capoeiristas “como uma autorização ou uma benção para o 

seu ingresso na roda”. 

 Nos “Cadernos de Folclore”, Édison Carneiro (1975) tem um capítulo dedicado só ao 

instrumento, no qual levanta dados sobre suas aparições na literatura e estudos sobre o 

folclore; a etimologia da palavra “gunga”, sendo esse o nome dado ao berimbau que fica no 

centro na roda de capoeira; e as variações dos berimbaus: de “barriga” e de “boca”, como suas 

denominações indicam: um é manuseado com o apoio da barriga e outro com o auxílio da 
                                                 
64 Os Orixás no candomblé são os guardiões da cabeça, por isso ao realizar o rito de iniciação nessa religião afro-
brasileira, onde o objetivo maior é reverenciar honra ao guardião da cabeça, se diz que vai se « fazer a cabeça do 
santo », que é raspada e o corpo recolhido para ser purificação em homenagem ao seu Orixá. Ver: FARIAS, 
Leno. Exu e o movimento. In: HOLANDA, Cristina Rodrigues (Org.). Negros no Ceará: história, memória e 
etnicidade. Fortaleza: Museu do Ceará/ Secult/ Imopec, 2009. 
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boca. Um registro feito por esse autor e que vale a pena citar no presente trabalho seria a 

observação que Leonardo Mota no livro “Cantadores”, de 1921: “[...] no Morro do Moinho, 

Fortaleza, um negro octogenário, natural de Itapipoca, fazendo música com o seu berimbau-

de-barriga” (CARNEIRO, 1975, p. 16). É provável que não existisse ainda na época capoeira 

na capital cearense, conforme apresentei no primeiro capítulo, no entanto, esse é um registro 

que comprova a presença de elementos que já eram próprios da capoeira, sendo mais tarde ela 

disseminada e consolidada no Ceará inteiro. 

 É importante também ressaltar, que em muitos grupos de capoeira, os integrantes 

também aprendem a confeccionar os instrumentos, sendo, portanto, incorporado à prática da 

capoeira o ensino dos saberes artesãos, assim no grupo estudado, tal “saber” é incorporado na 

transmissão de conhecimentos. A respeito da construção do berimbau, conforme acompanhei 

e também pude realizar sua confecção, já que todos os integrantes devem se envolver nessa 

atividade, sendo ela parte do aprendizado e transmissão de saberes, nesse caso um saber 

artesanal, ligada à construção de um instrumento. A preparação das partes que compõem o 

berimbau (verga, arame e cabaça) é feita pelo grupo, sempre com a supervisão do mestre, que 

enquanto ensina ele próprio também vai aplicando os conhecimentos necessários à sua 

confecção. Ressalto aqui que a construção dos berimbaus é realizada quando existe a real 

necessidade em fazê-lo, pois não se trata de uma oficina de artesanato, mais especificamente 

de luteria, mas sim de um saber que será transmitido para a formação completa do 

angoleiro(a), que ocorre conforme as necessidades do grupo, como por exemplo, manter uma 

orquestra com bons instrumentos, esteticamente bem cuidada e com uma sonoridade “limpa”, 

ou seja, harmoniosa.  

 Assim, alguns grupos realizam uma “colheita” na mata da verga, o arco de madeira 

flexível que dá sustentação ao berimbau, que geralmente é feito da biriba; outros grupos 

compram a verga pronta, ou até mesmo os berimbaus já fabricados. O que não acontece no 

grupo de capoeira angola do Ceará, em nenhum dos casos, pois as vergas são importadas da 

Bahia, colhidas em localidades próximas de Salvador, onde existe uma grande quantidade 

dessa espécie de madeira e que são retiradas de acordo com os preceitos exigidos para tal 

feito, ou seja, a colheita da verga exige o conhecimento do tempo certo para que seja retirada 

da terra, sendo igualmente regido pela influência da lua e da estação climática. Dessa forma é 

que as vergas chegam até o Ceará, para o grupo estudado, no entanto, não estão “prontas”: é 

preciso descascar a madeira, lixá-la e cortá-la em um tamanho bom para o berimbau, medindo 

entre 1,50 e 1,60 metro de altura, aproximadamente 2,0cm de diâmetro e pesando cerca de 1,0 
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quilo. A verga é descascada com uma faca amolada, que vai dando formato à madeira, 

fazendo aparecer a cor interna desta, onde no grupo estudado tem-se a opção por não pintá-la, 

mantendo sua cor original. Em uma das extremidades da verga é pregado um pedaço de couro 

de boi do tamanho exato do seu diâmetro (2,0cm), e na outra extremidade do arco, a madeira 

é talhada esculpindo uma ponta de 1,0 centímetro de altura e 1,0 centímetro de diâmetro, bem 

no meio da verga. As duas extremidades são feitas dessa maneira para que o arame de aço, 

responsável pela vibração do instrumento, possa ser de um lado preso à verga (onde a madeira 

foi talhada) e de outro possa ser esticado, que é o movimento de puxar o arame, deslizando-o 

sobre o couro até o ponto que deixará o berimbau “bem armado”, pois ao esticar o arame, 

estaremos também flexionando a verga, formando um arco e armando o berimbau. O couro de 

boi também tem a função de proteger a madeira da verga, pois uma vez realizado o 

movimento de esticar o arame por cima de uma das extremidades da verga, a pressão assim 

realizada pode causar pequenos cortes na beirada da verga ou mesmo rachaduras de uma 

ponta a outra do berimbau, fazendo com que a verga não sirva mais ou seja facilmente 

quebrada. 

 O arame de aço é retirado de pneus usados de carros e também exige uma preparação. 

Assim, são rasgados com uma faca, pois os arames se encontram na estrutura interna do pneu 

onde é puxado para fora toda a extensão do arame. Após os arames retirados, eles são 

descascados também com a faca, retirando o excesso de borracha dos pneus e depois lixados 

com palha de aço, o que finaliza a retirada da borracha e também dá um polimento ao arame. 

As partes retiradas do pneu são em tamanhos desiguais, que podem servir ou não para a 

confecção do berimbau, visto que eles devem ser cortados com aproximadamente 10 cm a 

mais que o tamanho da verga, ou seja, entre 1,60 e 1,70 metro de comprimento. Depois de 

cortados, conforme a medida da verga do berimbau, em ambas as pontas é feito uma espécie 

de “anel” com o arame, sendo numa ponta maior que a outro. O “anel” maior é para prender 

na extremidade onde foi esculpida uma ponta, e no “anel” menor amarra-se um pedaço de 

corda feita de algodão, medindo cerca de 20 cm, onde a mão segura, dando sustentação ao 

esticar o arame contra a verga. A corda de algodão também é usada na fabricação da última 

parte do berimbau, a cabaça, conforme descrevo abaixo. 

