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Resumo 

O jogo da capoeira se realiza através dos movimentos corporais de dois jogadores. Esse jogo, 

porém, somente acontece depois de uma música que o pauta. Nesta comunicação oral, 

descrevem se as formas em que a música pauta os diferentes jogos e as relações entre o 

improviso musical e os movimentos corporais, que se afetam reciprocamente. Por sua vez, 

examina-se a criação de diferenças ético-estéticas a través das diferentes musicalidades no 

universo da capoeira, configurando a constelação de grupos que se ordenam no continuo 

angola-regional. Finalizando, a performatividade da música é pensada em relação ao plano 

das políticas culturais, sendo a música um dos elementos fundamentais nas descrições da 

artisticidade da capoeira (que contrastam com as concepções que salientam a sua 

esportividade), artisticidade esta que é vital na definição da capoeira como patrimônio cultural 

imaterial do Brasil. Com base na perspectiva desenvolvida pelos estudos antropológicos da 

música, examinam-se as práticas musicais na sua relação com a definição de categorias 

sociais, de relações entre grupos, de corpos e subjetividades, propondo uma reflexão sobre a 

performatividade da música na prática da capoeira angola. 
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O que a música faz na capoeira angola? 

Esta comunicação apresenta uma reflexão sobre a performatividade da musica na capoeira 

angola. A pergunta que serve de guia -o quê é que a música faz na capoeira angola- tem como 

pressuposto a idéia que norteia muitos estudos da performance: há enunciados que fazem 

coisas, além de dizer alguma coisa. As idéias que John Austin elabora no campo da lingüística 

foram, desde a década de 1960, apropriadas desde diferentes campos de conhecimento. A 

antropologia, na área que se dedica ao estudo da música, constata que a performatividade é 

uma qualidade da música –assim como de outros discursos- e busca explicar o quê é que as 

musicas fazem nos campos culturais em que ocorrem. (Veja Menezes Bastos, 1993) 

Nos estudos musicológicos geralmente se reserva o termo performance para referir à 

execução-interpretação de um texto musical escrito, fixado de antemão. Nas tradições 

ocidentais geralmente há um texto musical (a partitura), que é executado numa performance, 

execução ou interpretação. Porém, nas últimas duas décadas, cada vez mais os estudiosos da 

música, se aproximaram do sentido com que os antropólogos utilizam o termo performance, 

para superar a dicotomia ou separação entre os termos composição e execução que eram tidos 

como instâncias separadas nos estudos musicais tradicionais (veja Madrid, 2009). Neste giro 

teórico, que inaugura o que alguns pesquisadores chamam de Nova Musicologia, passou a se 

considerar as músicas dentro de processos sociais e culturais mais amplos, indagando nas 

formas em que as músicas ajudam a configurar e compreender tais processos. Se antigamente 

a perspectiva dominante partia da consideração das características de um contexto 

sociocultural particular para compreender as características e sentidos da obra musical nesse 

contexto, a partir da década de noventa, cada vez mais a indagação procura compreender as 

formas em que tais músicas criam formas de sociabilidade, constroem corpos e gêneros, 

elaboram relações de alteridade, marcas de distinção, fazem parte das trocas com forças 

invisíveis e entre grupos sociais diferenciados. Afinal, porque é que a música, a ‘preservação’ 

ou ‘resgate’ de alguns gêneros musicais, as características sonoras de alguns instrumentos, a 

ordem em que distintos tipos de música devem ser executados nos rituais, são tão importantes 

para os diferentes grupos de pessoas e para a sociedade? Partindo desta perspectiva vou então 

apresentar uma reflexão sobre o quê acontece na capoeira angola quando a música acontece. 

