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“Nas horas de desespero, na beira do abismo,
parido pelo ventre do navio que atravessou a
calunga1 gritando o triunfo da morte, alguém
sobreviveu e bateu um tambor; o mesmo que
reverberou um dia, afirmando a vida e cuspindo
na cara do capitão do mato...”
Luiz Simas e Luiz Rufino2

1

“Calunga grande” foi apelido dado ao Oceano Atlântico pelos escravizados de origem bantu (conjunto de povos
africanos da região sul-equatorial do continente africano).
2
SIMAS; RUFINO, 2020:13

Resumo
O presente trabalho busca se aproximar das práticas da Capoeira Angola e do Congado
Mineiro, enquanto tradições culturais afro-brasileiras que se mantêm vivas desde o atroz
período escravocrata brasileiro, partindo de uma visão crítica da formação histórica do Brasil,
país estruturalmente racista e que ainda reproduz mecanismos coloniais. O objetivo é elucidar
como essas tradições podem representar a resistência contra um sistema opressivo a
afrodescendentes e uma luta contra o apagamento de identidades e saberes ancestrais. Para
isso, uma pesquisa bibliográfica e estudos de caso foram feitos, privilegiando depoimentos de
mestres populares, assim como uma entrevista com Mestra Alcione3, capoeirista angoleira.
Ao final, concluiu-se que a dança-jogo-luta da capoeira, a festa do Reinado de Nossa Senhora
do Rosário e os significados implícitos e explícitos de suas práticas musicais, de seus
instrumentos e das letras de suas cantigas tradicionais, bem como de alguns casos de conflito
com a sociedade, apontam para um caráter político, decolonial e antirracista dessas
manifestações.
Palavras-chave: Tradições afro-brasileiras; Capoeira Angola; Congado Mineiro; Mestres
populares; Resistência cultural; Epistemicídio; Estudo decolonial; Luta antirracista.
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Transcrição da entrevista anexada, na íntegra, ao final do trabalho.

Resumen
El presente trabajo trata de abordar las prácticas de Capoeira Angola y Congado Mineiro
como tradiciones culturales afrobrasileñas que han estado vivas desde el atroz período de la
esclavitud brasileña, partiendo de una visión crítica de la formación histórica del Brasil, un
país estructuralmente racista y que todavía reproduce los mecanismos coloniales. El objetivo
es dilucidar cómo estas tradiciones pueden representar resistencia contra un sistema opresivo
para los afrodescendientes y una lucha contra la supresión de las identidades y conocimientos
ancestrales. Para eso, se ha realizado una investigación bibliográfica y estudios de caso,
privilegiando testimonios de maestros populares, así como una entrevista con Maestra
Alcione4, capoeirista angoleira. Al final, se concluyó que la danza-juego-lucha de la capoeira,
la fiesta del Reino de Nuestra Señora del Rosario y los significados implícitos y explícitos de
sus prácticas musicales, sus instrumentos y las letras de sus canciones tradicionales, así como
algunos casos de conflicto con la sociedad, apuntan a un carácter político, decolonial y
antirracista de estas manifestaciones.
Palabras clave: Tradiciones afrobrasileñas; Capoeira Angola; Congado Mineiro; Maestros
populares; Resistencia cultural; Epistemicidio; Estudio decolonial; Lucha antirracista.
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Transcripción completa de la entrevista adjunta al final del trabajo.
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Introdução
Compõe um universo, com constelações, luzes e pulsos, o toque do tambor nas terras
do Novo Mundo. Nesse universo, o passado é evocado - não esquecido, negado -, a
ancestralidade está fortemente presente, há a noção de continuidade de saberes legados e a
responsabilidade para com eles. Os pulsos vibram, como vibra o corpo, e através dos ritmos,
do batuque, da percussão do couro esticado - que por sua vez também vibra - cria-se um lugar
de transe, de festa, de encantamento, de jogo, de luta, de celebração e de transformação.
Nesse universo, sente-se intensamente um pertencimento a um grupo de pessoas, uma
comunidade e um corpo coletivo se manifesta. O corpo manifestado não esconde, não omite,
mas se mostra, se celebra, se atreve. Nesse universo que se desvela, o corpo insubmisso
resiste ao esquecimento, ao adormecimento, à resignação. O universo que tentamos esboçar
em palavras é o das tradições populares afro-brasileiras, como o samba, a capoeira, o
congado, o maracatu, o jongo, o tambor de crioula e tantas outras…
O presente trabalho procura refletir e aprofundar algumas questões sobre as tradições
populares e suas práticas musicais, enquanto manifestações de resistência. Como recorte do
universo de tradições, incidiremos sobre duas: a Capoeira Angola e o Congado - Reinado de
Nossa Senhora do Rosário. Elucidaremos suas características gerais, os instrumentos musicais
usados, as letras de alguns cantos/cânticos, sob uma perspectiva de investigação de
significados. A fim de entendermos um pouco do lugar dessas tradições e de seus praticantes
no Brasil contemporâneo, compilaremos relatos de casos de conflitos, depoimentos extraídos
de registros bibliográficos e entrevistas envolvendo os mestres, representantes da cultura
popular do passado e do presente.
Como fonte de pesquisa, comporemos a bibliografia com escritores e estudiosos que
não perdem de vista a manifestação popular em si, mas nos valeremos principalmente de
depoimentos de mestres da cultura popular, pois ocupam um lugar de propriedade e rica
vivência em suas respectivas tradições. São eles que tangem e tecem os caminhos da tradição,
que dedicam sua vida à transmissão de saberes, que mantêm vivos os costumes, dos quais são
guardiões. Os protetores desses conhecimentos e sabenças populares, além de criadores
ativos, os mestres, já foram aprendizes um dia, de seus pais algumas vezes, de um mestre que
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também foi aprendiz e, assim, perpetua-se a tradição que os atravessa e os interliga à
ancestralidade - “Iê, viva meu mestre!” (expressão usada na Capoeira Angola).
Este trabalho é motivado pelo tempo presente, pelos profundos problemas sociais que
permeiam a sociedade brasileira. Achamos importante falar sobre tradição popular, pois nela
muitas vezes se dá o encontro, a convergência de forças, a reunião, a troca, de que estamos
tão carentes. Ao mesmo tempo, identidades marginalizadas ou simplesmente negadas, se
revelam com toda a força, imbuídas da ancestralidade de uma África aparentemente distante
mas que se faz presente e influente. O componente africano em nossa cultura muitas vezes é
subestimado ou mascarado, por interesses políticos claros de uma narrativa colonizadora,
hegemônica e normativa. Sem a influência africana, a música brasileira seria muito menos do
que é hoje. Nas tradições populares, esse vínculo Brasil-África se faz inquestionável.
Consideramos esta faceta política das tradições populares, que organizam grupos
sociais em torno de reivindicações específicas e lutas por autonomia (ABIB, 2004), de grande
relevância.
Investigar temas sobre a vasta cultura popular de nosso país na atualidade é como
buscar outras perspectivas, outros modos de ser, novas possibilidades de encarar a própria
vida contemporânea. Afinal, já dizia o capoeirista pai da Capoeira Angola, Mestre Pastinha
(do qual falaremos): “Capoeira é tudo que a boca come e tudo que o corpo dá”. Ou seja, as
manifestações da cultura popular apresentam nada mais nada menos do que cosmovisões.
Acreditamos que nos tempos atuais, de tantas desigualdades e disparidades, é preciso certo
engajamento na busca por novos rumos, reinvenções e reelaborações.
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Considerações sobre cultura popular
Definir o conceito de cultura popular é algo bastante complexo, sendo termo em certo
sentido muito desgastado pelas abordagens teóricas dos últimos anos. Carece de atualização
pois as noções de identidade e cultura foram completamente deslocadas com a globalização.
Pensar a identidade, por exemplo, como algo estático, é um erro. A identidade é dinâmica,
guarda do passado e prenuncia o por vir (RUTHERFORD, 1990, citado por ABIB, 2004).
Nota-se que é um tema de difícil aproximação por envolver muitas manifestações,
dançantes, musicais, teatrais, poéticas, que se mesclam em uma experiência performática
única, completa, inteira. Estudar um desses aspectos intrínsecos de forma isolada perde o
sentido. Para verdadeiramente se compreender as manifestações tradicionais é necessário uma
abordagem interdisciplinar e que se desprenda e flexibilize a racionalidade ocidental (ABIB,
2004), pois os fenômenos da cultura popular escapam a ela.
Segundo Luiz Antônio Simas, escritor, historiador e professor carioca com pesquisas
voltadas à cultura popular, os estudos sobre cultura popular ainda hoje são dotados de
excessivo academicismo, deslocam as manifestações de seus lugares por terem muitas vezes
uma visão eurocêntrica (informação verbal)5. Mas, para além das pesquisas acadêmicas,
muitos brasileiros veem com olhos ainda colonialistas essas manifestações. Expressando essa
dificuldade das pessoas “não iniciadas” em assimilar as tradições culturais afro-brasileiras.
Assim Simas escreve em seu livro O corpo encantado das ruas (2019:13):
...somos educados não apenas para ignorar, mas para desprezar as culturas de
síncope, aquelas que subvertem ritmos, rompem constâncias, acham soluções
imprevisíveis e criam maneiras imaginativas de se preencher o vazio do som e da
vida com corpos e cantos.

Corroborando essa colocação de Simas, só que do outro lado, do lado das
pessoas inseridas nessas tradições, vejamos a fala da mestra de Capoeira Angola
Alcione, primeira mulher a receber o título de mestra dessa tradição em Minas Gerais,
no lugar de fala de uma pessoa mergulhada na cultura popular, “iniciada”, com uma rica
vivência:

5

Fala de Simas em debate virtual “Existe racismo na música brasileira?” promovido pela UNIFESP, realizado
no dia 11 de junho de 2020.
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Acho que cada vez mais a capoeira conseguiu entrar na sociedade de uma maneira
mais respeitosa, mas não é todo mundo que respeita a capoeira ainda hoje. Não é
todo mundo que conhece a capoeira de verdade, o povo brasileiro. Você pergunta
pras pessoas, elas não sabem o que é capoeira: "Ah não, é um povo que joga a perna
pro ar, ali." Mas não, não é isso! Tem uma história gigantesca que é a história do
nosso país, é de onde a gente veio, os primórdios do Brasil, é a construção do Brasil.
Foi feita pelas pessoas que trouxeram a capoeira, desenvolveram a capoeira aqui no
Brasil, o povo negro que veio, que sofreu aqui muita discriminação. E, além disso
tudo, conseguiu reverter toda essa dor, todo esse processo de grande desafio de
sobrevivência, através de uma arte maravilhosa que ficou sendo a capoeira.6

Além de nos relatar sobre a total ignorância de alguns brasileiros em relação à
Capoeira Angola e às tradições populares - incutida pela forma como fomos ensinados,
segundo Simas -, Alcione apresenta uma perspectiva histórica que reforça os significados da
sua prática hoje. Gostaríamos de destacar o trecho em que ela fala que o povo negro, apesar
de todo o sofrimento causado por sua histórica condição marginal na sociedade brasileira,
consegue metamorfosear toda a sua dor e sua luta por sobrevivência através da cultura
popular.
Há um paradoxo, expresso na fala de Alcione, o qual gostaríamos de elucidar. Ao
mesmo tempo que a Capoeira Angola, e outras tradições, são carregadas de uma expressão
fortemente ligada à história nacional - sendo que para alguns, essas mesmas tradições
populares caracterizam, com outros elementos, uma “identidade brasileira” -, essas mesmas
manifestações afro-brasileiras são muitas vezes marginalizadas, e, como vimos, sujeitas à
ignorância e ao desprezo. Algo que ilustra esse paradoxo é o fato de muitos mestres populares
terem dificuldade em sobreviver de suas próprias atividades dentro da cultura popular, no
Brasil. Portanto, prosperam no exterior, em países que reconhecem a importância dessas
tradições e suas atividades passam a ter um valor econômico. Principalmente a capoeira tem
esse aspecto de “exportação” (termo usado por mestra Alcione), por ser das tradições
afro-brasileiras mais popularizadas.
Ainda sobre esta relação conflituosa entre Capoeira, expressão da cultura popular
nacional, com o próprio território Brasil, cuja sociedade ainda é estruturalmente racista e
hostil a formas de conhecimento que saem da lógica ocidental, os chamados saberes
tradicionais, ouçamos os mestres de Capoeira Angola:

6

OLIVEIRA, Alcione. Em entrevista realizada em 1 de Setembro de 2020, feita para o presente trabalho.
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Mestre Curió diz, com legítima indignação: "A gente, pra conseguir alguma coisa, a
gente tem que partir. Sair daqui. Ir pra outro 'State', porque aqui a gente não consegue nada."7
Já a mestra Alcione relata:
Você sair do seu país, que é o Brasil, que é um país difícil de sobreviver, a gente
sabe que é difícil, chegar num país de primeiro mundo que você tem toda a
condição: saúde, educação, segurança, muita coisa que a gente vê lá fora que não
tem aqui. Mestre Rogério foi uma dessas pessoas que saiu daqui do Brasil numa
condição bem precária de sobrevivência e chega lá fora na Europa, foi pra
Alemanha…[...]
A condição pra ele voltar pro Brasil, eu acho que ele não se sente seguro de voltar
pra cá. É muita violência... A gente sabe dessa discriminação que a gente vive
enquanto negros, mulheres, é muito desprotegido.8

Uma dolorosa síntese dessa relação ambígua e conflituosa entre Capoeira e Brasil,
proferida por Mestre Curió, na qual queremos crer não ser definitiva: "A capoeira tem pra
‘mostrá’ pro Brasil, mas o Brasil não tem nada pra ‘mostrá’ pra capoeira."9
Após essas considerações sobre a condição atual da prática da Capoeira e de um
universo de manifestações afro-brasileiras, contemplemos seus modos de ser.
Opera nas tradições populares uma “lógica diferenciada” (ABIB, 2004) herdada pela
influência africana que caracteriza a singularidade fascinante dessas manifestações nos
tempos atuais. A seguir, explanaremos sobre algumas características da cultura popular.
Sua noção de tempo, por exemplo, não é linear como a europeia. O tempo é circular,
orgânico, cíclico. No momento das performances, “o corpo presente organiza o tempo
conforme sua ligação a um espaço, e na sua interação com os outros corpos presentes”
(Zumthor, citado por LUCAS, 2014:1).
Vejamos um indício desta temporalidade não linear a partir do relato de Alcione sobre
a dinâmica de se subir na hierarquia da Capoeira Angola - receber títulos: “Na Capoeira
Angola talvez você vai demorar 3 anos pra fazer uma coisa, mais 5 anos pra fazer outra coisa.
É um tempo meio dilatado. É uma forma um pouco mais natural e às vezes é um pouco difícil
também”10.
A memória coletiva ocupa um papel central nas tradições populares. É coletivamente
que o passado é reavivado e coletivamente se reconhece a figura do mestre como o protetor e
Fala do mestre Curió para o documentário “PASTINHA!: uma vida pela capoeira.” (preferimos transcrever a
fala sem alterá-la para a forma culta da escrita)
8
OLIVEIRA, A. Em entrevista realizada para este trabalho. Feita no dia 1 de setembro de 2020.
9
Fala do mestre Curió para o documentário “PASTINHA!: uma vida pela capoeira.”
10
OLIVEIRA, A. Em entrevista realizada para este trabalho. Feita no dia 1 de setembro de 2020.
7
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transmissor dessa memória. O passado é visto como um fator ativo, não há o desejo
nostálgico de retrocesso do presente ao passado, mas o passado enquanto força política
progride ao presente (ABIB, 2004). O ato de relembrar cumpre uma função social de
endossamento da identidade coletiva (ibid.) .
E essa memória vivificada abraça tanto histórias passadas, acontecimentos, quanto
pessoas, os antepassados de uma comunidade. Essa ancestralidade ultrapassa laços de sangue
e a hereditariedade biológica, pois os ancestrais são reconhecidos e louvados coletivamente,
são mães e pais de todos os membros da comunidade. E “quando falamos de ancestralidade,
não estamos reverenciando a morte, mas fortalecendo conexões entre os mortos e os vivos;
coisa que preserva perfeitamente viva a história da comunidade” (SIMAS; RUFINO, 2020:
14).
Aqui no espaço [Mestra Alcione se refere ao seu Espaço Sociocultural Floresta] eu
posso contar essa história, minha história. Desse ponto de vista que tem tudo isso
que eu sei que é importante, que eu vivi, que meus mestres me ensinaram, as
referências do passado e tudo que eu vou tá sempre comigo carregando, mas tem o
novo também, tem tudo que eu quero mostrar pra eles. É como se fosse agora uma
troca mesmo. "Oh, vocês me ensinaram isso tudo e eu tô aqui e eu tenho esse
reconhecimento, eu honro isso que vocês me ensinaram, me deram, me
proporcionaram, mas olha só o tanto de coisa que vocês não viram que eu aprendi e
eu agora tô aqui, mostrando o que que eu aprendi, também outras coisas que têm
valores muito importantes". Precisa desse momento também, eu preciso me recolher
até um pouco porque senão eu não vou conseguir trazer esse momento novo da
mulher como referência, senão não tem esse espaço. Se eu continuar mantendo a
mesma estrutura sem romper com algumas coisas não vai acontecer esse outro
momento.11

A fala da mestra Alcione exemplifica essa relação dialógica da cultura popular com a
ancestralidade. Ela se refere aos seus mestres, aqueles ainda vivos, mas também à uma
linhagem antiga, uma árvore genealógica de mestres angoleiros cujos corpos morreram mas
cuja memória permanece viva. Alcione se relaciona com esse caleidoscópio de mestres
antepassados que construíram ao longo do tempo, e ainda constroem, a tradição Capoeira
Angola. Essa relação, como ela mesma explica, é de troca. Os mestres, vivos ou mortos, lhe
ensinaram, mas ao mesmo tempo ela resguarda sua individualidade, suas convicções, para
então devolver à tradição, retribuindo com sua vivência, sua personalidade. As tradições
populares não estão fechadas às mudanças. A ruptura, como a mestra nos diz, também é
presente. O próprio fato da gradativa participação de mulheres em lugares de liderança e
visibilidade nas tradições, apesar de se fazer uma mudança demorada, indica essa abertura.

11

Ibidem.

6

Em seu doutorado de Ciências Sociais aplicadas, Pedro Abib apresenta dois tipos de
sociedade, que achamos interessante expor aqui: sociedades do esquecimento, similares às
modernas, em que o valor da memória enquanto identidade é reservado a instituições como
escolas, museus, computadores e etc. e “...a experiência da memória não é mais espontânea e
natural, mas estabelecida, em grande parte, por parâmetros impostos do exterior para o
interior.” (Brito, citado por ABIB, 2004: 64); e as sociedades da memória, que mesmo
inseridas no cenário da modernidade,
...o fazem sob uma outra perspectiva, sobrevivendo quase que inexplicavelmente às
transformações impostas por ela, [...] valendo-se da oralidade como recurso
essencial, mesmo que não único, mas ainda capaz de conduzir com muita
pertinência, esse processo de perpetuação de sua cultura. (ABIB, 2004: 63)

É clara a tendência de nosso tempo em criar sociedades do esquecimento. Nós, os
“não iniciados” em alguma comunidade com características das sociedades da memória,
temos esse vínculo indireto e empobrecido com o ato de relembrar. Essa relação superficial
com a memória coletiva está interligada a características de nossa sociedade: de mercado, de
consumo, utilitarista, que só valoriza o indivíduo que produz.
Nosso grande pensador Ailton Krenak postula que, “com o avanço do capitalismo,
foram criados os instrumentos de deixar viver e de fazer morrer: quando o indivíduo para de
produzir, passa a ser uma despesa. Ou você produz as condições para se manter vivo ou
produz as condições para morrer” (2020:11).
Krenak também comenta sobre a relação da modernização caótica - globalizada,
urbanizante e excludente - com a memória:
A modernização jogou essa gente do campo e da floresta para viver em favelas e em
periferias, para virar mão de obra em centros urbanos. Essas pessoas foram arrancadas de
seus coletivos, de seus lugares de origem, e jogadas nesse liquidificador chamado
humanidade. Se as pessoas não tiverem vínculos profundos com sua memória ancestral,
com as referências que dão sustentação a uma identidade, vão ficar loucas neste mundo
maluco que compartilhamos. 12

Mestre Curió, aluno de Pastinha, conta em uma entrevista que debateu com
universitários sobre dar aulas de Capoeira Angola na universidade. Eles disseram que, para
isso, seria necessário um professor com licenciatura em Educação Física. Ele relata:
12

KRENAK, 2019.
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...E eu debati, porque eles diz que eu sou analfabeto. Eu posso ser analfabeto na
leitura, mas na capoeira... Quando vim discutir comigo, se segure, porque eu não
ando com livro na mão, não. O livro apaga e aqui não, aqui apaga só quando eu
morrer. Que eu tenho é aqui dentro da mente!13

A fala de Curió expõe relações diferentes com a transmissão de conhecimento e com a
própria memória: a de sua pessoa, em que o conhecimento se baseia na vivência; e a
ocidental/científica/acadêmica, em que se valoriza o teórico e a leitura de livros que, muitas
vezes, quando não há um esforço de vivenciar, experimentar e pôr em diálogo, transmitem
conhecimentos fechados, prontos, cristalizados.
O líder indígena Davi Kopenawa Yanomami, em depoimento, manifesta: “Os brancos
desenham suas palavras porque seu pensamento é cheio de esquecimento. Nós guardamos as
palavras dos nossos antepassados dentro de nós há muito tempo e continuamos passando-as
para os nossos filhos” 14.
A oralidade é a principal forma de transmissão dos saberes tradicionais. Isso nos leva a
refletir sobre as qualidades socializadoras e orgânicas que a relação mestre/aprendiz, mas
também indivíduo/coletivo, podem incorporar, por se tratar de aprendizagem pela oralidade no período da escravidão, a diversidade cultural dos negros, obrigados a aculturar-se e na
tentativa de recompor suas tradições (inevitavelmente transformadas) proporcionaram
importantes interações sociais (LUCAS, 2014).
A expressão verbal na tradição da oralidade africana é carregada de intencionalidades,
faz uso da força da palavra por ser “forma condensada da energia universal que aflora no
homem” (Leite, citado por LUCAS, 2014:2). O verbo na cosmogonia africana é poderoso,
imbuído de feitiço e encanto, mas para isso passa por um disciplinado trabalho poético e
criativo da palavra (ibidem). O contar histórias e o cantar se confundem, em amálgama. As
ideias são transmitidas de forma oblíqua, tanto por característica da tradição africana como
em certos casos pela necessidade de ocultar significados.
Essa ocultação de significados está intimamente ligada a outro aspecto da cultura
popular: a ritualidade. A “iniciação” que ocorre nessas tradições se dá pela ritualidade,
imbuída de reverência, respeito e religiosidade. A índole do mestre da tradição em não revelar
todos os segredos, preceitos e explicações abertamente a pessoas alheias, consiste em uma das
Fala de Curió para o documentário PASTINHA!: Uma vida pela capoeira.
In: Sonhos das origens. Maloca Watoriki, 1998. Depoimento recolhido e traduzido por Bruce Albert
(antropólogo francês).
13
14
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estratégias de autopreservação da cultura (ABIB, 2004: 69). “O mistério e a magia são
componentes fundamentais do rito. É o que permite sua continuidade no tempo” (ibid.) .
A cultura popular afro-brasileira, para além de todos esses aspectos, é a força e
espiritualidade do candomblé. Várias dessas tradições (samba, maracatu, capoeira e etc.), se
não todas, em diferentes níveis, têm sua ligação com a religião de matriz africana. São
manifestações-irmãs, resultado da diáspora negra em um “estado colonial [...] projetado pelos
homens do poder para ser excludente, racista, [...] concentrador de renda, [...] violento,
assassino de sua gente, intolerante, [...] castrador, faminto e grosseiro”(SIMAS; RUFINO,
2020:12).
Mestre Pastinha, o “rei da Capoeira”, em entrevista em 1964 com Helinä Rautavaara
(jornalista finlandesa), perguntado sobre a relação da Capoeira Angola com o candomblé,
responde: "O capoeirista é o mesmo feiticeiro. Agora, ele já abandona uma parte por outra.
[...] Nós acompanhamos o candomblé. Mas nós somos da mesma parcela."
A tradição afro-brasileira Congado (também chamado Congada) manifesta fortemente
esse aspecto religioso. Sua origem remonta o período de escravidão no Brasil colonial, em
que eram celebradas festas de santos católicos - Nossa Senhora do Rosário principalmente,
São Benedito, Santa Efigênia e São Elesbão - nas Irmandades do Rosário, onde negros
escravizados e alforriados, sobretudo os de origem bantu, se vinculavam por uma fé comum.
Mas a maneira como as Irmandades faziam rituais a santos da religião católica, fé imposta
pelos colonos portugueses, se dava de forma acentuadamente africana (LUCAS, 2000). Os
saberes, tradições e religiosidade africanas se mesclam à tradição católica - com elementos do
chamado catolicismo popular -, originando um festejo sincrético, uma tradição afro-brasileira.
Quando usamos o conceito “sincretismo” é preciso certo cuidado, porque
… a questão do sincretismo ganha terreno para ser lida de forma ambivalente, no
sentido em que a noção cruza tanto as reivindicações que as utiliza com fins de
assepsia dos referenciais identitários afro-ameríndios, mas também como potência
inventiva, uma vez que o que é cruzado é também transformado em outra coisa.
Nesse sentido, o que é considerado como sincretismo pode ser compreendido tanto
pela via da sobreposição cultural, como também pela via do encantamento.15

Um dos aspectos das “culturas de síncope” (conceito utilizado por Luiz Simas) que é
mais difícil de assimilar à percepção colonizadora/colonizada é uma dicotomia que essas

15

SIMAS, 2018:69.
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tradições apresentam. Mesmo sendo manifestações permeadas de religiosidade e fé - o
sagrado - por um lado; também esbanjam brincadeira, alegria, festa - o profano.
Com o olhar sobre a realidade urbana, Simas descreve da seguinte maneira a festa:
… é espaço de subversão de cidadanias negadas. Inventou-se na rua a aldeia roubada
nos gabinetes. [...] domesticar os corpos, sequestrar a alegria (prova dos nove!) e
enquadrar a festa, por sua vez, foi a estratégia dos senhores do poder na maior parte
do tempo. Do embate entre a tensão criadora e as intenções castradoras, a cidade é
terreiro em disputa que pulsa na flagrante oposição entre um conceito civilizatório
elaborado exclusivamente a partir do cânone ocidental, temperado hoje pela lógica
empresarial e evangelizadora, e um caldo vigoroso de cultura das ruas forjado na
experiência inventiva de superação da escassez e do desencanto. (2019: 42)

Esse “embate entre a tensão criadora e as intenções castradoras” é perceptível em
várias esferas, quando se trata de cultura popular. Sobre esse confronto, vejamos algumas
referências vindas de diferentes interlocutores sociais, que possam exemplificar esse conflito.
Uma fala de Mestre Curió:

Onde corre muito dinheiro não tem sinceridade, que o dinheiro que fala mais alto. E
a cultura deixa de ser conservada justamente por isso. É o comércio, eles tão
comercializando. Eles não tão preocupando em dar continuidade àquilo que é nosso,
àquilo que os nosso antecipado [antepassado] deixou.16

Agora, vejamos um trecho de uma publicação da pesquisadora de Congado mineiro
Glaura Lucas:

Processos da ignorância, ou do preconceito, e mesmo os que vêm envoltos em auras
de boa intenção, multiplicam os diálogos de mal-entendidos, fazendo com que os
congadeiros de hoje ainda reiterem a necessidade de serem “fortes e sábios” e
continuem buscando mecanismos de troca e barganha, nas interações com a Igreja
Católica, com o poder público, com as igrejas pentecostais, com produtores
culturais, com artistas, pesquisadores, estudantes, etc..17

E, ainda, a fala do cantor e compositor de samba Bezerra da Silva para o documentário
Onde a Coruja Dorme: “Como o morro não tem direito a defesa, só tem direito de ouvir:

16
17

Fala de Curió para o documentário “PASTINHA!: Uma vida pela capoeira”.
LUCAS, 2014:12.

10

‘Marginal! Ladrão! Safado!’, o que é que fazem os autores do morro? Ele diz cantando aquilo
que ele queria dizer falando” 18.
Essas três referências muito distintas descrevem o espaço em que acontecem as
tradições afro-brasileiras: o espaço das frestas (SIMAS, L.; RUFINO, L., 2018). É na fresta
das estruturas de poder, que perpetram um projeto de dominação que começa no Brasil desde
a colonização, que a Capoeira, o Congado e o Samba, assim como inúmeras outras tradições,
persistem. Portanto, diversas estratégias de sobrevivência - de um conjunto de conhecimentos,
mas também de pessoas, ideais, sonhos -, por acontecerem na fresta, precisam ser adotadas.
Pois, o genocídio de povos afro-ameríndios no Brasil, estratégia de expansão europeia que
prevaleceu, mesmo após a Independência, tem outra faceta: o epistemicídio de outras formas
de conhecimento que não são hegemônicas19, as de “lógica diferenciada”, como já citado.
Assim, as culturas populares afro-brasileiras resistem à opressão e constantes
investidas do colonialismo - que permanece vigente, apesar de ter adotado diversas formas de
dominação no século XXI, estando ainda muito arraigado nas relações sociais, econômicas e
políticas de nosso tempo20. Nos impressiona a persistência - r(e)existência - dessas tradições,
que por meio de feitiço, mandinga, encanto, elas tiveram seu corpo fechado21. Corpo fechado
como o do lendário capoeira do Recôncavo Baiano no início do século XX, Besouro
Mangangá, indomável, que confrontava a repressão policial com audácia22.

“A estrela de Besouro pisca no céu. É clara e grande. As mulheres dizem que ele está espiando os malfeitos
dos homens (barões, condes, viscondes, marqueses) de Santo Amaro. Está vendo todas as injustiças que os
marítimos sofrem. Um dia voltará para se vingar.”
Jorge Amado, no romance Mar Morto
Derraik e Neto, 2001 in LUCAS, 2014:6.
Sousa Santos, 2000, citado por ABIB, 2004
20
Sousa Santos, 2018.
21
Corpo fechado: corpo protegido, resguardado espiritualmente. Blindado às forças adversas a ele.
22
Disponível em: <https://www.geledes.org.br/besouro-lenda-da-capoeira/>. Acesso em: 30/10/2020.
18
19
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A Prática Musical
“As práticas musicais nesses territórios são o exercício da liberdade. Liberdade não no sentido de se
fazer o que se quer, mas sim, o exercício da habilidade que todos nós temos de libertar as coisas.”
Gil Amâncio23

Os movimentos do cotidiano, a rotina do trabalho, a dimensão cíclica da vida e o
corpo humano presente e ativo são fatores que geram a prática musical nas culturas
afro-brasileiras. Do corpo - templo de maravilhosas possibilidades, mas também potencial
catarse de sofrimentos e violências - em movimento, pulsa o ritmo. E o corpo percute em si, o
pé bate no chão, as mãos batem tambor - impacto. Roberto Mendes, mestre violeiro do samba
de roda do Recôncavo Baiano, nos compartilha o que achamos ser o ethos da prática
percussiva em tradições afro-brasileiras: “o tambor afina nos harmônicos e o harmônico não
tá na razão. Tá no sensitivo, tá na alma. [...] Ele se encontra pra justificar a frequência dada
pelo impacto. Se você analisar bem, a frequência é uma maneira de extirpar dor” 24. Para
completar, Roberto relaciona sua reflexão anterior à uma pedra que cai em um lago
produzindo ondas como resposta à dor, até voltar ao seu estado natural - a inércia25.
O corpo tem outra dimensão nas práticas musicais das tradições afro-brasileiras. De
seu movimento nascem ciclos, periodicidade, repetição, sobreposição. Ele veicula
manifestações como a fala e a dança.
A fala está representada nos padrões rítmicos oblíquos dos tambores, instrumentos que
em culturas africanas são associados a cultos, servindo por vezes como meio de comunicação
- há registros de povos de língua tonal que se comunicavam/se comunicam completamente
por tambores - ou como forma de contato com os antepassados (LUCAS, 2000).
A dança está presente na desenvoltura dos corpos que celebram e lutam. Ela compõe a
performance no universo dessas tradições afro-diaspóricas. O aspecto de dança contribui na
presentificação dos corpos em festa.

In: Encontro Regional Unificado da ABEM (Associação Brasileira de Educação Musical) - Sudeste. Mesa 5:
Perspectivas decoloniais, pluriepistêmicas e antirracistas em Educação Musical. Transmissão ao vivo em:
13/11/2020. Disponível em:<https://youtu.be/USFni1LLvNQ>. Acesso em: 13/11/2020.
24 
Roberto Mendes. In: O Samba Antes do Samba - Quanto mais a gente ensina mais aprende o que ensinou.
Disponível em:<https://youtu.be/-1Rb1Dsg1cM>. Acesso em: 05/11/2020.
25
I bidem.
23
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Uma linguagem corporal que pode ser entendida como dançante é o que se define
como “ginga”. A ginga é uma palavra do vocabulário da capoeira, fortemente presente nessa
manifestação cultural, mas também presente em outras tradições afro-brasileiras. Ela é um
estado corporal de potência, um devir, o corpo preparado para dar respostas rápidas
(Rodrigues, citado por LUCAS, 2014). Uma pista do que é a ginga está em uma fala de
Mestra Alcione: “Essa história de ter música, canto, ritmo, todo esse balanço, a ginga da
capoeira, trabalha muito essa coisa do balanço do corpo. Só de você começar a balançar cê já
leva a pessoa pruma outra atmosfera, junto com a música” 26.
Esse “balanço do corpo”, a manha - a ginga -, é propiciado pelos elementos musicais.
O canto, o ritmo, e todas as fontes sonoras presentes nessas manifestações, que produzem
significados de forma constante, favorecem um mergulho da consciência. Esse transe criado,
um pouco resultante da constante repetição de padrões rítmicos produzida por instrumentos
de percussão, desperta estados do corpo e, de alguma forma, transforma a noção temporal dos
participantes.
Os elementos musicais dessas tradições também permitem uma maior integração, a
criação de uma unidade, entre os membros e participantes/convidados. Essa integração se dá
tanto pelo próprio pulso rítmico comum produzido, o que coloca a todos os ouvintes numa
mesma “sintonia”, numa mesma atmosfera de vibrações e pulsos; quanto na prática musical
em si, em que os tocadores e cantadores precisam se integrar em um todo. Essa integração
gera um forte envolvimento coletivo que possibilita certa comunhão entre os indivíduos.
A prática musical, como já dito, compõe uma série de outras práticas que constroem a
performance. Mas podemos notar que ela cumpre função de ligar essas outras manifestações.
A dança, os versos cantados, o ritual, são atravessados pela matéria sonora produzida.
Além disso, a prática musical serve de valioso recurso na transmissão dos
conhecimentos da tradição, suscitando a ludicidade no aprendizado.
No documentário Os Arturos27, que mostra a realidade da Comunidade dos Arturos comunidade de famílias descendentes de Artur Camilo Silvério que fazem o Reinado de
Nossa Senhora do Rosário - vemos crianças tocando instrumentos tradicionais (dos quais
falaremos mais tarde) do Congado. Desde seu nascimento, as crianças dos Arturos convivem
fortemente com a prática musical. De forma orgânica e viva, os pequenos crescem vendo e

26
27

OLIVEIRA, A. Em entrevista realizada para este trabalho. Feita no dia 1 de setembro de 2020.
OS Arturos. Direção de Theresa Jessouroun.
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participando da comunidade mobilizada e empenhada em fazer a celebração à Nossa Senhora
do Rosário, cantando, tocando e dançando a tradição congadeira. O aprendizado das crianças
de como tocar os instrumentos é empírico e se dá pela imitação dos mais velhos.
A prática musical é uma porta de entrada para as tradições, porque a prática musical
inserida nelas abre caminho para seus integrantes e os instiga a praticarem música para além
da cultura popular, por exemplo como percussionistas; mas, por outro lado, atrai curiosos,
amantes e profissionais da música. Portanto, podemos dizer que a prática musical dentro das
tradições afro-brasileiras pode funcionar como uma interface entre elas e o meio exterior - o
que algumas vezes acarreta abusos indevidos para com os praticantes da cultura popular, mas
por vezes frutifica, indo de encontro com os interesses deles.
O fazer musical, além de imbuído desse aspecto já citado que é o da comunhão, da
prática ser verdadeiramente coletiva, nas tradições afro-brasileiras atua uma grande e
espontânea liberdade criativa. Paralelamente ao aprendizado dos padrões rítmicos - os toques
básicos - que ressoam em inúmeros tipos de tambores, a depender da tradição; o “iniciado”
aprende a ter liberdade de variar, criar, transformar aquilo que foi aprendido, desde que ele o
faça com respeito: seguindo a linguagem transmitida e sabendo o momento certo dessa
liberdade. Essa liberdade na prática musical, que podemos relacionar com o próprio termo
ginga, essa “ginga musical” na roda de capoeira é descrita pela Mestra Alcione:
Dentro disso, dentro dessa marcação da percussão existe uma variação rítmica
dentro dessa linguagem, então tem umas dobras, tem o balanço pra música ter um
colorido, a brincadeira, da musicalidade. Uma hora o agogô varia, uma hora o
atabaque varia, uma hora o pandeiro varia...28

O colorido do fazer musical dessas tradições permite o desenvolvimento de uma
real espontaneidade do tocador, que domina e tem familiaridade com seu instrumento
musical como tem com a própria boca, portanto ele pode falar por seu instrumento. Mas
assim como o instrumento musical é um canal ao tocador, o próprio tocador pode ser
visto como um canal para outras forças - espirituais, ancestrais e etc. -, que se
manifestam por ele a partir de toda a construção de uma atmosfera, de uma heterotopia29
, como a criada por diversas manifestações afro-brasileiras.