 A cabaça também é um elemento retirado da natureza, assim como a verga, dessa forma, 

para obtê-la é preciso também ir “à mata”. No grupo pesquisado, as cabaças têm uma 

procedência mista, elas tanto foram achadas na mata, como são compradas e também 

recebidas por “doação”. As que são buscadas na mata, ou seja, em seu formato original, 
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precisam ser abertas, retirando o seu miolo, sendo em seguidas postas para secar ao sol, para 

só depois serem serradas em formato de “cuia”; as demais já estavam nesse formato de 

“cuia”. Para que a cabaça possa ser presa à verga, juntamente com o arame esticado, é 

necessário fazer dois furos pequenos, localizados no centro da parte que forma o fundo da 

cuia, com uma distância entre os furos de mais ou menos dois dedos. A espessura dos furos 

deve garantir que o barbante os atravesse de dentro para fora da cabaça, finalizando com um 

nó entre as duas pontas, deixando um espaço de aproximadamente 2,5cm por onde passarão 

verga e arame. A cabaça, como caixa acústica do berimbau, ficará dessa maneira suspensa no 

berimbau a uma distância de cerca de 6 cm da extremidade em que o arame está preso à ponta 

esculpida. A junção da cabaça e da verga exige outra habilidade: a de saber “casar” essas duas 

partes, que significa unir a cabaça e a verga a fim de se obter um som de qualidade, por isso é 

preciso ter várias opções de cabaça, testando-as até conseguir um “casamento” perfeito com a 

verga, valendo isso para os três berimbaus (gunga, médio e viola).  

 Esses três elementos: cabaça, arame e verga, formam o instrumento berimbau, como 

corrobora a música abaixo: 

 
O que é o berimbau? 
Cabaça, um arame e pedaço de pau [coro] 
O que é o berimbau?  
Cabaça, um arame e pedaço de pau [coro] (Domínio Público) 

 

 No entanto, para tocar o berimbau outros três elementos se fazem necessários: o caxixi, 

a baqueta e o dobrão. O caxixi é um pequeno chocalho feito de cabaça (fundo), cipó (o 

trançado) e sementes (conteúdo dentro do trançado de cipó, que dá o efeito de chocalho). Na 

capoeira angola, o caxixi é tocado acompanhando os movimentos da mão que “bate” o 

berimbau com a baqueta (vareta feita de madeira medindo entre 30 e 40 cm de comprimento 

por 0,5cm de diâmetro); enquanto que na capoeira regional/contemporânea, como pude 

perceber em várias rodas, com o caxixi é feito um movimento a mais: no momento em que a 

mão pára de tocar o berimbau com a baqueta, ela joga o caxixi para baixo, retornando logo em 

seguida para a posição inicial.  

 Já o dobrão é um tipo de “moeda” feita de cobre ou latão, utilizada para que a vibração 

do berimbau seja feita de forma diferente ao tocar ou não o arame, este por sua vez sendo 

batido pela baqueta; assim temos os sons do berimbau com o dobrão solto (ton), ou seja, ele 

não toca o arame, somente a baqueta é que bate no arame; dobrão preso (tin), apertando forte 

o dobrão contra o arame; e o dobrão frouxo (tchin), quando a moeda toca o arame, mas de 
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forma menos apertada que o preso (tin). Dessa forma, por exemplo, no toque de berimbau 

chamado “São Bento Grande”, o dobrão tocaria o arame da seguinte forma: tchin, tchin (dois 

frouxos) / tin, tin (dois presos) / ton (um solto). E o “São Bento Pequeno”, que é a forma 

invertida ao toque de “São Bento Grande”, pode ser demonstrado assim: tchin, tchin (dois 

frouxos) / ton, ton (dois soltos) / tin (um preso). 

 

 

 
Figura 06 - Afinação dos berimbaus: Mestre Armandinho à direita com o gunga, segurando com a mão esquerda 
o dobrão e o berimbau suspenso pelo dedo mindinho, e com a mão direita a baqueta e o caxixi. Os três 
integrantes do grupo estão afinando os berimbaus de acordo com o tom de cada um. Foto: Janaína Teles 
Barbosa. 
 

 Diante do exposto, dá-se ao berimbau uma maior importância não só na roda de 

capoeira, mas também em outros momentos do aprendizado. Assim, compreendo o berimbau 

como principal elemento integrante da estrutura musical utilizada no ritual da roda, bem como 

nos treinos e aulas, por isso é dado ênfase ao seu estudo neste trabalho. No entanto, a bateria 

de instrumentos que completa o ritual da roda, não é composta apenas pelos berimbaus, mas 

pelos pandeiros, agogô, reco-reco e atabaque, sendo esse conjunto que forma a estética da 

capoeira angola. Só que os únicos instrumentos que podem variar os seus toques são os 

berimbaus, os demais apenas acompanham o ritmo de forma invariável e repetitiva, com três 

batidas que marcam os toques dos berimbaus, como veremos a partir de agora. 

 Assim, de forma breve apresento os instrumentos que são utilizados e que completam o 

ritual da roda no grupo estudado. Dando continuidade à seqüência hierárquica de entrada dos 

instrumentos na roda, depois dos berimbaus entram os “pandeiros”, que são dois no total, 

localizados na bateria de instrumentos, do meio para as extremidades, vizinhos aos berimbaus 

gunga e viola. Podem ter a “pele” (onde se bate com a mão e é presa pelo “aro”) feita de 
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material sintético ou com couro de animal (de preferência couro de bode); o “aro”, ou arco, 

também pode ser feito de dois materiais: de aço quando a pele é sintética e de madeira para o 

pandeiro feito com couro de animal. No grupo pesquisado, os dois tipos de pandeiro são 

utilizados, pele de couro e sintética, no entanto, é dada preferência ao que tenha pele de couro, 

pois tem um som menos estridente. São tocados na capoeira angola com três toques: um 

próximo ao aro com o dedo polegar; um no centro da pele, com a mão toda fazendo uma 

batida mais “seca”, ou seja, sem vibração na pele; e por último, novamente próximo ao aro 

com o dedo polegar. Os pandeiros representam na roda a “malandragem”, segundo 

explanação feita por Mestre Armandinho, a qual registrei no Diário de Campo, em 19 de 

junho de 2008; talvez como uma referência ao “samba de roda” originário do Recôncavo 

baiano, no qual surgiu por volta do século XIX e que está também associado à capoeira, 

utilizando inclusive, além dos pandeiros, berimbaus, atabaque, viola e chocalhos; e depois ao 

samba carioca, onde a figura do “malandro” ou da adjetivação “malandragem” estão 

intimamente ligada tanto ao samba como à capoeira, tendo em vista a grande atividade da 

capoeiragem no Rio de Janeiro. 

