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RESUMO: 
 

Esta pesquisa estuda o processo de mudança corrente na capoeira gerada pela 

capoeira gospel no ABC paulista e suas regiões periféricas. Discute o viés pelo qual 

os evangélicos a utilizam como ferramenta de evangelização e como assimilam as 

suas técnicas corporais, enquanto ramificação da cultura afro-brasileira. A pesquisa 

de campo foi realizada por meio de entrevistas semi-estruturadas com pastores 

evangélicos, mestres de capoeira pastores e adeptos da capoeira em igrejas 

pentecostais, neopentecostais e em academias seculares da região. O movimento 

da capoeira gospel é um fenômeno recente e em crescimento. Com princípios 

baseados na Bíblia, desestruturam os alicerces da capoeira secular que tem sua 

base nas tradições culturais de origem africana, que funde mitos, ritos e esporte. 
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Religião, Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião, Faculdade de 
Filosofia e Ciências da Religião, Universidade Metodista de São Paulo. 
 
Abstract 

The subject of this research is the changing process currently being experienced by 

capoeira thanks to the phenomenon of christian capoeira in the ABC region of São 

Paulo and its environs. It is discussed how christians of evangelical denomination 

have been using capoeira as a preaching tool and how they incorporate its body 

language as part of the african-brazilian cultural heritage. Field research was 

conducted through semi-structured interviews with evangelical preachers, preachers 

who are also capoeira masters, and capoeira practitioners in Pentecostal and neo-

Pentecostal temples as well as nonreligious schools. The christian capoeira 

movement is a recent and rising phenomenon. With its principles based on the Bible, 

it deconstructs the common notions of secular capoeira, originally based on a set of 

traditional, african-born myths, rituals and sports. 

 

Keywords: Evangelicals , Capoeira, ABC Paulista, African-Brazilians. 
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INTRODUÇÃO 

A proposta deste estudo é investigar a presença de aspectos religiosos 

evangélicos na capoeira esportiva na grande São Paulo, “dentro dos processos de 

construção e formação social do negro” (OLIVEIRA, 2002) (1) enquanto produtor 

dessa manifestação cultural. Tomaremos como foco essa expressão cultural por ser 

usada atualmente pelos evangélicos como meio para evangelização nas periferias 

das cidades brasileiras. 

A delimitação do tema em estudo, relacionado com a capoeira evangélica, 

surgiu no decorrer das pesquisas de campo. Quando analisávamos as relações 

entre esporte e crenças religiosas nos deparamos com este cenário até então 

desconhecido. Optamos então por esta ramificação que consideramos ambígua no 

cerne capoeirístico. Trata-se na verdade de um divisor de valores entre velhos e 

novos mestres de capoeira. Essa mudança é sentida por quem a pratica, e sendo 

um pesquisador ao mesmo tempo praticante da capoeira secular, procuramos 

manter neutralidade para podermos perceber tais transformações neste cenário.  

Nosso ponto de partida será o ABC paulista, região em que concentramos nossas 

pesquisas, motivados pela aproximação dos evangélicos pentecostais com a 

capoeira. Esse fato provocou-nos interesse, principalmente por tratar-se de uma 

modalidade esportiva gerada no seio da cultura afro-brasileira e ser associada às 

expressões religiosas africanas, sendo até mesmo segregada em várias partes do 

país por esse motivo. Chamou a nossa atenção o papel de pentecostais nessa 

prática esportiva que esconde contradições.  O discurso evangélico pentecostal 

costuma associar a capoeira a uma cultura afro demoníaca, mas, a partir de 

mudanças em suas músicas e nomenclatura, passaram a aceitar a capoeira e 

aproveitá-la como meio de evangelização. Aqui discutiremos o papel da capoeira 

enquanto prática corporal de forte apelo social, aproveitada como recurso a serviço 

da religião. 

__________ 
 

1- Neste estudo usaremos o termo “negro” para designar os que são chamados, aqui no Brasil, de pretos, pardos, 
mestiços, mulatos ou afro-descendentes. 
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Debater o papel da capoeira enquanto prática corporal e social é algo que 

vem despertando interesse de diversos pesquisadores no Brasil. Que certamente 

percebem sua importância e função social na formação do povo brasileiro quando a 

utilizam como trampolim na estruturação da Educação Física no País. No entanto, 

quanto aos aspectos religiosos que a envolvem pouco se discute, principalmente 

quando se trata de uma modalidade fundida e carregada de expressões religiosas. 

Ao mesmo tempo em que ela servia de esperança para alguns, outros a viam como 

sinônimo de flagelo e, ao tocar dos tambores, os feitores mestiços e/ou brancos 

sentiam-se impotentes perante a pressão emocional exercida pelo som e os 

movimentos feitos pelos negros da capoeira.  

Para entendermos este novo sentido dado á capoeira, partimos do seu 

formato tradicional, objetivando estudar logo a influência dos evangélicos, nos mitos 

e crenças populares no seio da capoeira no ABC paulista.  

Analisaram-se os meios pelos quais os evangélicos utilizam a capoeira como 

instrumento de evangelização e se tal fator interfere no comportamento cultural das 

atuais gerações das comunidades que praticam esta modalidade com propósito 

religioso.  

Procuramos desde o primeiro capítulo fazer uma abordagem histórica da 

capoeira e seus aspectos sócio-culturais buscando evidencias das conotações 

religiosas e função social a ela empregada desde a escravidão até os dias atuais. 

Por meio dos dados encontrados, traçamos um paralelo entre as condições sociais e 

culturais do branco colonizador e o negro escravo, para entender como a capoeira 

conseguiu ser desenvolvida por povos africanos num país de colonização européia. 

Ao considerarmos as condições adversas em que se encontrava o negro escravo, 

percebemos que a capoeira enquanto prática corporal surge no continente 

americano a partir de idéias das pessoas que viviam em regime de opressão, total 

degradação social e vivendo no limite do estresse físico e mental. Esse pode ter sido 

um dos fatores determinantes para o surgimento da capoeira, a vivência de algo 

extremo.  

             Nessa primeira parte do trabalho que trata sobre a história da capoeira, 

aproveitamos alguns autores como Rego (1968), Freire (1950), e Holanda (1984), 
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que retratam a história dos negros no Brasil. Quanto aos ritos, apoiamos nossos 

estudos na perspectiva de Bastide, com sua obra sobre as tradições e religiosidade 

do povo africano. Com isso, procuramos apontar evidencias, destacando como 

exemplo, o papel da presença de Zumbi dos Palmares (2) como a principal referencia 

das comunidades negras no Brasil, no passado e no presente, como símbolo maior 

de resistência de um povo à procura da própria identidade. Sendo a capoeira parte 

desse imaginário coletivo, o capoeirista reverencia Zumbi como um libertador (3).  

Apoiamo-nos também nos dados encontrados em publicações de viajantes e 

missionários da época da colonização do Brasil (SILVA, 1995), que destacam 

algumas características que apontam para a ligação da capoeira com o religioso. 

Entendamos, entretanto, que a visão do religioso da época não corresponde com a 

óptica da população atual, com o povo já adaptado aos costumes de varias 

comunidades pelo Brasil. Mas, se nessa época o negro foi o principal praticante ou 

não da capoeira, não nos cabe discutir o mérito da questão, embora os registros 

digam que sim, no momento o que procuramos são vínculos da modalidade com o 

veio religioso que aparece em vários pontos do cenário da capoeira a partir do 

século XVI.  

Na Velha Bahia de Todos os Santos, encontramos algumas facetas da 

capoeira, inclusive o seu veio religioso mais acentuado. No Rio de Janeiro, assim 

como na negra Bahia, os laços sociais se ampliam e a capoeira ou o capoeirista 

começa a tomar consciência do seu novo papel social. 