28

OLIVEIRA, A. Em entrevista realizada para este trabalho. Feita no dia 1 de setembro de 2020.
Conceito do filósofo Michel Foucault que descreve um espaço de alteridade, que é não hegemônico. Espaços
outros, como os criados nas culturas populares, que podem conectar diferentes tempos.
29
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Conectar elementos, propiciar a aprendizagem, integrar o coletivo, convocar a
memória ancestral e dar vazão à espiritualidade e o estado de encantamento do ser são
alguns dos processos possibilitados pela prática musical nas tradições.
Tendo percorrido esses caminhos de provocações e esclarecimentos sobre a ampla
variedade de tradições culturais afro-brasileiras, buscando pontos em comum entre elas; assim
como algumas considerações acerca da prática musical na cultura popular, abrimos caminho
para aprofundar nas questões de duas dessas tradições: o Congado e a Capoeira Angola. Esse
perscrutar em ambas, com suas especificidades e características próprias, poderá nos
esclarecer mais sobre a condição de resistência e de constante luta que a cultura popular de
matriz africana vive no Brasil, hoje.
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Capoeira Angola e Congado Mineiro
Capoeira Angola, uma história de luta

Oi, eu amo a capoeira
Oi aiai, eu amo de paixão
Através da capoeira
eu digo sim, eu digo não
[...]

Se hoje eu tô aqui
amanhã posso tá não
Mas aonde quer que eu vá
eu carrego no coração
O toque do berimbau
do agogô e do pandeiro
[...]

Essa arte fez de mim
Uma pessoa livre, enfim
A capoeira é infinita
Não tem coisa mais bonita
É ginga que vai, que vem...
Mestre Valmir Damasceno

O nascimento de uma tradição
"A capoeira é amorosa, não é perversa. A capoeira é mandinga de escravo em ânsia de liberdade, um
hábito cortês que criamos dentro de nós, uma coisa vagabunda..."
Mestre Pastinha

A data do começo da prática da capoeira, assim como a sua origem geográfica, não
podem ser precisados. Isso nos esclarece o caráter das tradições afro-brasileiras de estarem à
margem da história oficial. Apesar dessas ausências, ainda podemos compreender a trajetória
da capoeira, desde que se entendam seus aspectos socioculturais geradores30.
Há muitas investigações sobre a sua origem africana e outros aspectos de sua gênese,
mas muita incerteza paira nos estudos - o que incita debates historiográficos. Essa incerteza se
deve pela falta de registros históricos, documentais, sobre as práticas culturais dos negros
africanos escravizados no Brasil antes do século XIX. Os primeiros documentos encontrados
com o termo “capoeira” datam do começo do século XIX, e se tratam de registros de
ocorrências policiais que descrevem tumultos e desordens causadas pelos escravos na cidade
do Rio de Janeiro31 - na época, centro mercantil com intenso tráfico escravista e capital do
Brasil desde o século XVIII.

30
31

ABIB, 2004.
Ibidem.

16

Os primeiros africanos escravizados, que também constituíram a maior imigração
forçada, eram de origem angolana (Rego, 1968; citado por ABIB, 2004). Os negros de
Angola eram “insolentes, [...] imaginosos, [...] férteis em recursos e manhas” (Amaral, citado
por ABIB, 2004:95). Os angolanos, assim como os escravos de outras origens, tiveram que
redefinir suas fronteiras étnicas no Novo Mundo, formando uma grande mistura cultural
bantu que, apesar de lentamente, gerou uma nova identidade (Slenes, citado por ABIB, 2004).
Assim,
...a capoeira surge nesse contexto, enquanto mais um elemento agregador entre as
diversas etnias africanas em interação, bem como, enquanto possibilidade concreta
de utilização desse “repertório cultural”[uma espécie de inconsciente coletivo],
como um instrumento de luta contra a situação de extrema violência a qual estavam
os negros escravos submetidos, e no qual o saber corporal inscrito em cada perna,
braço, tronco, cabeça e pé, podia ser transformado numa arma eficaz a serviço da
sua libertação. Coube ao corpo, único lugar seguro, a herança do que ficou perdido.
O corpo ganha assim, conforme Júlio Tavares (1997), a função de “arquivo-arma” e,
junto da tradição oral, constitui-se em manancial da população afro-brasileira.32

A capoeira no Rio de Janeiro do século XIX era praticada por negros escravos que
possuíam certa autonomia para circularem nas ruas da cidade, inclusive à noite (Soares, citado
por ABIB, 2004). Essa autonomia dos chamados “escravos domésticos” cariocas possibilitou
diversos tipos de socialização entre a massa escrava. A capoeira naquela época, em formação,
era uma filiação entre negros escravos, forros, e até uma minoria de brancos pobres, que
desafiava a ordem do regime escravista. Os categorizados como capoeiras, vadios, bambas,
arruaceiros, malandros, valentões, subversivos, se associavam em grupos de notável
organização, chamados de maltas, para combater a polícia. Esses grupos consistiam em uma
forma de reação à extrema violência com que o ignóbil sistema escravista marcava as
populações marginalizadas (ibid.) .
Esse sistema de maltas de capoeira - que também brigavam entre si, mas tinham como
inimigo comum as forças policiais - “...era semelhante a uma guerra de guerrilha, com
surtidas isoladas, inesperadas, imprevisíveis, realizadas por pequenos grupos que,
prontamente, dispersavam-se ao menor sinal dos agentes da ordem” 33.
Os capoeiras do século XIX utilizavam armas como facas e navalhas, e lutavam
intensamente com estratégia e violência. Desde antes do começo do século XX, a capoeira
perde essa característica “guerrilheira” e truculenta - justificável como reação à violência
32
33

ABIB, 2004:96.
Soares, citado por ABIB, 2004:98.
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muito mais atroz e ampla do regime escravista -, mas permanece o ideal de luta. A mestra
Alcione expõe essa questão: “Hoje em dia é uma manifestação cultural, um jogo, a gente
chama de jogo, mas antigamente era luta e ainda é luta, mas é uma luta disfarçada” 34.

"A emoção da Capoeira de Angola é engraçado porque mexe com a nossa formação, né? A Capoeira
de Angola mexe com a nossa história, mexe com cada um de nós, né? Tá sempre ligado a um processo
de libertação do próprio homem. Não só como sistema, com relação ao sistema, mas uma libertação
com relação a você mesmo."
Mestre Neco35

34
35

OLIVEIRA, A. Em entrevista realizada para este trabalho. Feita no dia 1 de setembro de 2020.
No Rio de Janeiro. Fala para o documentário “Pastinha!: uma vida pela capoeira”
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A capoeira na Bahia
Bahia, nossa Bahia
capital é Salvador
Quem não conhece a
[capoeira
não pode dar seu valor

Capoeira veio da África
africano quem o trouxe
Todos podem aprender
general, também doutor

Quem desejar aprender
venha aqui em Salvador
Procure Mestre Pastinha
ele é o professor
Mestre Pastinha

A Bahia é um lugar que paira no imaginário de muitos brasileiros. É interessante
pensar que, ao longo dos anos, muito em função da exuberante riqueza cultural baiana,
Salvador, a cidade mais negra fora da África, o Recôncavo Baiano e outros lugares
simbólicos foram ganhando dimensões míticas. E isso está muito interligado com a memória
coletiva, a mesma que ocupa lugar central nas culturas populares. A capoeira baiana é prenhe
de lendas, mitos e mistério.
O convívio social em Salvador tem e já tinha no século XIX uma espécie de “estado
de espírito” que, ”Muito em função também, do sofrimento inscrito em cada edificação
secular, que abriga o suor e a labuta das negras mãos que também louvavam e ainda louvam
seus santos pelo toque do atabaque. Muito em função ainda, da alegria escancarada em cada
sorriso largo de um feirante da Cidade Baixa36...”. Essa predisposição para a alegria e para a
festa, legada, como vimos, pelos primeiros escravizados de Angola trazidos para a colônia
portuguesa, em combinação com o trabalho incessante, com os ritmos do cotidiano, os
movimentos periódicos do corpo, também gestaram a capoeira.
A capoeira baiana do século XIX se desenvolvia e se popularizava muito nas
numerosas festas populares que aconteciam. Nelas, os grandes capoeiristas se reuniam para
exibir sua destreza, sua ginga, o que muitas vezes gerava conflitos com a polícia (ABIB,
2004). Naquela época, os capoeiras já eram identificados como um grupo, tanto na Bahia
quanto no Rio, pois usavam um traje característico: argolinha de ouro na orelha esquerda,
lenço de seda, chapéu à banda e calça de boca larga (ibid.) .
Mestre Canjiquinha lembra desses tempos da capoeira:
Por muito tempo a polícia perseguiu a capoeira, demais. Mas em 1940 ela já estava
nas festas de largo, nas festas populares. Naquele tempo quem era da capoeira era o
homem do povo, era sapateiro, alfaiate, motorista, eram pessoas escuras, de pouca
36

ABIB, 2004:104.
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cultura, mas não eram valentões. A gente fazia aquilo pra se distrair e quem
ensinava não tinha interesse financeiro, ensinava por amor.37

A prática da capoeira no século XIX inspirava muito medo nas autoridades coloniais e
posteriormente imperiais. No Rio, as autoridades “tinham medo da riqueza cultural africana
da cidade, e como estes ‘folguedos’ podiam significar atos de autonomia e mesmo de rebelião
no ambiente congestionado da cidade38 ”. E esse medo, além de se manifestar pelas violentas
e numerosas repressões policiais com objetivo de extinguir a capoeira, também se espalhava
com um discurso de viés moralizante (ABIB, 2004). Qualquer atividade noturna entre
escravos, libertos e forros, era considerado ato de vadiagem e capoeira (ibid.).
Em fins do século XIX e começo do XX, a capoeira passa a tomar mais forma. No
Recôncavo Baiano, se construiu um verdadeira hábito de rodas de capoeira, com mestres
conhecidos, assim como na Gengibirra (ABIB, 2004). Esses lugares se constituem como
centros muito voltados para a capoeira tradicional (ibid.).
Há uma discussão entre acadêmicos sobre a dimensão da tradição da capoeira baiana,
e sobre uma possível “invenção da tradição”, efetuada em função das forças políticas que
operavam no país durante a Era Vargas - de buscar uma identidade nacional e de olhar para as
manifestações afro-brasileiras com um viés folclorista (ABIB, 2004). Essa discussão se acirra
ainda mais quando se fala no movimento do Mestre Bimba, capoeira que de certa forma
rompe com uma capoeira “mais tradicional”, para criar a Capoeira Regional. Esse movimento
foi responsável por popularizar muito a capoeira - o próprio Mestre Bimba foi visitado por
Getúlio Vargas - e também por legalizar a sua prática - Vargas concede a legalização em 1934
(ibid.) .
É uma discussão delicada, porque o movimento do Mestre Bimba só alcança essa
visibilidade nacional e o apoio de Vargas por conta de um processo de “esportivização” da
tradição capoeira. A proposta da Capoeira Regional “com seu conteúdo ascético e
disciplinador, integra-se ao amplo processo pelo qual tem passado a sociedade brasileira, no
sentido de instituir novos e duráveis padrões de comportamento ao longo de sua
modernização cultural”39.
Em oposição ao movimento do Mestre Bimba surge Mestre Pastinha, a quem
simbolicamente a capoeira e seu futuro são entregues, pelos mestres da Gengibirra - Aberrê,
Mestre Canjiquinha em entrevista cedida à Janice Marie Smith, de 1960.
Soares, citado por ABIB, 2004:98.
39
Vieira, citado por ABIB, 2004:110-111.
37
38
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Amorzinho, Totonho da Maré, dentre outros, que desde a década de 30 lutavam pela
valorização da Capoeira Angola, a “mais tradicional” e fortemente voltada para o legado
africano.

"Não, ela não está proibida como luta, não! Ela está no íntimo do homem. Na hora que ele encontra o
rival ele então se manifesta com ela em ato de luta. Agora, quando estamos em ato de alegria, ela
passa a ser dança. É a consideração de um homem para outro. Se ele tem a vocação toma em ato de
alegria ou em festa então nós jogamos ela com mais obediência, com mais técnica. Agora, quando
passar o ódio, ela modifica também pra luta. Em ato de alegria, é pra dança. E no ato do ódio, já
sabe como é, é pra violência.”
Mestre Pastinha, em entrevista à Helinä Rautavaara40

40

Em 1969.
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Mestre Pastinha e sua Academia

Pastinha foi quem concebeu a Capoeira Angola tal como a conhecemos hoje. Seus
ensinamentos estão muito vivos na memória dos mestres angoleiros de hoje, que o admiram e
procuram ensinar às gerações mais novas a reconhecê-lo, como a figura tão essencial para a
capoeira que ele é.
A Mestra Alcione comenta sobre ele na entrevista41. Ela fala de uma de suas
características marcantes - o visionarismo e a solidariedade com o outro:
Eu sou muito fã do mestre Pastinha, que é o guardião da capoeira angola. Ele foi um
filósofo também. [...] Ele foi uma referência importante dessa questão da resistência.
Ele morreu muito pobre. Ao mesmo tempo viveu a vida inteira dedicando à
capoeira. É uma referência muito importante enquanto capoeiristas. Ele escreveu
muito, [...] os manuscritos do mestre Pastinha, [...] É massa demais, é super legal
mesmo. É uma filosofia muito bacana. Eu me oriento muito pela filosofia do Mestre
Pastinha, nesse sentido de dar aula. Ele tem essa frase que ele fala que "capoeira é
pra homem, menino e mulher, só não aprende quem não quer". Então você vê,
naquela época, 1940, 1950, ele já falava isso. Mas olha só, não tinha uma mulher
naquela época que fazia capoeira. Foi uma construção de várias gerações...

Podemos notar a dimensão da memória coletiva na cultura popular. Mestre Pastinha é
muito celebrado pelos angoleiros de hoje, a sua memória é imortalizada em ladainhas (cantos
típicos da capoeira) e nos espaços culturais onde se pratica a Capoeira Angola.
Vicente Ferreira Pastinha nasceu em Salvador, no dia 5 de abril de 1889. Negro
mestiço de pai espanhol, Pastinha conta que aprendeu capoeira quando criança, com um negro
africano chamado Benedito (ABIB, 2004).
Como relatado no final do último capítulo, Pastinha recebe de Amorzinho, o mestre
que organizava as rodas de capoeira na Gengibirra, a responsabilidade de assumir aquelas
rodas, mas simbolicamente conduzir a Capoeira Angola. Esse ato ocorre por conta do
prestígio de Pastinha, que se mostrava um verdadeiro filósofo popular e pensador da capoeira.
Apesar de não serem inimigos, pelo contrário, Mestre Pastinha e Mestre Bimba são
tidos como líderes de movimentos divergentes. A capoeira mais tradicional herdada por
Pastinha tinha características lúdicas, que valorizava o aspecto brincante, do jogo, e também o
aspecto da dança - a Capoeira Angola é um jogo-dança-luta. Mas sem perder o forte aspecto
de resistência social, como comenta a Mestra Alcione na sua fala sobre Pastinha.
41

OLIVEIRA, A. Em entrevista realizada para este trabalho. Feita no dia 1 de setembro de 2020.
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Mas apesar da Capoeira Angola ser tida como mais tradicional, não quer dizer que
Pastinha não transformou profundamente a sua prática. Ele se dedica incessantemente a
mudar a imagem negativa que tinha a capoeira do século XIX para grande parcela da
população. Pastinha bane alguns costumes da capoeira e cria outros para obter maior
aceitação na classe-média. Ele procura “civilizá-la” em alguns pontos, apesar de que isso
fosse uma estratégia de sobrevivência da própria tradição, pois, lembremos novamente que se
trata de uma manifestação cultural que opera nas frestas da excludente sociedade de mercado.
Sobre isso, ouçamos o depoimento de Mestre Moraes, da segunda geração de mestres
pós-Pastinha - foi aluno de João Grande, um dos mais famosos discípulos de Pastinha:
É interessante analisar essas inovações como resistência. Porque a partir do
momento em que você não busca apresentar aquilo que você faz com o mínimo de
organização, e, infelizmente, organização pensada pela classe dominante, você vai
ser massacrado. Não vai ter muito espaço. E as formalidades pensadas por mestre
Pastinha, de botar presidente, vice-presidente, não sei quê e tal, diretor... A história
da escravidão conta, fala disso também. Fala de uma organização, principalmente,
nas irmandades, não é? As irmandades por exemplo, não é? Um exemplo de
resistência. Para sobreviver às investidas dos colonizadores culturais.42

Ou seja, as transformações feitas por Pastinha serviram como “fachada”, mas a prática
da Capoeira Angola permaneceu sendo uma manifestação cultural brasileira, profundamente
africana, pautada em reivindicações, em luta contra a injustiça social e em desafio às classes
dominantes.
Além das inovações citadas por Mestre Moraes, Pastinha instituiu o hábito de um
uniforme único para a roda de capoeira. Mas para além disso, a filosofia pastiniana pregava
uma postura ética, um código de conduta do capoeirista, assim como os valores da gentileza e
solidariedade.
Deixemos que a filosofia de Pastinha emane por si própria: “Porque o capoeirista tanto
ginga, como pula, rodopia, e como também ele sangra e como defende-se também. O
capoeirista tem a mentalidade pra tudo. E quanto mais o capoeirista [é] calmo, melhor para o
capoeirista” 43.
O Centro de Capoeira Angola, no Pelourinho, foi o espaço que a partir da década de
50 foi ocupado por Pastinha e sua Academia (ABIB, 2004). Todo domingo, o dia habitual da
roda de capoeira, o Centro ficava lotado de pessoas, sendo frequentado por intelectuais
baianos amigos do mestre, como Jorge Amado e Carybé (ibid.). Mas “depois desse período, o
42
43

Fala de Mestre Moraes para o documentário “Mestre Pastinha, Rei da Capoeira” (2019).
PASTINHA, Mestre e sua Academia. LP de 1969.
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Centro passa novamente por um fase de decadência, culminando com a desocupação do
prédio onde funcionava, exigida pelo governo do Estado, sob a alegação de sua reforma,
nunca mais sendo devolvido ao mestre Pastinha, que morreria tempos depois, cego e na
miséria” (ib.: 113).
Mestre Pastinha teve um amargo fim, com seu espaço tomado pelo Estado
definitivamente. Pouco antes de morrer, Pastinha chegou a declarar ao jornal A Tarde:
“Engraçada a vida, a fama chegou para mim como se eu não a merecesse ou não estivesse
preparado. No princípio, sentia uma certa vaidade e pensava: formidável, todos falam de mim,
todos necessitam de mim, um mulatinho descendente de escravos. Terrível é descobrir que
tudo isso é falso. Que de tudo a única coisa real foi a capoeira”.
A sua morte, que inspirou comoção de toda a comunidade da capoeira, é simbólica:
um dos maiores mestres da história da capoeira, senão o maior, morreu extremamente pobre,
passando por grandes dificuldades.
Antes de morrer, em 1981, ele vivia de uma pequena pensão e com a ajuda de sua
última esposa, a Dona Romélia, que vendia acarajés. Ela conta, com muita dor na voz:
“Quando ele morreu, mandaram um caixão de indigente! De indigente! Eu devolvi, cheguei
na decorativa, tomei um caixão. Que ele não merecia aquele caixão. E sentei no tabuleiro,
paguei todo! Graças a Deus vendi acarajé…” (Para o documentário Pastinha!: rei da
capoeira).
Mas, em verdade, como demonstrado no começo deste capítulo, Vicente Ferreira
Pastinha, aquele que deu sua vida à capoeira, não morreu. Ele está vivo na memória dos
angoleiros.
Toda Bahia chorou
Toda Bahia chorou
No dia em que a capoeira
de angola
Perdeu seu protetor
Mestre Pastinha foi embora
Oxalá quem o levou
Lá pras terras de aruanda
Mas ninguém se conformou

Chorou general, menino
Chorou mocinha, doutor
Preta velha, feiticeira
Ogãs e Babalaô
Berimbau tocou Iúna
Um toque triste de morte
E a capoeira foi jogada
Ao som da triste canção
[...]

ê, vai lá menino
Mostra o que o mestre
ensinou
Mostra que arrancaram a
planta
Mas a semente brotou
E se for bem cultivada
Dará bom fruto e bela flor
(Disponível
em:<http://educarcapoeira95.blogspot.
com/2013/08/mestre-pastinha.html>.
Acesso em 26/10/2020.)
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Hoje: …existe uma mulher, mestra de capoeira, em Minas Gerais, em
Belo Horizonte, no Brasil44

Para entendermos a prática da Capoeira Angola na atualidade, nos valeremos
principalmente dos depoimentos prestados pela querida Mestra Alcione em entrevista feita
para o presente trabalho. Utilizaremos muito do recurso da citação neste capítulo, na intenção
de dar “voz” à mestra, uma pessoa que vivencia em seu cotidiano a capoeira e que dedicou e
ainda dedica boa parte de sua vida à essa prática.
As citações de sua fala são transcritas por nós e, portanto, articuladas em parágrafos e
pontuação textual. A riqueza da oralidade, tão cara à própria capoeira, está representada
nessas transcrições. Tentamos preservar ao máximo o jeito de falar da entrevistada,
transpondo para uma linguagem textual.
Feitas essas considerações, mergulhemos nas questões atuais da prática da capoeira
pela perspectiva de Mestra Alcione. Considerando também os seus relatos de sua trajetória
pessoal como importante parte disso.
Conta sobre o seu primeiro contato, em 1992, aos 17 anos, com a capoeira, e o
impacto inicial da diferença entre o ensino dela e o seu ambiente com o ensino normativo da
escola tradicional:
De repente, na escola normal, você tem que ter um número certo de pontos pra
passar de ano, se não você não tem qualidades, não é qualificado e tal. E dentro da
escola da cultura popular, isso não tem um número exato de pontos. Eu fui
começando a entender isso dentro da cultura popular, que é o tempo, a dedicação, o
que que você vai desenvolver em outras coisas que talvez não sejam as matérias da
escola, elas ajudam mas dentro da cultura popular é diferente. Você vai aprender
muito mais sobre o Brasil, sobre a sua cultura do que na escola, sabe? Muita coisa na
prática, porque na escola você vê muita teoria, muita teoria de muita coisa, mas
quando você vive a cultura, qualquer que seja, porque tem mil manifestações na
cultura popular no Brasil. Então, quando você tá dentro de uma dessas
manifestações você começa a ver um outro Brasil. Tanto na parte da culinária, da
roupa, do se vestir, do cabelo, de tudo. Tem uma infinidade de coisas que a gente
começa a aprender. Eu fui me envolvendo muito e fui me identificando muito
porque nesse lugar eu era aceita do jeito que eu era e eu conheci várias pessoas que
eram muito diferentes das pessoas que eu convivia na escola, ou dentro da minha
família, entendeu? Eu achava mais natural, eu comecei a ver que era mais natural
esse jeito de viver. Através da música, dos encontros coletivos, da roda, aquela
forma de educação pra mim ficou muito forte, eu comecei a me identificar bastante.
Eu tinha tempo, eu era jovem, então tava com energia, queria treinar, queria
aprender.
44

Trecho da fala de Mestra Alcione.

25

Sobre a questão da mulher na capoeira, a partir de sua experiência, Alcione
compartilha:
Tinha sempre essa coisa de mulheres e homens treinando, tava todo mundo junto
ali fazendo a capoeira, mas não tinha uma referência de mulheres, entende? Sempre
eu treinei com homens, nossos professores na capoeira sempre foram homens. Na
época que eu comecei a fazer capoeira não tinha uma mestra de capoeira, mulher.
Isso foi a minha vida inteira. Anos e anos dentro de Belo Horizonte não teve uma
mulher que tivesse ali como referência, ensinando capoeira. Porque realmente dentro
dessa linhagem, da trajetória da capoeira, as mulheres tavam mais num lugar de
organização do espaço, de manutenção do espaço, de administração no sentido de
fazer as questões mais burocráticas acontecerem e deixar tudo pronto pro mestre só
atuar, só chegar ali pra dar aula e tal. Eu vivi isso muito tempo, entende? Aprendi
bastante sobre isso também. Na minha cabeça eu não entendia que eu poderia ser
uma mestra de capoeira um dia. Não tinha isso como objetivo na minha vida de
capoeira, não treinei pra isso. Foi uma consequência. Porque realmente sem uma
referência feminina, as mulheres não tem isso forte dentro. Muitos homens entram
pra capoeira, eles sabem que eles querem dar aula de capoeira, que eles querem se
tornar um professor de capoeira, porque é incentivado, ele tem o incentivo e tem a
quem se espelhar. Um homem vai se espelhar em outro homem, e isso tem mais
harmonia. A mulher vai tá num lugar que ela vai tá ali participando mas ela não
pode porque não tem alguém ali na frente que fale que ela pode também. Mesmo
que ela treine, se desenvolva e tal, é um pouco diferente na hora de chegar numa
formação. A mulher tá ali treinando, ela pode ser boa, pode evoluir musicalmente
mais do que o homem, por exemplo, ou no canto, ela pode desenvolver o canto tão
bonito que pode ser até melhor, e também no movimento. Às vezes no movimento
que a mulher faz dentro da capoeira pode ser um movimento que seja, como a gente
fala aqui, efetivo, que funcione também. Só que quando isso acontece é um pouco
diferente. Aí a mulher começa a ser um pouco mais cobrada nesse lugar. Porque
opa, como ela consegue fazer isso que é um coisa que geralmente só os homens
fazem, só os homens faziam. Se você tá tocando, se você tá jogando, se você tá
cantando, isso começa a virar um pouco um desafio. É um desafio porque a relação
dentro da capoeira existe também, a relação entre o homem e a mulher, entre homem
com homem, mulher com mulher. E assim foi. Foi um processo. [...]
Isso é difícil porque você vê várias mulheres que passaram pela capoeira e que não
continuaram. A história delas não é contada, ninguém conta a história dessas
mulheres. Você pode buscar uma informação aqui, uma informação ali, mas não foi
bem elas que contaram. Isso é um pouco diferente, faz diferença quando você pode
realmente falar da sua própria história ou quando alguém conta a sua história
narrando sua história e falando coisas que às vezes não foram verdade.

Essa questão do protagonismo das mulheres na capoeira é muito atual e de
extrema importância. O processo de abertura da capoeira à mulher como referência nos
mostra que, apesar de um processo lento, como a própria Mestra comenta na entrevista,
a tradição está sujeita às mudanças. A tradição da capoeira é uma “tradição da
invenção” (Viveiros de Castro, citado por ABIB, 2004:115). Agora, nos contando mais
sob uma perspectiva histórica, Alcione ainda comenta sobre a mulher angoleira:
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A presença da mulher na capoeira sempre existiu, ela nunca deixou de existir. A
mulher gerou o homem. Os homens praticavam capoeira, mas tinha a mãe deles ali
sempre, conduzindo de alguma forma, sabendo que eles tavam na capoeira,
ajudando, ou não ajudando também. E depois as companheiras, as mulheres, as
esposas e os filhos... Eu acho que isso tava sempre ali presente, mas agora tem um
outro momento dessa questão da mulher na capoeira no todo, na forma mais geral.
Ensinando a tocar, ensinando a cantar, ensinando a história da capoeira… [...] A
mulher na capoeira angola tem mais ou menos 20 anos que ela tá mais a frente,
digamos, dos trabalhos.

Ela nos conta sobre o cotidiano de dar aula de capoeira e os interessantes aspectos de
como possibilitar uma prática orgânica:
Tem todo um ritual pra dar aula de capoeira. Você chega no espaço, tá tudo limpo,
tudo organizado, mas alguém fez isso pra você chegar ali e treinar. Depois que você
vai embora também alguém ficou ali pra organizar. Geralmente são essas pessoas
que tão interessadas, que tão querendo participar, que tão querendo colaborar, que
entenderam que o mestre tá ali naquele momento mas ele viveu isso tudo. Ele foi
jovem, ele se desenvolveu, ele passou por todas as etapas e chegou a ser mestre e ter
pessoas pra ajudar. Mas isso tem toda uma fase, são etapas. Quando vêm pessoas pra
treinar capoeira, não é só o movimento, nem a música nem só o canto. Tem toda
essa cultura, essa tradição, o ritual. Isso é questão do fundamento de você limpar o
espaço antes de fazer qualquer atividade, você vai tá harmonizando, limpando a
energia pras pessoas que chegam.
Geralmente chegam pessoas de todos os lugares pra fazer aula de capoeira. Não é
que essas pessoas vêm limpas, que elas se limparam e se energizaram antes da aula,
não. Elas vão ali justamente pra se energizar. E às vezes elas chegam um pouco
atrapalhadas e a capoeira é desafiante, porque os movimentos são difíceis, você tem
que dialogar, a capoeira é um diálogo de corpo, é uma pergunta e resposta, ataque e
defesa, e isso mexe muito com o emocional das pessoas. Nessa hora você tem que tá
com o ambiente, pelo menos o ambiente externo, preparado pra receber aquela
energia, aquela força das pessoas. Pra trocar energia e pra quando elas vão embora,
elas vão embora bem, saudáveis, com vontade de aprender mais. [...]
Vai ficando mais difícil porque às vezes você até consegue fazer alguma coisa
individualmente mas quando você coloca isso numa sequência, a pessoa tem que
conseguir encaixar uma na outra. É uma energia ali que tem que fazer uma força. É
um organismo, um organismo que tem que ter uma harmonia porque se não ele
choca. Na prática você vê que realmente você vai encontrando esse diálogo dentro
da capoeira que é muito rico. Você vê que é o corpo falando, seu corpo falando
dentro de uma movimentação que é antiga, que é ancestral, que vem de uma história
de luta, de resistência. Parece fácil, mas não é. Aí depende, com uma pessoa vai dar
certo, com a outra não vai dar certo.

Cremos que essa questão das pessoas chegarem na aula com diferentes energias é
ainda mais acentuado no contexto urbano de Belo Horizonte. O modus operandi caótico que
impera na metrópole é um ambiente contrastante com o criado pela Mestra Alcione em seu
espaço. Que, com a prática da capoeira, tenta alcançar um diálogo entre as pessoas, mesmo
que isso seja cada vez mais difícil hoje, em tempos de tanto desencontro e falta de
comunicação.
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Alcione fala sobre o papel da mestria e sobre sua visão, a partir de sua vivência, do
que é ser mestra:
...dentro do ambiente da capoeira existe uma competição igual em todos os lugares,
na capoeira também existe. A referência do mestre, do professor ali na frente é
muito importante pra equilibrar essa competição entre os alunos, pra organizar as
coisas, colocarem as pessoas nos níveis, nos lugares que sejam equilibrados. A gente
vive um ecossistema, tá? Vamos pensar num ecossistema dentro da capoeira. Tem
gente de todo nível e isso às vezes pode dar um probleminha. Às vezes uma pessoa
muito nova já aprende muito rápido e uma pessoa que é muito antiga não aprendeu
uma coisa muito simples que essa pessoa nova já aprendeu e aí você tem que
equilibrar porque aquela pessoa mais velha tem muita vivência, muita experiência,
ela pode não ter facilidades físicas, motoras, mas ela tem uma vivência que é muito
importante. Então você tem que equilibrar isso, pra trazer isso pra pessoa mais nova
pra ela entender que não é só o momento de execução de uma facilidade que você
tem, que é legal, isso é importante. Uma habilidade que você tem de musicalidade,
do ritmo, ou então do próprio movimento da capoeira. Mas isso é pra vida inteira,
então se a pessoa que tá ali mais velha não desenvolveu algumas coisas, ela pelo
menos não desistiu, entendeu? Ela continua tentando até o dia que ela conseguir e
pode ser que ela não consiga nessa vida, mas ela não desistiu. A presença é muito
importante, o estar presente independente do nível. A capoeira é, todo dia, você
treiná as mesmas coisas, basicamente. [...]
É muito importante que quem tiver coordenando uma roda de capoeira tem que ter
experiência porque é um espaço que você tem que ter uma responsabilidade com
aquelas pessoas, você tem que observar tudo que tá acontecendo. Se em algum
momento aquele jogo foi violento, tá acontecendo alguma coisa que realmente
mostra que vai ter um perigo muito grande, nesse momento você tem que chegar ali
e fazer uma interferência, você parar aquilo ali e terminar aquele momento de uma
forma que não cresça, que aquela energia não cresça, não exceda. É muito isso,
quem tá na frente tem que ter uma observação maior, do todo, de quem tá chegando,
quem saiu, quem chegou, que que tá acontecendo, e tal… [...]
...eu tenho a noção da importância que é a referência que eu trago pra várias
mulheres agora, nesse momento. Como prática e como um espelho, porque agora
elas podem ter um espelho de uma pessoa que tá ali na frente que é uma mulher e
elas podem também tá atuando naquele espaço. Só que claro, tem todo um processo,
tem toda uma vivência. [...]
Desse tempo pra cá, há dois anos eu tô nesse momento de mestria. Eu me vejo como
uma educadora. [...] eu tenho um pouco claro pra mim que eu gosto mais desse lugar
de ser mais educadora, de multiplicar a cultura no sentido de ser uma multiplicadora
dessa arte.

A dinâmica do aprendizado na prática angoleira contrasta com modelos tradicionais e
normativos de ensino justamente por valorizar a presença e o desempenho não ser um fator
determinante. Atua uma lógica circular de socialização e aprendizagem mútua, onde
convivem pessoas de diferentes idades e vivências, formando um “ecossistema” cujo
equilíbrio é de responsabilidade da mestra ou do mestre.
As palavras da Mestra nos esclarecerão, a seguir, o procedimento habitual da roda de
Capoeira Angola, ou seja, a estrutura de seu ritual:
...primeiro o gunga começa a tocar, depois o médio começa a tocar, depois a viola
começa a tocar [gunga, médio e viola são berimbaus], depois entra os pandeiros, o
reco-reco, agogô e entra o atabaque. Entrou a musicalidade. A musicalidade firmou?
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Naquela base, naquela estrutura... Vai entrar uma chamada, que é uma chamada que
a gente faz: "Iê!"
A gente dá esse "Iê", que é um grito de guerra, uma manifestação da cultura que tem
esse "Iê". Antigamente usava até apito, tinha apito, que a galera apitava e aí cantava.
Deu o "Iê", teve esse comando do "Iê" aí entra a ladainha.
O mestre, a pessoa mais velha vai cantar uma ladainha. Geralmente nesse momento
da ladainha, com a chamada do berimbau, tem dois jogadores, duas jogadoras, no pé
do berimbau. Pé do berimbau é ficar agachado em frente à bateria da capoeira, em
frente aquela bateria dos berimbaus e da percussão. Aí canta a ladainha, cantou a
ladainha, terminou a ladainha. Vai ter uma outra parte dessa ladainha que chama
louvação, chama louvação ou chula.
Na hora dessa louvação é um momento que vai ter um troca, a ladainha não tem
troca entre quem tá cantando, o cantador, a cantadora e os alunos, as pessoas que tão
em volta da roda, a ladainha não tem isso.
A ladainha é um canto próprio que você vai contar uma história que pode ser uma
história antiga, duma referência dum mestre que já cantou aquela ladainha, existem
ladainhas tradicionais pra isso, ou alguma ladainha mais contemporânea, que algum
mestre compôs agora, ou você mesmo compôs a sua ladainha que você já é um
mestre. Você canta, você tem a liberdade ali pra cantar.
Depois vem a louvação e na hora da louvação você canta um verso e a roda da
capoeira vai reafirmar o que você tá falando. Então, você vai falar: "Iê, viva a
capoeira!" aí o coral que é essa comunidade que tá ali naquela roda vai reafirmar o
que você falou: "Iê, viva a capoeira, camará!" "Iê, viva meu mestre!" Aí o coro: "Iê,
viva meu mestre, camará", "Iê, viva todos os mestres!", "Iê, viva todos os mestres,
camará!" Isso. Depois desse momento que ele saudou, a louvação é o momento de
se fazer várias saudações. Você tá abrindo a roda, você quer aquelas energias, você
chama aquelas forças pra aquela roda. Aí depois que você fez a louvação você vai
pro corrido.
No corrido são os cantos curtos que vai ser pergunta e resposta, então vai ser aquela
troca da energia da roda, do canto da bateria, com a roda que tá acontecendo. Aí tem
vários corridos tradicionais que a gente canta. Eu posso cantar: "Eu pisei na folha
seca/vim fazer chuê chuá/chuê chuê chuê chuá" aí o coral: "Eu vim fazer chuê
chuá/chuê daqui, chuê de lá/eu vim fazê chuê chuá/na volta que o mundo deu, na
volta que o mundo dá/eu vim fazê chuê chuá" Aí é muito legal porque esse corrido,
por exemplo, tem várias formas que você vê em vários lugares as pessoas
respondendo o coro: "eu vim fazê chuê chuá" ou "eu vi fazê chuê chuá ou "ouvi fazê
chuê chuá". Varia, então são os detalhes que é muito legal. Isso também é uma
diversidade grande do mundo da capoeira...
Então, tem essa estrutura. Aí na hora do corrido o gunga chama os jogadores antes
daquilo ali, ele abençoa aquele momento, tem todo o ritual, aí os jogadores vão jogar
a capoeira, com esses corridos. As músicas tão acontecendo, o jogo vai acontecendo.