 Já o agogô, ao contrário do pandeiro como elemento profano, traz a referência do 

sagrado para dentro da capoeira angola, pois o material com o qual é feito, o ferro, é o 

elemento que simboliza no candomblé o Orixá Ogum, deus da guerra e dos caminhos, sendo 

por isso o primeiro instrumento (também conhecido no candomblé por “gã”) a ser tocado em 

rituais dessa religião, representando a abertura dos caminhos. O agogô utilizado na capoeira é 

composto de um pequeno arco (um tipo de alça), possuindo em cada uma das pontas da alça 

um cone, sendo estes de tamanhos diferentes, portanto, produzindo também sons diferentes ao 

serem tocados com uma baqueta similar a que é tocada o berimbau. Segurando o agogô pela 

alça, ele é visualizado com um cone em cima (menor) e outro em baixo (maior); assim, os 

toques do agogô, são é realizado por três batidas da baqueta nos cones, que se dão da seguinte 

forma: uma batida em baixo, uma em cima, e novamente uma em baixo, nessa ordem. A 

última batida no cone de baixo tem uma pausa de um segundo, aproximadamente, para depois 

começar de novo. 

 O reco-reco, segundo Mestre Armandinho, é a risada na roda, referindo-se ao som que é 

produzido ao passar a baqueta nas “espinhas de peixe” (cortes horizontais feitos ao longo do 

cilindro de madeira, que lembram espinhas de peixe). A sonoridade é parecida com a de uma 

risada, quando se executa os movimentos deslizantes da baqueta de cima para baixo, de baixo 
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para cima e novamente de cima para baixo, formando três tempos com três toques. A vibração 

realizada através da baqueta acrescenta ao agogô a variedade da madeira com o ferro. 

 Sendo o último a entrar na hierarquia dos instrumentos, o atabaque não necessariamente 

é o menos importante, pois atualmente é bastante relevante o uso de tal instrumento tanto na 

capoeira regional quanto na angola, mesmo tendo a sua introdução tida como recente na 

capoeira. Sua origem é árabe, porém se popularizou em povos africanos e depois no Brasil, 

onde o seu uso é marcante em manifestações culturais negras, tais como o jongo, batuque, 

maculelê, samba e claro a capoeira; bem como nas religiões ditas afro-descendentes, como a 

umbanda e o candomblé. Ele é tocado de forma parecida com o pandeiro, executando três 

batidas: uma próxima ao aro, com as pontas dos dedos; uma ao centro da pele, com uma parte 

da palma da mão ou a lateral incluindo os dedos “mindinho” e “anelar”; e outra retornado a 

proximidade do aro com a ponta dos dedos. Para Mestre Armandinho, o atabaque representa o 

toque, ou melhor, a batida do coração na orquestra, o qual com o seu tom grave marca a roda 

como um pulsar a fazer “tum, tum, tum”. 

 Dessa forma, a orquestra está completa e pronta para executar o ritual da roda de 

capoeira angola, lembrando que a introdução de todos os instrumentos, inclusive o berimbau, 

são “tradições inventadas”, conforme aborda Hobsbawm (1997), onde registros ou fontes 

ditas oficiais são escassas para comprovar como foram sendo incorporadas à prática da 

capoeira. Também é preciso levar em consideração que hoje esses elementos atuam dando 

legitimidade a essa manifestação, em especial nesse estudo, onde são elementos que efetivam 

a realização do ritual na roda. 

 

4.3. A pedagogia no corpo: o jogo da capoeira angola  

 

Discorro essa parte sobre o elemento que, juntamente com a música (instrumentos e 

cânticos), completa o ritual da roda de capoeira angola: o jogo corporal, seus movimentos e 

gestos. Para tanto, num estudo sobre o corpo na capoeira, foi preciso sentir o meu próprio 

realizando os movimentos, sentindo a dor e a leveza, as possibilidades e as “encruzilhadas” do 

jogo. O corpo representa para a capoeira angola o diálogo não-verbal, a intensidade da 

malícia, a habilidade do jogador, o aprendizado posto na prática, exercendo o seu papel no 

ritual, conforme Barbosa (2005, p. 79) descreve: 
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O jogo da capoeira desenvolve-se, portanto, como um diálogo, uma conversa de 
corpos abertos e fechados que se amoldam à coreografia das palavras. O êxito de 
cada jogada e do jogo como um todo depende da loquacidade corporal dos 
jogadores e da sua capacidade de ver a roda de capoeira como um espaço de 
mediação corporal, lingüístico e cultural. 

 

Sendo parte integrante e fundamental da roda, o jogo é desenvolvido a partir da entrada 

dos instrumentos e cânticos, nessa ordem hierárquica, como dita anteriormente, mantendo 

uma relação muito próxima com a música, a saber, que alguns versos cantados nos corridos 

na roda têm referência ao jogo que está se realizando, como por exemplo, quando um jogo é 

bonito (ou não está bonito, podendo também ser entendido como um recado para que o jogo 

seja melhorado) se canta: “Ai ai Aidê/ Joga bonito que o povo quer ver/ Ai ai Aidê [coro] / 

Joga bonito que eu quero aprender” (Domínio Público).  

Assim, quando a roda começa, dois jogadores se posicionam em frente à orquestra dos 

instrumentos, ou ao “pé-do-berimbau”, onde o tocador com o berimbau gunga inicia a 

ladainha, depois a chula e corridos, sendo nesse momento em que o primeiro jogo começa. 

Segundo Carneiro (1975, p. 10), em seu estudo sobre a capoeira “de Angola”, os capoeiras 

chamam de “preceito” o momento em que estão a esperar o jogo, ou seja, agachados em 

frente à orquestra, de dois em dois, aguardando o momento de entrar na roda, que os 

“espectadores se habituaram a dizer que os jogadores estão rezando ou esperando o santo”.  

 

 
Figura 07 - Ao “pé-do-berimbau”. Mestre Armandinho pede permissão e bênçãos para entrar na roda, que foi 
realizada em um sítio no município de Maranguape, por ocasião da despedida de uma integrante do grupo que 
foi estudar em Portugal (2009). Foto: Janaína Teles Barbosa. 
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A roda obedece a uma escolha aleatória de jogadores entre os que estão presentes, ou 

seja, quem está posicionado de um lado da roda vizinho ao atabaque (numa das extremidades 

da bateria), jogará com quem está vizinho ao reco-reco, a outra extremidade dos instrumentos, 

e assim quem for entrando na roda, deixará espaço para que o próximo na “fila” se aproxime 

dos instrumentos, que por sua vez esperará o jogo vigente acabar, para começar o seu. É 

importante lembrar que um jogo nunca interrompe outro, ou em outras palavras, é necessário 

esperar que um jogo acabe para começar outro, existindo uma diacronia própria no ritual, 

onde todas as coisas têm uma ordem, diferentemente como acontece na capoeira regional, 

onde um jogador que não está na roda entra na frente de outro jogador, este estando na roda, e 

“compra” a sua vez de jogar. A esse gesto de “comprar o jogo”, Reis (2000) chama de 

profano, pois para ter acesso à roda de capoeira, que é uma representação do “mundo”, os 

capoeiristas simbolicamente têm que pagar, comprando a oportunidade de estar no mundo 

jogando. 

Contudo, mesmo sendo um jogo onde não se sabe com quem jogará, o que torna a 

diversidade dos jogos mais completa, geralmente o primeiro jogo é feito pelo mestre e um 

aluno mais antigo, ou por dois alunos que tenham um nível mais elevado de capoeira, 

realizando uma demonstração de suas habilidades e iniciando a roda com a sabedoria dos 

mais velhos. No caso de uma roda “aberta”, ou seja, com convidados e demais interessados, 

ela é iniciada com dois mestres, onde ambos mostrarão o respeito e a mandinga de cada um. 