Talvez motivados pelas notícias trazidas do Estado vizinho com suas revoltas 

populares por todo país (4), no Rio de Janeiro os capoeiristas permaneceram como 

grupos e confrarias. Surgem também movimentos sociais onde logo o negro 

____________________ 

2 – Zumbi foi o principal líder dos movimentos contra a escravidão de negros no Brasil colônia, sendo o mesmo que liderou 
longa batalha contra as tropas do governo, na serra da barriga que faz divisa do Estado de Alagoas com o Estado de 
Pernambuco, local conhecido como Palmares. Zumbi é reconhecido atualmente como a principal referencia dos negros na luta  
pelo reconhecimento da  identidade de sua raça. MELLO, J.A.G. - Jornal Folha de São Paulo de 12 de novembro de 
1995, caderno 5, pp11. 
3 – Enquanto o capoeirista tradicional idolatra a imagem de zumbi, os praticantes da capoeira gospel , classificam tal ato de 
heresia, idolatria, para ele uma grave afronta aos mandamentos de Deus, que deve ser combatido de alguma forma. 
Desenrolam-se essas questões no terceiro capítulo, quando trataremos capoeira evangélica. 
4 - Nos rastros das revoltas ocorridas no campo, os negros suburbanos logo se rebelam nas cidades e a Bahia aparece como 
um dos Estados que se destaca nesta questão apontada por Moura, a época a partir de 1807, como maior período das revoltas 
na capital baiana, ver mais em Moura, C . Rebeliões das Senzalas – A Questão Social no Brasil, 1981. 
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se engajou, culminando com o surgimento das maltas (5) que motivou o Estado a 

olhar o negro de outra forma, pois este saia do estado de inércia e servidão para 

reivindicar os seus direitos ou lutarem por eles (SOARES, 2001). Os negros por 

meio da capoeira são notados (REIS, 2000) descritos e perseguidos, segundo as 

crônicas que retratam o cotidiano da época (SOARES, 2001). Passam de sem nome 

e família para serem reconhecidos pelos traços culturais ou religiosos; o corpo é o 

veículo que o “locomove” socialmente falando (REIS, 2000), mesmo que  

pejorativamente, mas já são vistos e distinguidos dos demais. Com a aliança cultural 

meio aos abolicionistas da Rua do Ouvidor o perfil sócio-cultural foi impulsionado 

com maior vigor rumo ao futuro (REIS 2000).  

No segundo capítulo dissertaremos sobre a função da capoeira na vida das 

pessoas na dinâmica urbana do povo brasileiro. Para tanto recorremos á uma de 

suas várias conotações históricas contidas nos cânticos, analisando a função da 

música desde os primeiros registros, e abordando a importante função e contexto 

social para a vida do individuo.  

Discutir o papel dos sons na capoeira torna-se fundamental para analisarmos 

logo as práticas evangélicas pentecostais na capoeira. Sendo a cultura africana 

transmitida na sua maior parte pela oralidade, tal análise torna-se indispensável. 

Entendemos que nesta esfera é que se percebem sinais contundentes de seus 

traços e vínculos com o religioso, sendo a música uma forma viva de pensamento (6), 

a intenção nela contida será percebida quando analisada profundamente. Um olhar 

superficial pode direcionar sua percepção para outro foco. Por intermédio dos 

cânticos torna-se possível entender parte do que o negro capoeirista passou em 

“tempos de luta”.  

Ao se analisar as palavras das incontáveis letras musicais publicadas em 

áudio ou em artigos de épocas passadas, publicadas anteriormente pela 

antropologia e sociologia, sobre os costumes africanos (Soares, 2001) e com dados  

________________ 

5 – Movimento de negros capoeiristas que se opunham contra o regime de escravidão defendido pelo o Governo do Brasileiro, 
rebelaram-se no Estado do Rio de Janeiro no séc.XIX. 
6 – Segundo a opinião de Roberto Carlos Cruvinel, Pastor Presidente e Ministro de Confissão religiosa na Igreja Pentecostal 

Assembléia de Deus, desenvolve trabalho de capoeira na sua Igreja por meio do ministério “pleroma”, pertencente á mesma. 
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fornecidos dos aspectos do candomblé (Bastide, 2001) e da umbanda brasileira 

(Prandi,1999), entre outros estudiosos das questões religiosas africanas, associar a 

capoeira aos ritos tradicionais vindos da África nos parece algo pertinente. 

 No terceiro capítulo chegamos ao cerne desse trabalho. Nele estão dispostos 

os dados coletados e os resultados obtidos na pesquisa de campo, feita segundo as 

questões que envolvem o tema da dissertação. Nessa parte observamos a ligação 

da capoeira com os movimentos evangélicos que a utilizam como ferramenta para 

evangelizar, tratando-se de um cenário inteiramente novo e em pleno 

desenvolvimento num contexto tanto cultural como religioso.  

 Constatou-se a existência de evangélicos praticantes de capoeira, fato 

comum nos vários grupos de capoeira do ABC, onde a grande maioria a pratica por 

seu caráter esportivo. O que discutimos prioritariamente são as ações de pastores 

que se tornam mestres de capoeira e mestres que se tornam pastores, usufruindo 

assim do capital simbólico cultural da capoeira, utilizando-a como um meio para 

evangelizar, e, ao que podemos averiguar empiricamente, tais medidas transgridem 

as tradições da capoeira tradicional. Os grupos com os quais nos deparamos são 

remanescentes da capoeira tradicional e geralmente formados por convertidos 

evangélicos, geralmente insatisfeitos com o comportamento dos seus mestres, que 

enveredaram por trilhas distintas das suas. Percebemos que os adeptos mais 

antigos dessa modalidade, vêm de experiências religiosas de crenças não cristãs, 

na grande maioria pertencente a umbanda ou ao candomblé, os demais se 

declararam ex-católicos e não religiosos. Portanto, desse trânsito religioso nos 

confrontamos com os evangélicos pentecostais que alicerçam a capoeira em seus 

templos no ABC e grande São Paulo, assim como também procuram expandir esse 

mesmo trabalho para fora deles.  

 Pela abrangência da pesquisa e a quantidade de igrejas inseridas ou 

consumidoras deste formato de capoeira, poderíamos concentrar e direcionar 

nossos estudos para uma única vertente do pentecostalismo. Mas, pela importância 

e conotação que a capoeira adquiriu no meio evangélico, motivado pela 

efervescência    das    discussões     em     torno  do  pentecostalismo, concentramos      
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nossos esforços em detectar as principais lideranças da recente capoeira gospel (7). 

Como “capoeira gospel” nos referimos ao movimento evangélico que utiliza a 

capoeira como meio para propagar sua fé religiosa, e são ligados as ramificações do 

pentecostalismo e neo-pentecostalismo no Brasil. 

Nas relações inter-pessoais todos parecem ter recebido a mesma missão de 

Deus, afirmam que um anjo lhes teria aparecido em sonho e revelado os planos de 

Deus para os capoeiristas, e, dentre eles, caberia o dever de evangelizar o maior 

número de praticantes possível. Na Bíblia encontrariam as respostas e os salmos 

sanariam suas dúvidas. Nos contatos preliminares passamos a acompanhar cada 

passo dos adeptos, durante todo o período de pesquisa e a todo evento marcado 

nos dispomos a participar.  

Ao analisarmos os dados colhidos, traçou-se um paralelo entre o 

comportamento dos capoeiristas tradicionais com os participantes desse novo 

movimento denominado Capoeira Gospel. 

Como dissemos anteriormente, propomos averiguar a capoeira como uma 

pratica pertencente à cultura brasileira, em que a luta, o jogo, a dança, a ginga são 

vistas numa óptica diferente, pelos pentecostais nas metrópoles e ABC Paulista.  

 Por tratar-se de um campo novo dentro da capoeira, a identificação e o 

acesso aos líderes da capoeira evangélica somente ocorreu por conhecer alguns 

desses capoeiristas evangélicos quando ainda faziam parte de grupos tradicionais, 

pois sou Mestre de Capoeira e praticante desse esporte há 26 anos. Mesmo a 

condição de Mestre de Capoeira não pode ser uma ferramenta facilitadora no 

desenvolvimento dessa parte do trabalho; e como pesquisador realizei uma intensa 

investigação junto aos capoeiristas e a terceiros, acompanhando eventos de 

capoeira organizados pelos evangélicos, obtendo assim as entrevistas necessárias 

para a pesquisa de campo. Além dos depoimentos cedidos, que mostram o 

posicionamento dos líderes, imagens foram colhidas para comprovar a veracidade 

dos relatos.  