Assim, podemos dividir o ritual da capoeira em três tipos de cantos/momentos:

Ladainha
Canto solo de caráter narrativo; com acompanhamento da bateria; jogadores sem
jogar, no pé do berimbau.
Louvação
Canto responsorial em que se fazem inúmeras e curtas saudações, exaltações; com
acompanhamento da bateria; jogadores sem jogar, no pé do berimbau.
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Corridos
Cantos responsoriais mais longos que as louvações; com acompanhamento da bateria;
jogadores jogam, entram outras duplas; dinamismo; movimento e constante diálogo
entre o jogo em si, feito pela dupla, e a roda, o coletivo/comunidade. São cantados até
a finalização da roda.

Podemos notar, a partir de seus relatos, que Mestra Alcione conquistou um espaço na
capoeira. Ela conta que teve inúmeras dificuldades em sua trajetória, que passou por fases
difíceis,

tendo que

confrontar o machismo enraizado também na capoeira. Mas ela

firmemente diz: “Eu continuei, eu persisti, eu mantive”. Hoje ela se destaca como referência
para as mulheres na capoeira, sendo uma das poucas mestras de Capoeira Angola no Brasil da
atualidade. A primeira de Minas Gerais. Mas além desse espaço, Alcione conquistou um lugar
físico, o Espaço Sociocultural da Floresta. Nele, rodeada de paredes, que resistem, ela pode se
manifestar verdadeiramente, em um diálogo com a tradição da capoeira.
… esse momento do espaço vem também pra que eu consiga ter um pouco mais de
autonomia. Agora esse momento pra mim simboliza um pouco isso. É realmente eu
estar podendo ter autonomia pra fazer as coisas que eu acredito também. A partir de
tudo que já eu aprendi dos meus mestres mas também com tudo que eu aprendi na
minha vida. Isso tudo eu preciso de um momento meu pra conseguir concretizar isso
ou materializar isso. Isso é muito simbólico porque às vezes é um detalhe, mas que é
um detalhe que é importante pro todo, pra comunidade. Se tem uma foto, por
exemplo, num espaço de capoeira, uma foto duma pessoa “x” e não tem uma foto
num outro espaço, isso é muito rico, é a diversidade da capoeira. [...]
Lá no espaço a gente tem uma cozinha, eu montei uma cozinha lá no espaço. Tem
esse momento que a gente colocou o nome de "cozinha ânimas"- ânimas é alma em
italiano - que a alma, que a comida também você tá alimentando não só o físico, mas
também o seu espírito. É um todo, tudo que cê faz não é só pruma coisa. Se você
treina capoeira e gosta só da parte física ela também tá te ajudando com a parte
espiritual. Isso tudo é um complemento. Tem isso, eu trabalho também com comida
hoje em dia. Eu cozinho, eu sirvo comida pras pessoas.

O fato dela ter criado uma cozinha em seu espaço cultural - já dizia Pastinha:
“Capoeira é tudo que a boca come e tudo que o corpo dá” - nos mostra o quão integral é a
capoeira na vida da Mestra. Pois:
...nessa questão política, do poder, do dinheiro e da destruição que a gente vê aí
com a nossa natureza. A capoeira nesse lugar a gente é super voltado pra natureza.
Os movimentos da capoeira são todos referências aos animais, às árvores. A gente tá
sempre em contato com isso. A gente acaba virando preservadores mesmo, tanto da
cultura, quanto da natureza, do mundo, dessa proteção com o todo. Pra gente tá
existindo isso tudo tem que tá junto. A vida é um conjunto de coisas. A natureza é
muito importante pra gente fazer capoeira. [...]
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É uma terapia a capoeira, ela acaba se tornando uma grande terapia também. [...]
Através da capoeira eu introduzi essa questão de não comer carne, de não matar os
animais. Enfim, é uma filosofia muito bonita essa visão do vegetarianismo. Tem
isso, através da capoeira eu me tornei vegetariana, não como carne há muitos anos.
Eu busco tá sempre mantendo essa questão bem atenta, da alimentação com a parte
física, do treinamento e tal, como é que eu me sinto melhor, meu bem estar. Eu me
preocupo com isso. [...]
O espaço é um espaço que é voltado pra saúde, então tem a galera da capoeira que é
terapeuta, que atende lá, que faz acupuntura, massagem. Tem um espaçozinho
dentro do espaço. [...] E nessa salinha tem atendimento lá, de medicina chinesa,
medicina alternativa, quiropraxia também.

Ou seja, a capoeira não se encerra em si mesma, pelo contrário. Ela abre caminhos
para outras vivências e maneiras de ser. Ela conjuga o cuidar da saúde física e mental com o
brincar, jogar, dançar, lutar. A capoeira do dia a dia desafia os integrantes do grupo a se
entenderem, a se verem verdadeiramente e dialogarem.
Vimos, por meio da referência de Mestra Alcione, algumas das características e
impasses da Capoeira Angola na atualidade. Alguns dos conflitos relatados por ela ainda
serão transcritos por nós, no devido capítulo. A presença da Mestra e de tudo que ela
representa também se delineou como rica e viva fonte de saber. Somos gratos à Mestra pela
generosidade em partilhar e transmitir conhecimentos e vivências.

“Naquela hora ali da roda você consegue colocar um certo equilíbrio pra ser uma roda que tenha
uma celebração mesmo, um momento que você vai chegar bem, que você vai viver muitas
dificuldades, claro, vai ser desafiante tá naquele momento ali de muita troca de energia de pessoas,
mas que vai terminar bem. Que numa próxima roda, se você não tocou, na outra você vai tocar; se
você não conseguiu cantar numa roda, na outra você vai cantar. E tá tudo bem. Não é que você tem
que cantar em todas as rodas ou jogar em todas as rodas. Isso vai num processo, esse que é o
processo da prática da capoeira.”
Mestra Alcione
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Congado Mineiro, a fé como princípio de resistência
Ora dono de ingoma
Com licença auê
Ora dono de ingoma
Com licença auê
[...]

Ê ô filho de candombe,
Candombeiro é
Ô filho de candombe,
Candombeiro é
[...]

Eu lhe peço a sua benção
Pra meu reino poder abrir
Ê ingoma de vovô ê
Ê ingoma de Angola auê...
(LUCAS; LUZ , 2006:44-45)

Em nossa incursão pela manifestação afro-brasileira Congado abordaremos mais sobre
as características de seu ritual e da celebração de Nossa Senhora do Rosário do que uma
perspectiva histórica. Isso porque a prática do Congado não tem uma estrutura fixa seguida
nacionalmente, pelo contrário, em cada lugar ela tem características regionais e particulares.
Situação que se verifica na prática da Capoeira Angola, com grupos e comunidades angoleiras
com características próprias, mas em menor dimensão.
Aqui falaremos sobre o Congado praticado em Minas Gerais, uma das mais
importantes manifestações culturais afro-brasileiras do estado (LUCAS, 2000); nos apoiando
principalmente em publicações da etnomusicóloga e professora Glaura Lucas, que referenciou
sua pesquisa sobretudo na Comunidade dos Arturos - em Contagem - e na Irmandade de
Nossa Senhora do Rosário do Jatobá, ambas da região metropolitana de Belo Horizonte.

Origens de uma celebração

O Congado, termo abrangente usado em Belo Horizonte para designar diferentes
manifestações culturais ligadas à festa de Nossa Senhora do Rosário (das quais falaremos a
seguir), é uma prática de origens antigas, que remontam o início do período colonial, com a
vinda dos negros africanos do tronco cultural bantu na condição de escravizados (LUCAS,
2000 e 2011).
Ele nasce como necessidade de expressão da fé dos escravos, ainda preenchidos com a
religiosidade legada pela Mãe África, mas inseridos num cenário onde a doutrina católica lhes
era imposta pelos colonizadores e escravocratas. A partir da apropriação da fé católica pelos
negros escravos e alforriados, através da devoção de alguns santos em particular - Nossa
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Senhora do Rosário principalmente, mas também São Benedito, Santa efigênia e São Elesbão,
e a entidade do Espírito Santo -, se criam Irmandades do Rosário (LUCAS, 2000). Essas
Irmandades, compostas predominantemente por afrodescendentes, proporcionam um lugar de
socialização entre os negros, de coletividade, e de mobilização popular na organização de
festas em louvor a santos. Dentre as celebrações, se destaca a de Nossa Senhora do Rosário.
Nessas festas, as Irmandades não apenas louvavam as divindades católicas apropriadas
por eles, como honravam a memória e a presença espiritual de seus ancestrais (LUCAS,
2014).
As primeiras Irmandades do Rosário foram fundadas no Nordeste - a sua trajetória
geográfica está ligada à própria história da ocupação territorial do Brasil pelos colonos -,
tendo deixado como indícios históricos as próprias igrejas construídas por elas. A primeira
igreja construída por essas Irmandades foi a Igreja de Nossa Senhora dos Homens Pretos, em
Olinda, Pernambuco, datando meados do século XVI (IRMANDADE, 2020). Essas igrejas
eram frequentadas exclusivamente por negros, durante o regime escravista. De Pernambuco,
as Irmandades dos Homens Pretos vão aparecendo mais ao sul ao longo dos anos, com
Irmandades sendo criadas na Bahia e em seguida no Sudeste: São Paulo, Rio e Minas
(ibidem). Hoje ainda existem Irmandades do Rosário, como uma em Contagem, composta
principalmente pela Comunidade dos Arturos.
Levando em consideração as características das Irmandades, tal como foram
concebidas no tempo do cativeiro, o Reinado à Nossa Senhora se constrói como um ritual, em
muitos aspectos, fechado. Este “fechamento”, estratégia de proteção e sobrevivência, dos
congadeiros pode ser lindamente metaforizado pelo símbolo do rosário. O rosário é um objeto
típico da tradição católica, mas que no Brasil colonial ganha especial sentido para os negros
escravizados. Suas contas eram feitas de sementes de um capim, denominadas “lágrimas de
Nossa Senhora”. Para os congadeiros:
...esse objeto composto por contas unidas e ordenadas, fechadas em círculo, surge
como uma metáfora importante de tempo e espaço, além de um modelo que
determina e explica certas regras rituais [do Congado]. Primeiramente, o rosário une
os fiéis numa corrente de pertencimento a um modo de ser, de pensar e agir neste
mundo. Os congadeiros se referem a ele como o símbolo de sua união e força. A
partir daí, o rosário pode representar a disposição dos congadeiros [...] durante os
cortejos, podendo se referir ao universo congadeiro como um todo, ou à
comunidade, ou à família, conforme expressam frases [dos congadeiros] do tipo: ‘eu
nasci dentro do rosário’. [...] Em relação à festa, estar dentro do rosário significa
estar no espaço-tempo sagrado, cumprindo a sequência de obrigações rituais.
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A forma fechada do rosário é então utilizada para indicar as fronteiras que delimitam
o interno e o externo de várias situações espaciais e temporais.45

Chico Rei é uma figura lendária, que pertence ao imaginário do congadeiro e à história
de Minas Gerais. A história oral conta que o rei africano Galanga é escravizado e levado à
cidade de Ouro Preto no século XVIII, centro comercial do Ciclo do Ouro nesse período do
Brasil colonial. Galanga, agora com o nome de Chico Rei, promete a si mesmo comprar sua
liberdade e a de outros escravos. Após anos de economia, escondendo pepitas de ouro, ele não
só compra a sua alforria, como a de diversos negros escravizados, de diferentes etnias. Chico
compra uma mina de ouro e trabalha para conseguir libertar mais escravos. Chico teria criado
a primeira Irmandade do Rosário de negros libertos em Vila Rica (atual Ouro Preto) (CHICO,
2020). Algumas fontes dizem que Chico Rei teria originado o Reinado - o grupo componente
de alguns Congados, feito por uma corte real festeira (ibid.). Outras alegam que o Rei Congo,
representado pelos Congados, faria referência a Chico Rei.
Assim, vimos um pouco das origens históricas do Congado. Para entendermos
importantes aspectos da tradição congadeira praticada em Minas, assim como a estrutura
ritual do cortejo de Congado em si, no próximo capítulo trataremos sobre a história que
fundamenta a festa de Nossa Senhora do Rosário.

“A festa começa quando você começa a sonhar, quando os tambores começam a dar sinal”.
Geraldo Arthur Camilo

45

LUCAS; LUZ, 2006.
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Quando Nossa Senhora do Rosário resplandeceu no mar

É com muito respeito que nós trazemos essa história aqui. Nela creem os congadeiros
e a partir dela o ritual do Congado se preenche de sentidos e envolve centenas de pessoas
anualmente para celebrar Nossa Senhora do Rosário.
Para contar essa história, utilizaremos de dois depoimentos colhidos para pesquisas de
Glaura Lucas, um coordenado por ela (juntamente com José Bonifácio da Luz, organizado
pela Comunidade Negra dos Arturos) e o outro de sua autoria: o primeiro provém de uma
gravação feita por Leonardo Pires Rosse em 25 de julho de 2006, na Comunidade dos
Arturos, da fala de Antônio Maria da Silva, naquela época Capitão Regente da comunidade.
Essa gravação integrou o CD-livro Cantando e Reinando com os Arturos. O segundo provém
da transcrição formatada feita por Glaura para um artigo de 2011 (conforme a bibliografia
deste trabalho, LUCAS, 2011) da fala de João Lopes, Capitão-Mor da Irmandade de Nossa
Senhora do Rosário do Jatobá, em entrevista realizada em 14 de agosto de 2000, concedida a
ela.
Transcreverei as duas versões do mito fundador do Congado referenciadas acima por
conta de suas ricas diferenças e particularidades. A contação de histórias e a transmissão oral,
como vimos anteriormente, é um importante legado africano à cultura popular brasileira. É
fascinante como essa história foi passada de geração em geração em diferentes comunidades,
como ela vive na memória coletiva delas e o encanto que ela invoca nos narradores, a cada
vez que a contam.
Antônio Maria da Silva, dos Arturos, narra:
Nossa Senhora do Rosário, quando ela apareceu na beira do mar, foi uma negra
que trabalhava na fazenda de escravos, foi que ela apareceu com essa negra, do
outro lado do mar. A negra voltou pra casa e disse ao senhor: “Senhor, não
consegui apanhar água porque eu vi um resplendor do outro lado lá e eu me senti
mal com aquilo, fiquei com medo e vim”. O senhor falou com ela: “Se for mentira
sua, amanhã eu vou mandar os carrasco lá com ocê e ocê vai vê. Vou te cortar ocê
no côro e depois ponho ocê na roda d’água.” Aí então ela ficou muito triste com
aquilo e ele mandou mesmo os carrasco com ela de madrugada, às quatro hora da
madrugada. Quando chegou lá, eles viu o resplendor e voltou. Chegou e falou pro
senhor que era verdade.
Nesse momento eles já tiraram os nêgo. Os nêgo num podia mais ir lá na beira do
mar, que eles viram que era uma santa que tava lá. Chamaram banda de música,
chamaram só gente branco para ir lá fazer uma festa: banda de música, o padre
pra tirar a santa do mar, pra ver se ela saía. Eles pelejaram , pelejaram, não
conseguiu a sair. Nesse instante que eles tavam pelejando, os nêgo saía da fazenda
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três quilômetro para a tipóia deles, e começou a fazer seus instrumentos, que foi o
tambor, foi as caixa. Começaram a fazer seus intrumento tudo. De tarde eles subia
lá pra fazenda e saía da fazenda, três quilômetros fora da fazenda, para que o
senhor não escutasse o barulho deles lá fazendo os instrumentos. Como eles
pelejaram,… Os branco falou; agora…, largou a Nossa Senhora pum lado porque
eles via que ela num saía. Aí, um dos nêgo, coitado, chegou lá e pediu o senhor: “Ô
senhor, será que com ocês ela num quis sair, será que o senhor deixa nós ir lá, ver
se ela sai com nós?” A resposta que ele teve foi: “Ah, cambada de preguiçoso! Cês
ta é com preguiça” Se ela não saiu com nós, com isso, essa catinga de nêgo, é que
ela vai sair?” Ele deu as costas por resposta e foi saindo devagarzinho. Aí o senhor
pegou e chamou ele e falou:”Oh, então vai lá, vamo vê se ela sai com ocês, vamo
vê?”
Aí eles foram chamar. Chegou lá, juntaram o Candombe, o Moçambique e o Congo,
e desceram e vieram pra beira do mar. Chegaram. O Congo chegou na frente,
dançava e fazia aquela meia lua chamando o Moçambique que ela tava
caminhando, falando com o Moçambique que ela tava caminhando. O Congo foi
ficando aflito, ficando aflito… E o Moçambique num podia andar depressa, porque
estava os preto velho com os tambor, não aguentavam caminhar com os pé tudo
cheio de bicho, não tinha como caminhar, e os tambor sem jeito, não tinha corda
pra segurar nem nada.
Aí, quando chegaram na beira do mar, os três, que foi o Congo, o Moçambique e o
Candombe; aí quando chegaram, a Nossa Senhora já tava pertinho, quase do lado
de fora. Aí que ela rancô de lá e pulô. Mas não chegou, assim, pegou os bastãos que
a gente, os capitão, tava usando, eles fizeram uma parede com os bastão e
levantaram ela e sentou ela no tambor que chama Santana. Daí os tambor já num
bateu mais. O Moçambique é que veio conduzindo a Nossa Senhora em cima do
Santana. Aí apareceu tudo quanto é santo, para que nada atingisse aquela coroa
que Nossa Senhora usava na cabeça.
Quem viesse de longe num sabia de tanta coroa que tava ao redor. Aí veio. Aí,
quando chegou na igreja dos branco eles tomaram a santa. Tomaram ela, levaram
lá pra dentro e mandou os nêgo sumir outra vez porque eles num precisava dos
nêgo. Mas só que ela fugiu. Ela fugiu e foi embora na madrugada. Quando foi no
outro dia eles chegou lá caçando a santa, que deixou ela muito bem trancada, muito
bem arrumada. Saiu, aí viu o rastinho dela, que ela tinha voltado pro mar. Foi atrás
do negro outra vez, chamar os nêgo para que os nêgo isse lá na beira do mar vê se
tirava a santa. Aí então os nêgo foi , arrumou os seus tambor, arrumou suas caixa e
tudo. Aí foi lá, formaram, foi, e bateram e ela tornou a sair com os nêgo. Aí os nêgo
já não parou na igreja dos branco. Cortou pro mato afora, pos trio e foi lá pra
tipóia. Na tipóia deles é que eles deixou a santa lá, sem… sem trancar, sem nada. Aí
Nossa Senhora lá com eles ficou. Ficou a noite toda.
Então, de manhã, eles assustou, que o senhor tava esperando de dá neles um coro
porque sabia que eles tava suado, que eles tava dançando. “Ah, eu vou mostrar
eles. Amanhã nós vamo tudo.” E prepararam. Mas só quando eles chegou lá, que
eles viram a santa, eles assustaram. Assustaram e vieram pros seus cavalo e
correram. Vieram embora. E falando: “Ela tá lá, ela amanheceu lá com eles, ela
amanheceu lá com eles.”
Nisso os nêgo assustou né, quando eles viu os cavalo e os piraí, eles assustaram e
levantaram. Mas, os branco já lá ia correndo, lá ia correndo. Aí eles levantaram
afobado e a Nossa Senhora tava lá, olhando eles. E eles chegou e falou. Perguntou
a Nossa Senhora o quê que eles ia dá ela a troco dela ter ficado lá e eles num ter
apanhado. Ela respondeu pra eles: “Não, é só ocês falar assim: Benção!” E
ensinou eles: “Cês só tomam ‘a benção mamãe’. E ocês num tem que pagá nada.”
Aí foi ela cuns nêgo. A história é essa. (LUCAS; LUZ, 2006:40-42)
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Esse mito explica

a extrema devoção que as comunidades congadeiras e as

Irmandades do Rosário têm por Nossa Senhora. A menção das guardas do Moçambique e do
Congo e sua dinâmica nos será valiosa para entendermos mais a frente esses grupos. Vemos
no final da história que a santa se torna uma figura materna, acolhedora, protetora, e íntima
dos negros escravizados. Há trechos de especial simbolismo: o fato da santa sair do mar e
ficar em cima do tambor Santana; o roubo da santa pelos brancos e sua consecutiva fuga; a
dualidade dos brancos trancarem-na muito bem em sua igreja, e dos pretos deixarem-na solta
na “tipóia”; o fato dela ter amanhecido com os escravos e a reação de espanto e respectiva
fuga dos brancos ao verem Nossa Senhora. São muitas as imagens poéticas/significantes que
podemos encontrar nessa história de milagre e encanto.
Agora, a versão do Capitão João Lopes, da Irmandade do Jatobá:
Conforme eu aprendi a história contada pelos antigo, eles dizia que Nossa Senhora
apareceu no mar. Um menino que vivia na senzala viu aquela mulher bonita, voltou,
chegou e contou pro pai dele que tinha visto uma mulher bonita na pedra lá no mar,
que ela tinha uma luz na cabeça. Então ele levou o pai dele, foi, chegou lá, o nego
viu a mulher bonita sentada na pedra. Nesse meio de tempo a notícia correu, então,
eles já arrumaram uma caravana de gente branca, e foi lá e tirou Nossa Senhora,
colocou ela dentro de uma igreja. Colocou assim hoje, quando foi amanhã, ela tava
lá sentada na pedra, a mesma coisa. E todo mundo tava indo visitar, aí os negos
também pediu licença seus sinhô pra eles ir cantar pra ela. Aí o senhor deu eles
licença.
Então os nego foram pro mato e achou aqueles pau caído, ocado, e fizeram os três
tambor: o Santana, Santaninha e Chama e a puíta. Nem couro eles colocaram,
colocaram folha de inhame africano na boca daqueles instrumento. E foram pra lá
pra cantar. Chegou lá, cantaram, quando eles abaixou a cabeça e começou a tocar
o candombe, e cantando pra Nossa Senhora do Rosário, quando eles levantou, ela
tava no meio deles. O senhor deles pegou, levou ela pa fazenda, fez um quarto
separado e colocou ela lá, e proibiu os nego de ir lá pra ver a santa. Colocaram
eles dentro da senzala outra vez.
Quando foi no outro dia, ela num tava lá mais. Aí, ele ficou brabo com os nego,
falou que foi eles que roubaram a santa. Eles disse:
– “Como, senhor, que nós ia roubar a santa de vosmecê, porque nós tá até trancado
aqui, e nós num tem chave?”
– “Ah, a santa sumiu de lá, e foi ocês que roubaram, e ocês vai ter que dá conta
dela, senão eu vou botar ocês na roda do chicote, e depois na roda da navalha, e
consumo com vocês.”
O menino escutou a conversa e foi lá. Chegou lá, a santa tá no mesmo lugar. Aí os
nego já pediu o senhor preles ir lá outra vez cantar pra santa. Tinha muito branco,
muita gente tava lá. Eles começou a cantar outra vez, Nossa Senhora apareceu no
meio deles. Aí começou a revolta dos branco falando que aquilo foi feitiçaria que os
nego fizeram pra tirar a santa do mar. Então mandou bater nos nego. E começaram
a bater, os nego tá cantando, e dançando e tocando, eles batia e eles num sentia dor
nenhuma. Batia num negro, um branco gritava lá, batia noutro, o outro recebia o
couro. Então foi aquela maior confusão. Foi, um senhor deitou o tambor grande até
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que a contenda terminasse, e disse eles que Nossa Senhora do Rosário pegou e
sentou no tambor Santana. Então, dali ele já pegou a santa, e num levou ela mais
pra fazenda, colocou ela na casinha de sapé que eles tinha construído, e ali ela
viveu.
Aí os nego, por esse intermédio desse evento realizado, eles começaram a fazê a
festa deles, interna, dentro da senzala, sem que o senhor percebesse o que eles tava
fazendo, cantando no ritual deles, em outra língua, eles não entendia, festejando
Nossa Senhora do Rosário.
Eu acho que os nego iniciaram a festa de Nossa Senhora do Rosário, implorando a
ela para que eles se tornassem gente livre um dia aqui na terra de Santa Cruz.
Então, por isso que toda pessoa preta e pobre são os mais devotos de Nossa
Senhora do Rosário. Porque a gente faz coisa impossível dentro do Reinado.
E desses negos que foram cantar pra Nossa Senhora, eles era seis, e mais uma
mulher. Cada um tem um nome, agora só o nome que eu num falo. Só isso que eu
aprendi, que eles me pediram segredo, que só se fosse na última hora da minha
morte que eu passasse o nome dessas pessoa pra outro reinadeiro. O nome deles
pra mim significava muito porque, em momentos que eu me sentisse oprimido, que
eu tivesse sem recurso, era só falar o nome dessas pessoa, que talvez na minha
cabeça envinha o dom do Espírito Santo, e eu sabia a reposta de tudo, conforme sei.
Então, o Reinado de Nossa Senhora, que primeiro foi no céu, o segundo, a origem
dele foi dentro da senzala, feito pelos preto e pelas preta. Então eles fazia a festa de
Senhora do Rosário, fazia só o candombe. Não tinha a guarda de Congo, não tinha
Moçambique, não tinha Catopê, eles fazia com o Candombe. Depois que surgiu as
primeira irmandade, eles resolveram fazer a festa nas imídia das irmandade. E
desse pessoal que foi na beira do mar tocar esses candombe, tinha de diversas
origens da África, tinha do Congo, Moçambique, da Costa, tinha Jêje, tinha Nagô,
tinha o Benguela, Queto. De todas essas origens, o único povo que adaptou fazer o
grupo bater quase idêntico o candombe foi o povo do Moçambique. Então juntou
todas as sete gerações para poder fazer a festa, e ficou assim determinado: que o
Moçambique representava o Candombe, e era dono da coroa. Depois que fizeram
guarda de Congo, pra suas manifestações também. Agora quando podia bater o
Candombe, o dono de tudo era o Candombe, e até hoje é o Candombe. Então, assim
foi a história de Senhora do Rosário. ( LUCAS, 2011:2)

Atentemos para os elementos do relato de Sr. José Lopes que não estavam presentes
na contação de Antônio Maria, e vice-versa. Essas diferenças ricas dizem respeito ao
imaginário coletivo de diferentes comunidades congadeiras. Ao mesmo tempo, é a mesma
história.
Essa imagem é extremamente forte:
Aí começou a revolta dos branco falando que aquilo foi feitiçaria que os nego
fizeram pra tirar a santa do mar. Então mandou bater nos nego. E começaram a
bater, os nego tá cantando, e dançando e tocando, eles batia e eles num sentia dor
nenhuma. Batia num negro, um branco gritava lá, batia noutro, o outro recebia o
couro”.

Os escravos fazem seus próprios instrumentos, e, com eles, tocam, cantam e dançam
para Nossa Senhora. Como que por feitiço, no relato de José, eles ficam protegidos do açoite
dos brancos, que passam a sentir a mesma dor infringida por eles (historicamente) aos negros.
Nossa Senhora intercede pelos escravos, se posicionando em cima do tambor. A divindade
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religiosa advinda da cultura européia e trazida pelos portugueses - católicos ferrenhos intercede pelos escravos tocadores e cantadores, vítimas da violência brutal e da
desumanização imposta pelos colonos.
Interessante que as duas versões apresentam diferentes pessoas que teriam visto
primeiro Nossa Senhora no mar: uma negra que ia pegar água para a fazenda de seu senhor
branco à beira do mar e um menino que viu uma mulher bonita no mar, da senzala. Uma
mulher e uma criança.
Por fim, gostaríamos de comentar sobre a fala do Sr. José Lopes a respeito dos nomes
dos primeiros congadeiros. José segreda o nome dos seis homens e uma mulher, pois ele (o
nome) profundamente significa a mensagem de força e resistência que essas pessoas,
encantados e celebrando Nossa Senhora contra as ordens do ignóbil senhor de escravos,
representaram e representam para os congadeiros de hoje. E assim, o Congado é
essencialmente a reencenação dessa história, que todo ano louva Nossa Senhora, mas por trás
dela todos os seus antepassados que sofreram atrocidades com a escravidão e, como os
primeiros congadeiros, reinvindicam o direito à vida plena, à liberdade.

“Quando os Arturos canta e dança é uma coisa assim: é uma energia que nasce na terra, e passa pelo
seu corpo, e nós soltamo na voz.”
João Batista46

46

In: OS Arturos. Direção de Theresa Jessouroun.
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Reinado de Nossa Senhora do Rosário - Candombe, Moçambique e
Congo

Na tradição das comunidades dos Arturos e Jatobá, os reinos do rosário se abrem todo
ano no sábado de aleluia (LUCAS, 2000). Da abertura dos reinos até seu fechamento em
outubro ou novembro, os congadeiros desempenham diversos deveres e funções religiosas
(ibid.) . O momento mais aguardado e ápice do ciclo do rosário acontece com a festa de Nossa
Senhora do Rosário (ib.) . Ela acontece em outubro e tem duração de três dias: sábado,
domingo e segunda-feira (LUCAS; LUZ, 2006).
A comunidade se envolve num período de intensa preparação na véspera da festa:
organiza-se o espaço, os objetos usados no ritual - instrumentos sagrados, vestuário,
bandeiras, dentre outros -, assim como se cumprem as obrigações pessoais dos capitães, reis e
rainhas (LUCAS, 2000). “O espaço preparado é, então, sacralizado para abrigar a festa e
todos seus participantes, que inserem-se no tempo sagrado, de reatualização do mito…” [mito
fundador da tradição, mostrado no capítulo anterior] (ibid.:4).
Antes de expormos as “etapas rituais” (LUCAS, 2000) que transcorrem ao longo dos
três dias de celebração, precisamos esclarecer sobre os grupos que participam da festa, que
cumprem funções específicas e complementares. Em cada um desses grupos constrói-se uma
espécie de arquétipo. Eles são estruturados hierarquicamente e determinados pelo mito
fundador (ibid.) . A seguir, vejamos os grupos presentes na tradição congadeira de Arturos e
Jatobá:

Corte Real
Reis e rainhas são as autoridades máximas, uma vez que representam Nossa Senhora
do Rosário e demais santos de devoção, sendo protegidos e homenageados pelas
guardas. Últimos dos cortejos, a corte tem a missão de manter os membros de suas
guardas unidos e protegidos pela força da oração…47

Os membros da corte têm grandes responsabilidades para com o coletivo, e, ao
mesmo tempo, precisam ser respeitados.

47

LUCAS; LUZ, 2006:20
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A Rainha do Império Conceição Natalícia da Silva, dos Arturos, compartilha:
Depois que as rainhas colocam a farda de Nossa Senhora, a capa e a coroa, elas tá ali
respeitando aquela devoção até o último dia, acompanhando o caminho de Deus e de
Nossa Senhora. Enquanto estiver na linha daquele rosário, aquelas conta do rosário,
a rainha tem que ter aquele respeito.48

O patriarca da Comunidade dos Arturos em 2006, Mário Braz da Luz, nos conta que
“uma rainha, tem que saber respeitar ela, um rei, com o coração bom. Porque um rei
representa Nosso Senhor e uma rainha, Nossa Senhora. Então nós tem que saber tirar ela da
casa dela, saber chegar na casa dela. Na casa do rei também tem que saber os canto…” 49.
Todo ano os reis e rainhas são descoroados pouco antes do fim da festa, dando lugar a
outros, que exercerão seu reinado no próximo ano, com a abertura dos reinos. Exclama
Antônio Maria que “quando eles descoroa um rei e coroa outro, para nós congadeiro, é uma
alegria, porque tá apontando que nós tem um rei e uma rainha pra fazer a nova festa no ano
seguinte. [...] quer dizer que é uma coisa que nunca vai se acabar” 50.

Candombe
O Candombe é uma “guarda”/etapa ritual do Congado extremamente importante e é
colocado, pelo próprio mito fundador, como o de hierarquia mais elevada. João Lopes,
Capitão-Mor do Jatobá, conta que o Candombe, grupo formado por afrodescendentes mais
velhos de diferentes nações, foi o responsável por tirar Nossa Senhora do mar, portanto, foi
acordado entre as outras guardas (Moçambique e Congo) que ele seria “o pai de todos os
reinados aqui da terra” (in: LUCAS, 2000). Portanto, hoje o Candombe é um ritual restrito
aos integrantes das Irmandades, não saindo em cortejo público, conduzido pelos capitães das
guardas de Moçambique e Congo (ibid.). Nele se batem os tambores sagrados - Santana,
Santaninha e Chama (ou Jeremias) -, que dão nome ao ritual (Candombe). Ele abre a festa de
Nossa Senhora, que de forma introspectiva, participando somente os membros da
comunidade, relembra os antepassados com o batuque dos tambores.
Geraldo Arthur Camilo, um dos onze filhos do fundador da Comunidade dos Arturos,
Artur Camilo Silvério, Capitão-Mor da comunidade em 1997, conta em depoimento que “a

Conceição Natalícia da Silva. In: LUCAS; LUZ, 2006:71.
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abertura é com os tambor. Primeiro, tem que dar sinal nos tambor. Tem que falar a linguagem
dos tambor. Bate uma volta de Candombe, ou duas ou três” 51.
Maria Lúcia, Rainha Conga de 2006, comenta que “quando vem o Candombe, tudo
muda. Ali é o fundamento, ali você tem condições de ter concentração para pedir as coisas. E
o que é pedido no Candombe, normalmente é atendido. Aí você firma a corrente, pede a força
e a harmonia pra festa” 52.

Moçambique
A guarda do Moçambique é uma espécie de representante do Candombe no cortejo
público (LUCAS, 2000). Por ter um ritmo similar ao Candombe, só que os instrumentos são
caixas em vez de tambores do tipo dos candombes - pouco práticos para serem tocados
andando -, Moçambique é merecedor de conduzir a corte de reis e rainhas no cortejo (ibidem).
Glaura Lucas escreve que “os moçambiqueiros são os que detêm os mistérios do Reinado, e
seus cantos relembram a África e os antepassados” (ibid.: 5). Seu toque e seu deslocamento
são mais lentos, pois dessa forma a santa saiu do mar no mito fundador (LUCAS; LUZ,
2006). A vestimenta dos moçambiqueiros conjuga as cores azul claro e branco (ib.).
Congo
Já a guarda do Congo vai na frente do cortejo, abrindo caminho para o Moçambique e
o reino coroado (LUCAS, 2000). O Congo tem uma movimentação mais rápida e seus
instrumentos percutem toques mais acelerados - como o chamado Dobrado. A guarda do
Congo é a mais flexível e dinâmica, extrovertida e projetada, tendo uma “maior densidade
sonora e visual”, na linha de frente do cortejo (LUCAS; LUZ, 2006). Suas cores são o rosa e
o branco (ibid.).

José Bonifácio da Luz traz uma linda imagem: “o Candombe representa as raízes, os
ancestrais; o Moçambique é o tronco, e o Congo está espalhado pelos galhos, movendo para
onde o vento levar” 53.