Quando assim a roda não é iniciada, esse jogo entre mestres fica para o final, sendo um jogo 

mais demorado que se encerra ao comando de quem está tocando o berimbau gunga, parando 

a orquestra inteira com um “Iê!”: é o final da roda. 

 Mas, antes do “Iê” final nos avisar que a roda chegou ao fim, muitos jogos foram feitos, 

dentro deles uma diversidade de movimentos de golpes e defesas, outros mais simbólicos 

como a “chamada” ou a “volta ao mundo”, como veremos mais adiante. Todos os 

movimentos aplicados na roda são transmitidos durante os treinos e aulas, no entanto, jogar na 

roda torna-se algo mais grandioso, é lidar com o imprevisto, a criatividade e a sagaz maneira 

de estudar o corpo do outro, tentando adivinhar para onde o seu corpo o conduzirá ou quais os 

movimentos ele irá fazer, sendo necessário, dessa forma, desenvolver uma outra forma de 

aprendizagem: a observação, que tanto pode ser durante o próprio jogo ou quando se está 

tocando ou apenas cantando, pois na roda deve se estar atento a tudo, o menor gesto pode 

significar muito, assim como coloca Turner (1974, p. 29), sobre um dos rituais do povo 

Ndembo, o Isoma (ritual de cura), em que “quase todo objeto usado, todo gesto realizado, 
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todo canto ou prece, toda unidade de espaço e tempo representa, por convicção, alguma coisa 

diferente de si mesmo. É mais do parece ser e, freqüentemente, muito mais”. Assim é a 

capoeira angola: algo que aparenta ser pequeno pode ser grande e significar muito, aliás, os 

detalhes fazem parte do aprendizado e conseqüentemente do crescimento como angoleiro(a), 

é preciso, portanto, estar atento a eles. 

 E são os detalhes que conduzem a beleza da roda, desde os instrumentos bem afinados e 

bem tocados, músicas contagiantes, acompanhadas por um coro que tenha um só tom, até os 

movimentos que expressam a estética da capoeira angola: 

 
Canto e gesto corporal aparecem, na capoeira, indissociavelmente unidos, um 
regulando e sendo regulado pelo outro. Quando existe uma sintonia, ou seja, uma 
afinação entre o puxador, o coro, a orquestra e o jogo, diz-se que a roda tem axé 
[que no candomblé significa “força vital” ou “força dinâmica”]. Nesse espaço-
tempo privilegiado, quando esse conjunto todo se afina, integrando interativamente 
o campo vocal, o instrumental e o emocional, levando os componentes da roda à 
euforia ou à melancolia, conforme a mensagem embutida nos versos das cantigas, 
resultando numa verdadeira sinfonia [...] (FALCÃO, 2004, p. 159). 

 

A estética da qual me refiro é em especial a da capoeira que traz os traços dos ensinamentos 

do Mestre Moraes, o qual introduziu uma espécie de “eficiência” nos golpes, com uma 

característica peculiar ao executá-los, de forma alongada num movimento completo (é preciso 

mostrar o movimento completo), deixando pernas e braços se movimentar com um leve 

bailado e ao mesmo tempo eficiente, perigoso. De uma perna suspensa no ar, aparentemente 

solta e leve, pode sair um golpe certeiro, exercendo um domínio completo sobre o movimento 

e o corpo, assim, enganar e fingir faz parte do jogo, é a representação da malícia escondida na 

leveza do bailado. 

 Para tanto, é preciso conhecer os movimentos e suas possibilidades, bem como o próprio 

corpo, o seu limite e a superação desses. Assim, farei a partir de agora a apresentação-análise 

dos movimentos de ataque e defesa: golpes, saídas e contragolpes, que de uma maneira geral 

são realizados em três “planos” do corpo: baixo, médio e alto. No entanto, na capoeira angola, 

o plano mais utilizado é o baixo, já que os movimentos utilizados são em sua grande maioria 

próximos ao chão, ou têm o chão como ponto de partida para o desenvolvimento de um 

movimento, como, por exemplo, o “aú” ou a “bananeira”, ambos utilizando as mãos apoiadas 

no chão para posteriormente projetar as pernas para cima, sendo o aú uma meia circunferência 

das pernas no ar, formando um “V” e voltando a posição inicial, e a bananeira, também uma 

projeção das pernas para cima, mas sem a realização do meio-círculo no ar, num movimento 
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mais “plantado” (contudo, não estático) por isso se diz que quando se vai ficar de cabeça para 

baixo, numa inversão do andar normal (com os pés no chão), se diz que vai “plantar 

bananeira”, conforme a figura abaixo. 

 

 
Figura 08 - Movimento da bananeira com as pernas flexionadas. Roda no Museu do Ceará (Vide figura 05). 

  

De uma maneira geral, a maioria dos movimentos da capoeira angola, sejam de ataque ou 

defesa, utilizam as mãos como apoio aos movimentos de todo o corpo, pois são os pés que 

executam o movimento, como diz no corrido de domínio público: “E não é com a mão/ É com 

o pé que se bate [coro]”. Portanto, na capoeira, as mãos são pontos fundamentais para o apoio 

e para a defesa, dificilmente para o ataque, salvo as tentativas de surpreender o jogador (o que 

não seria um golpe propriamente dito), como por exemplo, na ginga, quando as mãos 

esticadas ou levemente flexionadas a frente do corpo, na altura dos ombros, indo para a 

esquerda e a direita, acerta intencionalmente o “camarada” como se estivesse esfregando-lhe 

as mãos no rosto, um sinal que é para este ficar atento. Ou em outro movimento, quando o 

jogador antes de entrar na roda, ao pé do berimbau, “cutuca” levemente com os dedos 

indicador e médio os olhos do outro, demonstrando que quando a roda começa deve-se estar 

atento a qualquer possibilidade de contato corporal, de malícia e também brincadeira, visto 

que tal gesto deve ser encarado como um gracejo e não como uma provocação de forma 

maldosa. Assim, para que o leitor melhor entenda do que se trata a função das mãos e dos pés, 

descreverei os movimentos principais na capoeira angola, nos quais alguns serão 

demonstrados com o apoio de imagens feitas em jogos.  
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 Inicio então com a ginga, que é o começo de tudo, conforme falei no capítulo anterior, 

ao apresentar a categorização dos elementos que compõem a pedagogia angoleira, sendo a 

ginga parte da transmissão de conhecimentos através do corpo, onde é principiada nos treinos. 