______________________ 
 
7 – Movimento evangélico que utiliza a capoeira como meio para propagar sua fé religiosa, e são ligados ás ramificações do 
pentecostalismo e neo-pentecostalismo no Brasil. 
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O primeiro contato foi com um líder do Ministério Restauração, pertencente á 

Igreja Ministério Restauração e remanescente da Igreja Apostólica Renascer em 

Cristo, que nos colocaram à frente das lideranças de várias igrejas em São Paulo e 

no Brasil, que afirmou ter ligação com praticantes de capoeira das igrejas, entre elas 

a Igreja Apostólica Renascer em Cristo, Igreja Batista, Bola de Neve, Sara Nossa 

Terra, Congregação Cristã, Universal do Reino de Deus, Deus é Amor, Igreja Cristã 

Evangélica Redenção, IPI Jetsêmani de Santos, Igreja Videira de Salvador, Igreja 

Sal da Terra, Jocum e Assembléia de Deus.  

 Dentre essas lideranças, demos prioridade aos precursores do movimento 

gospel de capoeira na grande São Paulo e Região do Grande ABC, pois o mesmo 

cresceu rapidamente pelo Brasil, estendendo-se pela América do Sul, o Canadá, os 

Estados Unidos e Europa. Ao todo foram colhidas vinte e duas entrevistas, entre 

pastores, alunos, mestres e pastores-mestres de capoeiras das Igrejas a seguir 

citadas: Igreja Pentecostal Assembléia de Deus, Igreja Apostólica Renascer em 

Cristo, Igreja Ministério Restauração, Bola de Neve, Sara Nossa Terra e Igreja 

Evangélica do Brasil. 

Acompanhamos também debates feitos em programas de televisão, rádio e 

na Internet, onde observamos as reações de pastores adeptos e outros que são 

contrários ao movimento da capoeira evangélica, como por exemplo, o sentimento 

dos “fiéis” evangélicos, ferrenhos contestadores da cultura afro-brasileira, que, sob 

sua óptica estão relacionadas a práticas demoníacas.  

 A pesquisa de campo foi realizada nas Cidades de São Caetano do Sul São 

Paulo, nas Igrejas Renascer em Cristo e Ministério Restauração; na Igreja 

Assembléia de Deus, da Cidade de São Bernardo do Campo e Santo André. As 

demais entrevistas foram realizadas no Encontro Nacional de Capoeira Evangélica, 

organizado pela Igreja Renascer em Cristo de São Caetano do Sul no bairro da 

Mooca, Estado de São Paulo, Dezembro de 2006.  

 Na impossibilidade de publicar as entrevistas na integra, selecionamos 

trechos que foram apresentados no decorrer da pesquisa, em conformidade com o 

texto, para corroborar o que está sendo analisado. Na tentativa de facilitar a 

interpretação do texto, inserimos fotos referentes a cada fase da evolução da 
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capoeira convergindo para a capoeira evangélica. Também direcionamos nossas 

atenções para os louvores contidos nos cânticos evangélicos procurando analisar o 

conteúdo de cada música. 
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CAPÍTULO I 

A CAPOEIRA NO BRASIL 

 

1.1. Capoeira, Esporte e Religião 

O esporte traz consigo ao longo de sua história traços de diversas culturas, se 

transformando e se adaptando a novas situações vividas por homens e mulheres 

ansiosos por conquistas e status social. No bojo das transformações pelas quais 

passaram as várias manifestações esportivas no cenário mundial, discorreremos 

sobre algumas dessas práticas. Tais manifestações quase sempre aparecem ligadas 

aos cultos pagãos e posteriormente entranhadas aos ritos cristãos. 

 Los primeros testimonios históricos de atletismo de los que se 
tiene noticia son los juegos Olímpicos de la antigua Grécia (c.800 
a.C.)...,Terminados por ordem del imperador Teodosio em el ano 
394 de nuestra era”  Elias & Dunning (1986). 

No âmbito cultural ocidental o desporto se constitui em modalidade esportiva 

reguladora e até controladora de corpos e atitudes no meio social de diferentes 

povos. ELIAS e DUNNING (1992), afirmam que por volta de 1744, começou a 

aparecer no velho continente entre as classes mais estruturadas social e 

financeiramente algumas modalidades esportivas que se destacariam. O esporte 

passou a ser sinônimo de sta tus e na segunda metade do séc.XIX algumas 

modalidades se destacaram, dentre elas citamos o futebol que foi adaptado, 

adquirindo diferentes formatos pelo mundo. O esporte é regido por regras e normas, 

servindo como regulador de várias sociedades (ELIAS e DUNNING, 1992:185). 

Neste nicho também classificamos a capoeira enquanto esporte com suas regras e 

valores próprios embora com diferentes procedências.  

Num processo inverso ao desenvolvimento do esporte no velho continente, 

quando o comportamento esportivo da aristocracia interferia nos padrões sócio-

culturais das camadas economicamente desvalidas e cada gesto corporal era 

imitado por todos, no Brasil, tal processo teve início inverso. As práticas esportivas 
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dos negros seria o pilar que viria mais tarde aguçar nos aristocratas o interesse pela 

cultura corporal. A capoeira seria o principal elemento de sustentação dessa 

estrutura. Danças e folguedos proibidos em determinado momento viriam a ser a 

esperança de uma sociedade higienicamente sadia. Neste cenário consideramos 

também o comportamento e as tradições dos índios em solo brasileiro, com suas 

práticas esportivas - jogo de peteca, lutas corpo a corpo, arco e flecha, o arremesso 

de lança e as várias formas de danças sagradas (8). 

 No Brasil as práticas físicas das camadas mais baixas da sociedade eram 

vistas por todos os que transitassem pelos lugares onde houvesse negros expostos 

no labor; nos campos e vilas, que mais tarde seriam grandes centros urbanos na 

forma que conhecemos hoje. O negro (e, o índio) com seus corpos quase nus, 

“esculpidos” pelos maus tratos e intensas horas de trabalho e alimentação 

inadequada; contrapunham-se aos corpos “limpos e tão gordos e tão formosos que 

não pode mais ser” (DEL PRIORE, 2000:17). No relato de Pero Vaz de Caminha e 

Gabriel Soares de Sousa, de 1587, já aparecem à cobiça dos “colonizados” pelos 

corpos e a higiene das índias do novo mundo. Outra questão importante para nossa 

pesquisa é colocada por DEL PRIORE: “As tupinambás se pintavam com tinta de 

jenipapo, e põem grandes ramas de contas no pescoço e nos braços”. Trata-se de 

um comportamento repetido até hoje por negros e praticantes de capoeira de várias 

etnias. Tais gestos e comportamentos podem ser frutos da convivência entre índios 

e negros, que se embrenhavam nas matas favorecendo a troca de elementos 

culturais, ou poderíamos considerá-los fruto do imaginário coletivo, sendo repetido 

em várias populações pelo mundo.  

 O fato é que os gestos e sinais são transmitidos entre os povos ao 

longo da história. Enquanto a aristocracia triunfava sob a sombra do ócio, em total 

inatividade física que lhes eram de “direito”, o negro, mesmo cativo, mantinha seus 

ritos,dançava e lutava pela sobrevivência do dia-a-dia - pulando, correndo e 

cantando; “e apesar das altas cargas de trabalho eles continuavam dispostos e com 

seus corpos sadios e uma aparente felicidade estampada no rosto” (DINIZ, 

1999:85).  

