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Resumo: A música na capoeira angola é uma linguagem que organiza os códigos de conduta, 
orientando, por sua vez, as atitudes dos (as) capoeiras no ritual da roda. Há uma hierarquia na 
disposição dos instrumentos musicais e de seus respectivos tocadores. Dos três berimbaus 
existentes numa roda de capoeira angola, o berimbau “berra-boi”, que possui o som mais 
grave, está no ápice da hierarquia e é geralmente tocado pelo mestre (guardião) ou alguém 
mais próximo do mestre, levando em consideração a hierarquia (com o sentido de mais 
experiência e sabedoria) na capoeira; em seguida, temos o berimbau “médio”, que tem o som 
médio e, o viola com o som mais agudo. Além dos três berimbaus, também compõem a 
bateria, um ou dois pandeiros, um reco-reco, um agogô e um atabaque. A mesma hierarquia 
vale para o canto, ou seja, o mestre também será o cantador da ladainha – canto de entrada, 
dos corridos e comandará todo o processo ritual. Sob a perspectiva da antropologia da 
performance foi realizada uma etnografia com grupos de capoeira angola em Salvador - Bahia 
e em São Paulo (sobretudo com o Centro Esportivo de Capoeira Angola – Academia de João 
Pequeno de Pastinha sob direção de Mestre Pé de Chumbo), com o objetivo de analisar 
tradicionais cantigas de capoeira, com especial enfoque nas ladainhas. Vale destacar que 
quando uma ladainha é cantada, dois jogadores se encontram no “pé-do-berimbau” para 
“ouvir o ensinamento”, momento em que é possível delinear o jogo que irá acontecer. 
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O conjunto dos instrumentos musicais da roda de capoeira angola é denominado 

bateria ou orquestra e, dela fazem parte (da esquerda para a direita, para quem a olha de 

frente): um pandeiro, três berimbaus (gunga, médio e viola), outro pandeiro, um agogô, um 

reco-reco e um atabaque (observação: a disposição dos instrumentos adotada aqui é baseada 

na etnografia realizada no Centro Esportivo de Capoeira Angola – Academia de João Pequeno 

de Pastinha/CECA – AJPP/Direção Mestre Pé de Chumbo) (Simões, 2006, 2008). O 

berimbau “gunga”1 (berra-boi) é o instrumento musical hierarquicamente superior em relação 

aos demais, ele tem o som mais grave e é considerado o mestre da roda - geralmente ele é 

tocado pelo mestre (guardião) ou alguém hierarquicamente mais próximo do mestre. A 

mesma hierarquia é estendida ao canto, pois o mestre geralmente é o cantador de ladainha, das 

chulas e dos corridos, comandando desta forma, todo o ritual que engloba a comunicação não 

verbal expressa nos movimentos corporais dos jogadores. 

                                                
1 “Gunga” também é sinônimo de berimbau (independente de sua altura sonora). 



Também é no “pé do berimbau” que se delineia o jogo que irá acontecer, pois os 

jogadores, agachados na frente dos berimbaus e concentrados, deverão ouvir atentamente os 

ensinamentos expressos na ladainha (aqui, apenas são tocados os três berimbaus e o 

pandeiro). 

O aprendizado musical dos angoleiros (adeptos da capoeira angola) depende do 

treinamento dos toques e do canto, e também do hábito de ouvir as músicas gravadas pelos 

velhos mestres e/ou pelo seu mestre. Muitas cantigas de capoeira presentes na roda são de 

domínio público, mas há também as de autoria conhecida. Mestre Pastinha (05/04/1889 – 

13/11/1981), referência do estilo “capoeira angola”, por exemplo, é considerado o poeta da 

mesma e, uma forma de os angoleiros seguirem seu exemplo é, justamente, compondo suas 

próprias cantigas. 