Em primeiro lugar referirei às formas em que a música pauta os diferentes jogos de capoeira, 

isto é, às relações entre o improviso musical e os movimentos corporais, que se afetam 
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reciprocamente. Acho importante começar esclarecendo que a música da capoeira é uma 

música sem texto: a música da capoeira não se escreve, as suas letras também não. Para 

aprender a tocar qualquer um dos instrumentos que integram a bateria (berimbau gunga, 

médio e viola, pandeiro, reco-reco, agogô e atabaque), e os diferentes toques da capoeira, é 

necessário escutar o que os outros tocam, e aprender por imitação. Por tanto, a transmissão e 

as transformações na tradição musical da capoeira se dão através da oralidade. A partir dos 

anos oitenta e noventa, a proliferação e maior acessibilidade aos meios de gravação fizeram 

com que toques e variações possam ser registradas e comparadas, estudadas e aprendidas com 

mais facilidade do que antigamente. Deste modo a gravação passou a representar um recurso 

fundamental na transmissão e evolução da tradição musical da capoeira. A isto devemos 

acrescentar as gravações de cassetes e CDs que muitos mestres realizam desde a década de 

1980, editados geralmente pelos próprios capoeiristas, e que em muitos casos são utilizados 

como material de estudo pelos tocadores. Essas transformações contribuíram na formação de 

diferentes estilos musicais na capoeira e de características que identificam a determinados 

mestres, consolidando deste modo uma tradição musical na capoeira, constituída por uma 

variedade de estilos, que é cada vez mais valorizada entre os capoeiristas. Por se tratar de um 

saber plenamente baseado na oralidade, a intermusicalidade, isto é, as referências, alusões e 

citações de músicas executadas em outros tempos e em outros lugares (veja Monson, 1997), 

contribui para a criação da rede social sobre a que se articula a tradição musical da capoeira 

angola.  

Em relação às letras, o processo de ensino-aprendizado também é baseado na oralidade: os 

mestres não passam as letras em textos escritos. Como parte de um exercício, pessoas que 

estão muito familiarizadas com a leitura e a escrita podem até escrever alguns versos para 

facilitar a sua memorização. Mas na prática, é através da escuta que os cantores aprendem as 

fórmulas sobre as quais improvisar cantigas de capoeira.   

Associado à oralidade temos o fato de que a música da capoeira é sempre improvisada. Na 

execução dos diferentes toques os instrumentistas introduzem variações que dialogam com as 

variações que introduzem os outros tocadores, com as cantigas e com o jogo, numa 

configuração que nunca se repete de forma idêntica.  

Existem aproximadamente sete toques que são os mais comuns entre os angoleiros (são eles: 

Angola, São Bento Grande, São Bento Pequeno, Santa Maria, Iuna, Cavalaria, e Apanha 
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laranja no chão tico-tico). Porém, cada mestre e cada grupo geralmente desenvolvem toques –

ou variações dos mencionados- que os identificam. Os tocadores de berimbau muitas vezes 

introduzem toques que remetem a outras tradições afro-brasileiras como o candomblé, a 

umbanda, o samba ou o afoxé (como congo de ouro, barra-vento ou ijejá...). É freqüente, 

também, que um mesmo toque receba distintas denominações por parte dos diferentes mestres 

e capoeiristas. Isso tem a ver com o fato de que alguns toques de berimbau foram inventados 

ou criados varias vezes, por pessoas que os batizaram de modos diferentes. A tradição musical 

da capoeira, por tanto, se compõe de uma serie de toques, reconhecidos na memória partilhada 

pelos capoeiristas, que é transmitida e desenvolvida por meio da oralidade. Essa tradição esta 

permanentemente sendo renovada através de desdobramentos das fórmulas partilhadas, cuja 

continuidade faz à estabilidade do gênero. Os capoeiristas geralmente referem a esse fato 

através da metáfora da raiz: o objetivo de muitas pessoas que difundem a capoeira não é 

nivelar no sentido de criar homogeneidade estética, mas permitir que cada um desenvolva seu 

estilo pessoal, tanto na musicalidade quanto na movimentação introduzida no jogo; mas isso 

deve ser feito respeitando ‘a raiz’ da capoeira.  

Os cantores geralmente têm as suas ladainhas preferidas, mas as diferentes situações podem 

fazer com que o cantor introduza os versos numa ordem diferente do que habitualmente, ou 

bem que acrescente ou retire alguns versos. Os diferentes cantos corridos podem ser 

identificados pela melodia e pelo refrão, mas os versos que o cantor puxa não aparecem numa 

ordem preestabelecida. Por mais que cada cantor disponha de um repertorio de versos que 

geralmente se sucedem ao cantar este ou aquele canto corrido, a sua ordem pode ser alterada 

por eventuais acontecimentos no jogo ou na situação da roda.  