_________________________________________________ 

8 – Documentário de Mário de Andrade sobre as culturas no Brasil, a partir de 1928. 
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 O comportamento dos aristocratas com tal estado de inaptidão física e a 

aparente felicidade dos negros, mesmo quando trabalhavam, hoje pode ser 

explicado pelos avanços conquistados pela fisiologia do exercício. Com a prática 

esportiva (danças, lutas) há aumento de endorfina e adrenalina que são substâncias 

produzidas pelo organismo e responsáveis pela sensação de prazer e bem estar 

emocional, controladoras do que hoje chamamos de estresse. Entre o trabalho e o 

prazer o negro dançava e cantava seu misticismo. 

É interessante notar também que a capoeira baiana, que 
breve iria se expandir por todo país, ficou documentada 
apenas nas descrições dos cronistas: não nos deixou nada do 
tipo dos manuais cariocas do começo do século. Talvez pelo 
fato de “estar ligada por um fio condutor à religião” e de o 
baiano ter tal entrosamento com o universo afro-brasileiro, 
caracterizado pelo “saber corporal”, que parecia ridículo 
querer a parte prática da mandinga em livros (CAPOEIRA, 
1997:88). 

 

A capoeira é conhecida e muitas vezes definida como: esporte, jogo, uma luta ou 

dança; encaixando-se em quase todos os sinônimos que possam ser atribuídos a 

essa eclética prática esportiva. Para o capoeirista há uma forte ligação, em alguns 

momentos, entre o fenômeno e a matéria, quando os símbolos e os mitos são 

visíveis em suas ações motoras e no seu vocabulário. Neste caso, nos referimos á 

matéria como um corpo físico (pessoa) e o fenômeno seria a mudança de 

comportamento, onde num determinado momento, o praticante invoca algo supremo 

através de sinais no chão, de cânticos ou quando uma pessoa parece limpar o corpo 

da outra mesmo sem tocá-la. 

Nas nossas observações da prática da capoeira, procuramos detectar a 

presença de religiosidade, principalmente por ela ser uma prática cultural e esportiva 

espontânea, analisando sua relação com religiões como o candomblé, a umbanda o 

catolicismo e os evangélicos.                       

 Voltando nossa atenção para a origem da capoeira no Brasil, observamos 

mudanças sofridas em sua estrutura física e em seus aspectos culturais, que 

interferem   na  sua   dinâmica   plástica, criando   uma   associação   com elementos 

Desenho – Caribe. 
(CAPOEIRA, 1997) 
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 religiosos através dos gestos corporais contidos na própria modalidade esportiva. O 

sentido empregado nos cânticos de entrada, de saída, e louvores na capoeira, e as 

diferentes formações dos instrumentos típicos como berimbaus, pandeiro, agogô, 

ganzá e atabaque na preparação do jogo, também podem subentender o sagrado. 

 Que papel caberia a esta modalidade na cultura corporal e qual seria a 

presença do religioso na prática da capoeira desde o seu surgimento, quando 

homens e mulheres contestavam pela expressão corporal a intolerância racial e 

social com que foram tratados em diáspora pelo Brasil? 

 

Com as danças e o esporte criados a partir da necessidade da época os 

negros procuravam exteriorizar por meio dos gestos de corpos regrados e 

doutrinados seus sentimentos e a herança motora do negro africano. A capoeira é 

fruto de uma cultura milenar vinda de Angola, Mandinga, Benguela e outras cidades 

do continente Africano, onde as danças com seus símbolos, gestos e os corpo das 

pessoas são valorizados como meio de expressão, tornando o corpo na cultura algo 

diferente da forma como se entende no ocidente. Na cultura ocidental o corpo é visto 

na maioria das vezes apenas como estímulo erótico e os movimentos ficam 

despercebidos aos olhos dos leigos. Para ABDUL FERRAZ; Missionário Angolano 

 
 
 
 

O JOGO DE CAPOEIRA – Johann - Moritz 
Rugendas,1835. 

 
O pintor alemão Rugendas (1802-1858), chegou 
ao Brasil, em 1821, na expedição do barão de 
Langsdorff, viajando pelo país a fim de coletar 
material para pinturas e desenhos. Sua temática 
era predominantemente paisagística e de 
representação de cenas do cotidiano, como no 
caso da pintura ao lado, onde representa negros 
escravos jogando a capoeira das senzalas. 

(Fonte: www.pitoresco.com.br) 
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no Brasil, ”Quando uma criança africana dança em seu país, ela se expressa, e as 

pessoas olham apenas os gestos e a plástica dos movimentos corporais”. (9)  

Para entendermos tal procedimento numa cultura miscigenada, como a 

brasileira, utilizaremos o conceito de “técnicas corporais” de Marcel Mauss, sob a 

ótica de GOLDEMBERG (2005). Em seus estudos sobre o corpo cativo sedução e 

escravidão feminina, e ela faz uso do conceito de “imitação prestigiosa”. O conjunto 

de hábitos, crenças e tradições que caracterizam uma cultura também se refere ao 

corpo. Assim, há uma construção cultural do corpo, com uma valorização de certos 

atributos e comportamentos em detrimento de outros, fazendo com, que haja um 

corpo típico para cada sociedade. 

 A imitação do corpo pode variar de acordo com o contexto 
histórico e cultural são constituídos pelos membros da sociedade 
a que pertencem por meio da “imitação prestigiosa” ao imitarem 
os gestos, comportamentos e corpos que obtiveram êxitos; 
pessoa “vive a esperança de alcançar o mesmo sucesso do 
corpo imitado. Mesmo com toda e valorosa expressividade 
corporal, a oralidade se “destaca e sobrepõe” sucumbindo a 
própria escrita em certas comunidades. GOLDEMBER (2005:35). 

 

As características citadas acima, para 

nossa análise, são entendidas como 

irmandades e grupos, de 

representações culturais isoladas e até 

mesmo secretas como jongo, tambor de 

crioula, seitas e doutrinas religiosas e 

mesmo em algumas expressões 

contidas na prática da capoeira. 

  

  

____________________________ 

9 – Depoimento colhido no SESC São Caetano, em conversa com Abdul Ferraz, Presidente da Liga dos Amigos e Estudantes 
Africanos. Representante da Ong, GICOPOA constituída por estudantes de Angola no Brasil. ( Grupo Internacional de Contos 
Populares de Angola).- fonte SESC São Paulo. Texto Makino 2000. 

Capoeira Angola no Forte Santo Antonio - Salvador, BA. 
Agora a capoeira é realizada em academias próprias, em 
liberdade, sendo considerada e praticada como esporte, além 
de fazer parte da herança cultural deixada pelos negros de 
origem africana. 

(Fonte: www.capoeiradobrasil.com.br) 
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A oralidade é uma antiga forma de comunicação continua que vem sendo 

utilizada pelos capoeiristas. Acreditamos que os mestres queiram manter vivas as 

tradições de seus ancestrais, mas outro motivo seria o analfabetismo. Mas outros, 

mesmo sendo letrados, acham importante esse processo oral. Mesmo sendo 

iletrados os capoeiristas mais velhos com a oralidade contribuem favoravelmente na 

perpetuação dos contos, mitos, lendas e cânticos dentro dessa prática esportiva e 

cultural, fortalecendo o sentido da transmissão das tradições culturais e religiosas.  

A capoeira é um esporte que surgiu juntamente com as varias formas de 

expressões de homens e mulheres em regime de escravidão, passando por longo e 

doloroso processo de “domesticação e servidão”. Em solo brasileiro, os descendes 

dos escravos recriaram suas tradições com novos sentidos, e novos aspectos 

religiosos.  O sincretismo afro-católico, por exemplo, está presente no universo do 

capoeirista. Tendo surgido neste cenário no auge da escravidão brasileira, talvez 

possamos creditar alguns desses estigmas ao processo de evolução e expansão da 

capoeira, onde o negro, motivado pela necessidade de comunicar-se com o mundo, 

tenha usado sistematicamente a linguagem corporal num período conturbado da 

história de intensas lutas sociais no Brasil. Tal processo pode ter sido fortalecido, por 

conta de um povo miscigenado e com o trânsito cultural foi possível intensificar o 

intercambio de conhecimentos com parte das tradições africanas mantendo-se 

intrínsecas na capoeira por força da ancestralidade. 