Dessa forma, a ginga é o “começo de tudo”, porque se começa a aprender capoeira através 

dela, sendo a base da capoeira angola, onde com esse movimento o capoeirista adquire 

flexibilidade, leveza e coordenação motora, visto que ela executa um movimento inverso e 

alternado de pernas e braços, ou seja, quando a perna direita está atrás, os braços estão 

posicionados no sentido oposto (esquerda) e vice-versa. A ginga é um movimento contínuo e 

variável, no qual se terá como base a representação de um triângulo invertido feito com o 

movimento das pernas, onde hora um dos pés estará na base do triângulo, enquanto o outro 

estará na ponta (atrás), sendo depois trocada a base e a ponta com o outro pé, tomando 

cuidado para não cruzar demais as pernas nem ficar com elas estendidas, alongadas, pois a 

ginga é feita com as pernas flexionadas, buscando deixá-las bem próximas ao chão, mas que 

podem também ser realizadas tanto no “plano” baixo, como médio e/ou alto, num constante 

balanço e variação. Outra característica da ginga, como movimento fundamental na capoeira 

angola, é que ela estimula a criatividade, proporcionando um bailado, onde ombros, braços, 

mãos e pernas devem demonstrar molejo, e com o corpo “mole”, fazer que cai, mas não cai, 

tropeça aqui e gira ali. Para isso é preciso encontrar o menor esforço para realizar os 

movimentos, distribuindo o peso do corpo no próprio corpo, tornando-o leve e rápido. 

 A ginga pode ser comparada ao andado do capoeirista dentro da roda, é o esquema 

corporal básico de deslocamento, onde através da técnica transmitida por cada grupo, ela 

adquire sua própria forma, ou seja, um estilo próprio de gingar, por onde é possível identificar 

a que grupo pertence àquele capoeirista. Assim, essa técnica é o “hábito” incorporado a partir 

do grupo, ou da sociedade, como explica Mauss (2003, p. 404), referindo-se ao habitus na 

construção dos gestos e movimentos na sociedade: os “hábitos variam não simplesmente com 

os indivíduos e suas imitações, variam sobretudo com as sociedades, as educações, as 

conveniências e as modas, os prestígios”. Continuando o pensamento, Mauss afirma que na 

verdade a noção de educação se sobressai à de imitação, já que algumas pessoas têm mais 

dificuldade em imitar que outras, no entanto, durante o processo de transmissão é possível que 

os indivíduos assimilem a base do esquema corporal e elaborem sua própria forma de 

executá-lo. Quero dizer com isso, que existe um esquema corporal que transmite a base da 

ginga, mas que cada um vai aprender, assimilar e executar à sua maneira, o que no caso da 

capoeira angola, é um exercício de destreza e criatividade.  
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 A respeito dos movimentos de ataque e defesa, os classifico de acordo com a sua 

realização nos planos baixo e médio, com a utilização maior do apoio das mãos no chão; e 

posteriormente no plano alto, onde com o corpo estendido é possível fazer movimentos 

aparentemente apenas com os pés, onde as mãos somente dão o equilíbrio ao corpo, fincando 

uma das pernas no chão, e outra suspensa no ar, como é o caso da meia-lua, do martelo, da 

benção e armada. Também no plano alto existe um golpe que não utiliza nem mãos, nem pés 

para golpear, mas sim a cabeça, que como o próprio nome indica, é a cabeçada, que consiste 

em atingir com a cabeça o abdômen do outro, quando este está com essa região “aberta” ou 

desprotegida. Já os golpes mais utilizados no plano médio são o rabo de arraia, a variação da 

benção e do martelo, ambos desenvolvidos a partir do rolê (movimento de saída, como 

veremos mais adiante); e os mais comuns no plano baixo são a tesoura e a rasteira, sendo esta 

última efetuada também em todos os planos, dependendo do encaixe do golpe durante o jogo, 

levando em consideração a distância do jogador. Em relação aos movimentos de defesa, que 

podem ser saídas ou contragolpes, podemos elencar os seguintes (a maioria nos três planos): 

esquivas ou “negaças”, negativa, aú, rolê, giro de preparação, deslocamento de cabeça, 

deslocamento, bananeira e queda de rim.  

 Existem também outros movimentos, que não se classificam como de ataque ou defesa, 

mas que são utilizados na capoeira como gestuais simbólicos, como as chamadas e a volta ao 

mundo, ambas realizados como forma de demonstrar ao outro que é preciso estar atento à 

roda, por isso “chamando” para o jogo ou “dando a volta ao mundo”, que é o universo da 

capoeira, ou a própria roda. Abaixo um exemplo de “chamada”: 
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Figura 09 – Realização da “chamada”. O jogador à esquerda, com a mão estendida, chamou o outro jogador (à 
direita, ao fundo) para ficar atento ao jogo. Assim, o jogador chamado, se afasta para depois se aproximar 
realizando movimentos performáticos, onde posteriormente realizaram juntos através do contato com a mão 
direita tocando a mão direita, a “coreografia” da chamada. 
 
   
As chamadas são momentos de ruptura na roda, quando o jogo é momentaneamente suspenso, 

dando lugar a uma espécie de dança emparelhada para frente e para trás, até que 

abruptamente, o jogador que foi “chamado” é surpreendido por um golpe, onde ele terá que 

sair mostrando agilidade, esse gesto recomeça o jogo. Já a “volta ao mundo”, a partir de uma 

interpretação de Barbosa (2005, 95), pode ser vista como uma camuflagem dentro do jogo, 

desde subversões às tentativas de esconder o cansaço ou mesmo pausar uma iniciativa de 

violência, mediando um suposto conflito, conforme descreve: 

 
No período de descanso, os jogadores podem iniciar uma caminhada no círculo, 
girando à esquerda. Esse movimento em sentido contrário é denominado "a roda do 
mundo" e serve à função emblemática de um contraponto, pois funciona como um 
índice e símbolo de subversão [a roda do mundo e da história que gira no sentido 
inverso]. Significa também uma pausa para mediar a própria violência que pode se 
desenvolver durante o jogo.  

 

  Assim, é importante lembrar que a essa aparência enganadora da capoeira, em se 

tratando de uma luta dançada e uma dança lutada, qualquer movimento pode garantir uma 

inversão do jogo, ou seja, mesmo os movimentos que aqui defino como de “defesa” podem 

ser também de ataque, pois todos os movimentos, inclusive os mais defensivos, encaixados 

em seqüência podem se transformar num golpe ou contragolpe. Outro esclarecimento 

importante é em relação à nomenclatura e aplicação dos golpes nos diferentes grupos de 
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capoeira. Existe uma variação sobre os nomes dos movimentos e sua utilização; embora 

pequena, em alguns grupos existem movimentos que não são usados ou tem uma freqüência 

muito baixa de sua prática, tanto nos treinos como nas rodas. Portanto, o que proponho 

apresentar aqui são movimentos “básicos” na angola e que são mais utilizados no grupo em 

questão, conforme observação feita durante treinos e rodas. Assim, para uma melhor 

compreensão da movimentação do corpo nos golpes e contragolpes acima mencionados, 

descreverei brevemente alguns, expondo suas técnicas e funções, as quais foram observadas 

durante a minha “participação observante”, segundo a terminologia utilizada por Wacquant 

(2002). Como não se trata de um manual, não me ocuparei com a descrição mais densa dos 

movimentos, que pode ser vista no livro do Mestre Bola Sete (1997), “A capoeira angola na 

Bahia” ou de forma mais científica na tese de doutorado de Rosa Maria Simões (2006).  