Com o objetivo de analisar tradicionais cantigas de capoeira sob a perspectiva da 

antropologia da performance (Turner, 1974, 1982) foi realizada uma etnografia com grupos 

de capoeira angola em Salvador - Bahia e em São Paulo (sobretudo com o Centro Esportivo 

de Capoeira Angola – Academia de João Pequeno de Pastinha sob direção de Mestre Pé de 

Chumbo). Para ilustrar, por conseguinte, como a roda é iniciada por Mestre João Pequeno 

(discípulo de Mestre Pastinha) (CECA-AJPP), transcrevo a seguir, a ladainha “Quando eu 

aqui cheguei” de sua composição. 

Quando eu aqui cheguei2 

Iê3 
01 - Quando eu aqui cheguei 
02- Quando eu aqui cheguei 
03 - a todos eu vim louvá, 
04 - vim louvá a Deus primero 
05 - e os moradô desse lugá 
06 - Agora eu tô cantando 
07 - cantando canto em louvô 
08 - Tô louvando a Jesus Cristo 
09 - Tô louvando a Jesus Cristo 
10 - porque nos abençoô 
11 - Tô louvando e tô rogando 
12 - ao pai que nos criou 
13 - Abençoe esta cidade 
14 - Abençoe esta cidade 

                                                
2 JOÃO PEQUENO, Mestre, 1989. 
3 Iê é cantado tanto para dar início à roda, quanto para dar início ao jogo entre mestres e/ou para reiniciar jogos 
interrompidos, geralmente, devido à condutas não aprovadas durante o jogo. 



15 - com todos seus moradores 
16 - e na roda de capoeira 
17 - abençoe os jogadores, camaradinho 
18 - É mandinguêro (P) 
19 - Iê é mandinguêro, camará (C) 
20 - Oi io io é mandingá (P) 
21 - Iê é mandingá, camará (C) 
22 - Oi io io sabe joga (P) 
23 - Iê sabe jogá, camará (C) 
24 - Oi io io joga daqui prá lá (P) 
25 - Iê jogue prá lá, camará (C) 
26 - Oi io io joga aqui prá cá (P) 
27 - Iê jogue prá cá, camará (C)  
28 - Oi volta que mundo deu (P) 
29 - Iê que o mundo deu,camará (C) 
30 - Oi io io que o mundo dá (P) 
31 - Iê, que o mundo dá, camará (C) 
 

A ladainha (versos 1 ao 17)4 é um tipo de cantiga na qual é contada uma história, ou 

é feita uma oração, uma louvação, um desabafo, uma provocação, ou é dado um aviso etc. Ela 

é cantada solo, ou seja, puxada pelo mestre. Na ladainha de Mestre João Pequeno de Pastinha 

são feitas, simultaneamente, uma oração e uma louvação que indica Deus numa posição 

superior em relação aos “moradores” (sejam os da cidade onde ele mora ou das diversas 

cidades pelas quais ele passa5). 

Assim, ele louva a Deus primeiro como uma maneira de pedir proteção dos perigos 

da vida e, depois, louva os capoeiristas presentes na roda como uma maneira de agradar o 

público e, conseqüentemente, criar um ambiente pacífico, controlando assim, a violência. 

Neste momento, os dois jogadores estão agachados no pé do berimbau, ouvindo atentamente a 

mensagem (não há jogo) e, os instrumentos que acompanham o canto são apenas os três 

berimbaus e o pandeiro. 

Logo em seguida à ladainha (geralmente após a palavra “camaradinha (o)” como 

consta no verso 17), vem a chula (versos 18 ao 31). Nela o “cantador” ou “puxador” canta um 

verso e os presentes respondem em coro repetindo o verso puxado ou cantado. Neste 

momento, os jogadores também respondem ao coro e se apontam, reciprocamente, elevando 

ambas as mãos enfatizando com tal gesto a afirmação “é mandingueiro”, “sabe joga” etc. 

                                                
4 Para dar suporte à análise, antecedendo cada verso, há um número correspondente a ele. E, a partir da “chula”, 
há no final de cada verso a letra (P) que significa puxador e a letra (C), que significa coro. 
5 Mestre João Pequeno viajou e viaja pelo mundo todo ensinando capoeira angola. 