 

1.1.1. A Capoeira Primitiva dos Quilombos 

 No processo de auto-afirmação e permanência dos negros em solo brasileiro, 

passaram-se mais de quinhentos anos e ainda luta -se pelo reconhecimento dos 

direitos de igualdade social em todo o território nacional. Em 1890, um decreto 

assinado pelo então Ministro da Fazenda, Rui Barbosa, ordenava, que se recolhesse 

e queimasse qualquer documento relacionado á escravidão no Brasil. Com tal ato, a 

história e trajetória da cultura negra em nosso país ficaram comprometidas; e neste 

rastro de cinzas e ignorância, perderam-se os primeiros registros da presença da 

capoeira. O que temos são depoimentos e relatos de viajantes sobre o 
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comportamento dos povos da época e sobre as invasões aos quilombos brasileiros, 

ou ainda a transmissão oral que permanece viva no seio da capoeira no Brasil. 

 Ao falar da capoeira como um dos componentes da cultura brasileira, 

priorizamos o entendimento que os mestres e professores de capoeira da atualidade 

têm desta forma de manifestação sócio-esportiva, tendo como elemento principal 

nesta análise os aspectos religiosos presentes nesta arte de origem essencialmente 

negra. Procuramos respaldo na literatura sobre o tema e principalmente no 

depoimento dos profissionais que tratam das questões religiosas na estrutura da 

capoeira.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

A capoeira conhecida nos dias de hoje passou e passa por várias adaptações 

(no decorrer do tempo) ora como rito, noutra como esporte, jogo ou dança. “Mesmo 

sendo criada aparentemente nos quilombos num contato com as culturas indígenas, 

ela se desenvolveu nas senzalas; mostrando sua face mais devastadora nos 

quilombos”(BRITO,1994) nas lutas sangrentas pela necessidade da própria 

sobrevivência e o direito de manutenção da liberdade estendendo-se pelos vilarejos 

e expandindo nos centros urbanos do Brasil e do mundo. 

 Essa arte que me encanta / Dela não posso sair / Ou bendita 
capoeira veio dos meus ancestrais / O meu mestre ensinou / 
aprendi o ABC / Deus lhe ajude / Deus lhe pague / Eu jamais vou 
lhe esquecer. / Cada canto é uma reza / cada reza uma canção / 
Quem vai levar vantagem é a malicia do negão. (trecho de 
música de capoeira de Domínio Público) (10). 

A melodia dessa canção é lenta em ritmo de ladainha, e sempre é cantada ao 

som da percussão. Aqui se exalta a condição cultural dos ancestrais como 

detentores do saber e da criação da modalidade. Para o mestre de capoeira os 

descendentes “diretos” recebem do avô, pai, mãe etc., a força espiritual do plano 

astral para o plano terreno. Tal sentimento de gratidão aparece nos cânticos 

específicos, nas rodas e em todas as esferas onde o capoeirista atua, ele reza e 

pede proteção aos antepassados, e ou, a Deus. 

__________________ 

10 – Trecho de música de domínio público, termo utilizado no Brasil para músicas “históricas” quando não há registros, mas é 

interpretada por várias comunidades pelo país. Exemplo disso são os cânticos folclóricos. 
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Noutra letra musical, outro mestre responde ao cântico, dizendo que “Santo 

Antonio é protetor da barquinha de Noé, e das rodas de capoeira, do berimbau e do 

seu próprio axé. (...),” Motivados pelos sentimentos de gratidão aos ancestrais e aos 

Santos da Igreja Católica, em solo brasileiro os negros e adeptos da capoeira em 

sua grande maioria passaram a reproduzir gestos corporais e verbais desde a 

chegada ao Brasil do negro vindo da África. E, é na tradição oral que o capoeirista 

retrata suas crenças e reivindica a legalidade e a propriedade da capoeira como se 

fosse possível alguém ser o detentor particular de tal crédito. O certo é que os 

capoeiristas buscam no passado os segredos de uma “arte” emblemática e 

ritualizada por leigos e pelo próprio capoeirista.  

Em tal jogo simbólico os praticantes mais velhos, retratam sua fé e procuram 

reafirmar suas condições de líderes pela sabedoria e força da própria espiritualidade 

num discurso particular que diz respeito a cada mestre que se diz, ser detentor do 

poder da magia, das rezas das orações entre outras. Afirmações como esta podem 

ser confirmadas nos seguintes depoimentos: 

 (...) eu aprendi capoeira na Bahia, com mestre Bimba, toquei 
berimbau com Valdemar da Paixão, meu pai me ensinou os 
segredos da capoeira, das rezas e das orações (11).  

(...) os banto-congo-angoleses praticavam, na África, danças 
litúrgicas ao som de instrumentos de percussão, transformadas 
em luta aqui no Brasil. (SILVA,1995:11). 

 Há casos em que o poder da espiritualidade é atribuído ao velho mestre por 

outros capoeiristas, que não se sentem confortavelmente bem para enfrentar 

corporalmente o mestre, ou mesmo numa disputa de (rezas cantadas) cânticos, 

momento este muito comum das rodas, quando os mais novos são testados pelos 

mais velhos sobre os “fundamentos” do jogo e da chamada malícia pertinente à 

capoeira. Ou quando um praticante experiente observa algo estranho na roda, este 

passa a alertar aos jogadores pelos cânticos e som da percussão típica da capoeira. 

 

_________________ 

11 – Entrevista com Othelo, mestre de capoeira secular. Novembro de 2005, Parque Chico Mendes em São Caetano do Sul -  
São Paulo. 
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Ele é mandingueiro/ Êh, sentido nele/ Ele é cabeceiro/ Êh, sabe 
jogar/  Êh, joga pra li / Eh, joga pra lá, mamará. (12). 

Quando surgiu esta crença (no religioso da roda de capoeira) na mandinga, não se 

sabe, mas o sentimento do medo é constantemente explorado nas rodas de 

capoeira de todo o país pelos jogadores mais velhos. . 

 Sobre esta questão e a ligação da capoeira com o candomblé, Rego é 

categórico em afirmar que não há ligação direta, ou seja, uma não depende da 

outra. 

(...) apesar de nas cantigas de capoeira se falar em mandinga, 
mandingueiro, usar-se palavras e composições em línguas 
bunda e nagô e também a capoeira se iniciar  com o que os 
capoeiristas chamam de mandinga, nada existe de religioso. O 
que existe vem por vias indiretas. (REGO, 1968:38). 

 Nesta perspectiva, para Rego o que há na capoeira é o capoeirista que é 

omorixá (filho de santo), ou foi criado desde criança em ambiente de casa de 

candomblé. Diante de tais fatos entendemos que os adeptos da modalidade em 

alguns momentos agem como se a capoeira em si, fosse uma religião, passando o 

capoeirista procurando sempre se proteger, pelo viés da religião, pois foi algo 

imposto na sua formação social. 

   (...) assim, a todo instante um capoeira “está queimando”  
   outro, isso é, fazendo ebó (feitiço) para o seu companheiro, 
   tendo em vista sempre a concorrência e desavenças  
   resultantes disso. (REGO, 1968:38). 

 Rego ainda narra fatos ocorridos entre dois capoeiristas importantes da Bahia 

em briga por determinado local para exibições de capoeira. Por ambição, um tentou 

derrubar o outro pela magia, mas como ambos eram de famílias ligadas ao 

candomblé à batalha espiritual teria demorado longo tempo para que se chegassem 

ao desfecho final. O motivo de tal disputa teria sido o enfraquecimento dos negócios 

de um dos mestres ao perder publico e então o embate dera início no jogo de 

capoeira e estendeu-se para o aspecto religioso.  

_____________   

12 – Trecho de música de domínio público.  
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O capoeirista por si é muito supersticioso, polemizando o fato de substituírem 

outro mestre numa academia. Não se sabe quais os motivos, mas é senso comum 

entre os capoeiristas que “onde houve um mestre de capoeira ministrando aulas e 

foi dispensado por algum motivo alheio á sua vontade, naquele local a capoeira não 

vinga, não há publico.” (Me. Maurão) (13) 

Sobre a religiosidade na capoeira Carneiro se posiciona de forma contraria a 

Rego.   