 Assim a negativa é muito utilizada como defesa nas rodas, consistindo em abaixar o 

corpo através da “cocorinha” (ou agachamento), estendendo-o sobre o chão com o apoio dos 

pés e mãos. O rolê é um movimento de saída de outro movimento, o que dá também a 

possibilidade de “estudar” o jogo do outro, enquanto se realiza o movimento completo, feito 

através de três tempos: 1) Descendo na cocorinha; 2) O corpo gira formando uma espécie de 

“ponte”, com as duas mãos no chão, uma perna estendida e a outra “recolhida” próxima ao 

abdômen, protegendo-o de golpes; 3) O corpo volta à posição inicial. O rolê ou a “preparação 

de rolê” (a cocorinha) é o movimento base para a realização de vários outros, por isso ele é 

praticado amiúde nos treinos, de diversificadas maneiras.   
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Figura 10 – O jogador à direita está no segundo tempo do rolê, com uma perna estirada levemente flexionada e a 
outra recolhida com o joelho próximo ao peito. As mãos apoiadas no chão dão a sustentação do corpo.   
 

 As esquivas são os movimentos mais defensivos dentro da capoeira, pois como indica o 

nome, é com a realização desse movimento que o jogador esquiva-se de um golpe, podendo 

se posicionar para contra-golpear ou fazer um aú, por exemplo. Elas podem ser feitas nos três 

planos do corpo, e consistem em desviar o corpo do golpe, deixando-o cair para o lado, para 

trás ou ainda “entrando” no golpe, aonde o corpo vai para junto do corpo do outro jogador.  

 O aú, conforme já apresentado, é um dos principais elementos na capoeira, pois dá o 

efeito de circularidade no jogo, conduzindo o movimento por toda a roda, bem como enfatiza 

a idéia de que a capoeira vê melhor o “mundo de cabeça para baixo”, como costumam dizer 

vários mestres, ou num constante “olhar de inversão e re-inversão”, como coloca Simões 

(2006), referindo-se à múltipla faceta de possibilidades da capoeira angola: frente, trás, 

lateralidade, em cima e em baixo. Reis (2000, p. 184), também se refere à inversão no jogo da 

capoeira, onde “o corpo gira, invertendo e desinvertendo a hierarquia corporal”, ou ainda, 

fazendo uma análise sobre os movimentos aú e bananeira, os quais a autora relaciona com a 

“inversão radical da postura corporal do dia-a-dia” (Op. cit., p. 185), mais ainda a bananeira 

que representa a ruptura total da postura corporal que utilizamos e estamos acostumados; o 

aú, por outro lado, representa a ruptura passageira, logo o corpo voltando à posição inicial. 

Essas inversões podem ser vista, sob outro ponto de vista, de acordo com Barbosa (2005), 

como a ambivalência da capoeira: alto e baixo; jogador e lutador; parceiro e adversário, 

sagrado e profano, etc. A autora associa as ambivalências e diversidades da capoeira ao corpo 
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(movimentos e gestos) e às letras das músicas, elementos que, aliás, não são distintos no todo 

complexo da roda, eles se completam: 

 
Da mesma maneira que os movimentos dos corpos criam a gramática da 
malandragem, da desconfiança, da mutabilidade, da improvisação e da 
versatilidade, as palavras e as letras das ladainhas, chulas e corridos apresentam 
imagens poéticas que fazem críticas nem sempre dissimuladas ao processo 
histórico-cultural brasileiro. Através de ironias, inversões, metáforas, metonímias e 
paródias, as letras das canções da capoeira enfatizam a pluralidade de significados 
que se entrelaçam na tessitura textual, refletindo a ambigüidade do jogo e a malícia 
dos movimentos dos jogadores (BARBOSA, 2005, p. 95). 

 

 

 
Figura 11 – Com uma das mãos apoiadas no chão, o jogador dá início ao movimento do aú. A outra mão pode ou 
não dar sustentação ao movimento, tendo em vista que o aú pode ser feito de diversas formas. As pernas estão 
paralelas uma da outra, e passarão no ar em forma de “V”.  
 

 Continuando com os movimentos, o rabo de arraia é aplicado no plano médio, com as 

duas mãos apoiadas no chão, onde uma das pernas se desloca para frente e a outra é suspensa, 

fazendo o movimento de “compasso” (aliás, na capoeira regional é chamada de “meia lua de 

compasso”) ao tentar atingir o jogador, passando por cima dele com a perna; o outro jogador, 

por sua vez tentará passar por baixo, ou melhor, deslizar por baixo de sua perna ou sair com 

ou movimento, que pode ser um rolê, por exemplo.  
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Figura 12 – Aqui podemos ver o jogador à direita iniciando o rabo de arraia, enquanto o jogador à esquerda se 
desloca para junto desse, “entrando” por debaixo do golpe. 
 

 A meia lua é um movimento realizado no plano alto muito utilizado na roda, quando um 

dos jogadores eleva a perna para cima, na altura do quadril e “desenha” uma semi-círculo no 

ar, ao mesmo em que inclina levemente o corpo para trás. Essa também é a base para mais 

outro movimento no plano alto: a benção, que igualmente com o corpo inclinado para trás, 

puxa uma das pernas contra a barriga e a empurra para golpear o jogador65. Já a armada, que 

é igualmente realizada com o corpo em pé, não inclina o corpo para trás, mas executa um giro 

em torno de si mesmo, com uma das pernas para cima (altura do quadril) fazendo um círculo 

de 360 graus.  

 Para finalizar, descrevo um golpe que é símbolo da malícia na capoeira, a rasteira, que é 

o movimento de encaixar a parte superior do pé no calcanhar do jogador e arrastá-lo para o 

chão, aplicando então a rasteira. Ela pode ser feita paralela ao chão, realizada a partir da 

negativa, ou planos médios e altos, sem o apoio das mãos, mas com a mesma finalidade de 

arrastar o jogador para o chão. A rasteira representa a malícia ou também a mandinga, pois 

encaixá-la não é algo tão fácil, entendendo que o jogo na capoeira angola não tem a intenção 

                                                 
65 Existe uma história sobre o surgimento da benção, que diz o seguinte: No tempo da escravidão, um 
“Sinhozinho”, dono de terras e escravos, todas as noites ia às senzalas fazer com que os escravos lhe pedissem à 
benção, como uma forma de saber impor a sua superioridade, ou também fazendo com que os negros fossem 
inseridos na religião católica. Uma noite, um dos negros, determinado a não mais ceder um capricho do 
Sinhozinho, esperou que o mesmo viesse receber a benção. Então, ao sinal desse gesto, o negro se levantou e 
enfiou o pé em seu peito, empurrando-o para longe com o golpe, e dizendo em seguida: aqui está a sua 
“benção”! E assim, foi criado esse movimento [Fonte Oral].  
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de tornar fácil sua decodificação, nem para quem joga, nem para quem assiste: é preciso ter 

uma percepção do outro e de si mesmo para saber o momento exato em que ela pode ser 

aplicada de forma exata. Assim, é necessário se valer da mandinga que significa para o 

capoeira, saber ler as intenções do outro, fazendo-o "entrar na sua", antecipando-se para que o 

outro jogue o seu jogo e não o dele (FALCÃO, 2004, P. 156). 