Geraldo Arthur Camilo. In: LUCAS; LUZ, 2006:46.
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53
José Bonifácio da Luz. In: LUCAS; LUZ, 2006:34.
51

52

42

Todo ano, é comum que guardas convidadas de diferentes comunidades - pois existem
Congados que não tem todos esses grupos citados - participem da celebração do Reinado
(LUCAS; LUZ, 2006). Assim, o cortejo é composto muitas vezes por guardas convidadas e
anfitriãs. Na tradição dos Arturos e do Jatobá existem etapas rituais que apenas os membros
da comunidade local podem participar (ibid.). Além das guardas (também chamadas de
“ternos”) do Candombe, Moçambique e Congo - presentes na tradição de ambas as
comunidades referenciadas -, existem outras na região metropolitana de Belo Horizonte,
como o Vilão, os Catopês, os Marujos e os Caboclos (LUCAS, 2000).
Após abertura dos trabalhos com a cerimônia interna do Candombe, no sábado primeiro dia da festa -, acontece o ritual do levantamento de bandeiras, estampadas com
imagens dos santos de devoção, conduzido pelo Congo e Moçambique (LUCAS; LUZ, 2006).
Glaura descreve esse ritual “como instrumento de ligação entre o céu e a terra, o hasteamento
dos mastros é conduzido com muita seriedade. Para esse ritual, as guardas conduzem as
bandeiras, carregadas pelos reis e rainhas, até os vários locais de levantamento” (ibidem: 56).
Acrescenta que “o momento do hasteamento é carregado de emoção. O estalar dos foguetes [a
cerimônia é feita a noite] se intensifica e se funde aos cantos e ritmos de cada guarda. Os fiéis
erguem bastões, tamborins, espadas e terços, e os tocam no mastro erguido” (ibid.: 57). Em
todas as noites dos três dias de festa, são feitos encerramentos e rituais de fechamento (ib.) .
O dia seguinte, domingo, é o mais movimentado da celebração (LUCAS; LUZ, 2006).
Acontece na madrugada a chamada matina, conduzida somente pelos moçambiqueiros (ibid.) .
Para os congadeiros “o sentido da matina [...] é uma recordação de quando a nega foi na beira
do mar apanhar água. Por isso que a matina é feita quatro horas da madrugada”
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e “é um

momento de transição, é uma dança que está chamando o sol. É um momento que a gente tá
reforçando as nossas intenções…” 55.
Em seguida à matina, acontecem os cortejos do Congo (na frente) e Moçambique
(atrás) conduzindo o reino coroado (a corte) até a Igreja de Nossa Senhora do Rosário para a
chamada Missa Conga. Ela é uma “missa tradicional católica que inclui cantos entoados
alternadamente pelas duas guardas” 56.
Após a missa, há um cortejo de volta para a comunidade (LUCAS; LUZ, 2006).
Chegando lá, o cortejo se dispersa em diversas funções: alguns vão para o almoço festivo, os
Antônio Maria da Silva. In: LUCAS; LUZ, 2006:60.
Jorge Antônio dos Santos. In: LUCAS; LUZ, 2006:61.
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fiéis são ajudados a pagarem promessas e os principais locais da comunidade são
reverenciados (ibid.) .
Há um momento nos cortejos, quando as guardas estão se deslocando pelas ruas,
chamado bizarria. Ela é
...o momento que os capitão [das guardas] descontraem, e brincam um com o outro.
Porque o momento da festa, eles ficam muito tensos, levando muito a sério. Quando
o capitão cantou, pedindo licença pra chegar no terreiro do outro capitão, ele deu
licença pra fazer as brincadeira, pra dar uma descontração, tirar um pouquinho fora
daquela tensão dele. É onde faz a confiança de um com o outro, é onde um pode
brincar com o outro. Porque, no momento da festa a gente vai cantando mais dentro
do Rosário, dentro da tradição. Aí, tem que ter um momento de descontração pra dar
uma alegria maior para o pessoal.57

O fechamento dos afazeres de sábado acontece com o recolhimento das guardas
anfitriãs na capela da comunidade (LUCAS; LUZ, 2006:26).
Na segunda-feira, as guardas do Congo e Moçambique buscam os reis e rainhas em
suas casas, com todo o respeito e seguindo os ritos da festa (ibidem) . Após cantarem em
homenagem à corte e saudarem os reis e rainhas, na chamada visita de coroa, os congadeiros
se encaminham para uma missa na capela (ibid.). Com o almoço comunitário, seguido de
cantos de agradecimento, a celebração caminha para seu desfecho/começo (ib.). No anoitecer,
ocorre a descida dos mastros feita pelas guardas e, em seguida, a cerimônia de descoroação
dos reis e rainhas do ano e a coroação dos do próximo (ib.).
O fim da festa é marcado pela promessa de poder celebrar no ano que vem. O fim
(descoroação) é também o começo (coroação). Um ciclo se fecha - “o rosário de Maria!” - e
outro se anuncia.
É muito lindo que uma comunidade como a dos Arturos, composta por
aproximadamente 80 famílias, mais de 500 pessoas58, se envolva tão intensamente na
celebração de Nossa Senhora do Rosário. A Tita, uma das filhas de Artur Silvério, conta
animada que “o ano inteiro nós bola a festa. O ano inteiro. [...] Pra mim, é uma coisa valiosa!”
59
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O Congado é uma festa anual, mas também vive no cotidiano da Comunidade dos
Arturos. As crianças “brincam de Congado”o ano inteiro, batucando em latinhas, saltitando o
corpo como se tivessem gungas amarradas nos tornozelos.
Os adultos, ao longo do ano, trabalham incessantemente: dentro da comunidade há o
trabalho na terra, o manejo das hortas; fora dela, alguns trabalham como vigias noturnos,
outros como serventuários em escolas. Algumas mulheres dos Arturos trabalham como
domésticas e há também quem trabalhe para a Prefeitura de Contagem capinando60. Nesse
cotidiano de labor, o Congado vive no imaginário dos trabalhadores Arturos, que o esperam
com muita fé.
A fé no Congado e a fervorosa fé em Nossa Senhora do Rosário e nos demais santos
de devoção é o que une a comunidade 61. Seus membros se ajudam nas dificuldades, levando
uma vida fraterna e comunitária.
Ao mesmo tempo, a comunidade é consciente e reivindica o reconhecimento de seu
valor cultural. Em 2017, os Arturos convidaram representantes da recém empossada gestão
municipal de Contagem para uma visita62. Nela, os membros da comunidade apresentaram
propostas e reivindicações para o vice-prefeito da cidade. O Congado também permeia isso.
Festejar Nossa Senhora do Rosário nos dias atuais representa muito. É essencialmente
bater tambor para a santa sair do mar e proteger os injustiçados, realizar seus pedidos e
armá-los espiritualmente para a luta por liberdade.
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Instrumentos
“As caixa de Congo é só pros dia de festa,
num pode tocá num baile. [...] Pra nós é santo,
é um instrumento sagrado.”

“Isso daqui é sagrado, o berimbau. Cê tem
que tocar ele com o passado pra dar força a
quem vai jogar ali, boa energia.”

Mário Braz da Luz
(LUCAS, 2000:7)

Mestre João Grande
(Pastinha: uma vida pela capoeira. Direção de A.
Muricy)

A palavra “instrumento” deriva da palavra latina instrumentum, que significa
“ferramenta, vestimenta”, de instruere, “arranjar, fornecer o necessário”, da junção de in,
“sobre”, com struere, “empilhar uma coisa sobre a outra”

63

. Para refletirmos sobre

instrumentos musicais utilizados nas tradições afro-brasileiras do Congado e da Capoeira,
podemos considerar o significado de que um instrumento fornece o necessário e é ferramenta
durante todo o ritual. Eles, com seus timbres característicos e seus significados, permitem e
propiciam que um “território extracotidiano” (IPHAN, 2007) se crie, deslocando o tempo e
espaço para outros lugares, conectados ao ancestral. Alguns desses instrumentos musicais são
considerados sagrados, inclusive, o que expõe o parentesco dessas tradições com o
Candomblé, em que se bate uma tríade de atabaques sagrados, tidos pelos fiéis como
entidades.

Disponível em:
<https://origemdapalavra.com.br/palavras/instrumento/#:~:text=E%20instrumento%20deriva%20do%20Latim,u
ma%20coisa%20sobre%20a%20outra%E2%80%9D.>. Acesso em: 31/10/2020.
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Na Capoeira Angola

Mestra Alcione nos conta que “a característica marcante da capoeira é o berimbau” 64.
Realmente a sonoridade desse instrumento, de origem angolana, é inconfundível e
indissociável de nosso imaginário da prática (IPHAN, 2007). O arco musical ficou conhecido
como “berimbau” aqui no Brasil, mas em Angola ele recebe o nome de hungu ou
m’bolumbumba e em Moçambique, xitende (BERIMBAU, 2020).
O berimbau é feito com uma vara ou verga de biriba, muito encontrada na mata
atlântica baiana, em que são fixados nas extremidades um arame de aço (IPHAN, 2007). Uma
cabaça que varia de tamanho é amarrada um palmo acima da extremidade inferior da biriba
(ibid.) . Como anexos, utiliza-se de um dobrão de cobre ou de pedras chatas para se pressionar
o arame, a baqueta é uma vara de madeira de até dois palmos, e o caxixi muitas vezes é
usado, na mão direita do tocador (ib.) .
Existem diversas lendas africanas que contam de sua origem. Vejamos uma delas:
O conto narra a história de uma tribo que se desloca de seu lugar de origem em busca de
água devido à secagem do rio local. No caminho, uma mulher integrante da tribo que
carregava um menino no colo caiu esgotada pelos percalços do trajeto. Como de costume à
época, ela foi deixada para trás pela tribo, e seu filho arrancado de seus braços, levado
adiante na jornada junto aos outros integrantes. Essa mulher chorou tanto a falta de seu
filho que o rio voltou a encher rapidamente; Suas duas últimas lágrimas viraram peixes que
percorreram o rio e chegaram até seu filho para servi-lo de alimento. Assim, o menino
conseguiu se desvencilhar dos seus pares tribais e voltar léguas mata a dentro para resgatar
a mãe. Quando o garoto chega ao local, encontra a mãe já desfalecida, os integrantes da
tribo que seguiram o menino dão por matar a mulher com uma paulada na cabeça, e assim o
fizeram. O menino cresce, se afasta da tribo e segue sua vida, mas já idoso resolve voltar ao
local onde tudo aconteceu. Lá encontra o crânio da mãe, as suas vestes em fiapos, os
brincos e o pedaço de pau usado para matá-la. Intuitivamente o homem fixa o crânio da
mãe ao pedaço de madeira, usa os fios de suas vestes para fazer um cordão e ligá-lo às duas
extremidades do pedaço de madeira, e com o brinco em contato com cordão produz sons,
que de imediato o homem identifica como as vozes da sua mãe, lhe dando forças para
seguir em seu caminho.65

A beleza da oralidade africana se desvela novamente para nós. É muito significativo
pensarmos o berimbau sob a perspectiva dessa lenda. Temos de ressaltar a figura materna,
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Blog “Roda do saber capoeira”. Disponível em:
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cujos restos mortais resultam no instrumento, e o que ela pode representar - para as culturas
afro-diaspóricas poderia ser a própria Mãe África. Essa lenda ilustra perfeitamente a ligação
ancestral evocada nas rodas de capoeira e propiciada pela paisagem sonora construída; pois
quando um angoleiro toca um berimbau, ele faz ressoar a voz de uma mãe africana, faz
ressoar a lembrança dos mortos.
Ao mesmo tempo, o berimbau é um instrumento ambíguo, pois para Mestre Pastinha
“berimbau é música, é instrumento musical. Também é instrumento ofensivo, que ele na
ocasião de alegria é um instrumento, nós usamos como instrumento; e na hora da dor, ele
deixa de ser instrumento para ser uma foice de mão” 66. Sua forma se assemelha a uma arma
primitiva, o que contribui para a dimensão de luta da capoeira.
Na Capoeira Angola existem três berimbaus: o mais grave é o Gunga, portanto sua
cabaça é maior, o intermediário é chamado de Médio e, por fim, o mais agudo é o Viola, com
a menor cabaça. No “Inventário para Registro e Salvaguarda da Capoeira como Patrimônio
Cultural do Brasil” organizado pelo IPHAN, faz-se um paralelo entre os três berimbaus e a
tríade de atabaques do Candomblé, respectivamente (do mais grave ao mais agudo) o Rum, o
Rumpi e o Lé (IPHAN, 2007). Aqui, ainda podemos fazer a relação dos berimbaus com as três
ingomas (das quais falaremos a seguir) do Congado Mineiro, respectivamente o Santana, o
Santaninha e o Chama, também chamado Jeremias. Essa relação nos indica o parentesco
dessas tradições, todas de uma mesma matriz africana.
Alcione nos fala sobre o berimbau gunga:
O gunga, que é o berimbau mais grave, a função desse instrumento pra além da
musicalidade é quem tá tocando esse instrumento é que tá orientando, organizando a roda
da capoeira. Ele também tem essa função de organizar, de conduzir a roda. Ele que vai
falar, ele que vai mostrar no toque se o andamento é mais lento, se é mais rápido... O gunga
que vai chamar, que vai fazer a chamada pra isso. Então todo mundo vai depender dessa
pessoa que tá tocando o berimbau do gunga pra fazer essa manifestação acontecer. Então
geralmente quem tá tocando são os mestres, são as pessoas mais velhas do grupo, que
conhecem do fundamento da história, do ritual da roda. Sabem não só tocar, mas comandar,
conduzir a roda da capoeira, fazer a chamada pras pessoas jogarem, terminar o jogo... Tudo
isso esse berimbau faz, a função dele é tá organizando toda essa estrutura pra roda
acontecer. 67
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PASTINHA, Mestre e sua Academia. LP de 1969.
OLIVEIRA, A. Em entrevista realizada para este trabalho. Feita no dia 1 de setembro de 2020.
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Ao contrário do gunga, que orienta, marca e estrutura, o berimbau viola é o que
preenche o campo agudo dos sons da roda com improvisos e variações (IPHAN, 2007). E, por
fim, o berimbau médio é responsável por fazer a “ponte entre dois pólos sonoros” (ibid.) ,
propiciando o diálogo rítmico entre a marcação grave do gunga e os improvisos agudos do
viola. Forma-se uma estruturada arquitetura sonora.
Para completar o “monumento sonoro” que a cada roda angoleira é construído, temos
“os dois pandeiros, tem um reco-reco, que é aquele instrumento todo cortadinho assim - que
faz um ronco, tipo um roncador -, o agogô, que é o instrumento mais agudo, e o atabaque, que
vai vim com o som mais grave” 68. Todos esses instrumentos ficam a maior parte do tempo na
marcação rítmica, mas em alguns momentos eles variam. Eles têm origem muito antiga, todos
de origem africana com exceção do pandeiro, que é de origem árabe, popularizado na
península ibérica com a invasão muçulmana e trazido à colônia.
A Mestra nos compartilha que “a base dos berimbaus, cada berimbau tem um ritmo
diferente que se toca dentro dessa base da Capoeira Angola. Lá no grupo, no Candeia aqui a
gente toca: o gunga toca o Toque de Angola, o médio toca São Bento Pequeno e a viola toca
São Bento Grande, isso é a estrutura básica nossa. Tem muita variação” 69. Ou seja, existem
diferentes toques de berimbau e Alcione nos falou quais desses toques compõem
normalmente a estrutura básica de seu grupo de capoeira. Cada toque tem uma função
diferente, sendo que alguns deles são usados apenas em ocasiões especiais. Vejamos alguns
nomes de toques, além dos já citados Toque de Angola, São Bento Pequeno e Grande: Toque
de Iúna - para jogo de mestres -, Lamento - toque fúnebre -, Amazonas - festivo -, Cavalaria avisa o perigo na roda, como a violência (antigamente usado como alerta de fuga, quando se
avistava algum feitor, no Brasil colônia, ou cavalaria de polícia, no Brasil república) 70.
A maneira de se jogar depende do toque do berimbau e do referencial musical da roda.
Mestre Canjiquinha (BA), falando sobre os ensinamentos de seu mestre, diz: “Me ensinou que
o berimbau rege a roda da capoeira, que o capoeirista tem que jogar conforme o ritmo que o
berimbau impõe e tem que obedecer a chamada e os avisos do berimbau”71.

Ibidem.
OLIVEIRA, A. Em entrevista realizada para este trabalho. Feita no dia 1 de setembro de 2020.
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No Congado Mineiro

Novamente, nos valeremos de uma pesquisa de Glaura Lucas (LUCAS, 2000) sobre
os Congados das Irmandades dos Arturos e do Jatobá, agora para elucidarmos sobre seus
instrumentos musicais.
Dentro da tradição dessas irmandades, os instrumentos usados no Congado são
sagrados. A maioria deles é reservada apenas para o ritual, não sendo permitido que sejam
tocados em outras ocasiões que não a da Festa de Nossa Senhora (LUCAS, 2000). Eles “...são
mantidos em lugares especiais, e é comum vermos reco-recos, tamborins, caixas e
patangomes cuidadosamente colocados nos altares das capelinhas dessas Irmandades, ao lado
de outros objetos sagrados…” (ibid.:7).
Os instrumentos pertencem ao ritual congadeiro e só podem produzir o “som de Nossa
Senhora” (termo usado pelo comandante da guarda do Congo dos Arturos, Mário Brás da
Luz, in: LUCAS, 2000).
Um fator importante é que eles
são construídos por integrantes das comunidades, que se encarregam também de sua
manutenção. A utilização de matéria prima da natureza é um aspecto ainda bastante
relevante na construção dos instrumentos, para garantir-lhes a força espiritual e as
qualidades timbrísticas desejadas. Mas, mesmo os instrumentos industrializados - alguns
pandeiros e reco-recos apenas - uma vez incorporados aos rituais, passam a pertencer ao
Congado, sendo, pois, consagrados.72

Inclusive, o artesanato dos tambores é um processo presente no mito fundador do
Congado, daí sua importância e significado. Mas, como a própria Glaura esclarece, não há
problema serem utilizados instrumentos industrializados, pois eles são apropriados pelos
congadeiros. A tradição se reinventa com o transcorrer dos séculos.

Candombe
O conjunto instrumental que integra o ritual candombe, aquele exclusivo aos
integrantes da comunidade, é formado por três grandes e centenários tambores - o Santana,
cujo nome africano é Gomá, o Santaninha, Dambim, e o Chama, Dambá (Capitão João Lopes,
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in: LUCAS, 2000) -, também chamados de candombes, por uma puíta - espécie de grande
cuíca, tambor de fricção - e por um guaiá - chocalho de cesto (ibid.).
Os três candombes são de alturas semelhantes, mas de larguras diferentes - sendo o
Santana o de maior largura, o mais grave, e o Chama o de menor largura, o mais agudo
(LUCAS, 2000). Eles são os mais significativos instrumentos do Congado, pois constam na
lenda do resplendor de Nossa Senhora, e, por sua vez o Santana é o de maior hierarquia, por
ter levado a santa sobre si, segundo a lenda (ibid.).
Tradicionalmente as ingomas, derivado de ngoma, que designa “tambor” para diversos
povos bantu, são feitas de tronco escavado e com tampo de couro de veado ou de boi
(LUCAS, 2000). Os candombes são usados como instrumentos para se alinhavar o presente
com o passado, conectando profundamente, com seus toques, os membros da comunidade a
seus antepassados. Somente depois do candombe “zoar” é que se dá início à Festa de Nossa
Senhora do Rosário.

Moçambique
Na guarda do Moçambique, se utilizam de caixas, patangomes e gungas (LUCAS,
2000). Essa formação instrumental não varia muito entre as guardas da região metropolitana
de Belo Horizonte (ibid.).
As caixas do Congado são tambores cilíndricos feitos atualmente de folha de
compensado e couro de boi em ambos os lados (LUCAS, 2000). Simbolicamente, elas
representam os candombes no cortejo público, por isso, normalmente são três (ibidem). Essa
tríade de caixas é afinada a um mesmo “som”, conforme nos diz o Capitão João Lopes, do
Jatobá: “As caixas de Moçambique têm somente um som. Quando o dono da guarda é
caprichoso, ele faz questão de botar o mesmo couro que ele põe em uma, ele põe na outra, ela
fica com o som cheio. Cê vê que o Moçambique vibra, até mexe por dentro. Então, é por
causa de três caixas e um som só” (ibid.: 11). Elas são carregadas por uma correia que fica no
ombro do tocador, e são percutidas com duas baquetas, uma segurada pela mão dominante e
que emitirá batidas mais altas, e a outra segurada pela mão não dominante (a do mesmo lado
da correia), que fica apoiada no tambor e portanto emitirá batidas de menor intensidade (ib.).
As caixas preenchem o campo grave da guarda do Moçambique com padrões rítmicos
definidos e às vezes variados, chamados Serra Acima e Serra Abaixo (LUCAS; LUZ, 2006).
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Os patangomes são chocalhos feitos de latas redondas - normalmente reutilizadas de
latas de doces ou de calotas de carros - contendo internamente chumbinhos ou sementes, nas
laterais são colocadas alças (LUCAS, 2000). A função desses chocalhos, assim como em
muitas tradições africanas, é da manutenção do andamento e de dar o tempo de referência, aos
caixeiros e dançantes da guarda do Moçambique (ibidem). Geraldo A. Camilo, Rei Congo,
fala sobre isso: “Sem os patangome, o capitão até fica sem jeito. Aquilo segura a música dele.
Quando o sujeito é bom na foia [outro nome para o chocalho], ele num perde o tom”
(ibid.: 12). Normalmente são dois ou três desses chocalhos que compõem a guarda (ib.).
Já as gungas são latinhas de conserva contendo chumbinhos ou sementes, amarradas
em um número de três a seis em uma correia de couro que é presa nos tornozelos dos
moçambiqueiros (LUCAS, 2000). Elas representam a própria interseção entre dança e som,
“sendo o ritmo produzido pelo movimento coreográfico do dançante” (ibid.:11). A gunga e a
sua prática atual são imbuídos de fortes significados, pois, como nos revela Mário B. da Luz:
No tempo dos antigo, da escravidão, nós tinha que usá uns chocaio nas perna, pra num fugi.
Porque se fugisse, baruiava os chucaio e os feitô pegava nós. E ia prum tal de tronco
apanhá. Agora as gunga é por causa disso, pra num esquecê. Mas é um baruio santo, igual
dos sinin da igreja na hora de comungá. 73

Reparem como o relato do congadeiro ressignifica inteiramente nossa percepção desse
instrumento. Uma lembrança do tempo da escravidão, do açoite dos feitores após o soar dos
sinos presos nos tornozelos dos afrodescendentes escravizados. “Para não esquecer”… E, ao
mesmo tempo que esses sinos representam as atrocidades cometidas por seres humanos a
outros seres humanos, sub-humanizados; também representam o sagrado, estando presente em
diversas culturas como atributos de proteção (LUCAS, 2000). Através do soar alto e agudo
das gungas efetivamente se evoca os corpos dos antepassados, maltratados, violentados,
castigados, para o próprio corpo do moçambiqueiro, que anda e dança num cortejo cujo
caminho alinha, ou melhor, circula o passado, presente e futuro (Gomes e Pereira, citado por
LUCAS, 2000).
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Congo
Ao contrário do Moçambique, o instrumental da guarda do Congo varia muito entre os
Congados de Minas (LUCAS, 2000). Além de apresentar majoritariamente instrumentos de
percussão,

há em

algumas dessas guardas instrumentos que usualmente fazem

acompanhamento harmônico, como violas, cavaquinhos, sanfonas, entre outros. Mas esses
últimos são raros nas guardas, sendo a sanfona a mais comum dentre eles, e não são
imprescindíveis (ibid.). Os instrumentos de percussão do Congo são as caixas, os tamborins
e os canzalos ou reco-recos (ib.).
As caixas dessa guarda são muito semelhantes às do Moçambique, mas são mais
agudas e afinadas em diferentes frequências entre si (LUCAS, 2000). Geralmente o Congo
têm no mínimo três caixas, mas isso varia muito, já que essa guarda é bem menos regrada que
a dos moçambiqueiros (ibid.) . Esse aspecto se espelha também nos toques das caixas - que
são em maior número que os do Moçambique -, que são, dentre outros, a Marcha Grave, a
Marcha Lenta, a Marcha Repicada e o Dobrado (LUCAS; LUZ, 2006). Esses toques, e suas
variações, têm diferentes atribuições e agregam diferentes qualidades ao cortejo do Congo.
Toda essa variabilidade e flexibilidade é justificada pelo arquétipo que rege a guarda, que tem
função expansiva e de preparar o caminho à chegada do Moçambique, que por sua vez é mais
regrado, por ter a função de proteger e conduzir a Corte Real (ib.) .
Os tamborins congadeiros são usados apenas pelos capitães do Congo, por serem
símbolo de poder e representarem os candombes que tiraram Nossa Senhora do mar (LUCAS,
2000). Eles apresentam formatos diversos, podendo aparentar caixas de menor proporção ou
adotar forma retangular (ibid.). São percutidos com uma baqueta ou vareta (ib.) .
Os reco-recos - chamados de “canzalos” nos Arturos e no Jatobá - artesanais são feitos
de bambu ou taquara com cortes transversais, raspados com baqueta de metal ou madeira para
se produzir o som (LUCAS, 2000). Já os industriais são feitos de mola de metal (ibid.). São
posicionados no ombro do tocador (ib.).
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A palavra en|cantada

No presente capítulo, serão transcritas diversas letras de cantos, alguns da Capoeira
Angola e outros do Congado. Consecutivamente a algumas transcrições serão feitos
comentários, provocações pontuais (não sendo a única interpretação possível). As letras foram
selecionadas por seu conteúdo e beleza poética. Algumas tocam fortemente no aspecto de
resistência dessas tradições, outras mostram a originalidade e criatividade da cultura popular,
e outras ainda podem nos ajudar a entender mais sobre as características e sobre o imaginário
que pairam sobre ambas as manifestações.
Os cantos de Capoeira Angola transcritos são ladainhas - como nos contou Mestra
Alcione, as ladainhas são normalmente cantadas pelos mestres ou pessoas mais velhas do
grupo de capoeira. A ladainha originalmente é um canto responsorial católico, mas na
capoeira é um canto solo, que preserva, um pouco, o aspecto religioso de prece, de oração. As
letras de ladainhas pertencem a um território compartilhado da cultura popular, em que letras
de cordéis, sambas de roda e cantigas de capoeira muitas vezes se assemelham, ou mesmo são
iguais.
Observamos através de escutas realizadas por meio de gravações (referenciadas após
as transcrições a seguir) que as ladainhas são majoritariamente cantadas em escala maior e
que seus padrões melódicos são utilizados frequentemente sobre a tríade maior, não
excedendo a extensão de uma oitava. Um padrão bastante comum observado é o desenho
melódico de quatro notas descendentes começando na quinta e terminando na tônica (sol, fá,
mi, dó). Observamos traços modais em algumas ladainhas - como o mixolídio na ladainha
“Sabiá voou da mata” de Mestre Moraes (transcrita a seguir). Há casos de mestres que se
apropriam de padrões melódicos que passam a ser recorrentes em suas ladainhas, cantando
melodias semelhantes para letras diferentes.
Antes da ladainha ser entoada pelo mestre, ele percebe o coletivo se formando na roda,
cada integrante do grupo tomando seu lugar no círculo, sente a expectativa, o silêncio. Após a
formação da roda, o gunga chama a “bateria”. Após ela ter firmado o ritmo e após o grito de
guerra “Iê!”74 -, a ladainha é enfim cantada, que tem como característica a narração e uma
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quantidade maior de versos do que os outros gêneros entoados posteriormente na roda - a
louvação, chula e corridos.
As ladainhas foram selecionadas de diversas fontes (todas referenciadas), tendo sido
algumas transcritas por nós, outras transcrições prontas e apenas revisadas por nós, e outras
ainda, uma minoria, pegas de referências bibliográficas, sem a referência de áudio ou vídeo.
Já os cantos de Congado foram todos retirados do CD-livro Cantando e Reinando com
os Arturos75, organizado pela Comunidade Negra dos Arturos com coordenação de Glaura
Lucas e José Bonifácio da Luz. A legenda das transcrições selecionadas segue esta ordem: em
algumas há indicação do momento da celebração em que são cantadas, o nome da guarda
(Moçambique ou Congo), o nome do cantador solista.
Todas essas transcrições, em seu devido contexto ritual, foram cantadas com
intensidade, afeto, pungência e força por angoleiros e congadeiros. A voz dos cantadores
expressa inconformismo com a realidade social, sofrimento, comoção, humor, alegria, louvor.
É importante reconhecer que essas transcrições são apenas recortes de uma
experiência muito mais ampla e completa: o timbre de voz do cantador/cantadores, o
acompanhamento musical, o momento do ritual, o espaço, a expressão facial e tantos outros
fatores. Mas, apesar disso, acreditamos no poder da palavra: a poesia oral exposta nos versos,
o lirismo, a sátira social do cotidiano, o humor e a brincadeira, o tom político e etc.. Desde
que sejam vistos como recortes de um todo, será importante e valioso que mergulhemos
nesses versos que evocam forças e escondem encantos.
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Ladainhas

Bahia, nossa Bahia

Eu j á vivo enjoado

capital é Salvador
Quem não conhece a capoeira
não pode dar seu valor

de viver aqui na terra
Ó mamãe eu vou pra lua
falei com minha mulher
Ela então me respondeu:
“nós vamos se Deus quiser”

Capoeira veio da África
africano quem o trouxe
Todos podem aprender
general, também doutor

Vamos fazer um ranchinho
todo cheio de sapé
Amanhã às 7 hora
nós vamos tomar café

Quem desejar aprender
venha aqui em Salvador
Procure Mestre Pastinha
ele é o professor

E que eu nunca acreditei
não posso me conformar
Que a lua venha à terra
que a terra vá ao ar

Mestre Pastinha76
(Salvador, BA)
Todos podem aprender capoeira. Mensagem de
inclusão e solidariedade.

Tudo isso é conversa
vamo comer sem trabalhar
O senhor amigo meu
veja bem o meu cantar

Eu v ou lê o bê a bá,
o bê a bá do berimbau.

Quem é dono não ciuma
quem não é quer ciumar

A cabaça e o caxixi
e um pedaço de pau
A moeda e o arame, colega velho
está aí um berimbau

D. P.78

Berimbau é um instrumento
tocado de uma corda só
Pra tocá São Bento Grande
toca angola em tom maior
Agora acabei de crê, colega velho
berimbau é o maior, camará
Mestre Pastinha77
Didático.
LP Mestre Pastinha e sua Academia, 1969.
Ladainha retirada de uma coletânea feita por
Steven Saborío Badilla. 2007, San José, Costa
Rica.
76
77

78

LP Mestre Pastinha e sua Academia, 1969.
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Sabiá voou da mata

diz tudo pelo contrário
Até diz que a abolição
aconteceu no mês de maio

Sabiá voou da mata
pra fugir do gavião
Gavião ficou perdido
sem saber da direção

A prova dessa mentira
e que da miséria eu não saio
Dia vinte de novembro
momento pra se lembrar

Perguntou ao papagaio
que logo falou: não digo
Amigo da mesma laia
não ajuda inimigo

Não vejo em treze de maio
nada pra comemorar
Muitos tempos se passaram
e o negro sempre a lutar

Quanto mais se observá
Quanto mais se observá
e também corre perigo
Mas não tava muito longe
a danada traição

Zumbi é nosso herói
Zumbi é nosso herói, colega velho
do Palmares foi senhor
Pela causa do homem negro
foi ele quem mais lutou

Pato pra se proteger
colocando condição
Entregou o sabiá
sem dó e sem coração

Apesar de toda luta, colega velho
o negro não se libertou, camará!

Sinto dor dentro do peito
Sinto dor dentro do peito
quando eu vejo hoje em dia
Tanto pato e gavião
numa mesma moradia, camaradinho

Mestre Moraes80
Inconformismo com uma narrativa histórica
oficial excludente, que não reconhece e não
valoriza figuras como Zumbi dos Palmares. Os
afrodescendentes se libertaram com a abolição?

Mestre Moraes79
(Salvador, BA)
Fabulando a opressão e a traição coagida pelo
medo. O predador gavião e a presa sabiá. Vida de
sabiá é de ginga, de esquive, de vôo.

A h istória nos engana
GCAP e Mestre Moraes, Ligação Ancestral.
Disponível em: <https://youtu.be/JdIB_WbseG0>.
Acesso em: 04/10/2020.
79

80

Mestre Pastinha, rei da capoeira. Doc., 2019.
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Fiz o sertão virá mar

Se vencer uma batalha

fiz a pedra derretê
Fiz a noite virá dia
fiz o dia escurecê

Se vencer uma batalha
é matar o perdedor
Na guerra que vivo em vida
não me vejo ganhador
Pois sem matar nem ferir, ai meu Deus
eu me sinto vencedor

Até menino falou,
logo depois de nascê
Laranjeira botou côco
lampião amedrontei

A luz da experiência
A luz da experiência, ai meu Deus
o caminhar nas estradas
O cruzar encruzilhadas
me ensinou a jogar

Com uma gota de saliva,
até vulcão apaguei
Mulher pariu sete filhos,
mesmo sem engravidar

Jogar o jogo da vida
na vida vencê ou jogá
O jogar pela vitória
entristece o jogador
Quando pensa que venceu, colega velho
e é o perdedor, camará

Nasceu cana na pastagem,
mesmo sem ninguém plantá
Fiz o rio mudar de curso
adocei água do mar

Mestre Moraes82

Tornei a Terra quadrada
Já fiz nevar no verão
no inverno não choveu
Depois de tanta bravura, colega velho
Adivinhem quem sou eu, camará

A vitória sem violências, abusos, imposições. O
viver em guerra. Os ensinamentos das
encruzilhadas.

Mestre Moraes81
O deslocamento das funções. O encantamento
como princípio disruptivo, descentralizante,
exusíaco, transformador.

O GCAP tem dendê, Mestre Moraes.
Disponível em:<https://youtu.be/U5zDPL0-Ngc>.
Acesso em: 04/10/2020..
81

82

Ibidem.
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Oi, eu amo a capoeira

Lá no céu vai quem merece

oi aiai, eu amo de paixão
Através da capoeira
eu digo sim, eu digo não

Lá no céu vai quem merece
na terra vale quem tem
A soberba combatida
foi quem matou Pedro Cem

Eu digo não à arrogância
eu digo não à falsidade, oi aiai
Não também à opressão

“Deus é pai de nós todos
e eu não sou pai de ninguém
Lá se foi minha fortuna”
exclamava Pedro Cem

Eu digo sim à humildade
eu digo sim a tanta coisa
Oi aiai oi, também do coração

“Ontem eu fui milionário
já tive e hoje não tenho
O que ontem me valia
hoje nem valia tem”

Oi, capoeira é minha vida, oi aiai
me botou minha direção
Se hoje eu tô aqui
amanhã posso tá não

Ele dizia nas portas:
“Uma esmola a Pedro Cem
quem já teve, hoje não tem
A quem eu neguei esmola
hoje me nega também”

Mas aonde quer que eu vá
eu carrego no coração
O toque do berimbau
do agogô e do pandeiro

Nasceu num berço dourado
cresceu num colchão macio
“Hoje eu morro no relento
neste mundo e chão frio”

O sonzinho do reco-reco
atabaque companheiro
Mesmo sem paradeiro
a capoeira eu largo não

A justiça examinando
os bolsos de Pedro Cem
Encontrou uma mochila
dentro dela um vintém
E um letreiro que dizia:
“já teve, hoje não tem”

Meu pai me disse sim
a minha mãe disse também
Essa arte fez de mim
uma pessoa livre, enfim
A capoeira é infinita
não tem coisa mais bonita
É ginga que vai, que vem
a capoeira é meu nome
A capoeira tá no sangue, o que é?
a capoeira é estar bem, camará

Mestre Waldemar84
(Salvador, BA)
Segundo Mestra Alcione85, Mestre Waldemar
fazia ladainhas a partir de cordéis. Sátira social. A
conclusão dilacerante: “Na terra vale quem tem
[dinheiro]”.

Mestre Valmir Damaceno83 (Salvador, BA)

Capoeira como afirmações e negações.Afirmação
de sensibilidade, de ancestralidade e saúde.
Negação da submissão à opressão.

Disponível
em:<https://youtu.be/1wBhZj6o8ww>. Acesso
em: 28/10/2020.
83

Ladainha retirada de uma coletânea feita por
Steven Saborío Badilla. 2007, San José, Costa
Rica.
85
OLIVEIRA, A. Em entrevista realizada para
este trabalho. Feita no dia 1 de setembro de 2020.
84
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Eu t ava em casa

Não t em o que fazer

Eu tava em casa
sem pensar, sem imaginar
Delegado no momento
já mandou foi me intimar

para viver nesse mundo
Se andá limpo, é malandro
se andá sujo, é imundo
Mundo atrapalhado
além de tudo, enganoso
Se comê pouco, é mesquinho
se comê muito, é guloso
Se conversa, é falastrão, ai meu deus
se não conversa, é manhoso

É verdade, meu colega
com toda diplomacia
Prenderam seu Caiçara
dentro da secretaria
Para dar depoimento
daquilo que não sabia

Me criei pelo mundo
o mundo que eu te lhe ensino
Quando apanha, é covarde
quando mata, é assassino, camaradinho

Minha mãe tinha três filhos
eu era o mais sossegado
Saía boca da noite
e chegava de madrugada

Mestre Paulo dos Anjos87
(Estância, SE)

Na roda de capoeira
nunca dê seu golpe errado
86

Mestre Caiçara
(Recôncavo Baiano, BA)

A angústia de viver em um mundo atrapalhado
onde o racismo estrutural é uma triste e
intolerável realidade. “Preto parado é suspeito e
correndo é culpado” 88. O rapper Emicida
diagnostica:“O táxi não para pra você, mas a
viatura para, esse é o problema urgente do Brasil”
89
.