Inicialmente, a capoeira era praticada entre os angolas, não 
como meio de defesa, mas como dança religiosa. Haja vista que 
hoje, na Bahia, a luta entre os capoeiras nas “rodas” é precedida 
de um verdadeiro ritual, com cânticos e músicas de berimbau, 
chocalho e pandeiro. No seu misticismo religioso, rezando ou 
esperando o santo, o angola ia exacerbando os seus 
movimentos, sua ginga, seus saltos, seu bamboleio, até atingir 
verdadeiro paroxismo. (CARNEIRO, 1936) 

 A religiosidade parece ser algo que acompanha o capoeirista mesmo antes 

dela ter chegado aos centros urbanos e, como já dissemos, parece ter surgido com 

a própria capoeira, bem como na sua relação com o candomblé e o catolicismo no 

Brasil. Para que se entenda melhor a relação da capoeira com as religiões africana e 

católica, que gerou um sincretismo religioso torna-se necessário regredirmos um 

pouco no tempo, á época do Brasil colônia.  

  Os primeiros sinais da (prática, ou algo parecido com) capoeira em solo 

brasileiro, teriam sido registrados pelo padre José de Anchieta em 1595. Ele 

descreve uma manifestação dos índios Guaranis saltando com movimentos de 

braços e pernas muito semelhantes ao que vemos na capoeira.  

No livro do padre José de Anchieta, A Arte da Gramática da 
Língua Mais Usada na Costa do Brasil, editado em 1595, há uma  
citação  de  que  “os índios   tupi-guaranis   divertiam-se   
jogando   capoeira”.  Guilherme de Almeida, no livro “Música no 
Brasil”, sustenta serem indígenas as raízes da capoeira. Martim 
Afonso de Souza, navegador português, teria observado tribos 
jogando   capoeira.   A    palavra  capoeira  (caá  +  puéra)  é  um  

 

_______________________________________ 

13 – Mauro Porto da Rocha; Mestre de capoeira (grupo Mandinga) do ABC; depoimento em conversa informal, no clube 
Gonzaga em São Caetano do Sul – São Paulo, outubro de 2005. 
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vocábulo tupi-guarani que significa “mato ralo ou mato que foi 

cortado, extinto” (Anchieta apud SILVA, 1995:10). 

A capoeira surge no Brasil num período turbulento e sob extremo processo de 

violência social contra os negros. Os negros detentores do conhecimento da prática 

da capoeira passaram a ser temidos, pois quando em batalhas agrediam com 

violência os feitores (capatazes) subordinados aos escravocratas (fazendeiros, 

padres etc.). 

 No imaginário da coletividade da capoeiragem, esta forma de luta surgiu nos 

quilombos brasileiros e do contato entre negros e índios. Juntamente com o convívio 

com os animais e mais a junção com os batuques africanos deu-se a liga para o 

surgimento da capoeira: luta, jogo, dança, baseada nos movimentos de ataques e 

defesas de alguns animais. Para os capoeiristas seu líder e (herói) guerreiro sempre 

será o “Francisco que viveu e foi educado por Padre Mello, que teria lhe ensinado 

latim, português e sobre religião, e mais tarde seria conhecido como Zumbi dos 

Palmares”. (REGO, 1968) 

 A importância de Zumbi para os defensores das causas negras no Brasil 

torna-se mais significativa, considerando-se o fato de nunca ter sido escravo. 

Nascido em 1655 no quilombo de Palmares que fora fundado por volta de 1550. 

Segundo matéria do “Jornal da Tarde” de 1995, Zumbi teria sido capturado quando 

criança por colonos da etnia branca e educado por Antonio Melo, um padre jesuíta. 

Em matéria da “Folha de São Paulo” Aureliano Biancarelli em matéria sobre Zumbi, 

relata trechos de cartas de Melo retratando a infância do líder de Palmares: “A 

criança mostrou engenho jamais imaginável na raça negra”, escreveu Melo. Quando 

cumpriu dez anos já conhecia todo o latim que há mister, e crescia em português 

muito a contento” (14). Ainda na adolescência Francisco teria fugido para Palmares, 

onde seu tio Gangazumba governava, pouco tempo após sua volta zumbi assume a 

liderança do quilombo. Segundo a matéria, consulta ao conselho histórico 

ultramarino de maio de 1698, relata a prisão de negros em batalha no quilombo, 

entre eles a mulher de Zumbi, o documento diz que, “(...) quanto a Maria Paim,  
_________________________ 
 
14 – Segundo Biancarelli, O documento original, de 1709, se encontra na caixa 12 do arquivo histórico Ultramarino; foi 
transcrito do acervo da Universidade Federal de Pernambuco levantado pelo historiador José Antonio Gonçalves Mello (Fonte 
Jornal Folha de São Paulo de 12 de novembro de 1995, caderno 5 pp11). 
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mulher branca que nomeava    e tratava o dito Zumbi como seu marido e pai de seus 

filhos, deve-se entender que foi forçada, visto que levada contra a vontade de seu 

tutor, e assim não deve sofrer punição” (15). 

O mesmo não se pode dizer da sorte do líder dos negros quilombolas no 

Brasil, em 20 de novembro de 1695, seria morto em combate após tropas 

governamentais terem exterminado a população de Palmares.  O fato foi narrado 

pelo próprio governado de Pernambuco, Caetano de Melo e Castro. 

Senhor. Dando-se cumprimento ao que V. Majestade tem 
prometido, vai na presente ocasião um Pataxo para a Ilha da 
Madeira, e considerando que naquele porto estar o navio  que 
com maior brevidade chegue a essa Corte, me pareceu não 
dilatar a Vossa Majestade a notícia de se haver conseguido a 
morte do Zumbi; ao qual descobriu um mulato de seu maior 
valimento que os moradores do Rio de São Francisco 
presionaram e remetendo-me topou com uma das tropas que 
aqueles distritos de diques acertou ser de paulistas, em que ia 
por cabo o capitão André Furtado de Mendonça e temendo o dito 
mulato que fosse punido por seus graves crimes, oferecerem (a 
ele) que assegurando-lhe a vida em meu nome se obrigava a 
entregar este traidor. Aceitou a oferta e desempenhou a palavra 
guiando a tropa ao mocambo do negro que tinha já lançado fora 
a pouca família que o acompanhava, ficando somente com 20 
negros, dos quais mandou 14 para os postos das emboscadas 
que esta gente usa no seu modo de guerra, e indo com os seis 
que lhe restaram a se ocultar no sumidouro que artificiosamente 
havia fabricado, achou tomada a passagem. Pelejou 
valorosamente ou desesperadamente matando um homem, 
ferindo outros e não querendo render-se nem os companheiros, 
foi preciso mata-los e só um apanhou vivo; enviou-se-me a 
cabeça do Zumbi que determinei se pusesse em um pau no 
lugar mais público desta praça. Pernambuco, 14 de março 
de1696, Caetano de Melo e Castro, Governador.” (16)  

Para o mestre de capoeira, Zumbi foi e sempre será o principal líder e 

guerreiro negro da história brasileira. A relação entre Zumbi dos Palmares e o 

mundo contemporâneo aparece com freqüência no contexto histórico, e na oralidade 

da capoeira, sendo retratada e recriada nas rodas de capoeira como se fora um 

romance inacabado. A partir desta junção entre Zumbi e os quilombos, surgem      os 

______________ 

15 – Documento transcrito pelo historiador Décio Freitas (fonte Folha de São Paulo de 12 de novembro de 1995, caderno 5, 
pp11. 

16 – Arquivos Ultramarino, códice 265, página 107 v (fonte Jornal a Folha de São Paulo  de 12 de Novembro de 1995, caderno 
5, pp 6). 
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primeiros registros sobre a capoeira e sua ligação com cristianismo, no cenário 

religioso brasileiro. 