Certamente, a inexistência de textos musicais escritos, ou melhor, pelo fato de se tratar de 

uma musicalidade articulada na oralidade, existe bastante liberdade na hora de introduzir 

variações melódicas ou rítmicas por parte dos executantes. Mas na situação da roda os 

executantes não fazem simplesmente qualquer coisa.  

A roda como ritual tem uma estrutura que ordena as performances, tanto musicais quanto dos 

jogadores. Por sua vez, o improviso dos dois jogadores, e o caráter que assume seu encontro 

no jogo, também informa o que os tocadores irão executar nos diferentes momentos da roda. 

Mas é a través das mudanças nos toques que os participantes na roda percebem a mudança de 

uma fase do ritual para a seguinte, o que informa também o tipo de jogo que poderá ter lugar. 
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O diálogo entre os tocadores, o puxador do canto e os jogadores é permanente. A música 

informa o jogo a tal ponto que para alguns mestres cada jogo deve receber apenas um canto 

corrido, ou dois, caso se queira introduzir uma mudança de clima no desenrolar do mesmo.  

Para muitos as músicas podem convocar diferentes forças invisíveis ou entidades espirituais, 

fato que também faz com que não possa se pular de um canto para outro sem guardar certos 

cuidados.   

A estrutura do ritual da roda de capoeira pode apresentar algumas variações de um grupo para 

outro. A forma em que cada mestre conduz a sua roda é um dos fatores que diferencia as 

propostas ético-estéticas dos diferentes grupos e que distingue aqueles que praticam capoeira 

regional, contemporânea ou angola. Existe consenso em relação ao fato de que nos grupos de 

capoeira angola a formalidade do ritual é um dos elementos fundamentais que à distingue da 

capoeira regional ou contemporânea. A disposição espacial dos instrumentos e executantes na 

roda e a ordem em que entram no toque, também são marcas que distinguem aos angoleiros.  

Na roda de capoeira angola é a música, ou os diferentes tipos de música, que pautam a 

seqüência que ordena o ritual. O berimbau gunga começa o toque, chama ao médio e na 

seqüência entra o viola, assim como os dois pandeiros –que na disposição espacial geralmente 

estão nos lados do trio de berimbaus-. Somente esses instrumentos acompanharão a ladinha, 

os outros entrarão na hora da louvação. Dentre os instrumentos que compõem a bateria é o 

berimbau gunga quem pauta o toque. Os demais instrumentos (berimbau médio, viola, 

pandeiros, atabaque, reco-reco e agogô) acompanham o toque encaminhado pelo gunga.  

A seqüência de cantigas começa a partir do momento em que quem comanda a roda, 

geralmente o tocador do berimbau gunga, dá o ‘iê’ inicial. A primeira cantiga é sempre uma 

ladainha, cantada pelo tocador do gunga ou por quem esta no pé do berimbau prestes a 

começar um jogo. Na seqüência se canta a louvação e imediatamente os cantos corridos. Essa 

seqüência muitas vezes se repete ao se iniciar novos jogos numa mesma roda, embora novos 

jogos possam começar se inserindo na seqüência de cantos corridos, ou seja, sem haver uma 

nova ladainha. Muitos jogos e cantigas se sucedem, e geralmente o ritmo vai se intensificando 

quando se aproxima a hora de encerrar a roda. Em muitos grupos se canta um corrido 

conhecido como ‘o adeus-adeus’ para fazer o encerramento do ritual, que acontece quando 

quem comanda a roda da o ‘iê’ final. Nesse momento os instrumentos fazem um corte 

sincronizado, que faz o som e o ritual acabarem.   



6 

 

Os cuidados com os aspectos musicais da capoeira são responsabilidade daqueles com mais 

tempo dentro dos grupos, pessoas de confiança do mestre ou do responsável do trabalho. 