 Em geral, o jogo da capoeira angola é realizado próximo ao chão, ou pelo menos realiza 

um contato com ele através das mãos que dão apoio e equilíbrio a maioria dos movimentos; o 

que estabelece uma estética peculiar a essa prática corporal, que para tanto exige uma técnica 

para ser melhor aplicada. A respeito disso, farei a exposição de uma observação feita em um 

dia de treino e registrada no Diário de Campo. 

 
Armandinho pede para fazermos uma roda (um círculo), onde ele faz várias 
demonstrações de movimentos, explicando ao mesmo tempo em que o peso do 
corpo e as possibilidades de movimentação (entrada ou saída) devem concentrar-se 
na “ponta do pé”. Esse é um fundamento essencial para a leveza do angoleiro 
dentro do jogo (Diário de Campo, 25/ março/ 2008). 
 

A observação acima revela os detalhes e a técnica do corpo na capoeira angola, onde aprender 

a sentir a distribuição correta do peso do corpo, bem como da força, como supõe Mestre 

Armandinho, é o que garante a leveza do movimento e também a beleza característica da 

capoeira angola, onde o tempo desacelerado do jogo permite um bailado dos corpos, que 

parecem mais deslizar um por dentro do outro 

Os movimentos apontam também para o sentido ritual da roda e a completam como 

tal. Assim, o ritual para ser realizado de modo efetivo, visa à aplicação da destreza dos 

capoeiristas durante a roda, o que envolve os movimentos de forma harmoniosa entre os 

jogadores, bem como o cumprimento do tempo na roda: entrada e saída. Para tanto, a 

pedagogia angoleira é demorada, onde para se tornar um angoleiro(a) completo(a), de acordo 

com os ensinamentos do grupo e do mestre, ligada aos saberes da música, do corpo e da 

memória, leva tempo; sendo o ritual da roda o momento propício para se experenciar os 

saberes, por isso analisado de forma mais ampliada nesse capítulo, onde compreendo o espaço 

da roda como fundamental para a transmissão, produção e também socialização dos 

conhecimentos na capoeira angola.   
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5. CONCLUSÃO: FIM DA RODA OU COMEÇO DE OUTRAS 

 

 

 A capoeira angola tem vários sentidos por ser múltipla ou por ser “infinita”, como dito 

numa passagem do texto, pois também infinitas são as possibilidades para descrevê-la, senti-

la, compreendê-la, enfim. Quanto mais os caminhos eram por mim abertos (na procura por 

material bibliográfico, os quais me dessem suporte teórico ou a minha própria subjetividade), 

mais “mato” eu achava pela frente (ou capoeira, na etimologia da palavra: “mato rasteiro”). 

Em outras palavras, durante o tecimento desse trabalho, os caminhos encontrados na verdade 

foram feixes de luzes no meio de uma grande floresta: a da sabedoria ainda muito revelado 

através dos segredos, das mandingas de outrora; a floresta do conhecimento, do que nunca foi 

desbravado e do que ainda pode ser interpretado somente com um “olhar iniciático” na 

capoeira angola. Os caminhos igualmente são infinitos. 

 No primeiro capítulo foram abordadas algumas possibilidades sobre a origem da 

capoeira no Brasil, sendo a mesma pautada em três hipóteses: a capoeira como manifestação 

africana trazida para colônia portuguesa; como prática originária brasileira; e como sendo 

uma herança das matrizes africanas do Brasil escravo. Concluo que essas possibilidades 

geram o fortalecimento em torno do imaginário e mistério que envolve a capoeira, bem como 

o deslizamento de suas definições (luta, dança, jogo, esporte, brincadeira, vadiagem, ritual, 

etc.), tornando-a mais atraente para quem a estuda ou dela faz parte como praticante. Entrar 

nessa discussão teve como motivo principal a necessidade em apresentar a temática da 

capoeira (de uma forma geral, numa tentativa historiográfica), em se tratando de ser um dos 

poucos estudos desenvolvidos no Ceará, bem como no Brasil sobre a capoeira angola.  

 Assim, também iam surgindo outras necessidades no trabalho, pois ao mesmo tempo em 

que falar de capoeira não seria possível sem uma abordagem histórica; também não seria 

possível falar em capoeira no Ceará sem traçar uma possibilidade de sua disseminação no 

estado, ou pelo menos em Fortaleza, ampliando dessa forma o objeto de estudo. Para tanto 

utilizei fontes orais nesse emaranhado de memórias, que me levaram a descobrir “linhagens” 

de capoeiristas cearenses a partir dos anos 1970, que quando iniciados na capoeira receberam 

os primeiros ensinamentos através da capoeira angola (ou uma experiência nessa 

modalidade), mas que no entanto, depois foram se identificando (por determinação em dar 

continuidade à prática da capoeira) com a capoeira regional, também “recém-aportada” em 

Fortaleza na década de 1970. Assim, a primeira experiência em capoeira angola não se 
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consolidou em Fortaleza, contudo, os capoeiras que fazem parte da linhagem de Mestre Zé 

Renato, mesmo depois de estarem praticando a capoeira regional, constituíram uma 

identidade às suas práticas, onde é possível reconhecer uma capoeira específica do Ceará, ou 

seja, uma forma própria de se jogar através dos ensinamentos dos Mestres Zé Ivan, Everaldo, 

Jorge Negão e João Baiano, que têm no Mestre Zé Renato o reconhecimento de disseminação 

e consolidação dessa capoeira em Fortaleza. 

 Feita as considerações sobre a prática da capoeira no Ceará (Fortaleza) tendo como 

principal linhagem a iniciada por Mestre Zé Renato, concentro a atenção no Grupo de 

Capoeira Angola do Ceará, o qual é coordenado pelo Mestre Armandinho, e que faz parte de 

uma outra linhagem (externa ao Ceará), com o qual pude desenvolver a pesquisa, tendo como 

suporte metodológico a memória e a observação participante. Assim, fundamentando a 

problemática na análise do grupo (ou da capoeira angola) a partir de suas práticas pedagógicas 

(transmissão e produção de conhecimentos), foi possível identificar a capoeira angola como 

uma instituição formadora, a qual envolve em sua caracterização formativa, a construção dos 

valores entre os seus praticantes, bem como têm a finalidade de aplicar os ensinamentos não 

só nos treinos, aulas, rodas e diálogos (categorias de aprendizagem), mas ampliar o espaço de 

aprendizagem para a convivência dos integrantes na sociedade. 