Mesmo que o fato em questão desta pesquisa não seja a história de Zumbi, 

discutir a sua importância simbólica no âmbito da capoeira torna-se necessário por 

que faz parte das crenças do capoeirista e do próprio sincretismo afro-católico. Um 

dos fatores que pode ter contribuído para este entendimento, pode ser o culto à 

imagem de Zumbi dos Palmares que é sempre reverenciado nas rodas de capoeira, 

com cânticos retratando seus feitos em vida sob a óptica particular à cada 

capoeirista. A imagem de Zumbi dos Palmares, em muitos casos é relacionada com 

a imagem de outro Zumbi, o dos cultos afros “(aquele que vaga pela noite”; segundo 

dicionário de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira) ou então, “Zambi, s. m. chefe 

quilombo - De Zumbi pelo nome do líder maior de Palmares; ou Zâmbi, divindade 

suprema dos cultos africanos, correspondente ao nagô Olorum e ao Deus católico” 

(LOPES, 2003:228). 

Desta relação entre ser vivo e espiritualidade, pode ter surgido no seio da 

capoeira o que a maioria dos praticantes chama de sincretismo religioso, que é o 

culto aos orixás e aos santos católicos correspondentes as mesmas imagens. 

Zumbi enquanto símbolo da resistência negra tem presença constante nas 

rodas, nos cânticos, sendo exaltada sua condição de herói, um defensor do povo 

negro oprimido. Estas músicas ajudam a perpetuar a simbologia de Zumbi na 

memória do praticante de capoeira em todo o mundo. 

Precisou de dez mil homens / Pra destruir o quilombo dos 
palmares / E Domingos Jorge Velho / não conseguiu matar 
Zumbi / Num salto mortal / ele desapareceu. / Certo dia numa 
quebrada / Rei Zumbi apareceu / deu aú e deu rasteira / Até 
matar / rabo de arraia e cabeçada, até matar (17). 

 Esse tipo de saudação é prática comum às rodas de capoeira secular, tanto 

no jogo de angola como regional.  

 

 

_________________ 

17 – Trecho de música de domínio público. 
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Na literatura os primeiros escritos sobre a capoeira referem os embates entre 

negros e milícias, e os traços de lutas violentas aparecem nos depoimentos de 

chefes das expedições que procuravam capturar com vida os negros que se 

rebelavam no quilombo dos palmares. Assim descrito por relatos sobre Domingos 

Jorge Velho que em 3 de março de 1687, recebe do então Governador Mathias da 

Cunha, autorização para dizimar Palmares e capturar os negros com vida. Em troca 

Jorge Velho ficaria com os próprios “escravos” e as terras de palmares. 

O escravo se mostrava evidentemente superior na luta, pela 
agilidade, coragem, sangue-frio e astúcia, aprendidas ali, 
afrontando os bichos, as feras mais perigosas, lutando mesmo 
com elas, saltando valados, trepando em arvores as mais altas e 
desgalhadas, para se acomodar nas suas frontes, pulando de 
uma às outras como macacos, onde as nuvens batiam. E tiravam 
partido disso, tornando-se assim extraordinariamente ágeis e 
muito comumente um homem desarmava uma escolta, punha-a 
em desordem, fazendo-a fugir. A causa dessa superioridade, 
que, na luta corpo a corpo, mostrava o refugiado na capoeira, 
explicam os da escolta que em saber e aplicar o foragido um 
jogo estranho de braços, pernas e tronco, com tal agilidade e 
tanta violência, capaz de lhe dar uma superioridade estupenda 
espalhou-se, então, a fama do “jogo da capoeira”, depois 
chamado capoeiragem. (SILVA, 1995:13). 

 A imagem de Zumbi é fortalecida com o passar do tempo na mentalidade dos 

praticantes de capoeira que cantam em gratidão por seus feitos em favor do povo 

cativo. Entre os capturados nas matas e recolocados em regimes de escravidão, 

trancafiados nas senzalas, e da relação entre ex-fugitivos com os negros residentes 

nas fazendas acredita-se ter sido o principal veículo de divulgação e propagação da 

capoeira, bem como os encontros dos negros que acompanhavam suas patroas em 

visitas a outras fazendas na época colonial. É com tal sentimento de gratidão pela 

liberdade hoje conquistada, mesmo que ela não tenha sido conseguida só por 

intermédio da luta da capoeira, para o praticante, a capoeira foi o principal elemento 

pelo qual homens e mulheres ávidos por liberdade, como que numa metamorfose 

transformavam o próprio corpo numa arma letal a serviço da luta pela liberdade. 

Nesta utopia o capoeirista tornou-se um cancioneiro popular, recriando sua forma de 

retratar os fatos a partir do seu entendimento da própria história. 
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1.1.2. A capoeira como Resistência Social Urbana 

 Mesmo no ostracismo no qual a capoeira foi jogada pelo Estado, ela sempre 

esteve presente nas manifestações dos negros e nas suas constantes 

transformações dentro da cultura brasileira. E de uma forma ou de outra a religião 

fazia parte do seu dia-dia, isso é o que podemos notar neste depoimento:  

(...) o jogo em geral se dava no adro das igrejas, durante as 
festas de São Benedito ou Santo Antonio. Era um jogo lento, tão 
lento que muitas pessoas do lugar o achavam um pouco chato. 
Mas Santugri fazia aquilo com uma devoção – como uma 
obrigação – tão grande que era impressionante de se ver. Esta 
capoeira era realizada ao som de viola, não havia berimbau; e o 
canto era sempre a repetição do refrão: ‘ê camaradinha, 
camará... ê camaradinha, câmara’. (Sodré apud REGO, 1997:39) 

 Ao que nos parece os negros com a capoeira sempre estiveram ligados às 

festas católicas em conformidades com as datas correspondentes aos orixás. Outro 

fator relevante que merece muita atenção para que possamos entender as 

mudanças na atual capoeira paulista, é observarmos como os capoeiristas da velha 

Bahia do inicio do séc.XX se comportavam, em relação á prática da capoeira e as 

tendências religiosas que a cercavam. 

Em Itapeme, vilarejo do Recôncavo baiano, havia uma única 
pessoa que sabia jogar capoeira: era o barbeiro. Ele não tinha 
nem parceiro com quem jogar...; este homem não gostava que 
se comentasse que ele sabia capoeira: era uma espécie de 
segredo pessoal...uma coisa na esfera dos votos e das 
obrigações... No Recôncavo a coisa era quase religiosa e tinha 
uma presença africana muito forte..., a maioria das pessoas 
eram filhas netas de africanos. (Sodré apud REGO, 1997:380). 

Nas observações de Sodré, os laços religiosos envoltos na antiga forma de se 

jogar capoeira, mesmo livre no sentimento, nos parece totalmente regrada pelo 

religioso ou por sentir-se segregado devido a ele, e elementos da cultura africana 

despontam com maior vigor no seio familiar. 

É neste cenário que retrataremos a capoeira e sua ligação com a religião nas 

cidades, procurando aproximar os movimentos sociais iniciados nos quilombos, com 

os movimentos sociais suburbanos que ocorreram principalmente nas cidades do 
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Rio de Janeiro e Salvador, no início do séc.XIX, e se estendendo, mesmo após a 

proclamação da república. 

 No início do século XX, alguns intelectuais e militares preocupados com a 

própria viabilidade da população brasileira e informados pelos princ ípios da medicina 

“que cuidavam da higiene”, consideravam a ginástica como meio profilático para a 

regeneração da raça. Viam na capoeira uma “luta nacional” e uma “excellente 

gymnastica” (REIS, 2000:60) cujo ensino deveria ser ministrado nos colégios, 

quartéis e navios, de todo o país. Mesmo antes, já em 1850, era grande o número 

de praticantes de capoeira das diferentes camadas sociais. A prática da capoeira 

colocaria em contato pessoas de varias origens sociais, étnicas e nacionalidades 

diversas; promovendo intensas trocas culturais entre elas.  