Assim, pode se dizer que o domínio dos saberes relativos à musicalidade da capoeira é um 

fator bastante importante na elaboração de hierarquias dentro dos grupos e entre os 

capoeiristas. Para comandar uma roda de capoeira a pessoa deve não somente conhecer 

diversos aspectos relativos à organização do ritual e à avaliação dos jogos, mas também ter 

domínio pleno dos aspectos musicais da capoeira (e não necessariamente ser um grande 

jogador). Sem a música não há roda e sem a música o jogo não acontece.  

Por último, gostaria de falar da performatividade da música da capoeira num plano diferente. 

Como sabemos, em julho de 2008, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN) reconheceu a capoeira como patrimônio cultural brasileiro. A capoeira se encaixa no 

quesito patrimônio cultural imaterial. Além do que já foi dito, neste ponto gostaria de dizer 

que a música da capoeira é constituinte da artisticidade da capoeira e, por tanto, determinante 

na possibilidade dessa declaração.  

Existe um debate antigo em torno da capoeira que discute se esta prática é de fato esporte ou 

deve, pelo contrario, ser considerada arte. Houve inclusive tentativas de fazer com que todas 

as atividades relativas à capoeira fossem fiscalizadas por profissionais da Educação Física 

subordinados ao CONFEF (Conselho Nacional de Educação Física). Essa lei, de 1998, foi tão 

debatida e contestada no âmbito da capoeira (em diversos congressos, encontros e seminários 

de capoeira, tanto nacionais quanto regionais) que em 2002 recebe uma emenda que 

determina que a capoeira não esteja sob os controles do CONFEF por se tratar de uma 

expressão artístico-cultural há muito consagrada pela ação e memória dos diferentes grupos 

formadores da sociedade brasileira. Graças às vozes levantadas por muitos capoeiristas se 

reconhece que a prática depende de saberes que vão muito alem do que pode ser ensinado nas 

instituições onde se formam os profissionais da educação física. A música é um aspecto 

central, dentre os vários que fazem com que a caracterização da capoeira como esporte seja 

um reducionismo.   
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Conclusões 

Para finalizar, e retomando o meu interrogante inicial (o que faz a música na capoeira angola 

ou o quê acontece quando a música acontece) gostaria de apontar então algumas 

considerações:  

1- O fato de que a gravação e edição de CDs de música de capoeira, fenômeno que vem 

crescendo desde a década de 1980, além de servir como base aos aprendizados, 

contribui na legitimação da capoeira como ‘arte’. A obra musical dos diferentes 

mestres, que registra as ladainhas, corridos e toques, faz com que o som da capoeira 

tenha o estatuto de ‘música’ (embora os próprios praticantes refiram à música da 

capoeira como ‘ritmo’, se apropriando do termo usado no senso comum que traz 

implícita uma desconsideração do valor artístico da musica da capoeira, já que ‘ritmo’ 

é um dos elementos que a música engloba na tradição ocidental, ou seja é menos que 

música.)    

2- A destreza para puxar o canto, para improvisar letras nos corridos, para afetar os 

ouvintes através de uma ladainha, para tocar berimbau, e para coordenar os vários 

aspectos que se inter-relacionam no ritual da roda de capoeira são faculdades muito 

valorizadas entre os capoeiristas. Entre os angoleiros, boa parte dos aprendizados é 

dedicada ao aperfeiçoamento desses aspectos. Por tanto, os saberes associados à 

musicalidade são fundamentais na definição de hierarquias e de diferenças de prestigio 

entre os capoeiristas.  

3- A música introduz uma estrutura que pauta o ritual da roda de capoeira, informando, a 

traves de um diálogo improvisado entre os tocadores, os jogos que poderão se 

desenvolver e em parte, o caráter que assumirá a troca de movimentos entre os dois 

jogadores.   

4- Numa perspectiva reducionista que não considerasse a importância da música no jogo 

da capoeira esta prática poderia ser mais facilmente assimilada a outras artes marciais 

e junto com elas classificada como ‘esporte’. Como vimos, a música da capoeira é 

central na constituição dessa prática como uma arte de múltiplas dimensões. A música 

coloca em diálogo aos capoeiristas do presente e do passado, evidenciando a 
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existência de um saber ‘artístico’ baseado na oralidade que hoje pode ser reconhecido 

pelo Estado como patrimônio cultural da nação.   
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