Quando é cantado “Oi volta que mundo deu”
6
, os jogadores estão autorizados para 

começar o jogo, para tanto, eles se cumprimentam e, realizam o primeiro movimento de seu 

jogo na direção dos berimbaus, como uma maneira de cumprimentá-los primeiramente. 

A partir daí, começam a cantar os corridos nos quais também há resposta de coro, 

mas, diferentemente da chula, os versos respondidos em forma de coro são constantes e 

específicos a cada corrido. Exemplo: 

 

Tem dendê 

 
1 - Tem dendê, tem dendê (P) 
2 - O jogo de angola tem dendê (P) 
3 - Tem dendê, tem dendê (C) 
4 - Jogo de baixo tem dendê (P) (...) 

(domínio público) 
 

Levando em conta que o azeite de dendê é um importante tempero da culinária 

baiana, este corrido é cantado quando o jogo está “gostoso”, está bonito, bem elaborado, em 

que os jogadores estão, elegantemente, conversando por meio de seus corpos. Para dar início 

ao corrido, os dois primeiros versos são puxados pelo mestre e, a partir do 4o. verso, o coro 

responde alternadamente a cada verso puxado (o qual pode ser repetido inúmeras vezes até o 

jogo “pedir” outro tipo de canto ou a bateria querer outro tipo de jogo). 

Se o jogo está agressivo, alto, pode-se cantar o corrido, “Bujão” como forma de 

solicitar aos jogadores que joguem dentro das regras da capoeira angola: 

 

Bujão 

 
Ô Bujão, ô Bujão, ô Bujão (P) 
Capoeira angola não é agressão, ô Bujão (P) 
Ô Bujão, ô Bujão, o Bujão (C) 
Capoeira angola é um aperto de mão, ô Bujão (P) 
Ô Bujão, ô Bujão, o Bujão (C) 
Capoeira angola é jogada no chão, ô Bujão (P) (...) 

(Mestre João Pequeno, 1989) 
 

Dada a descrição dos três tipos de cantigas de capoeira (ladainha, chula e corridos), 

na seqüência como ocorrem no ritual da roda, vale ainda destacar alguns elementos que são 

observados em relação ao canto: o sotaque baiano, o português coloquial, a presença de 

                                                
6 Ou “Iê dá volta ao mundo”. 



corrutelas, ou seja, além dos significados que se destacaram das poesias contidas nas cantigas 

é importante dirigirmos um ouvido atento aos detalhes sonoros da própria técnica vocal 

durante o canto e à estética própria de interpretação (canto) na capoeira que tem como 

característica a expressão do “lamento”, sobretudo na ladainha. 

A partir da relação entre tocar berimbau e cantar (para o que é necessário 

compreender o que se está cantando - por isso a contribuição da análise interpretativa da letra 

da música para a “interpretação/canto”), pode-se afirmar que a música na capoeira angola é 

feita atrelada a uma sensibilização do “angoleiro” para as mínimas diferenças sonoras. Assim, 

apesar de no canto também serem consideradas as notas alvo (notas do sistema europeu) há 

uma transcendência deste, uma vez que melodicamente se valoriza os microtons do berimbau. 

Aliás, seria mais correto enfocar a discussão sobre a música na capoeira, relacionando-a à 

música modal7 em vez da música tonal, já que na primeira o “pulso” é dominante em 

detrimento ao parâmetro das alturas melódicas, “enquanto um traço singularizador da música 

ocidental” (Wisnik, 2002, p. 11). 

Com tais observações, foi possível apontar a sutileza do estilo musical da capoeira 

angola levando em conta que nela, uma das formas de se “dar o ensinamento” é por meio do 

canto, no entanto, este ensinamento se dá transcendendo as mensagens transmitidas pela 

poesia contida nas cantigas, já que na escuta, nas técnicas de canto e de toques nos 

instrumentos são exploradas as sensibilidades sonoras no todo do ritual. 
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