Capoeira Angola da Bahia. Disponível em:
<https://youtu.be/0ejrmZDSxFw>. Acesso em:
04/10/2020.
88
Jornalista Maju Coutinho no Jornal Hoje (Canal
Globo), em 22/10/2020.
89
In: Publicação do perfil do Facebook d a TV
Cultura. Publicado em: 20/11/2020. Disponível
em:<https://www.facebook.com/tvcultura/posts/3
738726129479299>. Acesso em: 20/11/2020.
87

Ladainha retirada de uma coletânea feita por
Steven Saborío Badilla. 2007, San José, Costa
Rica.
86
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Ontem a noite eu tive um sonho

Trate b em sua cultura,

Ontem a noite eu tive um sonho
que não me sai do pensamento
Sonhei com a senzala
para mim foi um sofrimento

porque ela é um bem
Se você não cuidar dela
você não será ninguém

Quem plantou teve o cuidado
de deixar pra quem convém
Belos frutos dessa árvore
que alimentam muito bem

O sonho me lembrou
todo aquele tempo passado
Que o negro como um animal
era no tronco amarrado

E a nossa vai além
com as histórias que contém
No corpo de quem merece
Ela faz a sua lei

Acordei tão assustado
e comecei a pensar
Que depois de tanto tempo
o negro conseguiu se libertar

Ela toca, ela canta
ela joga muito bem, camaradinha

Eu peço aqui agora
para quem estiver me ouvindo
Enquanto o negro apanhava
o branco estava sorrindo
Hoje a escravidão acabou
pois vamos nos lembrar
Da força de Zumbi
que lutou até morrer
Sua luta nos deixou
hoje uma grande lição
Que é lutar por nossos direitos
e proteger nossos irmãos

Mestre Moa do Katendê91
(Salvador, BA)
Mestre Moa foi brutalmente assassinado com 12
facadas nas costas por um eleitor de Jair
Bolsonaro, após a apuração do primeiro turno das
eleições presidenciais de 2018 (07/10) 92. Elza
Soares canta na atualidade que “a carne mais
barata do mercado foi a carne negra”. Ela afirma
que “foi” como forma de provocar a mudança
necessária a uma realidade que ainda persiste.

E hoje na nossa história,
não se fala nisso mais não
Falam que foi a Princesa Isabel
que libertou a escravidão
Quando eu pego o Berimbau,
sinto o corpo arrepiar
Lembrando de todo passado
que o negro vivia sempre a apanhar
E com a Capoeira de Angola
ele conseguiu se libertar
Mestre Jogo de Dentro90 (Alagoinhas, BA)
90

CD Capoeira angola tem fundamento. 2006.

91

Disponível em:
<https://youtu.be/Zz90cmbA9Qs>. Acesso em:
01/11/2020.
92
Disponível em:
<https://ponte.org/mestre-de-capoeira-e-esfaquea
do-e-morto-por-eleitor-de-bolsonaro-na-ba/>.
Acesso em: 03/11/2020.
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Tava n a beira da praia, ô iaiá

Tava a ndando pelo mundo

tava lá fitando o mar
Tava na beira da praia, ô iaiá
tava lá fitando o mar

Tava andando pelo mundo, ai meu Deus
à procura de amor
A vida foi cruel, colega véio
só mostrou tristeza e dor
Cada canto que passava
tinha muito sofredor

Tava namorando as ondas
numa prece pra Iemanjá
Vento forte, maremoto, Iemanjá
dá medo de navegar
Se me embolo nessas ondas
posso até me afogar

Vi o meu irmão caído
Vi o meu irmão caído
ai meu Deus, chei de fome ou lambedor
Roubando, matando outros
em nome do desamor
Só não é do meu espanto
que esse irmão seja “de cor”

Ela, então, me respondeu, ô iaiá
num sopro de arrepiar:
“Vento forte maremoto, ô iaiá
tu vai ter que acalentar”
Rodopiando, revira
e flutua pra além mar
A lua só ama o sol, ô iaiá
pra poder iluminar
Tua espada é guerreira
pro amor, pra capoeira
Em teu ventre abrigou
o destino desse amor, camaradinha

Cada vez que eu caía
Cada vez que eu caia
da minha luta eu recordava
Capoeira é arma forte
quando aqui não diz mais nada
Apesar de tanta dor
Esse mundo tem valor
Salve tateto94 Mukumbi
Kaiongô95 quem me mandou, camaradinha

Mestra Cristina93
(Rio de Janeiro, RJ)

Mestra Janja96
(Feira de Santana, BA)

Iemanjá, aiabá do mar, sentencia o desafio de
quem a recorre: acalentar tempestades.
Derivação de uma palavra em quimbundo que
significa pai, sacerdote. Fonte: Wikipédia.
95
Do quimbundo, designa uma entidade feminina
ligada ao fogo primordial do interior da Terra.
Fonte: Prof. Dr. Sérgio Adolfo. Disponível em:
<https://www.facebook.com/INZOTUMBANSI/photos/kaian
94

g%C3%B4kaiangokaianguencontramos-refer%C3%AAnciasa-essa-divindade-em-nei-lopes-que-d/630487696981660/>.

 isponível
D
em:<https://youtu.be/tlCMmXnPw_Q>. Acesso
em: 28/10/2020.
93

A. em:23/11/20.
96
CD Nzinga-Capoeira Angola. Dísponível
em:<https://youtu.be/oKyhcBmUHsg>. Acesso
em:28/10/2020.
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Mas ninguém não quer saber

Hoje e u acordei chorando

Esperando um momento
pra expressar meus sentimentos
através do meu cantar

Nesse campo de mandinga
aprendendo e sou mulher
Sou conquista e pela frente
vai ser melhor pra quem vier

Mas ninguém não quer saber
qual é meu sofrimento
O que eu sinto por dentro
e fico na vida a pensar

Hoje eu acordei chorando
lembrando por onde andei
Todos os dias de alegria
e as lutas que enfrentei

Passa um dia
passa dois e passa três
Como os antigo dizia:
“quem espera sempre alcança”
E fico na esperança
de poder cantarolar, camaradinha

No caminho há flor e espinho
no caminho eu vou com fé
Com leveza e justiça
salve mãe, meu pai, axé
Irmandade é fundamento
não deixa o barco virar
Quando eu aqui cheguei
pra Angola vadiar

97

Contra-mestra Tina
(João Pessoa, PB)

A esperança incondicional nos cantos. Cantarolar
salva quem não tem direito à voz, permite a
expressão de quem não diz, mesmo querendo
dizer.

Me lembro a primeira ginga
levo sempre na memória
A história que eu vivi
e que estou contando agora
Agradeço ao Seu Pastinha
e aos Mestres da Capoeira
Conheci o Brasil e o mundo
nas rodas de bananeira
Jogo e luta, amor e dor
alegria e tristeza
Se cair você levanta
see benze e sopra poeira
Mulher siga o seu destino
nessa força de Angoleira, camaradinha
Mestra Alcione98
(Belo Horizonte, MG)

Disponível em:
<https://youtu.be/B-OUoanF898?list=PLnB0U1c
QTMhNHAG0hg4zoIpM40SeVRwGl>. Acesso
em: 28/10/2020.
97

Disponível em:
<https://youtu.be/WUEOMzKEvbc>. Acesso em:
28/10/2020.
98
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Cantos congadeiros

Ô, no dia 13 de Maio

uma assembléia trabalhou
Nêgo véio era cativo
Sá rainha libertou, ô99
Quando nêgo era cativo
hoje já virou doutor, ô

Eu n ão matei, eu não roubei, eu não ‘fiço’
[nada
Eu não matei, eu não roubei, eu não ‘fiço’
[nada
Mas o povo está dizendo
que amanhã é o dia do meu jurado100
Eu vou pedir Nossa Senhora
para ser minha adevogada, oiá

Ê, no tempo do cativeiro
era branco que mandava
Senhor branco ia à missa
era nêgo que levava, oiê

Congo dos Arturos, solo de José Maria
Ferreira
(LUCAS; LUZ, 2006:80)

Ê, senhor branco ia à missa
era nêgo que levava
Senhor branco entrava pra dentro
nêgo cá fora ficava, oiê
Ê, senhor branco entrava pra dentro
Nêgo cá fora ficava
Nêgo só ia rezar
Quando em sanzala chegava, oiá
Ê, nêgo só ia rezar
Quando em sanzala chegava
Nêgo não podia falar nada
Que de chibata ainda apanhava, oiá
Ô que dor
Jesus Cristo está no céu
Acolhendo todas almas
Desses nêgo sofredor, oiê
Lamento negro cantado no adro da Matriz de São
Gonçalo.

Moçambique dos Arturos, solo de Jorge
Antônio dos Santos (Quim)
(LUCAS; LUZ, 2006:82)

Nossa Senhora é protetora do povo preto
injustiçado, discriminado, marginalizado.

Moçambiqueiro, v amo correr mundo

Lelê lê, v amo correr mundo
Moçambiqueiro, vamo correr mundo
Ilele lê, vamo correr mundo
A ha ha, v amo correr mundo
Ô hôhô, v amo correr mundo
Gunga de papai, v amo correr mundo
Gunga de vovô, v amo correr mundo
Gunga de vovó, vamo correr mundo
Essa vida não parou, vamo correr mundo
Chega no céu, vamo correr mundo
Vai olhar nós aqui na Terra, vamo correr
[mundo
Gunga de mamãe, v amo correr mundo
Óia gunga de papai, v amo correr mundo
Olê, v amo correr mundo
Moçambiqueiro, vamo correr mundo
Versos curtos para se acelerar o passo do cortejo.

As palavras escritas em cinza foram cantadas
pelo coro. No caso deste lamento, essas vogais
respondidas pelo coletivo são expressas como
gritos de dor por seu conteúdo relembrar
explícitamente a realidade no tempo da
escravidão.

Moçambique, solo de Leontino Geraldo
da Silva

99

(LUCAS; LUZ, 2006:78)

100

Julgamento judicial.
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A á gua no mar é azul igual areia

A água no mar é azul igual areia
O palácio da Rainha é bonito e alumeia
O palácio da Rainha é bonito e alumeia
Congo, solo de Eliane Maria da Silva
(LUCAS; LUZ, 2006:71)
Poesia lírica de louvor. Apenas dois versos, que
repetidos criam uma espécie de mantra.

Viva a paz com Deus! Viva!

Viva a nossa rainha! V
 iva!
Viva todo povo que venera o rosário de
Maria! [V
 iva!
Ê, Sá Rainha, nós veio de longe
Veio chegando aqui agora
Pra chegar no seu terreiro pra pedir sua
[licença, ô
Ê, abençoa esses fio que tá no rosário de
[Maria
Tá aprendendo a louvar a nossa mãe, Santa
[Maria, ô
Sá Rainha, seu nêgo chegou
Sá Rainha, seu nêgo chegou
Camisa engomada, chapéu de fulô
Sá Rainha, seu nêgo chegou…

Bendito, louvado seja, ai o santíssimo
[sacramento
Bendito, louvado seja, ai o santíssimo
[sacramento
O alimento que me deu hoje
me dê amanhã, me dê para sempre
O alimento que me deu hoje
me dê amanhã, me dê para sempre

Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Espírito
[Santo, amém
Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Espírito
[Santo, amém
O alimento que me deu hoje
me dê amanhã, me dê para sempre
O alimento que me deu hoje
me dê amanhã, me dê para sempre
Agradecimento pelo almoço comunitário feito por
mulheres da Irmandade. Todas as pessoas
presentes na festa comem do alimento.

Congo, solo de Conceição Onório
(LUCAS; LUZ, 2006:88)
A incerteza de poder se alimentar no amanhã. A
gratidão de poder comer hoje. Repartir o pão,
oferecer almoço farto a todos da comunidade e de
fora dela.

Moçambique, solo de Joel Catarino da
Silva
(LUCAS; LUZ, 2006:74)
Além de exaltar a paz com Deus e a rainha
coroada, os congadeiros celebram sua própria
identidade, sua própria união e força. Afinal, os
Arturos formam um grande rosário.
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Aiolêlê l elê lelê
Aiolêlê lelê lelê

Ô, que coisa bonita que eu vi agora

Gunga que vai, gunga que fica
ah, que dor no coração
Meu coração tá doendo, ai ai
dá vontade de chorar, auê

é o rosário de Nossa Senhora
Ô, que coisa bonita que eu vi agora
é o rosário de Nossa Senhora
Oiê
É, é, é o rosário de Nossa Senhora
É, é, é o rosário de Nossa Senhora

Moçambiqueiro, moçambiqueiro
que envém lá de Angola
Trazendo a coroa santa, ai ai
lá do reino da glória

Moçambique Mirim (composto por crianças
da comunidade dos Arturos), solo de Maick
Bruno da Silva Soares (com 6 anos na
gravação, faleceu poucos anos depois)
(LUCAS; LUZ, 2006:95)

Chuva choveu, chuva choveu
mas o rego tá arrombando
Mas o rego tá arrombando
aiolêlê, mas o moinho tá moendo
Moçambiqueiro, moçambiqueiro
olêlê, quando você for
Que deixou o galo cantar
Ele veio dar notícia
que o navio virou lá no mar
Moçambiqueiro, moçambiqueiro
que deixou o galo cantar
Ele veio dar notícia
que o navio virou lá no mar
Eu vou falar, eu vou falar
o meu pai mandou cantar
Essa gunga de vovô
Essa gunga de vovô
Moçambique, solo de Leontino Geraldo da
Silva
(LUCAS; LUZ, 2006:94)
A gunga é um símbolo muito forte, que remete à
escravidão. A gunga liga os congadeiros a seus
antepassados.

Está coroado, está coroado

está coroado o nosso rei
Está coroado, está coroado
adiante de Deus e da Virgem Maria
Está coroada, está coroada
está coroada a nossa rainha
Está coroada, está coroada
adiante de Deus e da Virgem Maria
Alevantai Senhor Rei, alevantai Senhor Rei
diante de Deus, de Nossa Senhora
Alevantai Senhor Rei…
Alevantai Sá Rainha, alevantai Sá Rainha
diante de Deus, de Nossa Senhora
Alevantai Sá Rainha
A coroação anual dos próximos escolhidos da
comunidade a serem reis e rainhas.

Moçambique, solo de Joaquim Raimundo
da Silva
(LUCAS; LUZ, 2006:98)
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Fica muito claro nas transcrições dos cantos dos Arturos a sua forte e profunda ligação
ancestral. A memória do tempo da escravidão está presente, todo um sofrimento coletivo é
especialmente evocado em alguns cantos. As cicatrizes do passado não foram fechadas. Os
congadeiros todo ano choram e louvam seus antepassados escravizados, os desamparados da
história nacional que, após a abolição, não tiveram qualquer compensação social do Estado
brasileiro.
Os vocábulos aiolelê, olelê, oiê, oiá e etc. preenchem os versos - podendo até compôr
um canto inteiro - e expressam significados, só que restritos aos iniciados da tradição
(LUCAS, 2014).
Vários desses cantos são entoados, quando cantados por homens, numa voz que, na
categorização européia, é chamada de tenor. Ou seja, são cantos cuja linha melódica muitas
vezes se localiza numa região aguda das vozes masculinas. Achamos que este aspecto
contribui para a pungência e intensidade de uma ladainha ou canto congadeiro. O canto
irrompe no espaço, sobrepõe-se à intensa percussão. O coro de vozes, que não
necessariamente estão afinadas, forma uma massa sonora muito potente.
Mestra Alcione nos conta que os cantos tradicionais da Capoeira Angola normalmente
não dão destaque à voz da mulher. Em seu grupo de capoeira Candeia, ela propõe um novo
caminho: achar uma região em que ambas as vozes, masculinas e femininas, fiquem
confortáveis e em destaque.
O compositor carioca e estudioso da música brasileira Guerra-Peixe (1914-1993), nos
diz que “uma das coisas mais importantes da contribuição do negro [...] é, a meu ver, a
maneira de cantar. Não é bem o timbre. [...] não é questão de timbre inato da voz. [...] O
negro [...] tem um modo próprio de cantar, que influenciou muito a música popular brasileira”
101

. A partir disso, supomos que este modo de cantar esteja ligado a fatores como a

expressividade, a articulação rítmica, a impostação e etc..
“O poder do canto depende do tirador e do grupo pôr sentido”
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, fala o Capitão

Antônio Maria, dos Arturos. “Pôr sentido” é essencial aos cantos inseridos na cultura popular.
O significado está presente na expressão verbal, mas também na não-verbal (LUCAS, 2014).
Muitas vezes, ele reside nos silêncios entre as palavras, na entonação do canto “de sentido
posto”, ou na qualidade da resposta do coro ao cantador solista.
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Conflitos
“Assim, haverá sempre uma fresta e para cada regra sempre haverá uma transgressão. As presenças
dos encantes nas bandas de cá do Atlântico dimensionam a não redenção do projeto colonial. O dono
da rua, morador da encruzilhada, manteve a dinamização das invenções da vida nas esquinas da
modernidade.”
Luiz Simas e Luiz Rufino103

Paira no imaginário brasileiro, tanto na esfera popular quanto na erudita, a chamada
“fábula das três raças”, sustentada por pensadores como Gilberto Freyre (Da Matta, 2009).
Essa fábula em que o “branco”, o “índio” e o “negro”, dotados de determinadas
características, teriam constituído uma identidade brasileira e sua miscigenação teria resultado
um país fraco e sem perspectiva

- justificando, assim, a “necessidade” de regimes

autoritários, centralizadores e repressivos - não condiz com nossa realidade social (ibid.). A
fábula das três raças atribui ao índio a preguiça, ao negro a melancolia e ao branco
colonizador a cupidez e estupidez (ib.) .
Essa teoria concebe a História do Brasil “pelo seu prisma mais reacionário: como uma
‘história de raças’ e não de homens” e “o conhecimento social assim, se reduz a algo natural
como ‘raças’, ‘miscigenação’ e traços biológicos de raças” (Da Matta, 2009). A
miscigenação, como sabemos, não foi um processo natural, consensual e pacífico, pelo
contrário.
A narrativa da fábula das três raças é utilizada amplamente e está disseminada como
parte de um discurso que procura explicar as origens da nossa cultura brasileira. De forma
explícita ou não, é usada para mascarar o projeto colonial e eugenista que acaba colocando a
“raça” branca como superior, assegurando uma clara hierarquia social (Da Matta, 2009). O
racismo estrutural e institucional tão exacerbado que vemos ainda hoje é uma manifestação do
colonialismo e se verifica amplamente em diversas posturas, como as de figuras públicas ou
mesmo na conduta policial.
A partir dessas considerações, exporemos situações em que a relação das tradições
Capoeira Angola e Congado Mineiro com a sociedade se dá de maneira conflituosa. E, ao
utilizamos o termo “conflituosa”, buscamos apontar opressões e violências praticadas contra
essas tradições e seus praticantes. Alguns desses casos estão diretamente ligados ao racismo e
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à insistência da mentalidade colonial em nosso país. Para melhor articular o texto, faremos
uso de subtítulos, que delimitam cada caso, apesar de estarem correlacionados.

Espaço comunitário x território individual
Quando perguntada sobre a relação de seu espaço de prática da capoeira - o Espaço
Sociocultural Floresta -, com a vizinhança, Mestra Alcione nos relata :
É um pouco tenso. O bairro Floresta é um bairro classe média-baixa e média-alta, as duas
coisas. Então do lado do galpão, do lado do espaço, tem um prédio muito grande e a janela
dá pro espaço. Quando a gente mudou pra lá, a gente teve várias reclamações, por causa do
barulho e por causa do que que a gente tava fazendo ali, porque era uma atividade cultural
que traz o tambor, que bate o tambor. Não é todo lugar que as pessoas acham que isso é
legal, porque tambor é conotação, macumba, religião... E aí ficou aquela história durante
um tempo.

Interessante notar em seu discurso a definição da classe social predominante do bairro
em que se localiza seu espaço, logo após qualificar a relação com a vizinhança como tensa.
Ou seja, a classe social é um importante fator quando pensamos na “recepção” à prática
cotidiana de capoeira em um espaço cultural. Alcione ainda nos conta que a maioria das
reclamações após a chegada de seu grupo advém de um grande prédio vizinho.
Podemos considerar a imagem de que as reclamações vêm de uma edificação urbana
que se projeta em concreto por alturas, dessas que causam muito impacto ambiental,
contribuem para o efeito estufa, em que rege muitas vezes a lógica do individualismo extremo
e são grande tendência das cidades; enquanto o espaço da Mestra está muito mais atrelado ao
chão, à natureza, à saúde, à consciência sustentável e comunitária - ela mesma nos disse que
os movimentos de capoeira são muito ligados aos animais, e em seu espaço se pratica
culinária vegetariana e etc..
Devemos atentar ainda para o final da fala de Alcione, em que ela explica que as
reclamações na vizinhança não são motivadas apenas pelo transtorno do barulho ou ruído
produzido em seu espaço, mas para a qualidade sonora deste ruído, ou seja, o próprio ato de
bater tambor provoca a escuta do seu entorno e insinua ideias imagéticas aos seus vizinhos: de
que a prática da capoeira estaria vinculada à “macumba”, à prática religiosa afro-brasileira. O
termo “macumba” vem da língua quimbundo, de origem bantu, e designava um antigo
instrumento de percussão africano parecido com o reco-reco (MACUMBA, 2020). Aqui no
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Brasil o termo macumba foi usado para denominar um rito religioso afro-brasileiro, a
“macumba carioca”. Mas hoje o termo é popularmente usado em sentido extremamente
pejorativo para designar genericamente todas as religiões de matriz africana, como o
candomblé e a umbanda (ibid.) . Ele ainda adota significados depreciativos como “feitiçaria”,
“bruxaria”, “charlatanismo”, “curandeirismo” (ib.).
“O preconceito foi gerado
neopentecostais e alguns outros

porque, na primeira metade do século 20, igrejas
grupos cristãos consideravam profana a prática dessas

religiões [candomblé, umbanda e etc.]” 104.
Achamos que não podemos apontar uma instituição específica que criou o preconceito
contra religiões de matriz africana, já que ele é amplamente praticado, gerado pelo processo
colonizatório em si. Mas concordamos que as igrejas neopentecostais - e sua constante
expansão -, assim como outros grupos cristãos, possam ter ampliado o racismo religioso.
A violência religiosa contra religiões de matriz africana é uma triste e séria realidade
nacional. Ela está diretamente ligada ao racismo estrutural de nossa sociedade, expresso nas
relações de poder em nosso país e que procura apagar a história, a memória e a presença atual
da experiência negra de resistência à opressão política e social do Brasil.
Sendo assim, retornando ao termo macumba, e à sonoridade dos tambores que evocam
sua presença (seja real ou imaginária), ele não só é usado pejorativamente para designar
religiões afro-brasileiras, como muitas vezes estigmatiza outras manifestações culturais de
mesma origem, que fazem uso do tambor, como a Capoeira Angola.

O que é macumba. In: Portal Geledés. Disponível
em:<https://www.geledes.org.br/o-que-e-macumba/?gclid=CjwKCAiAkan9BRAqEiwAP9X6UZSkA2-Fe60-Uz
r4A8vLtF6YuV49KJTzdiNKac_PAsp33tBx-oE7yBoCe0AQAvD_BwE>. Acesso em: 10/11/2020.
104

70

Congado proibido
Fernanda Pires escreveu um artigo em 2009 intitulado “O Congado e sua relação com
a Igreja Católica”, que será muito precioso para nossas investigações. Nele, ela pesquisa a
relação entre os congadeiros e a Igreja da cidade de Oliveira, município mineiro, a partir de
publicações do jornal Gazeta de Minas, que entre 1950 e 1980 foi veículo de opiniões da
Igreja local e de seus representantes (PIRES, 2009).
As matérias do jornal na década de 50 procuravam negar que a festa de Nossa Senhora
do Rosário fosse religiosa (PIRES, 2009). Entre 1957 e 58, a Gazeta publica:
Está sendo preparada a festa do Congo com cantorias e dansas africanas, devidamente
licenciadas pela polícia. Se fosse festa religiosa, é claro, a licença seria eclesiástica. A festa
do Congo é inteiramente profana, depende da polícia, uma festa como o carnaval. [...] Não
há aprovação eclesiástica. A paróquia não toma conhecimento e quem chefia, infelizmente
é quem menos autoridade moral possui para uma festa popular que os católicos possam
aprovar. 105

Segundo Fernanda,
ao desvincular o Congado como festa religiosa e em alguns momentos chamá-lo de
bárbaro, demonstra a opinião da Igreja Católica sobre esta manifestação cultural, ligado ao
fato de que os colunistas do jornal afirmarem que o Congado é praticado por negros assim
como o espiritismo. Zé Canela de Ferro [pseudônimo de Monsenhor Leão Medeiros Leite,
irmão do bispo da cidade, na época] em “Espiritismo – a maior superstição de todos os
tempos”, em 31 de maio de 1959 afirma que: “Esses espíritas de macumba deviam dar um
passeiosinho à África ou à Índia, onde sua majestade infernal tem templos e adoradores. 106

Ou seja, o Congado de Oliveira foi estigmatizado de manifestação associada à
macumba, sofrendo a violência de ser deslegitimado enquanto festa religiosa e categorizado
como caso de polícia, carnaval, de membros sem “autoridade moral” pelo jornal eclesiástico.
Há uma enorme crueldade histórica nessa situação: o Congado se consolidou no
período colonial como festa sincrética, buscando conciliar o legado cultural africano de povos
em diáspora com a assimilação da religião católica imposta violentamente pelo regime
colonial e escravista; para, no século XX, ser renegado e atacado pela própria instituição
católica. Isso nos mostra a dimensão da marginalização das manifestações culturais feitas por
afrodescendentes, indivíduos excluídos e esquecidos pelo avanço histórico brasileiro.
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Anteriormente às publicações citadas, da década de 50, Fernanda nos conta que desde
a década de 20, na cidade de Oliveira, “diversas foram as ações dos agentes eclesiásticos em
proibir o Congado, seja por ordens expressas ou com matérias pejorativas a respeito dessa
manifestação cultural” (PIRES, 2009:3). O jornal Gazeta de Minas publica em 1923:
“Estamos informados de fonte mui segura que S. Exa. Revma. D. Antonio dos Santos Cabral,
bispo de Belo Horizonte, proibiu as festas chamadas de reinado que se faziam nessa cidade,
por ocasião dos festejos religiosos, em honra à virgem do Rosário” (ibid.). O referido bispo
Dom Cabral ainda teria declarado em documento de 1927: “lamentamos que não tenham
ainda desaparecido totalmente os chamados Reinados ou Congados que põem ‘quasi’ sempre
uma nota humilhante nas festas religiosas” (ib.).
A celebração de Nossa Senhora do Rosário ficou proibida em Oliveira do início da
década de 20 até por volta de 1950 (PIRES, 2009). Mas, sua volta plena - com diversos ternos
(guardas) e com a Missa Conga sendo realizada no interior da igreja local - encontrou
inúmeras dificuldades e longos impedimentos: o retorno da prática congadeira em 1950 só foi
possível sob tutela e financiamento de uma senhora branca da elite local, adepta ao ritual;
antes de 1970 os congadeiros não tinham permissão eclesiástica de se utilizar do interior da
igreja, por isso, a missa do Reinado, assim como a coroação dos reis festeiros ocorria em um
palanque na área externa, próxima à igreja; somente na década de 90 que a Missa Conga
pôde, devidamente, acontecer dentro da igreja (ibid.).
Desde sua proibição na década de 20, o Congado de Oliveira só retornou
integralmente em 1990. 70 anos de muita luta para legitimar a prática de uma celebração
religiosa, mesmo com todos os ataques de poderosos representantes da Igreja Católica de
Belo Horizonte e Oliveira, com uma narrativa disciplinadora, autoritária, moralizante,
procurando desvincular a tradição afro-brasileira da celebração de Nossa Senhora do Rosário
da fé católica.
Ao longo desses 70 anos, a fé dos congadeiros em Nossa Senhora e sua conexão
identitária e com a tradição ancestral não vacilou. Nos 30 anos de efetiva proibição do
Congado, seus membros manifestavam sua devoção de alguma maneira, possivelmente em
cerimônias reduzidas e às escondidas (PIRES, 2009). A força da memória coletiva, da
oralidade e da consciência comunitária mais uma vez fez frente aos poderosos das sociedades
do esquecimento.
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Quando a capoeira constava no Código Penal brasileiro
Segue a transcrição do capítulo sobre “vadios e capoeiras”:
CÓDIGO PENAL DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL.
DECRETO NÚMERO 847, DE 11 DE OUTUBRO DE 1890.
Capítulo XIII, Dos vadios e capoeiras.
Art. 402. Fazer nas ruas e praças públicas exercício de agilidade e destreza
corporal conhecida pela denominação Capoeiragem: andar em correrias, com
armas ou instrumentos capazes de produzir lesão corporal, provocando tumulto ou
desordem, ameaçando pessoa certa ou incerta, ou incutindo temor de algum mal.
Pena: de prisão celular por dois a seis meses. Parágrafo único. É considerada
circunstância agravante pertencer o capoeira a alguma banda ou malta. Aos
chefes ou cabeças, se imporá a pena em dobro.107

Lembrando que a prática da capoeira no século XIX difere muito de sua configuração
consolidada no século XX, com capoeiras se utilizando de facas e se agrupando em “maltas”.
O que demonstra como sua origem é intimamente ligada à resistência do povo negro às forças
coercitivas do governo e da institucionalidade. Contrário ao discurso dominante, não podemos
considerar seu antigo perfil relacionado ao puro banditismo, como o decreto de 1890 procura
enquadrar, pois os capoeiras muitas vezes se organizavam para enfrentar a polícia, assim
como o sistema jurídico que a orienta, e afrontar o sistema opressivo da recém proclamada
república, que sistematicamente destratava as multidões de pobres, vulneráveis e miseráveis.
Interessante como o fator “desordem”, citado no texto do decreto, é tão desgastado e
instrumentalizado ideologicamente na história de nosso país. Em nome da “ordem pública”,
diversas intervenções institucionais foram justificadas, como períodos históricos inteiros - o
Golpe Militar de 64, por exemplo - ou ações pontuais como a dispersão de rodas de capoeira
por agentes policiais ou a proibição de Congados por parte da Igreja. As desordens são
organizações bem estruturadas, que nada tem de desordeiro. São, na verdade, pessoas que
estabelecem outras hierarquias, seguindo seus próprios preceitos e valores, e, portanto,
afrontam o sistema vigente, que quer ser dominante e único.

Disponível
em:<https://observatorio3setor.org.br/noticias/capoeira-ja-foi-crime-no-brasil-previsto-no-codigo-penal/#:~:text
=De%201889%20a%201937%2C%20a,11%20DE%20OUTUBRO%20DE%201890.>. Acesso em: 01/11/2020.
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Capoeira durante a Ditadura Militar
O período da Ditadura Militar (1964-1985) foi um penoso momento histórico para o
Brasil, em que houveram perseguições e prisões políticas, violenta repressão aos opositores
do regime ditatorial e a prática institucional e sistemática da tortura.
Durante esse período, caracterizavam capoeiristas que não se submetiam ao Regime
Militar aqueles que participavam de rodas de rua e/ou de grupos que não tinham uniformes ou
graduação - não eram tão institucionalizados, em uma academia e etc. (JESUS, 2015). Logo,
os mais afetados pela repressão militar foram os membros da Capoeira Angola, menos
institucionalizada, mais fiel à ancestralidade africana e à tradição de resistência.
O processo de esportivização da capoeira - muito mais presente na Capoeira Regional,
mas também em alguns grupos angoleiros - se acelerou durante a Ditadura. Leonardo de
Jesus, cuja dissertação de mestrado foi sobre a capoeira durante a Ditadura no contexto de
Belo Horizonte, nos escreve que
sua prática sofreu alterações no sentido de enfatizar seu caráter combativo, viril e esportivo
em detrimento dos seus aspectos culturais, ancestrais e políticos. Além disso, [...] o período
da Ditadura Militar exerceu forte contraste sobre a prática social da Capoeira no intuito de
arregimentá-la como esporte nacional. 108

Esse processo descrito por Leonardo já vinha ocorrendo anteriormente à Ditadura,
desde a criação da Capoeira Regional na década de 30 por Mestre Bimba. Mas nesse período
ele se intensificou justamente por entrar em consonância com os ideais do Regime, de
disciplina, hierarquização e “higienização de um corpo tido como primitivo” pelo esporte
(JESUS, 2015).
Um exemplo disso é o de Carlos Sena, um discípulo de Mestre Bimba, que criou em
1955 sua própria vertente de capoeira, chamada de Senavox ou capoeira estilizada (IPHAN,
2007). Sena tinha postura crítica
à “estagnação do folclorismo cultural” das exibições de capoeira e seu esforço para
esportizar a capoeira. Ele criou um elaborado sistema de regulamentações formais que
supostamente regrariam treinos e rodas... Sena, entre outros, proclamou ter inventado o
sistema de cordas e sistematicamente utilizava uma saudação para capoeira: “Salve”. As
regras inventadas por ele agradaram as forças armadas e simpatizantes do regime militar...
109
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Mas
apesar do sucesso inicial e sua boa conexão com os militares, a Senavox não prosperou. A
insistência na hierarquia e disciplina militar entrou em desacordo com o processo de
deslegitimação social da ditadura militar nos anos 1970. Quanto à polêmica em relação à
criação do sistema de cordas, o certo é que seu uso foi institucionalizado em 1972, apoiado
pelo nacionalismo militar.110

Nesse contexto, haviam capoeiristas que aderiram ao Regime - como Carlos Sena.
Supomos que esses capoeiristas seriam em maioria pertencentes ou originados da vertente
Regional, enquanto outros não o aceitaram (JESUS, 2015). Assim, esse período histórico
provocou conflitos internos entre a comunidade da capoeira. Um indicativo disso é que “os
capoeiristas transgressores eram chamados pelos que aderiram ao Regime Militar de
capoeiristas sem Mestre, foram perseguidos e presos pela polícia e perseguidos por outros
capoeiristas” (ibid.: 37).
Segundo Leonardo,
...neste período eram comuns as brigas generalizadas nas rodas de Capoeira que aconteciam
nas ruas, no caso de Belo Horizonte, as rodas da Praça Sete, da Praça da Liberdade e as
rodas da Feira Hippie. As rodas aconteciam à noite, mas mesmo assim eram vigiadas por
policiais à paisana, que ficavam prontos para prender.111

Mestre Primo, o primeiro mestre de Alcione, em entrevista, quando perguntado sobre
seu começo na capoeira e sobre sua opinião sobre a Ditadura Militar, respectivamente,
responde:
Eu escolhi a capoeira porque, porque essa ditadura trouxe tantos problemas que minha
única alternativa foi jogar capoeira, eu não ia conseguir jogar bola, nem ia conseguir
estudar, nem ia conseguir fazer nada, porque o racismo era muito, na capoeira tinha espaço
para eu poder me conhecer, poder conhecer minha história [...]
Ela [a Ditadura] foi desastrosa total, foi desastrosa, ela teve toda essa válvula de escape aí
que engloba todo o conhecimento em cima da cultura, mas o Regime Militar, a proposta
deles era massacrar toda a questão da cultura e com a cultura acabada, acabar com nós
também, nós vamos primeiro mercantilizar, depois a gente vai vulgarizar e depois vai
acabando com essa bosta também, porque aí nosso povo também fica vulgarizado no
processo...112

Ou seja, Mestre Primo relata que, emparedado pelo racismo e pelas dificuldades
impostas pela Ditadura, sua única perspectiva foi a capoeira, enquanto espaço de
autoconhecimento e de conexão com a ancestralidade afro-brasileira. Para ele, os militares
queriam acabar com a cultura, pela mercantilização e vulgarização.
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Relatando as sensações de se participar de uma roda de rua durante os anos da
Ditadura, Mestre Mão Branca nos conta:
Eu pude ver isso mais aqui dentro de Belo Horizonte, aqui, as roda rolava, é, mas elas, elas
eram, é, de vez em quando a cavalaria passava, olhava, inclusive no meu tempo né, das
poucas rodas que eu peguei com esse clima de, é, um pouco tenso, de achar que cê tava
fazendo alguma coisa errada, cê tinha, você tinha a sensação que cê tava fazendo algo que
não podia fazer, jogava capoeira na rua, mas na época não entendia tanto essa questão
política do país, porque, é, não podia, né, mas o não poder é porque a capoeira te dá esse,
como eu já te falei antes, te dá essa noção de união, de juntar, de aglutinar pessoas, de estar
juntos, então às vezes a cavalaria passava observando a roda que tava rolando na rua...113

Apenas a visão do instrumento característico da capoeira, o berimbau, já poderia
alertar a polícia, pois Mão Branca lembra a situação de “camburão passar e te ver com o
berimbau na mão e os cara até te acompanhar um bom tempo pra ver o que que cê, né, eu
percebia, é o que eu te falei, cê num deve, cê tem que continuar na sua tranquilo” (JESUS,
2015:54).
Os capoeiristas inconformados com o Regime tiveram que ter muita força para resistir
ao estado de exceção vigente. Mestre Primo relata o horror:
E tinha um negócio de vadiação, entendeu, cara se pegasse você, você não tinha nada, mas
cê ia preso porque você tava andando na rua, vadio, cê tinha que ter carteira de trabalho
assinada, isso tudo era contra nós negro, a carteira de trabalho assinada, nós vivia num
lugar que tinha que ter boa aparência, nós éramos tido como pessoa que não tinha essa boa
aparência, entendeu, nós não éramos os caras de boa aparência [...] cê era tudo que o
sistema não queria, mas a gente teve que resistir, mas muitos não deram conta...114

Apesar da dor, Primo sente que, sobrevivendo praticando Capoeira Angola durante o
Regime Militar, saiu vitorioso. Reflete:
...nesse processo aí [na Ditadura] eu venci o sistema, entendeu, porque ele fez de tudo pra
eu não conhecer a minha história e eu fiz de tudo pra conhecer a minha história, então foi
uma luta muito doida, entendeu, ele me tinha como marginal e eu, eu não sou marginal, não
sou vagabundo, entendeu, é ocê que tá falando eu sou vagabundo, o sistema que colocava
isso, ele tentava me marginalizar e a cultura tentava me valorizar, olha que doideira...115
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Pela capoeira e pela cultura, ele encontra a dignidade que sempre lhe foi negada e ao
mesmo tempo desafia o “sistema”, armado com o conhecimento de sua história, algo que
também lhe foi negado.
Concluindo, durante a Ditadura Militar iniciada com o Golpe de 64 houve conflitos
internos entre a comunidade da capoeira, gerados pela concordância ou não com o regime
instituído. Mas a resistência aos caminhos autoritários e impositivos de nosso país foi muita
dentre os capoeiristas. Os angoleiros foram os mais insurgentes e, por isso, os que mais
sofreram com a repressão e com encarceramentos precoces e injustos. Em Belo Horizonte,
alguns dos nomes de mestres inconformados foram Grão Mestre Dunga, Mestre Boca, Mestre
Negão e Mestre Chocolate, Mestre Primo, Mestre Coração e Mestre Tito (JESUS, 2015). Eles
encabeçaram o

Movimento Anti Cordel - contra os cordéis na capoeira, símbolo da

esportivização da arte - e muitos eram membros diretos ou indiretos do Movimento Negro da
cidade (ibid.) .