 Dessa forma, compreendo a prática da capoeira angola como um fluxo de aprendizagem, 

seja através das “estruturas individuais de relacionamento (mestre-discípulo) e/ou coletiva de 

envolvimento (mestre-discípulos e, estes entre si)”, segundo aponta Araújo (2004, p. 14), 

onde a estratégia de transmissão de conhecimentos é a oralidade e a convivência; ou seja, a 

partir de um fluxo entre os “conhecimentos da capoeira” e os “conhecimentos da vida”, sendo 

os dois aplicados no meio social. Esse entendimento, no desenvolvimento da dissertação, foi 

construído a partir das categorias de aprendizagem, e também através do estudo sobre os 

rituais, os quais foram aplicados à roda de capoeira angola, definindo-a como um ritual de 

aprendizagem, onde prevalecem as sabedorias transmitidas nas “linhagens” de mestres e 

discípulos, fazendo uma ligação com o sagrado e com o respeito aos “ancestrais”. À roda 

foram aplicadas as fases descritas por Van Gennep (1977) em “Os Ritos de Passagem”, nas 

quais a fase pré-liminar inclui os ensinamentos que tornam possível o angoleiro(a) estar 

pronto para atuar de forma performática na roda; a pedagogia da liminaridade é desenvolvida 

com a roda e toda a sua extensão de conhecimentos; e por fim, a fase pós-liminar compreende 

o retorno do capoeira à sociedade, onde a partir de uma visão diferente desenvolvida nesses 

três momentos rituais, o(a) angoleiro(a) enxerga o mundo com olhares inversos, reversos e 
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ambivalentes, tais como andar gingando, confiar desconfiado, fazer que vai e não vai, botar 

um pé dentro e outro fora, em cima e em baixo, esquivar e atacar, cair e levantar, 

manifestação em outros tempos oprimida e atualmente exaltada como identidade da cultura 

brasileira. 

 Durante a caminhada, também pude perceber que existem vários trabalhos na área das 

ciências humanas (sociologia, antropologia, educação, musicologia, artes cênicas, etc.) que 

apontam “africanidades” na prática da capoeira, e outros que são contra esse ponto de vista, 

ou simplesmente o ignoram. Como o objetivo desse trabalho é entender e identificar práticas 

pedagógicas na capoeira angola como um todo, a partir da observação participante, não cabe 

aqui decidir a favor de uma vertente explicativa específica, é preciso levar em considerações 

todas elas. No entanto, mesmo não sendo “militante” de uma ou outra abordagem, não posso 

negar a identificação de vários elementos na capoeira angola que se remetem às heranças de 

povos africanos.  

A capoeira angola pode ser vista atualmente como um movimento urbano 

contemporâneo, o qual Michel Agier (1999) vê como grupos organizados de pessoas que 

expressam uma vontade em dar sentido à sua vida, aos laços com os outros e sua própria 

história, ou seja, uma vontade de ser presente no mundo social (realizando a si mesmo como 

sujeito individual, contudo, participando da expressão de um sujeito coletivo), enfim, a 

procura de uma identidade coletiva e individual ao mesmo tempo. Assim, a capoeira angola, 

como manifestação sócio-cultural e embasada em práticas pedagógicas, reforça de forma 

positiva a identidade das negritudes brasileiras, ou seja, uma prática criada pelos negros num 

processo de luta contra a opressão, e que atualmente, em sua plena adaptação à sociedade, em 

busca de sua disseminação e reconhecimento, pode ser considerada como uma das 

manifestações mais ricas que representam e exaltam a identidade do negro no Brasil, sejam 

seus praticantes de diferentes cores, credos e culturas.  

Isso faz com que, não à toa, a capoeira angola tenha se difundido em todo o território 

brasileiro, bem como em vários outros países, e que é vista por todos os seus adeptos como 

uma prática de resistência. Aliás, resistência essa que recentemente a fez ser reconhecida no 

principal órgão ligado a patrimônios históricos e culturais do Brasil; tendo a capoeira recebido 

no ano de 2008 o título de “Patrimônio Cultural Brasileiro”, reconhecimento dado pelo 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), do Ministério da Cultura, 

Governo Federal, conforme citei na introdução desse trabalho.  
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 Em sua grande maioria, os praticantes e sujeitos da capoeira angola, integrando um 

ponto de vista “nativo”, a consideram como africana, fazendo por isso um resgate à sua 

origem e práticas de resistência. Em contraposição, alguns estudiosos criticam 

demasiadamente conceitos construídos no interior da capoeira angola, tais como 

ancestralidade, religiosidade ou tradição. As críticas radicais, em determinados momentos, 

acabam sendo minimamente científicas ou centradas somente sobre um ponto de vista, como 

por exemplo, num estudo desenvolvido na sociologia, filosofia ou nas ciências da religião, o 

pesquisador afirmar que “deus não existe”, sendo que o que realmente se torna significante ao 

abordar uma temática nas ciências humanas é entender como as práticas e as crenças das 

pessoas pertencentes a um determinado grupo funcionam. O melhor seria fazer como aponta 

Magnani (2002, p. 16-17), ao abordar conflitos existentes entre as teorias do pesquisador e as 

“idéias nativas”, nas pesquisas onde é possível ver de “perto e de dentro” outras culturas (no 

caso, a “nativa”), causando estranheza no pesquisador, o qual não está desvinculado à sua 

cultura de origem e esquemas conceituais. No entanto, é possível fazer um contraponto entre 

as duas culturas e visões, quando: “Ambos são dotados dos mesmos processos cognitivos que 

lhes permitem, numa instância mais profunda, uma comunhão para além das diferenças 

culturais”. A reorganização dos fragmentos da cultura nativa, a partir de um “concreto 

vivido”, permite ao pesquisador obter novos dados conceituais, ou rearranjos que carregam as 

marcas dos dois, ou seja, como qualifica o autor para efeito de contraste entre a imersão e o 

distanciamento: “de fora e de longe”.  

 Nesse trabalho tentei integrar os dois pontos de vista: o que nega a tradição e a 

ancestralidade, e por outro lado, tentando explicar que essas visões não podem ser 

desmanchadas, mas sim explicadas. Dessa forma, trazendo como contribuição ao conceito da 

capoeira angola, defino essa manifestação como herança da resistência de povos negros, 

contudo, aliadas às transformações culturais que ocorreram desde a sua criação, incorporando 

novos elementos, que sejam musicais, técnicas do corpo ou mesmo a introdução de mulheres 

e pessoas de diferentes camadas sociais, com pensamentos e posicionamentos diferentes em 

relação à política ou religião.  É nesse sentido, que ao abordar a capoeira angola em todas as 

suas múltiplas facetas, detenho-me na compreensão como uma prática pedagógica, pois é 

através dos saberes, incorporados às dinâmicas culturais, que melhor poderemos ter um 

entendimento dessa manifestação, pois a “educação é, assim, uma prática humana [e] social, 

que modifica os seres humanos nos seus estados físicos, mentais, espirituais, culturais, que dá 

uma configuração à nossa existência humana individual e grupal” (LIBÂNEO, 2001, p. 07).  
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