Práticas humanizantes
Partindo dos relatos de Mestre Primo expostos anteriormente, em que ele conta que a
prática da capoeiragem lhe foi quase uma salvação - como meio de “vencer o sistema” (como
ele mesmo coloca), de confrontar as imposições e injustiças sociais e de aprender sobre sua
ancestralidade africana -, exporemos agora breves reflexões sobre como as tradições
afro-brasileiras aprofundadas neste trabalho podem cumprir papel de prevenir, proteger ou
devolver a dignidade humana das pessoas pretas brasileiras, vítimas de um ainda vigente
projeto colonialista de horror.
Mônica Francisco, em uma publicação intitulada “Os negros excluídos e os negros
esquecidos” para o Portal Geledés, escreve que:
Muitos são os desafios para o Brasil real do qual nós, negros, negras, favelados, índios,
viciados e viciadas em crack, pessoas em situação de rua, sem hospital, [...] como afirmou o
sociólogo Pierre Bourdieu em relação à educação e eu, com licença poética, utilizo no
atacado aqui, “os excluídos do interior”, somos brasileiros que ainda não obtivemos pleno
direito ao Brasil.116

Mônica Francisco. In: Portal Geledés. Publicado em 01/06/2014. Disponível
em:<https://www.geledes.org.br/os-negros-excluidos-e-os-negros-esquecidos/>. Acesso em: 10/11/2020.
116
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No Brasil, país de avassaladores problemas sociais, as populações de baixa renda são
em maioria compostas por negros - segundo dados do IBGE do final de 2019, os 10% de
menor rendimento per capita s ão constituídos em 75% por pessoas pretas 117. E as pessoas de
maior vulnerabilidade social estão muito mais expostas a se envolverem com o tráfico de
drogas - tendo visto a situação das favelas.
Quando temos esses aspectos em mente, é difícil não nos sensibilizarmos com o
pequeno recorte da fala de uma mãe da Comunidade Negra dos Arturos, que citaremos a
seguir. Sheila, ao ser perguntada sobre o que tinha aprendido do legado de Artur Camilo
Silvério, patriarca da comunidade congadeira, responde: “... Ensinar os nossos filhos a crescer
no ritmo do Congado, pra não cair no mundo da droga. Que, graças a Deus, aqui na
comunidade não tem isso. Porque a educação aqui é totalmente diferente da outra, lá fora.” 118
Ou seja, o Congado pode salvar os filhos de comunidades negras e quilombolas que o
praticam do destino de centenas de jovens negros que são mortos em operações policiais de
combate às drogas. Quantas crianças pretas morrem por “bala perdida”, termo extremamente
infeliz que procura mascarar a realidade de extermínio que descreve o cotidiano de
populações faveladas? A forma de educação e transmissão de saberes que o Congado
proporciona resguarda os filhos da comunidade, conscientiza-os e empodera-os em um
coletivo, em um rosário - de pessoas - protetor. Essa educação permite que os indivíduos se
reconheçam em uma identidade e, a partir dela, reivindiquem direitos e exerçam sua cidadania
- muitas vezes negada às populações de baixa renda e/ou de pele preta.
Leonardo Alexandre Barbosa, de Recife, PE, conheceu a capoeira aos oito anos, em
sua escola (Diário de Pernambuco, 2018). Ele conta que:
Minha infância foi difícil. Cresci numa casa de tábua, sem qualquer saneamento básico.
Morávamos eu, minha mãe com seis filhos, só eu era filho do meu pai, que era alcoólatra e
bebia todos os dias. Minha mãe saía para trabalhar de domingo a domingo para colocar só o
almoço em casa. Não tinha café da manhã. Muitas vezes ia dormir sem jantar. Na minha
infância, eu vivia mais aqui na casa da mestra (Shirley Guerreira, fundadora do Grupo de
Capoeira Mãe Arte) do que em casa. Tinha semana de eu nem pisar em casa”119

117

Disponível
em:<https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2019/11/13/percentual-de-negros-entre-10-mais-pobre
-e-triplo-do-que-entre-mais-ricos.htm>. Acesso em: 13/11/2020.
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Fala de Sheila in: Os Arturos. Direção de Theresa Jessouroun.
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Leonardo Barbosa, in: Diário de Pernambuco, 2018.
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Reparem que a história de infância de Léo (seu apelido) é a mesma de muitos
brasileiros de classe baixa, em que o ambiente familiar e doméstico é precário. O diferencial
de seu relato é que ele recebeu o apoio de uma mestra de capoeira, Shirley Guerreira, que lhe
cedia seu espaço de treinamento de capoeiragem para dormir, lhe oferecia refeições - lhe
acolhia (Diário de Pernambuco, 2018).
A Mestra Shirley Guerreira compartilha que: “desde que me entendo por gente, sou
criada aqui e sempre vi a dificuldade que a comunidade tem. A maioria tem situação
complicada. Alguns já se envolveram com drogas e já saíram, outros estou ainda tentando
tirar. Muitos sofrem problemas familiares, com pais e mães alcoólatras” (in: Diário de
Pernambuco, 2018). Ela se coloca como uma líder comunitária, que procura ajudar seus
alunos a saírem da criminalidade, humanizá-los e provê-los, pela capoeira, de perspectivas de
vida mais dignas. Léo foi um desses jovens citados por Shirley que se envolveram com
drogas, como crack e cocaína, mas que após muita insistência e determinação da mestra em
tirá-lo dessa situação, ele se reabilita.
Léo revela que:
Se não tivesse conhecido a capoeira, não tivesse no meio de pessoas que me apoiavam, que
davam amor quando precisava, jamais teria pensamento de sair das drogas e do crime.
Quando a pessoa não conhece outra vida, fica naquela até morrer. Mesmo drogado ou na
abstinência, você vai ter sempre uma luz no fim do túnel de vontade de voltar a ser o que
era antes. Capoeira foi essa luz para mim.120

Trazemos este relato não sob um viés moralizante de mostrar como a capoeira teria
salvado Léo das drogas, mas para refletirmos sobre como as tradições afro-brasileiras e seus
mestres podem libertar indivíduos marginalizados por meio da cultura e driblar o cruel
sistema racista, que condena à miséria e à desumanização os corpos de pele escura, por meio
da mandinga e da luta.

“Voa, Moa!”
O mestre de capoeira, liderança do Movimento Negro, educador, artesão, compositor,
fundador do primeiro bloco afro do Brasil - o Ilê Aiyê -, Moa do Katendê, foi assassinado
com 12 facadas no dia oito de outubro de 2018 (Brasil de fato, 08/10/18). Era o dia de Primeiro
Turno das eleições presidenciais de 2018, Moa havia declarado em um bar de Salvador (BA)
o seu voto ao candidato petista, Fernando Haddad, quando é atacado brutalmente por um
120

Leonardo Barbosa, in: Diário de Pernambuco, 2018.
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eleitor de Jair Bolsonaro (ibid.) . Esse assassinato de maneira alguma foi resultado de uma
briga de bar, mas de um planejado crime de ódio (como categorizou Mestra Paulinha

121

).

Segundo Mestra Cristina (RJ), “a pessoa que assassinou o Mestre Moa foi apenas um veículo
porque o grande responsável é o Jair Bolsonaro que fica propagando ódio dentro da
população brasileira”122.
A morte de Mestre Moa do Katendê gerou uma grande comoção por todo o Brasil, na
comunidade da capoeira, no Movimento Negro e entre a comunidade de artistas e da cultura,
assim como de parcela da população em geral. Diversas rodas em sua homenagem foram
feitas, em que os berimbaus fizeram o toque chamado Lamento ou Iuna de Angola, próprio
para a ocasião da morte de algum capoeirista. Com o lamento do berimbau, em memória de
Moa, os capoeiristas choraram a perda de um mestre, de uma referência, de um amigo.
A união da comunidade e sua indignação com a partida do mestre reverbera em
diversos espaços. Diversas falas de mestres ecoam em comunhão. Mestre Curió (BA),
transtornado, exclama:
Que a capoeira tinha, e tem que tá sempre unida. Nem só a capoeira, como as outras arte
que pertencem a nossa história: candomblé, puxada de rede, o coco, o jongo... todo! Toda a
história de um povo deveria ter essa união. Porque quando eles pensassem em fazer isso
com um mestre de capoeira ou uma pessoa da cultura eles tinha que pensar dez vezes antes
de fazê. Agrediram tudo, foi uma agressão para todos nós!123

Já Mestra Cristina (RJ) manifesta que:
"Apesar de toda tentativa de aniquilar a nossa cultura e as nossas únicas referências, a
Capoeira hoje se multiplicou e está no mundo inteiro. A morte de Mestre Moa, que foi um
ataque à Capoeira, é muito simbólico. Mostra bem a possível volta de toda essa repressão,
inclusive às nossas manifestações culturais. Cada mestre guarda a sabedoria dos tempos,
quando o Mestre é silenciado é como se tivesse silenciado a todos nós"124

As previsões de Cristina se confirmaram, o governo bolsonarista desde o começo de
sua gestão deixou claro que não cuidaria das políticas públicas culturais e, ainda, trabalharia
para o seu desmonte - extinguiu o Ministério da Cultura, os maiores orgãos culturais do país,
como a Funarte, o IPHAN, a Fundação Palmares e etc. estão sendo desmantelados.

In: Brasil de fato, 08/10/18.
 In: MESQUITA, C., Brasil de fato, 2018.
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Mestra Cristina nos esclarece que a morte de Moa foi simbólica. O próprio nome do
mestre assassinado se tornou um símbolo, podendo ser lido em diversos cartazes e faixas de
passeatas e manifestações políticas, que ocorreram no final de 2018 e ao longo de 2019 no
Brasil. Deslizavam pelas ruas das cidades frases como: “Voa, Moa”, “Viva Mestre Moa” e
“Mestre Moa, presente!”. Seu nome muitas vezes podia ser visto ao lado do de Marielle
Franco, deputada federal também assassinada por motivos políticos em 2018.
Mestre Moa do Katendê foi presentificado nas rodas de capoeira, nas ladainhas feitas
em sua homenagem, no lamento dos berimbaus, e cada uma das facadas que recebeu doeu em
cada um dos mestres e mestras angoleiros (as) e seus alunos e alunas.

Muito recentemente, o presidente da Fundação Palmares - órgão governamental que
deveria fomentar a cultura afro-brasileira no país -, Sérgio Camargo, nomeado pelo atual
presidente da república Jair Bolsonaro, publicou em sua conta do Twitter: “Assinei hoje
portaria que moraliza a lista de personalidades negras da Fundação Palmares. O critério de
seleção passa a ser a relevante contribuição histórica. Haverá exclusão de vários nomes.
Novas personalidades serão incluídas em razão do mérito e da nobreza de caráter” (UOL, SP,
10/11/2020). Ou seja, os vários nomes que serão excluídos são de personalidades negras
contemporâneas, como Gilberto Gil, Elza Soares, Benedita da Silva, dentre outros. Como
Moa do Katendê era, antes de lhe roubarem a vida. Sérgio Camargo justifica-se que não
haverá mais nomes de personalidades vivas e usa o verbo “moralizar” para designar o critério
de exclusão desses nomes. A própria instituição pública voltada para a difusão da cultura
afro-brasileira pretende não reconhecer os artistas e personalidades afrodescendentes da
atualidade. Transforma-se em máquina de esquecimento que relega a história ao passado,
vendo o passado como algo morto, estéril; negligenciando, assim, a lembrança da existência
de personalidades pretas admiráveis do presente.

“Às vezes as pessoas não entendem que um rum, um rumpi, um lê - os três tambores do
candomblé -, um repique de escola de samba, um corpo gingando na capoeira [...], o samba de coco
do Nordeste, isso tudo é política!”
Luiz Simas
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Considerações Finais
Após esse mergulho na Capoeira Angola e no Congado Mineiro e em seus modos de
ser, muitos foram os aprendizados para mim. De alguma forma, essas considerações finais
também são um começo, seguindo a circularidade dessas tradições, pois depois de tantas
reflexões, saio com um novo olhar para o universo das culturas populares afro-brasileiras.
O que motivou a fazer este trabalho foi um certo fascínio por essas culturas, depois de
minhas vivências com algumas dessas tradições. Agora, meu encanto é ainda maior, tendo
descoberto algumas coisas e passado ao largo de outras, tendo ouvido muitas vozes de
mestres e mestras capoeiristas e congadeiros. Em especial, a da Mestra Alcione, que
gentilmente cedeu uma preciosa entrevista cujo rico material resultou na reverberação de sua
voz por todo o trabalho125.
Um aspecto que mais me entusiasmou foi justamente o de dar voz a essas pessoas, a
seus saberes, a suas histórias; pois nesse lugar da escuta vislumbrei poéticas, belezas,
tristezas, brincadeiras, mas, sobretudo, a luta constante contra o esquecimento - imposto nas
ações institucionais, movidas pela epistemologia dominante. Nossa sociedade contemporânea
está prenhe de esquecimento, produz vazios, impõe brutalmente às culturas da diáspora seu
modus operandi, em ações coercitivas como formas de apagamento. Como consequência ao
esquecimento, vem a insegurança, os sentimentos de não pertencimento e o medo manifesto
em diversas posturas e situações.
Depois de nos aproximarmos das origens históricas da capoeira e do congado, concluo
que o surgimento dessas tradições nasce da necessidade vital, de pessoas antes escravizadas,
sub-humanizadas, despojadas de suas identidades e culturas originárias, reinventarem seus
ritos e se fortalecerem em suas comunidades. Suas vidas se preenchem de sentido com a
luta-dança-jogo e por meio da celebração da fé, pois assim se reencontram os antepassados
perdidos para o doloroso processo colonizatório. Os antepassados se reencontram na dança
sonora da gunga, do Congado, no soar do toque do berimbau gunga, da Capoeira Angola. A
prática musical se preserva enquanto a ponte à ancestralidade, mas também como sua
encarnação sonora.

125

A transcrição da entrevista, na íntegra, está anexada após as referências.
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Com a abordagem que fizemos de conflitos bastante atuais, concluo que a persistência
dessas práticas em se manterem vivas, sua resiliência ao longo do tempo e as suas
transformações e apropriações necessárias enquanto estratégia de sobrevivência caracterizam
um forte movimento político. Esse movimento é o de libertação dos corpos objetificados, num
empenho decolonialista, ou melhor, de “contra colonização”, conforme o conceito do
pensador quilombola Antônio Bispo dos Santos (Nêgo Bispo) - que designa “contra
colonização” como definição do enfrentamento entre os povos afro-diaspóricos e povos
ameríndios contra os povos colonizadores, não aceitando a lógica implícita no termo
“decolonial”, por entender que o processo de colonização não acabou e permanece vigente
(SANTOS, 2015). E, por derivação, num empenho antirracista - já que o que gera o racismo é
o colonialismo.
A Capoeira e o Congado não são práticas periféricas, no sentido de serem centradas
em si mesmas, mas, ainda assim, operam nas frestas de nossa sociedade e a seu modo a
confrontam e a desafiam. A lógica diferenciada, a racionalidade orgânica126 de tempo circular,
memória coletiva, comunitarismo, transmissão pela oralidade, ritualidade, religiosidade, a
festa, o sagrado em amálgama com o profano, configuram as maneiras de ser das tradições
afro-brasileiras. Somente por existirem, já incomodam e perturbam a lógica normativa,
ocidental e cristã vigente, que quer ser única. A existência dessas tradições representa o
fracasso do processo colonialista de epistemicídio dos povos afro-diaspóricos. Mas, como
vimos, a luta é constante e ainda necessária, pois os conflitos e embates perduram.
Essa resistência, que já dura muitos séculos, só foi possível por causa da boa
organização dessas tradições. Todas as ações dos grupos dominantes que visam menosprezar
essas culturas - como chamar o Congado de “carnaval” no sentido pejorativo, ignorando as
complexas formas de organização e estruturação da tradição congadeira; como categorizar de
“desordem” uma roda de capoeira de rua, desrespeitando toda a sua história de luta por
legitimação; e tantas outras situações de conflito - infelizmente ocorrem cotidianamente.
Corpos podem ser dominados, domados, exterminados, mas o som tem a potência de
invadir os altos prédios, de perpassar os topos dos muros de nossas cidades cinzentas. O som
do Congado Mineiro e da Capoeira Angola, assim como de outras tradições afro-brasileiras,
Termo usado por Gil Amâncio in: Encontro Regional Unificado da ABEM (Associação Brasileira de
Educação Musical) - Sudeste. Mesa 5: Perspectivas decoloniais, pluriepistêmicas e antirracistas em Educação
Musical. Transmissão ao vivo em: 13/11/2020. Disponível em:<https://youtu.be/USFni1LLvNQ>. Acesso em:
13/11/2020.
126
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rompe as barreiras impostas, invade as esquinas e encruzilhadas com insuspeitas vozes, gritos,
cantos, orações. Faz soar as vozes dos tambores ancestrais, o lamento dos berimbaus-mães, a
estridência das gungas. Ecoam histórias, memórias e sonhos, que vibram em outros corpos,
re’percutem em outros lugares - vibraram em mim.
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Primeiro, eu gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória enquanto
angoleira.

A minha trajetória na capoeira começa em 92. Meu irmão já fazia capoeira - eu tenho
um irmão mais velho que eu, ele já praticava. E aí eu sou a filha caçula, então eu acompanha
esse meu irmão bastante e ele me levou pra capoeira, isso foi em 92. Desde essa época eu
comecei a treinar, praticar e aí eu não parei mais. Na verdade essa trajetória passa por alguns
mestres. Em um primeiro momento eu treinei com Mestre Primo, do grupo Iúna. Fiquei lá no
Mestre Primo mais ou menos um ano e meio, e aí ele mudou de espaço, eu tinha 17 anos na
época. Ele mudou de espaço e fui treinar no Mestre João, porque o Mestre João era no centro
de Belo Horizonte, no grupo Eu Sou Angoleiro. Fique lá no Mestre João treinando por 4 anos.
Nessa época, que eu treinei com Mestre Primo em 92, eu conheci o Mestre Rogério e o
Mestre Índio, porque eles tavam passando por Belo Horizonte. Eles não moravam aqui, mas
passaram aqui em Belo Horizonte e aí eu tive a oportunidade de conhecer eles, fazer aula com
eles. E aí essa identificação que eu tive com eles, tanto com Mestre Índio quanto com Mestre
Rogério. Eles eram da Associação de Capoeira Angola Dobrada na época e eles não tinham
grupo em Belo Horizonte. Então eles só tavam passando por BH. Durante esse processo todo
aí desses 5 anos, que é o começo com Mestre Primo e depois indo pro Mestre João, eu já tive
a oportunidade de tá participando de vários eventos de capoeira, várias oficinas, treinada com
vários mestres. Porque tinha um movimento forte dos mestre virem pra Belo Horizonte de
outros estados pra dar aulas e tal. E eu tinha muito tempo porque eu tinha 17 anos. Então eu
tava sempre meio presente naquele ambiente.
Eu tava estudando, mas a coisa da escola pra mim sempre foi um pouco difícil.
Assim... Nunca fui muito boa nas matérias escolares, sabe? Eu gostava de algumas matérias,
mas nem todas. Então, chegou uma hora que eu comecei a tomar bomba na escola e não
passava porque eu não era boa em matemática, física, química. E aí começou a ficar
complicado, tem essa época que a gente começa a ficar um pouco revoltado com escola
também... Porque aí você toma bomba, você não vai passar e aí você fala “pô... Que que eu
faço”. E aí a capoeira nesse momento ela veio pra preencher esse lugar.
De repente, na escola normal, você tem que ter um número certo de pontos pra passar
de ano, se não você não tem qualidades, não é qualificado e tal. E dentro da escola da cultura
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popular, isso não tem um número exato de pontos. Eu fui começando a entender isso dentro
da cultura popular, que é o tempo, a dedicação, o que que você vai desenvolver em outras
coisas que talvez não sejam as matérias da escola - elas ajudam, mas dentro da cultura popular
é diferente. Você vai aprender muito mais sobre o Brasil, sobre a sua cultura, do que na
escola, sabe? Muita coisa na prática, porque na escola você vê muita teoria, muita teoria de
muita coisa, mas quando você vive a cultura, qualquer que seja - porque tem mil
manifestações na cultura popular no Brasil -, então quando você tá dentro de uma dessas
manifestações você começa a ver um outro Brasil. Tanto na parte da culinária, da roupa, do se
vestir, do cabelo - de tudo. Tem uma infinidade de coisas que a gente começa a aprender. Eu
fui me envolvendo muito e fui me identificando muito, porque nesse lugar eu era aceita do
jeito que eu era e eu conheci várias pessoas que eram muito diferentes das pessoas que eu
convivia na escola, ou dentro da minha família, entendeu? Eu achava mais natural, eu
comecei a ver que era mais natural esse jeito de viver. Através da música, dos encontros
coletivos, da roda, aquela forma de educação pra mim ficou muito forte. Eu comecei a me
identificar bastante. Eu tinha tempo, eu era jovem, então tava com energia, queria treinar,
queria aprender.
Tinha sempre essa coisa de mulheres e homens treinando, tava todo mundo junto ali
fazendo a capoeira. Mas não tinha uma referência de mulheres, entende? Sempre eu treinei
com homens, nossos professores na capoeira sempre foram homens. Na época que eu comecei
a fazer capoeira não tinha uma mestra de capoeira, mulher. Isso foi a minha vida inteira. Anos
e anos dentro de Belo Horizonte não teve uma mulher que tivesse ali como referência,
ensinando capoeira. Porque realmente dentro dessa linhagem, da trajetória da capoeira, as
mulheres tavam mais num lugar de organização do espaço, de manutenção do espaço, de
administração, no sentido de fazer as questões mais burocráticas acontecerem e deixar tudo
pronto pro mestre só atuar, só chegar ali pra dar aula e tal. Eu vivi isso muito tempo, entende?
Aprendi bastante sobre isso também. Na minha cabeça eu não entendia que eu poderia ser
uma mestra de capoeira um dia. Não tinha isso como objetivo na minha vida de capoeira, não
treinei pra isso, foi uma consequência. Porque realmente sem uma referência feminina, as
mulheres não tem isso forte dentro. Muitos homens entram pra capoeira, eles sabem que eles
querem dar aula de capoeira, que eles querem se tornar um professor de capoeira, porque é
incentivado. Ele tem o incentivo e tem a quem se espelhar. Um homem vai se espelhar em
outro homem e isso tem mais harmonia. A mulher vai tá num lugar que ela vai tá ali
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participando, mas ela não pode porque não tem alguém ali na frente que fale que ela pode
também. Mesmo que ela treine, se desenvolva e tal, é um pouco diferente na hora de chegar
numa formação. A mulher tá ali treinando, ela pode ser boa, pode evoluir musicalmente mais
do que o homem, por exemplo, ou no canto, ela pode desenvolver o canto tão bonito que pode
ser até melhor, e também no movimento. Às vezes no movimento que a mulher faz dentro da
capoeira pode ser um movimento que seja, como a gente fala aqui, efetivo, que funcione
também. Só que quando isso acontece é um pouco diferente. Aí a mulher começa a ser um
pouco mais cobrada nesse lugar. Porque “opa, como ela consegue fazer isso?”, que é um coisa
que geralmente só os homens fazem, só os homens faziam. Se você tá tocando, se você tá
jogando, se você tá cantando, isso começa a virar um pouco um desafio. É um desafio porque
a relação dentro da capoeira existe também, a relação entre o homem e a mulher, entre
homem com homem, mulher com mulher. E assim foi. Foi um processo.
Durante esse tempo todo de treino, de envolvimento, quando eu tinha 4 anos de
capoeira - eu tava treinando no Mestre João - ele falou que eu tinha condições pra dar aula de
capoeira. Aí comecei a dar um treino, tinha vários treinos, vários horários e eu comecei a dar
aula num, num certo momento. Se eu não me engano, nessa época, que foi mais ou menos em
97, 96, 95, por aí, não tinha outras mulheres dando aula de capoeira - tinha uma, duas, eram
pouquíssimas mulheres que davam aula, independente de título, mas que davam aula.
Pra você ter títulos dentro da capoeira, a primeira parte é você não ter título nenhum e
dar aula durante um tempo. Você fica ali um tempo dando aula e você não tem título nenhum,
mas você tem uma responsabilidade maior de tá ali na frente, de puxar os treinos. Uma vez
que o mestre não está, ele vai deixar você dar uma aula. E aí vai. Depois que você dá aula um
tempo, você vai se tornar um treinel - pelo menos dentro da minha linhagem tem esse nome,
treinel - aí depois contra-mestres e depois mestres, são essas três fases. Antes é esse momento
que você tá ali fazendo toda a administração, organizando o espaço, limpando o espaço antes
dos treinos.
Tem todo um ritual pra dar aula de capoeira. Você chega no espaço, tá tudo limpo, tudo
organizado, mas alguém fez isso pra você chegar ali e treinar. Depois que você vai embora
também alguém ficou ali pra organizar. Geralmente são essas pessoas que tão interessadas,
que tão querendo participar, que tão querendo colaborar, que entenderam que o mestre tá ali
naquele momento mas ele viveu isso tudo. Ele foi jovem, ele se desenvolveu, ele passou por
todas as etapas e chegou a ser mestre e ter pessoas pra ajudar. Mas isso tem toda uma fase,
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são etapas. Quando vêm pessoas pra treinar capoeira, não é só o movimento, nem a música,
nem só o canto. Tem toda essa cultura, essa tradição, o ritual. Isso é questão do fundamento,
de você limpar o espaço antes de fazer qualquer atividade. Você vai tá harmonizando,
limpando a energia pras pessoas que chegam.
Geralmente chegam pessoas de todos os lugares pra fazer aula de capoeira. Não é que
essas pessoas vêm limpas, que elas se limparam e se energizaram antes da aula, não. Elas vão
ali justamente pra se energizar. E às vezes elas chegam um pouco atrapalhadas e a capoeira é
desafiante, porque os movimentos são difíceis, você tem que dialogar. A capoeira é um
diálogo de corpo, é uma pergunta e resposta, ataque e defesa, e isso mexe muito com o
emocional das pessoas. Nessa hora você tem que tá com o ambiente, pelo menos o ambiente
externo, preparado pra receber aquela energia, aquela força das pessoas. Pra trocar energia e
pra quando elas vão embora, elas vão embora bem, saudáveis, com vontade de aprender mais.
Porque também dentro do ambiente da capoeira existe uma competição igual em todos
os lugares, na capoeira também existe. A referência do mestre, do professor ali na frente, é
muito importante pra equilibrar essa competição entre os alunos, pra organizar as coisas,
colocarem as pessoas nos níveis, nos lugares que sejam equilibrados. A gente vive um
ecossistema, tá? Vamos pensar num ecossistema dentro da capoeira. Tem gente de todo nível
e isso às vezes pode dar um probleminha. Às vezes uma pessoa muito nova já aprende muito
rápido e uma pessoa que é muito antiga não aprendeu uma coisa muito simples que essa
pessoa nova já aprendeu e aí você tem que equilibrar, porque aquela pessoa mais velha tem
muita vivência, muita experiência, ela pode não ter facilidades físicas, motoras, mas ela tem
uma vivência que é muito importante. Então você tem que equilibrar isso, pra trazer isso pra
pessoa mais nova, pra ela entender que não é só o momento de execução de uma facilidade
que você tem, que é legal, isso é importante. Uma habilidade que você tem de musicalidade,
do ritmo, ou então do próprio movimento da capoeira. Mas isso é pra vida inteira, então se a
pessoa que tá ali mais velha não desenvolveu algumas coisas, ela pelo menos não desistiu,
entendeu? Ela continua tentando até o dia que ela conseguir e pode ser que ela não consiga
nessa vida, mas ela não desistiu.
A presença é muito importante, o estar presente independente do nível. A capoeira é,
todo dia, você treiná as mesmas coisas, basicamente. Tem uma movimentação básica, que é
uma ginga, negativa, queda de rins, e vai pros movimentos mais desafiantes, mais difíceis.
Vai pra bananeira, vai pra parada com a cabeça no chão. E não é só isso, tem o desafio
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individual e tem isso quando você coloca numa sequência, num jogo. Vai ficando mais difícil,
porque às vezes você até consegue fazer alguma coisa individualmente, mas quando você
coloca isso numa sequência a pessoa tem que conseguir encaixar uma na outra. É uma energia
ali que tem que fazer uma força. É um organismo, um organismo que tem que ter uma
harmonia, porque se não ele choca. Na prática você vê que realmente parece fácil, mas não é.
Aí depende, com uma pessoa vai dar certo, com a outra não vai dar certo. Você vai
encontrando esse diálogo dentro da capoeira, que é muito rico. Você vê que é o corpo falando,
seu corpo falando dentro de uma movimentação, que é antiga, que é ancestral, que vem de
uma história de luta, de resistência.
Você começa a conhecer, entender de onde você vem, quais são suas raízes. Por que
que a capoeira é isso que a gente joga hoje. Hoje em dia é uma manifestação cultural, um jogo
- a gente chama de jogo -, mas antigamente era luta e ainda é luta, mas é uma luta disfarçada.
A gente ainda tá sofrendo muita repressão. Acho que, cada vez mais, a capoeira conseguiu
entrar na sociedade de uma forma mais respeitosa, mas não é todo mundo que respeita a
capoeira ainda hoje. Não é todo mundo que conhece a capoeira de verdade, o povo brasileiro.
Você pergunta pras pessoas, elas não sabem o que é capoeira. "Ah não, é um povo que joga a
perna pro ar, ali." Mas não, não é isso! Tem uma história gigantesca, que é a história do nosso
país, é de onde a gente veio, os primórdios do Brasil, é a construção do Brasil. Foi feita pelas
pessoas que trouxeram a capoeira, desenvolveram a capoeira aqui no Brasil. O povo negro
que veio, que sofreu aqui muita discriminação. E além disso tudo conseguiu reverter toda essa
dor, todo esse processo de grande desafio de sobrevivência através de uma arte maravilhosa,
que ficou sendo a capoeira. Porque enquanto eles tavam lá nas plantações trabalhando de sol a
sol eles tavam cantando, tava batendo palma, tava batendo um coco no outro. Por que que o
coco - tem essa manifestação cultural no Recife, em Pernambuco, o coco de roda - ... De onde
que vem o coco de roda? Pô, eles tavam lá tirando a casca do coco, batendo uma casca na
outra, cantando, a coisa foi gerando e vai dançando. Por que também tem essa coisa festiva.
Por isso que o Brasil tem tanto essa coisa da festa. O carnaval aqui é muito importante. Por
que que o carnaval é muito importante? De onde que veio o carnaval? Quem que trouxe isso?
Se você for buscar as referências antigas, você vai ver que tem negros nesse começo. O povo
brasileiro é muito forte, tanto a cultura indígena quanto a cultura africana pra nossa base. A
cultura europeia veio, ela é importante, porque ela deu o lugar pra essas culturas terem
condições. É como se fosse uma coisa que equilibra a outra talvez. Seria assim, né?
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Infelizmente não é. Infelizmente não se equilibrou e a gente ainda tá até hoje tentando achar
esse equilíbrio, dentro dessas culturas.
E aí volta nessa questão política, do poder, do dinheiro e da destruição que a gente vê aí
com a nossa natureza. A capoeira nesse lugar, a gente é super voltado pra natureza. Os
movimentos da capoeira são todos referências aos animais, às árvores. A gente tá sempre em
contato com isso. A gente acaba virando preservadores mesmo, tanto da cultura, quanto da
natureza, do mundo, dessa proteção com o todo. Pra gente tá existindo isso tudo tem que tá
junto. A vida é um conjunto de coisas. A natureza é muito importante pra gente fazer
capoeira. O ar que a gente respira, se não tiver poluído vai ser muito melhor. Já pensou a
gente jogar capoeira no meio do caos dos carros? Não é legal. Quando cê tá num ambiente
que é mais puro você se sente muito melhor. Então infelizmente a gente dentro da cidade a
gente tá preso, condicionado a achar pequenos lugares, criar pequenas comunidades, pra tá
praticando. É um pouco isso que eu aprendi nesse tempo da capoeiragem. Mas acho que eu
não respondi tudo, não. Faz as pergunta de novo que eu... (risadas).”
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O que é ser mestra pra você? Qual o seu papel como mestra na sua comunidade?

Eu tava conversando esses dias com um amigo meu, que até a gente estudou junto. Eu
estudei na Fundação de Educação Artística um tempo e o Chiaretti foi meu professor, lá. Eu
tava falando dessa questão da mestria duma outra maneira, porque eu sou jovem, assim,
digamos que dentro do que que é ser mestre, você imagina uma pessoa velha. Não que eu sou
nova demais, mas também não sou velha demais. Eu tenho dois anos, isso tem dois anos, essa
formatura, esse reconhecimento. Acho que 28 anos que eu pratico capoeira, mais ou menos.
Desse tempo pra cá, há dois anos eu tô nesse momento de mestria. Eu me vejo como uma
educadora.
Eu comecei a dar aula muito nova, então eu já dava aula, não parei de dar aula. Fora dar
aula, eu tava organizando o espaço, administrando tudo ali pro mestre, ajudando os mestres.
Mas eu tava já meio que fazendo essas funções. Eu tenho um pouco claro pra mim que eu
gosto mais desse lugar de ser mais educadora, de multiplicar a cultura no sentido de ser uma
multiplicadora dessa arte.
Só que pra mim, no caso, veio esse momento que eu tive a oportunidade, não sei
também o que que é isso, de ter essa representatividade, de ser a primeira mestra de Capoeira
Angola a ser formada em Minas Gerais. Não teve outra mulher que teve esse reconhecimento
oficial. Isso é muita responsabilidade pra mim, porque na verdade eu dou aula de capoeira há
muito tempo, já tô no mundo da capoeira há muito tempo, só que agora tem essa questão mais
formal, uma formalidade em relação a isso. Ser formada mestra há dois anos é muito pouco
tempo mesmo. Eu já trabalho com capoeira há muito tempo. Agora é diferente quando as
pessoas se referem a mim: "A mestra", "ô mestra, não sei quê e tal..." e eu fico “ok, tudo
bem”, mas eu sou mais uma professora, eu vejo que eu sou mais isso assim.
Claro que eu tenho a noção da importância que é a referência que eu trago pra várias
mulheres agora, nesse momento. Como prática e como um espelho, porque agora elas podem
ter um espelho de uma pessoa que tá ali na frente que é uma mulher e elas podem também tá
atuando naquele espaço. Só que, claro, tem todo um processo, tem toda uma vivência. Nem
tudo são flores, entendeu?
Acho que tudo que a gente vive na nossa vida, que a gente escolhe pra gente viver, você
vai se decepcionando com umas coisas, se alegrando com outras. E aí você vê o que é

7

importante disso tudo. Na verdade, eu tava já chegando num momento que eu já tava um
pouco querendo desistir da capoeira. Parece que as coisas também, as energias, vão
circulando durante o tempo e as pessoas vão sentindo isso também. E aí veio o título. Eu tava
querendo largar a capoeira e de repente veio mais uma responsabilidade, que eu não tava
esperando, dentro dessas etapas da vivência e que não tem um tempo estipulado.
Cada grupo funciona de um jeito. Às vezes vai ter grupo que é todo organizadinho, você
treina dois anos, tem o título tal, depois você treina mais cinco anos e tem outro título. Cada
grupo funciona de um jeito. O grupo que eu fazia parte era a Associação de Capoeira Angola
Dobrada.
Quando o Mestre Índio veio pra Belo Horizonte, em 97, ele veio morar em Belo
Horizonte. Eu saí do Mestre João e fui ajudar o Mestre Índio a organizar, a fundar o grupo
Associação de Capoeira Angola Dobrada em BH, em 97. A partir do momento que eu me
desliguei do Mestre João, do Eu sou Angoleiro, e comecei a seguir a caminhada junto com
Mestre Índio, a gente entrou em outro processo de grupo. O Mestre Índio era contra-mestre na
época e ele tava também organizando. Ele não tinha uma estrutura já organizada, pensada no
que que seria o grupo, como que seria as pessoas, os alunos... Então não tinha nada disso
organizado, era um grupo de pessoas que tavam ali seguindo o Mestre Índio. Várias pessoas
quando conheceram Mestre Índio queria treinar com ele, porque achavam ele muito legal. Ele
tinha uma capoeira muito bonita. Ele não tinha grupo de capoeira, ele tava viajando, dando
aulas sem muitas responsabilidades em relação a grupo. Quando ele chega em Belo
Horizonte, a gente começa a estruturar um grupo de verdade. Foi muito desafiante, porque ele
não tinha características de uma pessoa que tava coordenando um grupo, por exemplo. Ele
precisava de muita ajuda, porque ele não sabia nada, ele só queria dar aula e ir embora, ele
não queria organizar muita coisa. As mulheres, várias mulheres até, tavam ali do lado dele,
apoiando, estruturando e organizando o grupo. Foi esse momento da gente aprender junto
como que seria um grupo. Como que é um grupo? Tem treinel, não tem treinel, que que vai
ser? Depois de um tempo, eu dando aula de capoeira já continuando a dar aula, ele me deixou
dando aula. Quando eu fui treinar com ele, eu treinava com ele e dava aula. E aí a gente foi
estruturando o grupo. Um ano e meio, mais ou menos, que eu tava com Índio e o Mestre
Rogério, aí eles me deram o título de treinel. Ficou uma coisa mais formal e aí era legal,
porque eu era muito nova, mas treinel era tipo uma função, uma função com um nome que era
fazer aquilo tudo. Mas só que não tinha nenhuma condição de resolver nada. Era só pra dar
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aulas e ajudar a organizar. Tudo que eu precisava, eu pedia permissão pra eles. Perguntava
sempre primeiro que que eles achavam e aí eu executava as coisas. Foi isso durante um
tempo, durante bastante tempo, na verdade.
Dentro da Capoeira Angola, a gente sempre ouvia muito os mestres antigos falarem
dessa história porque a Capoeira Angola, principalmente, não tem corda, não tem cordel igual
na Capoeira Regional, não tem batizado, não existe isso. Na Capoeira Regional você tem um
ano você tem uma corda de uma cor, depois passa mais um ano você tem outra corda, aí vai
tendo batizado. Você vai vivendo de batizados e são várias cordas, acho que são mais de 30
cordas durante a sua vida toda de capoeira. Na Capoeira Angola não tem isso, é um pouco
diferente. Se na Capoeira Regional você tem uma corda num ano e de repente com aquela
corda você pode fazer coisas, na Capoeira Angola não tem isso. Na Capoeira Angola talvez
você vai demorar 3 anos pra fazer uma coisa, mais 5 anos pra fazer outra coisa. É um tempo
meio dilatado. É uma forma um pouco mais natural e às vezes é um pouco difícil também.
Têm pessoas que se identificam muito e já querem ter um reconhecimento rápido e às vezes
isso acaba não acontecendo. Tem todo um processo de entender sobre essa questão de como
funciona essa filosofia de cada grupo. Vai variando de grupo pra grupo.
Você não pode ficar comparando também um grupo com outro, porque senão você fica
doido. Cê fala: " Nó, aquela pessoa começou a fazer capoeira há dois anos e já tá dando aula?
Comassim?" Uai, mas aquele mestre daquele grupo acha que ela pode dar aula, e ele pode
fazer isso. Em outro grupo, de repente, a pessoa treinou 4 anos e não tá preparada pra dar
aula, o mestre acha que ela não tá preparada e ela não vai dar aula. Sabe, isso vai mexendo
um pouco com o nosso emocional, nosso psicológico. Vai criando também relações dentro do
grupo. Tem alguém que tá ali assumindo certas lideranças quando o mestre não está. E aí:
"Pô, mas essa pessoa... Quem que é essa pessoa?" É até uma relação familiar, digamos que
envolve muitas questões de família. Tem hora que gera muito conflito também, existem
muitos conflitos. Porque você vai vivenciar alguns sentimentos que, às vezes, se você não
resolveu isso em casa nem na escola talvez na capoeira você vai resolver. Talvez a capoeira
vai te ajudar a entender alguma coisa que você não entendeu na escola.
E isso, né? Acho que hoje em dia eu vejo que eu tenho essa importância. De ser uma
referência pras mulheres, que elas possam se espelhar numa mulher, que existe esse lugar
também, que agora começa a existir. Mas também saber que é uma trajetória que não é
simples, que tem muito sofrimento. É um ambiente muito machista, a capoeira, muito
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masculinizado, e acaba que a gente passa por várias situações constrangedoras e tudo isso...
Hoje em dia eu consigo ver isso melhor. Em outros momentos eu sofri muito, com muitas
coisas. Hoje em dia eu já não sofro mais, eu já entendo que faz parte e se isso não tá legal eu
não vou ficar vivendo aquilo, eu quero viver outras coisas e não vou ficar olhando pra aquilo
ali. Dentro da capoeira tem de tudo, tem coisas legais e tem coisa que não são legais. Você vai
ter que sacar isso com o tempo, com a sua prática. Quando você se envolve muito, não tem
como você separar o que que é bom, o que que é ruim. Você vive tudo. Depois de um tempo,
que você já não consegue mais entender as coisa todas, você vai crescendo, vai
amadurecendo. Acho que é isso, acho que eu cheguei num momento que a comunidade
reconheceu isso, que eu amadureci pra aquilo ali. Eu continuei, eu não desisti, mesmo com
muitos desafios dentro da própria capoeira e fora da capoeira. Eu continuei, eu persisti, eu
mantive. Acho que veio esse reconhecimento e acaba que esse reconhecimento fortalece a
presença das mulheres mesmo. No sentido concreto da palavra: existe uma mulher, mestra de
capoeira, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, no Brasil.
Eu já tive oportunidade de viajar por vários países dando aula de capoeira. O Mestre
Rogério mora na Alemanha tem mais de 30 anos. Ele saiu do Brasil na condição que aqui não
dá. Os capoeiristas da geração da década de 80, 90, eles não tinham a condição de
sobrevivência com capoeira aqui. Foi um momento que o turismo veio forte pro Brasil, a
internet, todos esses meios comunicação, a televisão... Tudo isso trouxe muito turismo pro
Brasil, Salvador principalmente, Rio de Janeiro... Belo Horizonte menos que aqui não é muito
turístico. As pessoas vieram pro Brasil buscando capoeira. E nessa busca da capoeira pessoas
de vários países, Itália, França, Espanha, muita gente da Europa, dos Estados Unidos, essas
pessoas elas queriam levar isso pro país delas. Elas iam ficar aqui um tempo, mas depois elas
iam voltar pro país delas e não ia ter mais capoeira. Aí como é que faz? A galera já apaixonou
com a capoeira, tá encantada, não consegue viver sem e como é que vai fazer? Então a
exportação começa. Você sair do seu país que é o Brasil, que é um país difícil de sobreviver, a
gente sabe que é difícil, chegar num país de primeiro mundo que você tem toda a condição:
saúde, educação, segurança, muita coisa que a gente vê lá fora que não tem aqui.
Mestre Rogério foi uma dessas pessoas que saiu daqui do Brasil numa condição bem
precária de sobrevivência e chega lá fora na Europa, foi pra Alemanha... Mestre Índio, na
verdade, levou Mestre Rogério. Mestre Índio já viajava, Mestre Índio já tinha uma outra
condição de vida. Já viajava, já tinha rodado vários países, já tinha ido pra Índia, vários

10

lugares. Foi pra Europa, chegou na europa e viu que tava começando o movimento da
capoeira na Europa. Veio pro Brasil, já conhecia o Mestre Rogério, já sabia da história do
Mestre Rogério, eles já eram parceiros. Ele chama Mestre Rogério pra ir pra Europa. Mestre
Rogério foi. Só que Mestre Rogério ficou e o Índio voltou pro Brasil. Mestre Rogério nunca
mais voltou, ele vem pro Brasil periodicamente.
Mas assim, o Índio voltou pro Brasil e aí fundou o Angola Dobrada aqui em Belo
Horizonte, no Pará e tal... E o Mestre Rogério lá na Alemanha. Hoje em dia o Mestre Rogério
tem 7 grupos em 7 cidades, porque lá é tudo muito pequenininho. São cidades muito
pequenas, que você viaja rápido e tá em várias cidades. O país é muito pequeno. Ele tá lá, ele
mantém as aulas. A condição pra ele voltar pro Brasil, eu acho que ele não se sente seguro de
voltar pra cá. É muita violência...
A gente sabe dessa discriminação que a gente vive enquanto negros, mulheres, é muito
desprotegido. Lá fora tem outras coisas também, lógico, tem terrorismo, sei lá, tem um monte
de coisa que também é meio tenso. Mas aqui a condição até da própria alimentação, do
cuidado, de ter uma casa, tomar banho quente, é difícil porque o dinheiro não circula muito
bem aqui no Brasil. Principalmente pra essas questões culturais.
Viver de capoeira é uma vida muita alternativa. Você não tem nenhuma segurança de
nada. Funciona, ok, dá pra fazer, mas depende porque se tem um grupo estruturando,
ajudando o mestre, ok... Mas se for o mestre organizando também talvez ele não consegue
organizar tudo que tem que organizar. É lidar com o aluno, é aquela coisa chata, a parte chata
de organização. E aí essa energia que tem hora que fica tudo bagunçado e aí tem hora que tá
legal e tem hora que não tá legal. Então tem que ter muita força, muita energia pra fazer isso.
Geralmente as mulheres faziam muito essa parte, fazem essa parte.
Enfim, lá fora ele encontrou isso, duma forma muito organizada. Ele pode dar aula em
quadras de escolas legais, que tem tudo, que é bem estruturado, que ele vai sair de lá, ele vai
pra casa, ele vai chegar em casa tranquilo, vai ter toda uma comodidade que é importante pra
gente. Infelizmente aqui no Brasil a gente não consegue muito isso.
Eu fiquei lá durante dois anos morando na Alemanha, morei um ano na Itália e morei
alguns meses na França, tudo dando aula de capoeira. Isso pra mim assim deu uma base forte.
Consegui viver isso tudo, tanto tá aqui no Brasil, praticando, aprendendo, vivendo o processo.
Chega esse momento que o Mestre Rogério, Mestre Índio me convidam pra mim ir pra lá, pra
morar, pra dar aula de capoeira lá, eu tava nova... Então foi massa, foi pra mim uma ótima
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oportunidade, uma experiência muito legal. Com a capoeira eu tive condição de estudar uma
outra língua, entendeu? Não é pra todo mundo...
Isso vai de grupo pra grupo. O Angola Dobrada no caso, como Mestre Rogério ficou na
Alemanha e o grupo tá lá há mais de 20 anos a gente teve essa condição porque o Mestre
Rogério tá lá. Mas tem vários grupo aqui em Belo Horizonte que ninguém mora fora do país,
a coisa é mais local mesmo. Já no Angola Dobrada foi essa coisa de ir pra fora e tal...
Foi legal porque eu também gostei dessa experiência de morar fora, foi muito rico pra
mim ter essa oportunidade de aprender outra língua, de viver outras culturas, e aí toda hora
que eu tinha oportunidade eu queria ir. Eu fui e voltei várias vezes, viajei várias vezes, fui e
voltei. Sempre que tinha oportunidade eu queria ir. Depois isso vai crescendo, é um campo da
comunidade que tem a comunidade pequenininha, do seu grupo e depois a comunidade da sua
cidade, depois a comunidade do estado, do país e do mundo. E por causa dessa questão do
Mestre Rogério morar lá na Alemanha a gente tá na comunidade do mundo. Ele tá lá, mas ele
saiu daqui e aí vai crescendo essa rede.
A gente vai se conectando com vários mestres de outros grupos que também tão lá fora,
que moram lá tem muito tempo. É uma rede que também tem muita troca. Um convida o
outro prum evento. Mestre Rogerio organiza um evento e convida o mestre tal e mestre tal
vem. Aí depois outro mestre lá faz um evento lá na Suíça, aí convida o Mestre Rogério e o
Mestre Rogério vai. Essas viagens mantêm muito também os mestre, no sentido das oficinas,
eles têm a condição nessas oficinas de ganhar um pouco de dinheiro com os cachês dessas
aulas que eles tão dando. Isso então começa a acontecer muito. A partir de 2000, 2010, aí é
muito, começa a acontecer muitos eventos. É aniversário de grupo, evento pro Mestre
Pastinha, os eventos temáticos... Aqui por exemplo agora eu tenho um evento que chama
Aidê que é um evento voltado pra fortalecer a presença das mulheres na capoeira. Todos os
grupos vão criando as suas estruturas. E aí o seu quadro anual, as datas importantes de cada
grupo... Isso vai virando pequenos eventos que é o que gera também um pouco dessa
rotatividade da coisa de manter o grupo. Manter as contas, manter a vontade de de repente
adquirir um equipamento. Vai estruturando, são esses eventos que ajudam a estruturar o
grupo.
Eu viajei esse tempo, fiquei viajando muito. Depois, eu comecei a me relacionar com
outros grupos também, a ter uma relação forte com pessoas de outros grupos, com mestres de
outros grupos, contra-mestres de outros grupos... Eu comecei a ser convidada pra esses
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eventos. Porque primeiro meus mestres me convidam, e depois que eles me convidaram, eu já
tava ali na Europa e tal e já comecei a ficar mais visibilizada, as pessoas já me conheciam aí
elas começaram a me convidar. Independente dos meus mestres eu já tava tendo também uma
projeção, digamos, mais pessoal dentro da capoeira. Cada pessoa tem a sua energia, cada
pessoa tem uma energia e eu também tinha uma energia mas eu não sabia o que que era. Eu
tava ali só por causa dos meus mestres, porque eles me convidaram e tal... E de repente as
outras pessoas começaram a me ver como uma referência também e elas queriam que eu fosse
participar dos eventos dos grupos que elas tavam fazendo. Comecei a viajar, e fui pro Estados
Unidos várias vezes, tive essa oportunidade de sair um pouco dessa coisa da Europa, que o
Mestre Rogério ficou muito na Europa e eu fui pros Estados Unidos. Vi outra realidade nos
Estados Unidos e isso me enriqueceu muito também. Eu consegui entender muito mais sobre
as relações humanas e tudo isso tava me estimulando muito, durante um certo tempo.
Chegou um tempo que vai ficando cansativo isso porque é muita viagem. É legal mas
também tem essa coisa de você ta sempre viajando e nunca estar num lugar fazendo um
trabalho, Estruturando o cotidiano mesmo, né. E viajando muito você come uma coisa num
dia no outro dia você come outra coisa totalmente diferente. Isso vai ficando um pouco
pesado. Enfim, aí depois de um tempo eu voltei pro Brasil e fiquei aqui. Também eu tenho
um relacionamento com uma pessoa, e tal. Isso também faz a gente querer ficar perto, no
lugar. Tem essa coisa do grupo que é forte.
Dentro dessa questão da capoeira, só uma coisa que eu acho que eu não falei que acho
que é importante também, é que junto com a capoeira veio a questão da musicalidade forte
pra mim, da percussão. Eu comecei a estudar percussão e depois comecei a praticar capoeira
também. Essa coisa da percussão vem meio junto. Agora eu tenho um trabalho que chama
Coletivo Couro Encantado, que é um grupo de pesquisa de cultura popular. Isso também é
uma coisa que você tem que tá dedicando. Não dá pra ficar saindo muito porque senão a coisa
não concretiza muito.
Então ficou isso. A gente conviveu junto, no Angola Dobrada, 20 anos juntos ali, depois
desse tempo todo. Tem dois anos que a gente se separou. Eu saí do Angola Dobrada por
várias questões, o Mestre Índio também saiu e tem o Mestre Alexandre também, que é do
Candeia. Hoje nosso grupo chama Grupo Candeia de Capoeira Angola e tem dois anos e meio
que a gente tá com esse trabalho, mas que já vem mais ou menos duma linhagem, uma
continuidade só que cresceu. Como se ramificasse o grupo, de uma certa forma. Mudou o
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nome, ramificou, transformou em outra coisa mas que é a mesma coisa no final das contas
porque somos as mesmas pessoas. A gente continuou a dar aula, fazendo nosso trabalho e
incentivando as pessoas a praticarem capoeira, a treinar capoeira. Então tem dois anos e meio.
Só que esse momento do espaço vem também pra que eu consiga ter um pouco mais de
autonomia. Agora esse momento pra mim simboliza um pouco isso. É realmente eu estar
podendo ter autonomia pra fazer as coisas que eu acredito também. A partir de tudo que já eu
aprendi dos meus mestres mas também com tudo que eu aprendi na minha vida. Isso tudo eu
preciso de um momento meu pra conseguir concretizar isso ou materializar isso. Isso é muito
simbólico porque às vezes é um detalhe, mas que é um detalhe que é importante pro todo, pra
comunidade. Se tem uma foto, por exemplo, num espaço de capoeira, uma foto duma pessoa
“x” e não tem uma foto num outro espaço, isso é muito rico, é a diversidade da capoeira.
Aqui no espaço eu posso contar essa história, minha história. Desse ponto de vista que
tem tudo isso que eu sei que é importante, que eu vivi, que meus mestres me ensinaram, as
referências do passado e tudo que eu vou tá sempre comigo carregando, mas tem o novo
também, tem tudo que eu quero mostrar pra eles. É como se fosse agora uma troca mesmo.
"Oh, vocês me ensinaram isso tudo e eu tô aqui e eu tenho esse reconhecimento, eu honro isso
que vocês me ensinaram, me deram, me proporcionaram, mas olha só o tanto de coisa que
vocês não viram que eu aprendi e eu agora tô aqui, mostrando o que que eu aprendi, também
outras coisas que têm valores muito importantes". Precisa desse momento também, eu preciso
me recolher até um pouco porque senão eu não vou conseguir trazer esse momento novo da
mulher como referência, senão não tem esse espaço. Se eu continuar mantendo a mesma
estrutura sem romper com algumas coisas não vai acontecer esse outro momento.
De repente eu vou ser uma mestra, se eu ficar ali mantendo certos padrões, eu vou ficar
só no nome, como se fosse isso a única coisa importante. Não é. Tipo assim, é outra coisa. Aí
que eu te falo dessa coisa de educadora, professora, multiplicadora, eu acho que é um pouco
isso... Se eu for ficar presa no título eu não vou conseguir fazer muita coisa. Eu acho que eu
quero ainda assim trazer muito dessa minha história. "Por que que isso acontece? Por que que
é assim? Por que que não é assim?" Trazer essa mensagem mesmo, porque eu acho que é
importante, acho que poucas mulheres tiveram ou têm a condição de tá contando a sua própria
história dentro da capoeira.
Isso é difícil porque você vê várias mulheres que passaram pela capoeira e que não
continuaram. A história delas não é contada, ninguém conta a história dessas mulheres. Você
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pode buscar uma informação aqui, uma informação ali, mas não foi bem elas que contaram.
Isso é um pouco diferente, faz diferença quando você pode realmente falar da sua própria
história ou quando alguém conta a sua história narrando sua história e falando coisas que às
vezes não foram verdade.
Agora é isso, nesse momento eu vejo que eu preciso mesmo de tá um pouco mais
recolhida no meu espaço, quietinha, digamos assim. Trabalhando, dando aula, mas sem ficar
também me expondo muito. A gente tá num campo energético, um campo de batalha, que a
gente fala na capoeira, um campo de batalha. Às vezes quando você se destaca muito numa
coisa é legal porque é muita luz, muito brilho, é muita energia, mas também tem uma
escuridão, energias negativas e isso também acabam dificultando o processo. A gente precisa
mesmo de entender a gente como ser humano.
Esse momento da pandemia tá engraçado porque eu vejo que a gente tem essa
dificuldade de olhar pra si próprio também, de batalhar, de fazer nossa história mesmo. Às
vezes a gente tá muito atrás da história de algumas pessoas. "Ah não, porque fulano é aquela
pessoa que eu..." Idolatrar, a gente idolatra muito, tem isso forte. As nossas referências são
pessoas muito importantes, são mesmo, só que a gente também tem a nossa história pra fazer.
Tem que trabalhar, tem que dedicar, tem que viver sua própria experiência. A partir disso eu
vejo que agora eu quero muito viver isso, com uma certa liberdade. Sem ficar preocupando
muito se eu tô fazendo certo, se eu tô fazendo errado, se alguém vai me reprimir ou vai me
oprimir porque eu tô fazendo uma coisa dum jeito que não é do jeito que aquela pessoa quer
mas é o jeito que eu quero, que eu acho legal. Eu acho que vai ensinar alguma coisa que eu
acho que vai ser importante também.
Acho que as coisas têm que se complementar mais, às vezes as coisas são muito
segregadas, muito setorizadas, só funciona se for de um jeito. Não! Tem vários jeitos de
funcionar. Agora o jeito que a mulher faz capoeira é um pouco diferente do jeito que o
homem faz capoeira. Se eu não tiver esse tempo e esse espaço pra mim ficar bem com esse
meu jeito diferente, de mais feminino, se eu quero colocar muitas flores no espaço, enfim...
São muitos detalhes, eu tô te falando uma coisa muito superficial mas se eu for aprofundar
muito... É na maneira mesmo de ver, de lidar com as pessoas, de entender e também saber da
fragilidade que eu tenho, que as pessoas têm também, que os homens e as mulheres têm,
trabalhar com isso. Entender também que, poxa, eu tive uma escolaridade dentro da capoeira
que me proporcionou a ter uma relação forte com o meu corpo, no sentido de "ah, eu consigo
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fazer os movimentos", os movimentos difíceis, que geralmente os homens fazem dentro da
capoeira.
Mas isso também é um padrão um pouco brasileiro de pensamento porque quando eu
fui pra Europa e chego lá e vejo as mulheres treinando capoeira eu falo "nossa, que isso!"
Toda a escolaridade de um europeu que pô, desde pequeno faz ginástica olímpica tem toda a
condição de fazer treinamentos físicos

desde pequeno de repente a capoeira nem faz

diferença pra eles. Faz diferença na filosofia, na história, que é legal e tal, mas fisicamente
não tem muitas dificuldades. Aqui no Brasil a gente já não tem essa condição, de ter uma
atividade física legal desde pequeno, os pais não cobram tanto essa atividade física. Lá fora a
galera é super cobrada “ou, cê tem que fazer natação desde pequeno e tal porque você vai ser
campeão de natação ou campeão olímpico, de alguma coisa cê vai ser campeão”. Aqui não.
Aqui no Brasil não tem esse incentivo. Lá fora é massa porque cê chega lá, cê fala “pô”... Eu
aprendi muita capoeira com eles, por exemplo. Dando aula eu ficava observando, a galera tem
6 meses de capoeira, já tá fazendo todos os movimentos sem dificuldade nenhuma, e de
repente no Brasil as pessoas têm muita dificuldade de fazer um movimento muito simples.
Isso é uma questão da nossa educação a nível maior e até do que a gente foi privado enquanto
cidadãos e cidadãs, dentro das nossas famílias. A falta de incentivo cultural ou esportiva,
acontece muito. Eu tenho essa condição, eu gostei disso, eu quis também aprender mais sobre
essa questão do corpo, eu pesquiso bastante...
Fora a capoeira eu conheci outras artes, eu pratico yoga, hoje em dia, kundalini yoga, é
legal porque complementa uma coisa com a outra. Eu levo isso pra minha aula. É uma
filosofia feminina, de se pensar, várias coisas apesar que tem um mestre que foi homem mas
tem varias mulheres dando aula de kundalini yoga. Vai equilibrando as coisas... Eu acho que
eu acabo trazendo influências pra minha aula de outras culturas e outras manifestações. Tem a
coisa da cultura popular que eu também pratico: maracatu, coco, ciranda... Eu brinco muito
com essas coisas também. É legal e é possível. Tem vários estilos, cada pessoa tem um estilo,
cada referência é importante dentro do seu estilo. Eu tô me descobrindo muito ainda nesse
lugar mas eu acho que tá sendo bom pra ter esse momento de mais autonomia. Pra tá fazendo
umas coisas que eu acredito, ensinando duma forma que eu acho que pode ser legal... É isso
que eu acho. E incentivando as mulheres, de uma forma geral, naturalmente o tanto de menina
que veio treinar comigo...
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O grupo Candeia Floresta… Porque Mestre Índio mora em São Gonçalo do Rio das
Pedras, Mestre Alexandre mora no Córrego do Mel perto de São Gonçalo e eu tô aqui em
Belo Horizonte. A gente colocou umas "siglazinhas": Grupo Candeia Floresta, que é aqui que
eu tô no bairro Floresta; o Alexandre que tá lá no Córrego do Mel aí ele chama de Grupo
Candeia do Cerrado, porque ele tá no cerrado, perto de Diamantina, o Índio ele dá aula... O
Índio ele agora tá, como é que eu posso explicar, ele é do mundo. Ele dá aula pro pessoal da
Ásia, do Japão... Só que ele só tá dando aula online também. Ele não tinha grupo aqui no
Brasil e ele criou um grupo lá na Ásia, lá em Bali, e aí é o Índio do mundo...
Aqui no Candeia Floresta eu tenho um grupo mais ou menos de 30 pessoas, e são várias
meninas, várias mulheres que treinam capoeira e a gente vai estruturando isso. Tem homens
que treinam também comigo. É um grupo que a gente tenta ter uma energia bem legal entre
homens e mulheres. É uma construção. Mas não é muito conflitante... Algumas vezes
acontece alguma coisa, mas também eu não acredito que a capoeira possa existir sem as duas
energias. Sem a masculina e a feminina, não só a masculina mas também não só a feminina.
Não é isso. A gente tá numa sociedade e aí é convivência, é aprender, é conviver junto, a
crescer junto, a trocar... Várias coisas. O grupo vai também se estruturando, começam a surgir
essas pessoas, possíveis pessoas a tarem, com o tempo, levando à frente esse trabalho, tando
na capoeira também como professores, professoras. Tem a Toninha que é a mãe da Olívia,
que é ela é contra-mestra, ela tá no Candeia Jardins. É o grupo que ela tem no Jardins de
Petrópolis, a gente chama de Candeia Jardins.
A Toninha tem mais tempo de capoeira que eu, quando eu cheguei na capoeira a
Toninha já tava na capoeira. É esses processos que às vezes vai encaixando na história que
quando cê vai ouvindo cê vai entendendo um pouco mais, mas ela não se dedicou tanto pra
capoeira antes, como eu tava me dedicando. Cada um tem uma vida, uma história que às
vezes não dá muito pra dizer assim muito bem, é uma coisa que acontece, parece que é
destino, missão, não sei...
Tem a Toninha, tem outros treinéis; tem o Serginho que mora lá no Jardins de
Petrópolis, que ele é treinel do grupo também; tem o Maurício que é marido da Toninha que
dá aula também, pai da Olívia; tem mais duas pessoas que é a Raquel e o Zé Roberto. O Zé
Roberto tem uma história legal porque ele veio da Capoeira Regional e ele era mestre de
Capoeira Regional. Ele quis começar a treinar Capoeira Angola. Ele começando a treinar
Capoeira Angola ele passou por anos de treinamento de Capoeira Angola. Hoje em dia ele é
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treinel. Ele já é um pouco mais velho, tem quase 60 anos de idade. A gente tem pessoas mais
velhas no grupo, a Raquel que é treinel do grupo tá com 57, a própria Toninha vai fazer
aniversário esses dias, tem 51 anos. As pessoas na faixa de 40 anos, 30, 20. É legal porque a
nossa cabeça, é muito legal isso, que a capoeira, a cultura popular, deixa todo mundo num
mesmo nível de conversa. É legal isso. A gente nunca sente que a gente tá envelhecendo
tanto, a gente acha que a gente é novinho (risadas). Não acha, mas a gente tem uma energia
jovem, mantém essa jovialidade. Isso é massa com a cultura, no geral, e a capoeira também
por causa dessa questão física, porque você tem o corpo ali muito presente.
O corpo é importante pra gente, a gente entende que o corpo tem uma importância
muito grande na nossa saúde, na nossa movimentação, a flexibilidade que a gente tem com
nosso corpo, saber sentir todas as partes do seu corpo, as articulações... Isso tudo a capoeira
dá muito forte. Acaba que isso você consegue se cuidar mais. Dentro da filosofia do nosso
grupo, também com Mestre Índio, o Mestre Índio traz isso pra gente forte. A filosofia da
questão do cuidado com o corpo, da saúde e tal, a medicina alternativa, o cuidado que a gente
tem com as plantas, o que que essas ervas pode trazer pra gente de benefícios, que que cê
pode tomar pra melhorar algumas coisas. Ele começa a estudar muito, vai pra espagiria e
alquimia, não entendo muito mas eu sei que é uma conexão muito forte de extração das
plantas, dessa questão do espírito da planta, da matéria da planta e transformar tudo isso numa
essência, numa quintessência. São pequenas gotas que vão tratar de vários problemas que vai
aparecendo no nosso corpo, no nosso espírito, na nossa alma. Problemas que a gente acha que
é físico e às vezes não é. Mestre Índio traz muito isso pra gente. Acaba que o grupo vai
ficando numa energia muito forte em relação a essa questão do cuidado e da longevidade de
querer tá bem, de buscar tá saudável, comer coisas legais. Eu não como carne desde quando
eu comecei a fazer capoeira.
Eu conheci Mestre Índio aí o Mestre Índio já veio que essa filosofia de ser vegetariano.
“Nossa, mas como assim!” Tipo, comi carne a vida inteira, meus pais... A base da nossa casa
é carne, de repente eu cheguei em casa um dia e falei “não como carne, não vou comer mais
carne, não como isso, não como aquilo”, minha mãe ficou louca, ela falou “que que é isso!
como assim, cê tem que comer carne, cê vai morrer!”, eu falei “não, não, não vou comer
carne”. Aí comecei. Fui levando isso pra dentro da minha casa. Através da capoeira eu
introduzi essa questão de não comer carne, de não matar os animais. Enfim, é uma filosofia
muito bonita essa visão do vegetarianismo. Tem isso, através da capoeira eu me tornei
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vegetariana, não como carne há muitos anos. Eu busco tá sempre mantendo essa questão bem
atenta, da alimentação com a parte física, do treinamento e tal, como é que eu me sinto
melhor, meu bem estar. Eu me preocupo com isso.
Meu irmão, que me levou pra capoeira, ele também é muito preocupado com essa
questão com a alimentação, ele também se tornou vegetariano com o tempo e aí ele conheceu
a culinária macrobiótica. Não sei se já ouviu falar... É uma filosofia muito bonita, japonesa,
que se desenvolveu muito aqui no Brasil também. Eu comecei a praticar isso também. Eu fiz
cursos de culinária e tal e aí eu cozinho também. Lá no espaço a gente tem uma cozinha, eu
montei uma cozinha lá no espaço. Tem esse momento que a gente colocou o nome de
”cozinha ânimas”. Ânimas é alma em italiano. Que a alma que a comida também você tá
alimentando não só o físico mas também o seu espírito. É um todo, tudo que cê faz não é só
pruma coisa. Se você treina capoeira e gosta só da parte física ela também tá te ajudando com
a parte espiritual. Isso tudo é um complemento. Tem isso, eu trabalho também com comida
hoje em dia. Eu cozinho, eu sirvo comida pras pessoas. Hoje em dia tem um marmitex que eu
faço toda sexta-feira pra manter também as contas que agora com a pandemia ficou um meio
tenso. Aí eu falei “Ah, vou começar a cozinhar em casa”. Tá rolando, as pessoas vêm aqui em
casa, buscam a comida rapidinho, não tem muito contato. Lá no espaço era toda sexta-feira e
a gente ia e almoçava junto, era tipo 15 pessoas e tal que tava toda sexta-feira almoçando e
agora não tá rolando e aí eu tô fazendo essas marmitex pra entregar. Mas tudo isso tá ligado
com a capoeira.
É por causa da capoeira que eu tô fazendo essas coisas todas, a capoeira é que me
mostrou tudo isso. Eu fui entendendo que fazer curso é legal, viver fazendo curso, ao invés de
prestar um vestibular, de entrar pra faculdade. Passou meu tempo, assim, eu posso fazer isso
se eu quiser, mas eu acho que eu já escolhi que eu acho que é possível viver com essa escola
da capoeira, com tudo isso que eu aprendi e que eu posso aprender mais fazendo, cursos e
buscando as coisas específicas que eu quero. Ao invés de repente ter que passar por todo um
processo de novo de estudar mil coisas que eu não vou ter muita paciência (risadas). Não vai
dar certo, talvez eu não vou passar no vestibular porque vai ter uma matéria que eu não vou
conseguir estudar e aí não vai dar muito certo... Mas enfim, tá dando. Acho que é importante
a cultura, ser uma representante cultural, acho que é legal. É importante a nível de estudo.
Acho que complementa, talvez... Se eu não tivesse aqui, tivesse numa universidade talvez eu
não teria vivido isso tudo que eu vivi pra chegar até aqui pra tá conversando, por exemplo.
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Como é a relação da vizinhança com o Espaço Floresta? Tem algum conflito?
Tem, tem. É um pouco tenso. O bairro Floresta é um bairro classe média-baixa e
média-alta, as duas coisas. Então, do lado do galpão, do lado do espaço tem um prédio muito
grande e a janela dá pro espaço. Quando a gente mudou pra lá a gente teve várias
reclamações, por causa do barulho e por causa do que que a gente tava fazendo ali, porque era
uma atividade cultural que traz o tambor, que bate o tambor. Não é todo lugar que as pessoas
acham que isso é legal, porque tambor é conotação, macumba, religião... E aí ficou aquela
história durante um tempo.
A síndica do prédio por sorte gosta de capoeira, ela veio no espaço conversar comigo.
Primeiro ela chegou toda “que que é isso? Que que vocês tão fazendo aqui! Nossa senhora,
meu deus do céu, tô ouvindo várias reclamações lá”. Porque ela mora lá na frente, ela não
escuta. Só escuta a galera que mora no fundo. Aí ela chegou já reclamando e tal de repente ela
entrou no espaço e tomou um susto: " Nossa, mas peraí, capoeira! Que legal! Eu gosto de
capoeira..." e começou a falar. Ela foi muito educada. Tem isso, as pessoas ficam tão
intolerantes que elas acabam sendo mal educadas a toa, não consegue chegar conversando,
observar que que aconteceu, porque que tá assim, que que é isso. Ela conseguiu ver isso.
Quando ela percebeu ela chegou de uma forma muito educada perguntando: "Ah, cês
mudaram pra cá agora? legal... Como é que é? Ah, porque o vizinho ali me ligou reclamando
que tá ouvindo um barulho aqui, não sei que... cês fizeram um dia aí que foi uma barulheira,
foi o dia inteiro, ele reclamou e chamou a polícia." A polícia foi lá, conversou e tal...
Eu fui entendendo dessa questão da política da boa vizinhança. Eu dou aula só de
manhã. De manhã é tranquilo, de manhã não tem muito o que as pessoas ficarem reclamando.
A música não é o tempo todo, eles foram entendendo um pouco como é a dinâmica da aula,
eu acho. Eles sabem que tem dias certos. Eu regulamentei o espaço na prefeitura. Eu fiz isso,
que é importante - essa questão de fazer o MEI, micro-empreendedor. Eu tenho esse MEI lá
no espaço. Isso me protege um pouco dessa reclamação. Se eu não tenho essa
regulamentação, eles podem me tirar dali. Com essa regulamentação eu tô, digamos que tá ok,
to segura de permanecer lá. Realmente eu não faço atividades à noite lá, eu sei que a
vizinhança pode reclamar muito. Eu faço atividades à noite lá mas que não tenham … [falha
na ligação] ... Se não vou ter que … [falha na ligação] ... E não sei quê, aí não vai ser ali. Mas
não é o meu perfil, eu não tô a fim de fazer isso também. Eu quero se for de manhã.
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O espaço é um espaço que é voltado pra saúde, então tem a galera da capoeira que é
terapeuta, que atende lá, que faz acupuntura, massagem. Tem um espaçozinho dentro do
espaço. Cê viu que tem uma salinha lá? Não sei se cê lembra... E nessa salinha tem
atendimento lá, de medicina chinesa, medicina alternativa, quiropraxia também. A gente tá
durante o dia ali, a gente tá na paz, a gente não tá ali pra ficar perturbando muito a vizinhança.
Tem a galera da vila, o pessoal da vila mesmo, porque o espaço é uma vila. A galera
que mora dentro da vila é muito gente boa, não tem problema com eles. A gente troca sempre
muita ideia. Não atrapalha, o som não chega até eles, o som só chega em cima no prédio.
Com a vizinhança da vila é muito de boa, muito tranquilo. Agora com a pandemia o espaço tá
ficando mais fechado e aí o pessoal que mora na vila sempre dá notícia, se acontece alguma
coisa eles me avisam. A gente tenta se ajudar. Tem uma gráfica que tem na vila, uma gráfica.
Nessa gráfica eu sempre faço muitos banners lá, a gente tem uma amizade já.
É legal, é um espaço que eu gostaria que continuasse por muito tempo, mas não sei,
vamo ver, depende da imobiliária, dos donos do imóvel... Mas é isso, se fechar em algum
momento é procurar outro lugar e continuar. O Espaço Sociocultural da Floresta vai continuar
em outros lugares, isso não termina assim, não acaba só porque o espaço fecha.
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Quais foram e/ou quais são os principais desafios e dificuldades na prática de
capoeira hoje, na sociedade?
São várias questões. A questão de grupo assim, mais difícil, essa questão de ter a
capoeira como uma prática mais constante pras pessoas. Hoje em dia as pessoa tão praticando
várias atividades. Tão praticando várias e ao mesmo tempo não praticando nenhuma, porque
fica muito superficial. Acaba que você vai um dia na capoeira, depois um dia não sei aonde,
um dia não sei aonde... Às vezes você pára de ir na capoeira três meses e volta como se nada
tivesse acontecido. Pra quem tá na frente isso é um pouco chato. A gente tá ali mantendo um
cronograma, digamos. É um cronograma natural, mas é. Você tá ali numa dinâmica, e tal, e
tal, a pessoa começa a treinar, você tem um tempo ali com ela, de repente ela some um tempo,
não avisa, e de repente ela volta. Isso é normal, mas é uma coisa que acontece muito pra quem
tá na frente de grupo, quem é professor, tem que ter essa paciência com a rotatividade que
tem, dos alunos, das alunas, nesse lugar. Principalmente no meu caso que eu dou aula pra
estudantes, universitários, dum modo geral, mais adultos...
Se fosse um projeto social, por exemplo, projeto social é diferente. Você chega lá você
tem talvez três meses que você vai dar um curso numa escola, três meses ou seis meses, um
ano. [falha na ligação]... não querem fazer. Elas fazem todas as bagunças do mundo na sua
aula, atrapalha sua aula inteira e aí você tem que ficar com muita paciência pra entender que
elas não tão ali porque elas querem, elas tão ali porque elas foram obrigadas a fazer aquela
aula ali. Enfim, também tem a galerinha que gosta muito, que é uma pena depois que cê deu
aquele um ano e acabou, não vai ter mais. Você não acompanha mais essa criança, você não
sabe mais o que que vai acontecer com ela, e aí de repente a capoeira que ela gostou tanto ela
não vai fazer mais. Você não tem um controle disso, porque você tá ali no projeto social e aí é
isso a situação que quem dá aula em projeto social vive. É legal, você tem um salário mensal,
tem isso, tem essa garantia de ter um salário mas não tem uma garantia de você ter um grupo
de capoeira, de um sentido de um espaço, não tem isso. Você pode levar seus instrumentos
pra escola? Pode. Só que você tem que levar eles de volta porque se você deixar na escola
pode acontecer várias coisas, de você perder seus instrumentos, de quebrarem seus
instrumentos, de roubarem seus instrumentos, você não tem uma sala própria pra você dar
aula na escola. Até mesmo em escola particular. É legal, as pessoas gostam da capoeira, acha
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legal ter aquela atividade pras crianças, mas não vê a situação real, a condição. Porque a gente
precisa duma sala pra dar aula, não é qualquer lugar. Beleza, eu posso dar aula no pátio, eu
posso dar aula na grama, eu posso dar aula onde for. Mas a estrutura de uma escola tem várias
salas, poxa, não tem uma sala que pode ceder pra aquela aula? Aí cê chega na sala, tem um
monte de carteira. Metade da sua aula foi pra tentar arrumar o lugar. Aí você foi prum lugar,
foi pro outro, foi pra quadra, foi pra não sei aonde. Cê chega na quadra aí chega uma galera
"Ah, não, agora é aula de basquete", e tal, aí cê fala "nossa, galera, vamo pra outro lugar que
agora vai ser aula de basquete". Aí vai você com todos os seus instrumentos pra outra sala. Eu
já fiz isso muito, cansei um pouco disso. Eu quero tá mais nesse lugar cultural mesmo.
Então é isso, tem essas escolhas, é um pouco de escolhas, e todas elas tem bastantes
desafios, tem desafios com a comunidade. Acho que esse reconhecimento de ser mestra de
capoeira também, ainda assim é difícil dentro da própria comunidade da capoeira. Uma coisa
é as pessoas falarem que é legal outra coisa é conviver sabendo que tem uma diferença ainda,
isso acontece. Eu vou tentando manter uma sanidade mesmo, pra mim, em relação a essas
coisas, porque senão fica muito difícil. Buscar um pouco, sempre ir aprendendo um pouco
mais dessa questão de se organizar, é importante, as pessoas querem isso no mundo.
Elas querem que exista uma organização maior nas coisas, então às vezes as pessoas
precisam de uma informação sempre mais clara pra saber o que que tá acontecendo, como que
funciona, porque se não tem isso muito claro, nem muito objetivado, escrito, e tal, fica tudo
muito no ar. Você tem que ficar explicando mil vezes algumas coisas, então isso também
acontece. Eu to entendendo isso agora: quanto mais eu conseguir deixar as coisas numa
informação mais clara, mais objetiva, é melhor do que ficar no sentimentalismo da coisa,
tentando explicar de uma forma muito metafórica, o que que é, por que que é assim... E não, a
gente acaba se perdendo muito nesse sentimentalismo, muito, muito, e o que que é pra fazer
acaba não sendo feito, porque você vai criando muita expectativa em cima das pessoas, e isso
tudo gera muita ansiedade, essa ansiedade te deixa muito deprimido, você não consegue fazer
suas coisas. Agora é aprender mesmo o máximo. A gente vive na informação hoje em dia, tela
o tempo inteiro. Cê sabe que a gente tá lidando com informação direta, comunicação, internet,
toda hora tem uma propaganda de uma coisa, ali fala mil coisas, um texto gigante, "como é
que funciona?", tal, tal, tal. Isso usado de uma maneira menos consumista, mas de um jeito
que é importante também, existir isso. Porque senão você vai ficar só falando, falando,
falando... Chega uma hora que essa oralidade muita gente não consegue acompanhar. Muita
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gente entende, mas muita gente também não entende. Você tem que ter uma forma um pouco
mais clara, mais objetiva pra explicar o que que é que precisa ser feito. "Ou, aqui funciona
assim, assim, assim, ponto", acabou. Agora se a pessoa tá interessada em entender e participar
daquela vivência, daquela experiência, ela vai aprender dessa oralidade, ela vai ouvir aquilo
mais explicado, esmiuçado, aprofundado. Mas acho que pra quem tá querendo uma coisa e
vai ficar muito tempo só no superficial, você tem que ter uma informação superficial também
pra pessoa se decidir e meio que não ficar ali flutuando no universo. Tem muita gente que não
pega mesmo as informações. Essas informações que são ricas, que vem ali dum detalhe
profundo, duma vivência, a galera não entende! Então você tem que falar "Opa, pá, pá, pá,
ponto. Pá, pá, pá, ponto." Acho que é isso que eu tô tentando entender pra continuar.
Além de tudo eu continuo sendo essa pessoa que organiza, eu tô me organizando, me
administrando. Eu continuo fazendo isso pra mim mesma agora, e ainda ajudando os mestres,
eu não parei de ajudar eles. Agora eu tenho um espaço e eu posso convidar esses mestres pra
tá vindo aqui, pra dar aulas, pra serem reconhecidos e valorizados dentro dessa minha
pequena comunidade, que é a comunidade do meu grupo. O que eu posso ainda fazer por eles,
dentro do que eu posso fazer, fazer a mais... Às vezes até perder minha saúde, como eu já
passei por várias fases da minha vida, teve momentos que eu tava ficando doente de tanto que
eu tava fazendo coisas além do que eu dava conta pra tá na capoeira, pra ter o reconhecimento
dos meus mestres, naquela relação ali de aluno e mestre.
A gente é uma família, você cria um amor muito grande pelas suas referências. Quando
você cria esse amor, essa situação, essa relação fica muito forte, você acaba vivendo
intensamente esse lugar. Até a sua família mesmo de sangue vai ficando em segundo plano.
Essas outras pessoas, essa outra família que você vai encontrando na sua caminhada no
mundo, elas são muito importantes. Depois é claro que tem um momento, aquele momento
que seu pai, sua mãe já tão querendo te controlar tanto, aí você quer sair daquele controle, e
de repente você encontra em outros lugares esse momento de você se reconectar consigo
mesmo, de fazer o que você gosta. Só que aí você encontra outros pais, outras mães que vão
te levar também a uma relação de família. Você vai sofrer também muita coisa, muitos
conflitos. Depois você quer voltar pro seu pai, pra sua mãe, (risadas) de sangue, pra falar: "Ai
mãe, que que tá acontecendo, não sei quê, e tal...", e eles vão tá ali te esperando, eles vão
entender, que já passaram por isso também. Faz parte da vida. A gente tem que ter nosso
momento, nossa história, as nossas experiências, que vão dá certo uma hora e outras vezes
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não vai dá certo. E aí sempre ter alguém que tenha amor pra te acolher quando você precisar
desse acolhimento. É difícil, não é fácil, não. Mas é importante, acho que cada vida tem o seu
detalhe, a sua coisa especial, diferente. Cada vida é uma história. Tem muita coisa aí pra mim,
pra mim aprender dentro disso tudo.
Acho que eu dediquei muito tempo da minha vida pra capoeira, mesmo. Agora eu to
tentando cuidar um pouco mais de mim, olhar mais pra mim, me cuidar mais. Isso foi um
momento muito forte aí, de muitos anos, de viver na capoeira basicamente, na cultura
popular. Agora eu tô tentando me cuidar um pouco mais, ter mais tempo pra mim, pras
minhas coisas, sei lá... Tá em casa, cuidar das plantas, cuidar da casa... Outras coisas, outras
coisas... Cuidar da minha família, essa construção. Eu não tenho filho, não tive filhos ainda.
Ainda posso ter, tem essa coisa pra mim assim que tá me rondando. Eu tenho que dar esse
espaço também pra isso. Acaba se você vive o tempo inteiro intenso, fazendo trabalho,
trabalhando, trabalhando, trabalhando, tanto na capoeira quanto na música não dá tempo pras
outras coisas. Às vezes eu chego em casa exausta, porque eu tô na rua, eu dei aula o dia
inteiro, trabalhei o dia todo, às vezes chego em casa muito cansada... E aí não dá. Agora eu tô
entendendo que eu tenho que equilibrar um pouco. Não ficar tanto tempo ali dando energia
pras pessoas, essa coisa de você tá em lugares coletivos que você tem que dar sempre muita
energia, muita energia. Agora eu tô tentando equilibrar um pouco mais, porque sempre vai ter
alunos novos chegando, por exemplo, sempre vai ter.
Só que agora eu consigo dosar um pouco porque às vezes a aula de capoeira, por
exemplo, é uma aula que tem duas horas, só que ela não tem duas horas, ela tem tipo cinco
horas. Porque ela é duas horas de treino mas que quando acaba o treino começa uma
conversa. Essa conversa demora tipo umas duas horas, é aquele social que é o pós capoeira
que fica ali. Você fica ali e de repente passou três horas, você tá ali parado conversando de
capoeira: sobre história que aconteceu na roda tal, no treino tal, e não sei quê, a viagem de
fulano e fulano que chegou de viagem e não sei quem que viajou e aí vai… Todo mundo quer
falar dos seus problemas, contar suas histórias, você fica ali ouvindo essa histórias. É uma
parte desse processo, dessa escola que é a capoeira, que é a cultura. É a troca além da prática,
você tem a prática mas você tem também a vida. As duas coisa tão ali juntas, um pouco
misturadas. Agora eu tô tentando aprender um pouco isso de cortar um pouquinho isso.
Porque senão você realmente é sugado por isso. Você fica ali preso num mundo de mil
pessoas, com mil questões... "Nossa, eu amo capoeira, eu amo capoeira, e não sei quê e tal...
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Nó, vou ter que viajar..." aí vai, cada hora uma pessoa fala uma coisa. Às vezes falam coisas
que vão mexer com nosso emocional também, lógico. E aí é isso, tem que equilibrar, filtrar
mais... Sabe essa coisa de filtrar as informações... Tem coisa que "pô, não, não é isso, não
quero isso". Porque o contrário você fica sendo aquela pessoa que é esponja, vai pegando
tudo e chega em casa com a cabeça cheia de loucura, dos outros. Essa coisa de conseguir
filtrar mais aí cê consegue equilibrar um pouco, falar "Ah, ok, beleza, é isso aí, tão tá, valeu,
amanhã tem aula, tamos aí de novo".
Acho que é muito tá em contato, acho que eu tô muito em contato com essa prática de
dar aula, de ter aluno, tanto na capoeira quanto na percussão, eu tenho bastante alunos e
alunas de percussão também. Eu acabo convivendo muito com esse universo da própria
criatividade na aula. Cada aula é uma aula. Cada treino é um treino. É a mesma coisa só que é
diferente. Essa criatividade vem muito dessas experiências, de ter tido a oportunidade de
treinar com vários mestres, de conhecer vários mestres, de viajar pra vários estados do Brasil
pesquisando, indo nos locais das manifestações. Eu já tive muito essa oportunidade de viajar
bastante aqui no Brasil, de conhecer muito a cultura popular, no Nordeste, no Sul do Brasil,
no Sudeste, no interior de Minas Gerais, bastante... Eu tenho esse conhecimento um pouco pra
passar. Vai complementando com a capoeira, com a yoga também, com a comida, a culinária,
essa parte da saúde, essas coisas…

Como você encara esse aspecto de resistência da capoeira, da cultura popular?
Da capoeira enquanto luta…
Sim. Então, tem essa questão agora que tá rolando de novo, que já rolou há vários anos
e sempre tá em trâmite, essa regulamentação da capoeira, por exemplo. Eu vou falar um
pouco dessa luta maior, de fora, e também da luta da capoeira, no geral, da resistência. Isso é
uma parte importante, porque acaba que essa regulamentação da capoeira implica em colocar
os mestres, principalmente os mestres antigos, numa situação muito delicada, porque eles não
têm escolaridade, por exemplo, muitos mestres não têm escolaridade completa. Essa lei
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coloca como se fosse uma formação mesmo, coloca a capoeira como se fosse uma formação
acadêmica, por exemplo. Só que não é! A gente sabe que não é... Mas eles querem criar várias
formas, várias normas, que coloquem a pessoa apta a dar aula de capoeira, e tal e tal e tal e
tal... E que o mestre vai ter que lá assinar um documento falando que essa pessoa tá preparada
pra dar aula, que ela passou pelo curso da capoeira, e tal e tal e tal... Só que isso é muito ruim
pra capoeira, é muito ruim. A formatura dessas pessoas, a vivência de capoeira vai se perder,
vai se transformar num estudo muito acadêmico. A capoeira não tá nesse lugar, a gente tá
numa cultura, a gente vive a cultura da capoeira. Eu acho que o senso de comunidade vai se
perder muito com isso, porque vai profissionalizar a capoeira e aí as pessoas vão lá fazer sua
aula, dar sua aula, e não vai ter contato nenhum com a questão mesmo de grupo, ou de
fundamento, ritual de capoeira, com as datas comemorativas de grupos, toda essa questão
cultural que a gente já falou. Então tem essa coisa aí rolando. Eles já tentaram outras vezes e
não rolou, obviamente, e acho que também não vai ser dessa vez que vai dar certo.
Tem essa luta política, dessa vontade do poder maior, público, querer tomar conta dessa
riqueza. Porque eles sabem que a capoeira é forte, que ela é rica, que ela tem valores, e eles
querem ter esse controle disso. Só que a gente não quer ser controlada, a gente é luta de
resistência, de liberdade. A gente não quer nunca ser presos a nada. A gente quer exercer essa
mestria, ou o que seja, vivenciar isso, mas de uma forma mais natural, que é essa a forma que
a gente aprende na capoeira. Essa resistência é grande, pra manter os espaços, pra manter a
qualidade dessa capoeira de hoje em dia, a condição do mestre de dar aula de capoeira, essa
manutenção de uma forma geral, ela é uma resistência. Porque ela não tá querendo virar
dependente de nenhum orgão público, por exemplo. Isso é uma parte importante.
Essa outra parte da luta, da resistência da capoeira no sentido do treino, do jogo, da roda
de capoeira, é isso, porque você tem que ter uma certa resistência pra tá convivendo nesse
ambiente de treinamento de capoeira, que muitas vezes te incentiva muito a crescer,
desenvolver, mas outras vezes também te coloca numa posição de desafio. Você tem que ter
resistência pra tá equilibrando o tanto que tem de coisas pra te incentivar pra desmotivar
também. A competição é um pouco isso, é pra te colocar nesse lugar de você ter o que sentir a
dificuldade, onde tá a dificuldade das coisas. Se você tá sentindo que a dificuldade tá
acontecendo você quer melhorar aquilo, você quer desenvolver mais. Esse crescimento. Acho
que a resistência vem pra esse crescimento. É isso.

27

Como você vê a prática musical dentro da roda de capoeira? Qual o papel da
música, dos instrumentos, do berimbau...
A musicalidade na capoeira é fundamental, ela é a base pra capoeira acontecer. Sem a
musicalidade não seria a capoeira, seria outra manifestação. A característica marcante da
capoeira é o berimbau. Dentro da base da capoeira, a formação são três berimbaus: um mais
grave, o gunga, depois o médio, e a viola que é mais aguda, são esses três berimbaus.
O gunga, que é o berimbau mais grave, a função desse instrumento pra além da
musicalidade é quem tá tocando esse instrumento é que tá orientando, organizando a roda da
capoeira. Ele também tem essa função de organizar, de conduzir a roda. Ele que vai falar, ele
que vai mostrar no toque se o andamento é mais lento, se é mais rápido... O gunga que vai
chamar, que vai fazer a chamada pra isso. Então todo mundo vai depender dessa pessoa que tá
tocando o berimbau do gunga pra fazer essa manifestação acontecer. Então geralmente quem
tá tocando são os mestres, são as pessoas mais velhas do grupo, que conhecem do fundamento
da história, do ritual da roda. Sabem não só tocar, mas comandar, conduzir a roda da capoeira,
fazer a chamada pras pessoas jogarem, terminar o jogo... Tudo isso esse berimbau faz, a
função dele é tá organizando toda essa estrutura pra roda acontecer.
Depois têm os dois pandeiros, tem um reco-reco, que é aquele instrumento todo
cortadinho assim - que faz um ronco, tipo um roncador -, o agogô, que é o instrumento mais
agudo, e o atabaque, que vai vim com o som mais grave.
A marcação geralmente é uma marcação mais básica, bem simples, a capoeira é bem
simples a marcação. Então ela é uma repetição de uma célula que fica "tum, tá, tum; tum, tá,
tum..." Todos fazem isso, pandeiro, atabaque, reco-reco e agogô, mantém todo mundo igual.
Dentro disso, dentro dessa marcação da percussão existe uma variação rítmica dentro dessa
linguagem, então tem umas dobras, tem o balanço pra música ter um colorido, a brincadeira,
da musicalidade. Uma hora o agogô varia, uma hora o atabaque varia, uma hora o pandeiro
varia...
Dentro da musicalidade tem a coisa do canto também, essa informação do corrido,
chama corrido o canto na capoeira, os cantos curtos. A estrutura básica é essa bateria, aí o
canto vem com uma ladainha, que é uma abertura, que a gente tem um ritual pra se fazer...
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Dentro desse ritual é: primeiro o gunga começa a tocar, depois o médio começa a tocar,
depois a viola começa a tocar, depois entra os pandeiros, o reco-reco, agogô e entra o
atabaque. Entrou a musicalidade. A musicalidade firmou? Naquela base, naquela estrutura...
Vai entrar uma chamada, que é uma chamada que a gente faz: "Iê!"
A gente dá esse "Iê", que é um grito de guerra, uma manifestação da cultura que tem
esse "Iê". Antigamente usava até apito, tinha apito, que a galera apitava e aí cantava. Deu o
"Iê", teve esse comando do "Iê" aí entra a ladainha.
O mestre, a pessoa mais velha vai cantar uma ladainha. Geralmente nesse momento da
ladainha, com a chamada do berimbau, tem dois jogadores, duas jogadoras, no pé do
berimbau. Pé do berimbau é ficar agachado em frente à bateria da capoeira, em frente aquela
bateria dos berimbaus e da percussão. Aí canta a ladainha, cantou a ladainha, terminou a
ladainha. Vai ter uma outra parte dessa ladainha que chama louvação, chama louvação ou
chula.
Na hora dessa louvação é um momento que vai ter um troca, a ladainha não tem troca
entre quem tá cantando, o cantador, a cantadora e os alunos, as pessoas que tão em volta da
roda, a ladainha não tem isso.
A ladainha é um canto próprio que você vai contar uma história que pode ser uma
história antiga, duma referência dum mestre que ja cantou aquela ladainha, existem ladainhas
tradicionais pra isso, ou alguma ladainha mais contemporânea, que algum mestre compôs
agora, ou você mesmo compôs a sua ladainha que você já é um mestre. Você canta, você tem
a liberdade ali pra cantar.
Depois vem a louvação e na hora da louvação você canta um verso e a roda da capoeira
vai reafirmar o que você tá falando. Então, você vai falar: “Iê, viva a capoeira!” aí o coral que
é essa comunidade que tá ali naquela roda vai reafirmar o que você falou: “Iê, viva a capoeira,
camará!”, “Iê, viva meu mestre!” Aí o coro: “Iê, viva meu mestre, camará”, “Iê, viva todos os
mestres!”, “Iê, viva todos os mestres, camará!”. Isso. Depois desse momento que ele saudou,
a louvação é o momento de se fazer várias saudações. Você tá abrindo a roda, você quer
aquelas energias, você chama aquelas forças pra aquela roda. Aí depois que você fez a
louvação você vai pro corrido.
No corrido são os cantos curtos que vai ser pergunta e resposta, então vai ser aquela
troca da energia da roda, do canto da bateria, com a roda que tá acontecendo. Aí tem vários
corridos tradicionais que a gente canta. Eu posso cantar: "Eu pisei na folha seca/vim fazer
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chuê chuá/chuê chuê chuê chuá" aí o coral: "Eu vim fazer chuê chuá/chuê daqui, chuê de
lá/eu vim fazê chuê chuá/na volta que o mundo deu, na volta que o mundo dá/eu vim fazê
chuê chuá" Aí é muito legal porque esse corrido, por exemplo, tem várias formas que você vê
em vários lugares as pessoas respondendo o coro: "eu vim fazê chuê chuá" ou "eu vi fazê
chuê chuá ou "ouvi fazê chuê chuá". Varia, então são os detalhes que é muito legal. Isso
também é uma diversidade grande do mundo da capoeira...
Então, tem essa estrutura. Aí na hora do corrido o gunga chama os jogadores antes
daquilo ali, ele abençoa aquele momento, tem todo o ritual, aí os jogadores vão jogar a
capoeira, com esses corridos. As músicas tão acontecendo, o jogo vai acontecendo. Tem
músicas que esquentam mais a roda em um momento mas tem canto de muita alegria, de
muita exaltação também.
Então você, com conhecimento dentro dessa musicalidade, consegue trazer momentos
que você pode colocar mais lamento naquele jogo, naquele momento, ou você vai trazer mais
alegria pra aquele jogo, isso também varia. É uma infinidade de músicas, tem muitas músicas
pra ser cantadas, muitas músicas tradicionais.
A base dos berimbaus, cada berimbau tem um ritmo diferente que se toca dentro dessa
base da Capoeira Angola. Lá no grupo, no Candeia aqui a gente toca: o gunga toca o Toque
de Angola, o médio toca São Bento Pequeno e a viola toca São Bento Grande, isso é a
estrutura básica nossa. Tem muita variação.
A gente pesquisa muito musicalidade dos mestres antigos, da década de 50, 60, que é
muito legal. As afinações são diferentes, uma afinação mais grave. Tem todo um estilo de
canto, o estilo mais antigo é muito bonito também, a gente vai aprendendo. Eu hoje em dia
dando aula de capoeira aqui no Candeia tô tendo essa experiência porque a voz da mulher na
capoeira não tá muito em destaque. Geralmente são vários homens cantando, os mestres, as
nossas referências, os homens. A referência feminina tem pouco destaque. Agora eu posso me
dar esse lugar de destaque e conseguir colocar essa musicalidade mais feminina. Eu trabalho
isso muito no grupo, da gente buscar um lugar que tanto os homens quanto as mulheres
consigam cantar. Encontrar um lugar que a gente possa ter destaque os dois, tanto os homens
quanto as mulheres, na região da musicalidade, num tom que seja mais agradável pra mulher
cantar e pro homem também. É uma região nem tão grave, nem tão aguda, ela fica mais no
meio, pra não ficar muito gritado mas pra não ficar aquela coisa rouca demais também. Eu tô
sempre pensando muito nisso, que é massa, que é bom.
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É legal porque agora nessa pesquisa dos mestres antigos, a gente tá pesquisando um
mestre que chama Waldemar. Ele é muito legal. Ele tem um destaque muito importante
porque ele foi um grande cantador de capoeira e tocador de berimbau também. O canto dele
não é muito grave, é um canto que pra mulher é muito legal. A gente consegue cantar junto,
responder o coro com a voz bonita, dá pra criar vozes, abrir vozes dentro disso. É muito
massa. Ele canta muito pesquisando cordéis, literatura de cordel. A gente foi descobrindo
isso. Tem muitos registros antigos de cantos e tal que a gente não sabia de onde vinha, se era
o próprio mestre que tinha criado ou se era referência de outras pessoas que ele tinha como
referência. Então realmente ele pega muita coisa de literatura de cordel e coloca na
musicalidade da capoeira, coloca isso na ladainha, no corrido. Aí cê vai entendendo. Cê fala
"Putz, nossa, isso é literatura de cordel!" Mas aí o mestre colocou isso na capoeira dum jeito
tão bonito, com tanta harmonia, respeito, que o negócio ficou. Hoje em dia a gente canta
várias coisas que é um cordel que você não sabe que é, Mas agora pesquisando a gente tá
encontrando esse material que é massa demais. Tá sendo muito bonito, muito rico. Sempre
tem muita coisa pra aprender, de musicalidade principalmente.
Ainda bem que tem muita coisa registrada, a gente tem registros gravados de 1950 pra
frente mais ou menos, 1940 já tinha algumas coisas de capoeira. Aí é legal.
O próprio Mestre Pastinha. Eu sou muito fã do Mestre Pastinha, que é o guardião da
Capoeira Angola. Ele foi um filósofo também. [Comentei que vi um documentário sobre o
referido Mestre Pastinha (Pastinha, o Rei da Capoeira) ] … Ah legal, pois é... Tem vários
documentários falando sobre ele. Ele foi uma referência importante dessa questão da
resistência. Ele morreu muito pobre. Ao mesmo tempo viveu a vida inteira dedicando à
capoeira. É uma referência muito importante enquanto capoeiristas. Ele escreveu muito, eu
tenho vários livros dele, os manuscritos do Mestre Pastinha, cê quiser depois pegar... É massa
demais, é super legal mesmo. É uma filosofia muito bacana. Eu me oriento muito pela
filosofia do Mestre Pastinha, nesse sentido de dar aula. Ele tem essa frase que ele fala que
“capoeira é pra homem, menino e mulher, só não aprende quem não quer”. Então você vê,
naquela época, 1940, 1950, ele já falava isso. Mas olha só, não tinha uma mulher naquela
época que fazia capoeira. Foi uma construção de várias gerações. Várias mulheres que
fizeram capoeira que não conseguiram continuar por vários motivos. Uma nova que chegou e
conheceu aquela que saiu... Isso que foi gerando o que tem hoje.
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O que a gente tem hoje são mais ou menos 15 mestras no Brasil, mestras brasileiras de
Capoeira Angola. E é isso, é muito pouco em relação aos homens, aos mestres que são
centenas, milhares de mestres. Quinze mestras pra representar uma parte dessa história da
capoeira, enquanto mulheres. A presença da mulher na capoeira sempre existiu, ela nunca
deixou de existir. A mulher gerou o homem. Os homens praticavam capoeira, mas tinha a
mãe deles ali sempre, conduzindo de alguma forma, sabendo que eles tavam na capoeira,
ajudando, ou não ajudando também. E depois as companheiras, as mulheres, as esposas e os
filhos... Eu acho que isso tava sempre ali presente, mas agora tem um outro momento dessa
questão da mulher na capoeira no todo, na forma mais geral. Ensinando a tocar, ensinando a
cantar, ensinando a história da capoeira … [falha na ligação] ... não tinha. Então agora isso se
concretiza mais no universo da capoeira. A mulher na Capoeira Angola tem mais ou menos
20 anos que ela tá mais a frente, digamos, dos trabalhos.

32

Como você descreveria essa atmosfera que é criada na roda de capoeira?
Então, a roda da capoeira, a atmosfera dela é assim: é de celebração, é um momento
muito especial... É a hora que você vai chegar e vai conseguir colocar em prática tudo o que
você aprende no treino, é um momento de muita troca com as pessoas, muita troca de cultura,
de musicalidade, de movimento, do ritual da capoeira, dos conhecimentos, dessa coisa
ancestral também, a gente tem muito essa conexão ancestral que é legal, com a capoeira.
Através da musicalidade, o instrumento, o berimbau é uma conexão ancestral. A gente resgata
muito essa conexão na hora que a gente vai fazer a roda da capoeira. Toda vez que você vai
iniciar uma roda você faz uma chamada e nessa chamada você chama as pessoas pra
concentração. Essas pessoas vão concentrar numa batida no instrumento, que tem um ritmo
mas também é uma melodia. O berimbau não é só percussivo, ele é harmônico. Essa
harmonia te leva, seu pensamento, sua conexão ela vai prum lado espiritual forte. Essa
espiritualidade está voltada pra ancestralidade mesmo. Cada um tem a sua religiosidade
particular, logicamente. Dentro disso você vai tá num momento de muita conexão, de muita
força.
A roda da capoeira é um momento de muita meditação, você consegue se desligar do
mundo externo e tá ali presente, no aqui e agora. Você esquece um pouco dos seus problemas,
da sua casa, da sua escola, da sua família. Você tá ali com você mesmo. Isso também é uma
coisa muito forte dentro da capoeira, que acontece.
E essa relação social mesmo que a capoeira traz, essa comunidade, o viver em
comunidade, para além das nossas famílias a gente consegue também criar uma relação
afetiva grande com essas pessoas que tão ali vivendo uma coisa em comum que é a capoeira,
trocando muita energia. Você vai convivendo, é uma convivência. É uma roda que tem
começo, tem um meio e tem um fim, mas dentro do tempo da capoeira é uma roda que nunca
acaba porque a roda acaba só que aí você vai começar tudo de novo. Você vai ter um tempo
pra você treinar até a próxima roda, que vai acontecer um monte de coisas, aí depois você vai
treinar... Você vai evoluindo nessa roda. Então, é um processo muito legal de evolução, de
crescimento, de amadurecimento. Acho que é um pouco isso que eu vejo.
E de um resgate, acho que a grande importância também ali da capoeira é que a gente tá
preservando, a gente tá resgatando, e não tá deixando essa cultura morrer, a gente tá deixando
ela viva. Isso é uma das coisas mais importantes da capoeira. Poder tá mantendo ela viva, essa
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energia viva, essa chama viva e [falha na ligação] ... também tem o adulto, tem o velho e todo
mundo .... [falha na ligação]
Tem vários projetos sociais muito legais e muito importantes nessa área, essa área de
projeto social trabalhando com inclusão de deficientes físicos, cadeirantes, pessoas que não
enxergam, não tem nenhuma coordenação motora legal... Aí a capoeira é muito massa. Cê vê
várias pessoas conseguindo desenvolver um pouco mais por causa dessa coisa que a capoeira
tem que ela é muito completa, ela não é só física. Essa história de ter música, canto, ritmo,
todo esse balanço, a ginga da capoeira, trabalha muito essa coisa do balanço do corpo. Só de
você começar a balançar cê já leva a pessoa pruma outra atmosfera, junto com a música. É
uma terapia a capoeira, ela acaba se tornando uma grande terapia também. É legal, tem esses
trabalhos que levam um pouco mais dessa cultura pras pessoas que não tem essa condição de
tá participando duma vivência de capoeira, não tem condições pra tá entrando numa roda.
Mas nem por isso elas não podem viver, vivenciar o que que essa cultura pode proporcionar
pra elas. Tem esse lado também que é muito acolhedor, a cultura popular, é pra todo mundo.
Não tem isso, se você não anda você pode de repente tá sendo ali mas tocar um instrumento e
cantar e aí você já tá participando da capoeira de alguma forma. Tem pessoas que vão fazer
tudo, todos os movimentos difíceis, chega na roda da capoeira e é aquela beleza, aquele
movimento maravilhoso e tem gente que não vai fazer muito. Mas não é por isso que você
não vai poder participar, que você não pode praticar. É isso que é a coisa de você conseguir tá
na capoeira sabendo que tem o tempo de cada um, cada um tem um tempo... E isso é
importante, respeitar essa natureza das pessoas e em relação à roda. Claro que vai ter gente
que vai coordenar isso, que tem experiência.
É muito importante que quem tiver coordenando uma roda de capoeira tem que ter
experiência porque é um espaço que você tem que ter uma responsabilidade com aquelas
pessoas, você tem que observar tudo que tá acontecendo. Se em algum momento aquele jogo
foi violento, tá acontecendo alguma coisa que realmente mostra que vai ter um perigo muito
grande, nesse momento você tem que chegar ali e fazer uma interferência, você parar aquilo
ali e terminar aquele momento de uma forma que não cresça, que aquela energia não cresça,
não exceda. É muito isso, quem tá na frente tem que ter uma observação maior, do todo, de
quem tá chegando, quem saiu, quem chegou, que que tá acontecendo, e tal... Conduzindo
duma melhor forma pra acabar bem porque é muitas energias de muitas pessoas. Você tá
lidando com muitas pessoas, é diferente, cada um chega com uma energia diferente, uma
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filosofia diferente. Naquela hora ali da roda você consegue colocar um certo equilíbrio pra ser
uma roda que tenha uma celebração mesmo, um momento que você vai chegar bem, que você
vai viver muitas dificuldades, claro, vai ser desafiante tá naquele momento ali de muita troca
de energia de pessoas mas que vai terminar bem. Que numa próxima roda se você não tocou,
na outra você vai tocar. Se você não conseguiu cantar numa roda, na outra você vai cantar. E
tá tudo bem. Não é que você tem que cantar em todas as rodas ou jogar em todas as rodas.
Isso vai num processo, esse que é o processo da prática da capoeira.
Quem tá aprendendo capoeira vai vivenciar muito isso, vai ver muito isso acontecer e aí
com o tempo depois vai ficar mais natural, todo esse ritual, vai ser mais natural. No começo
você faz tudo errado, cê erra, cê começa a tocar antes e aí dá tudo errado aí alguém vai te falar
que cê tá fazendo errado. "Ah, mas o meu mestre não me ensinou assim." "Não, mas o mestre
tal falou que tá certo." "Mas o mestre fulano falou que tá errado." "Mas na mestra Alcione é
diferente." É isso, cada lugar é diferente mesmo mas tem uma conexão. Quando você vai
começar a visitar outros grupos, a fazer prática de capoeira em outras rodas, de outros grupos,
você vai entendendo que você precisa observar muito antes pra você conseguir participar de
uma forma que você respeite aquela casa, respeite os fundamentos da casa. É isso que
acontece. Cada casa, cada grupo, tem a sua forma de organizar, de conduzir o ritual, que seja,
e você como um aluno, como um aprendiz, você chega e tá ali pra participar e você vai
observando. Você observa e com um tempo de capoeira você já consegue também circular
melhor.
Quando você chega a ser mestre, mestra, você chega nessas casas, nos outros grupos, e
as pessoas têm a educação, que é passada através da oralidade da capoeira do mestre ser bem
recebido nas casas, nos outros grupos. Geralmente quando o mestre chega, as pessoas da casa,
desses grupos, passam o berimbau pra esse mestre, em reconhecimento à sabedoria que ele
tem. Isso acontece como parte do ritual, dos fundamentos da capoeira, o reconhecimento do
mestre antigo, das mestras também, agora. Quando a gente vai visitar outros grupos a gente
tem esse reconhecimento através do berimbau, por exemplo, ou do jogo. Quando o mestre
chega, as pessoas param a bateria, perguntam o que que o mestre quer fazer, se ele quer jogar,
se ele quer tocar, tem um pouco desse cuidado com as pessoas mais velhas. Isso é a questão
da oralidade porque aquele mestre que chegou tem muito conhecimento pra passar então
quanto mais ele puder tá ali naquele lugar de mostrar esse conhecimento melhor vai ser pra
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aquela roda, aquela roda vai ser mais rica de conhecimentos. Talvez vai ter dois, três, quatro,
cinco mestres...

Fim

Gostaria de agradecer imensamente a Mestra Alcione por ter me cedido essa entrevista.
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