 Destacando os grupos de capoeirista e as relações que envolvem as redes 

simbólicas entre os vários grupos sociais que praticavam a capoeira no séc.XIX, 

Reis afirma que, 

(...) a própria capoeira é pensada por nós como uma tradição 
escrava, incorporada e assumida por negros livres, brancos 
pobres e os imigrantes portugueses no Rio de Janeiro pós-1850. 
Ao mesmo tempo, que modificam estratégias e criam novos 
dispositivos culturais, livre ou branco introjetavam símbolos, 
cores, sinais próprios da condição escrava. (REIS, 2000:21). 

Uma questão marcante deste cenário é o surgimento das maltas (18) que eram 

grupos formados por praticantes de capoeira na cidade do Rio de Janeiro e 

opunham-se ao sistema escravocrata brasileiro, ao mesmo tempo em que se 

rebelavam em oposição ao sistema político vigente.  

Também freqüentemente elas se prestavam a servir partidos monárquicos, 

atuando como verdadeiras forças paramilitares em comícios e reuniões públicas, 

além disso, muitos de seus integrantes faziam parte do contingente militar do 

império. 

__________________________ 

 
18 – Grupos de capoeiristas que apareceram na Cidade do Rio de Janeiro em 1850. Compostas por negros libertos e brancos 
pobres que contestavam a forma de governar da época, opondo-se a escravidão por meio da capoeira e estendendo-se após a 
República. Ver Soares, - A capoeira escrava  e outras tradições rebeldes no Rio de Janeiro (2001), a esse respeito, Moura, - 
Rebeliões da senzala. (1981) 



 25  
 

 

Isto significa que as organizações negras mais eficazes e 
combativas do regime opressor da época afiliavam-se ao império 
contra os republicanos. Em troca recebiam proteção das altas 
patentes do exército da marinha e da polícia, a mesma polícia 
que as reprimia (CAPOEIRA, 1997:60). 

As reivindicações pela igualdade em solo brasileiro culminaram com as 

revoltas sociais que queriam a extinção da escravidão no Brasil. Essas revoltas 

aconteceram pela insatisfação da condição social em que o negro era forçado a 

viver. Tal condição motivou o aumento da violência nos Estados do Rio de Janeiro, 

Bahia e Pernambuco. 

Tais revoltas contribuíram muito para a repressão do Estado contra a cultura 

popular do brasileiro ainda em transição, principalmente contra a cultura dos negros, 

que é originalmente motivada pela expressão corporal.  

A capoeira baseada numa tradição escrava foi incorporada e assumida por 

negros livres, brancos pobres e imigrantes portugueses no Rio de Janeiro pós-1850. 

Ao mesmo tempo modificam estratégias e criam novos dispositivos culturais, livre ou 

branco introjetavam símbolos, cores, sinais próprios da condição escrava. (REIS, 

2000). 

Em tal contexto a simbologia adquiriu seu espaço e as maltas ganhavam 

notoriedade no Estado, organizando-se, em oposição ao sistema de governo. Entre 

elas as que mais se destacaram foram: 

- Guayamum: que controlavam o centro, mais conhecido na época como 

Cidade Nova. 

- Os Nagoas: controlavam a periferia que era conhecida como Cidade Velha.  

Nesta época havia vários grupos que representavam os diversos bairros da 

Cidade do Rio de Janeiro, sendo todos identificados por cores distintas, muito 

próximo do que hoje chamamos de escolas de samba ou das torcidas organizadas 

que representam os clubes de futebol, cortes de cabelo, chapéus, entre outros. 

Numa descrição das ocorrências dos grupos Reis cita;  
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Os africanos, que tinham como distintivos as cores e modo de 
botar a carapuça, ou de mestiços (alfaiates e charuteiros), que 
se davam a conhecer entre si pelos chapéus de palha ou de 
feltro, cujas abas reviravam, segundo convenção. Os nagoas 
usavam uma cinta de cor branca sobre o vermelho. Seu chapéu 
tinha uma das abas batidas para frente. Os guaiamus, tinham 
cinta de cor vermelha sobre a branca e chapéu com  uma das 
abas levantadas para á frente. (REIS, 2000) 

Em contraste á aversão da velha aristocracia brasileira pela mobilidade dos 

corpos, os negros permaneciam ritualizando a própria vida por meio de certa prática 

corporal aparentemente inofensiva, onde mantinham implícitos sinais dos ritos em 

suas tradições culturais. Distinguia-se no Brasil de uma região para outra. Enquanto 

no Rio de Janeiro a capoeira parece tomar novo formato, na Bahia ela permanece 

conservadora, resguardada numa “arca” de ritos primitivos na consciência de um 

povo. 

Aparentemente “in loco” o negro, por meio da capoeira baiana reproduzia e 

re-inventava seus ritos, gestos e cânticos, mantendo vivo entre as nações os sinais 

da preservação religiosa que são repetidos através dos tempos no universo 

simbólico dos capoeiristas (em diáspora) pelo mundo. As crenças parecem que 

foram incorporadas na capoeira por força da repressão, ocasionando o sincretismo 

religioso afro-católico na capoeira. Esses sinais aparecem nos cânticos e em forma 

de brasões estampados nas roupas dos mestres e alunos de varias academias. 

Enquanto esporte a capoeira agrega valores morais e éticos, que possibilitam 

ao praticante aspirar ascensão no meio em que habita, podendo cultivar as tradições 

que são peculiares ao esporte. Tais características podem ser percebidas nas 

manifestações que ocorrem em parques e praças, onde pessoas misturam-se 

compartilhando do aprendizado adquirido nas várias regiões, mesmo sendo 

“miscigenados”. A motricidade pode ser entendida por leigos como algo que 

represente o religioso; e para o praticante e pesquisadores da antropologia e 

sociologia, podem ser apenas sinais de liberdade cultural. (19) 

 

______________ 
 
19 - Sinais repetidos no jogo de capoeira quando os praticantes vão entrar ou sair da roda os praticantes benze-se elevam as 
mãos para o ar como se estivesse rezando e ou fazem sinais no chão com os dedos. 
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(...) Quando a banda de música sahe do centro da cidade, isto é, 
da terra dos guaiamus e dirige- se para os lados da lapa ou 
cidade nova, os  capoeiras que pertencem áquelles partidos, 
acompanham o batalhão, prevenidos para o encontro com os 
nagoas, visto irem à “terra alheia”. Estes já os esperavam e, 
chegada a música ao local onde se acham, sahe o carrapeta 
pequeno esperto, atrevido de entre os companheiros e brama 
em direção aos guayamus; É. A lapa!...é a espada! Quando é 
daquela província: È a senhora da cadeira!, quando de 
Sant`Anna. É o velho carpinteiro!, quando é de São José, e 
assim por diante,” então trava-se a luta,  (REIS,2000). 

   

As maltas de capoeira, ao desafiarem os potenciais inimigos das outras 

maltas, ao mesmo tempo afrontavam o Estado e a Igreja católica. Utilizavam as 

estruturas dos referidos estabelecimentos religiosos para a prática do ritual de 

lealdades do novo integrante que seria parte do cumprimento das normas dos 

códigos usados para ser aceito nas maltas.  

O candidato deveria fazer o juramento nas torres das igrejas, local onde 

também ocorria o treinamento do grupo. A julgar pelos motivos de perseguição ser 

capoeira significava algum nível de ameaça à ordem da sociedade que alimentava o 

imaginário do “medo branco da onda negra” (Reis, 2000). O que nos parece é que 

os capoeiristas das maltas procuravam algo mais que um simples refugio aos olhos 

do Estado, Um refugio espiritual, um lugar sagrado de fácil acesso para eles e onde 

estrategicamente poderiam observar o que ocorria nas imediações das Igrejas. E 

quando percebiam alguma movimentação suspeita como a aproximação dos rivais 

ou das autoridades, logo o sino seria tocado e todos tinham tempo para a evasão do 

local sem provocar suspeita, podendo infiltrar-se nas dependências das igrejas 

juntando-se aos fiéis ou aglomerando-se ao público pelas ruas estreitas do Rio de 

Janeiro. 

 Para Reis, a revolta dos libertos, dá-se por sua condição escrava e o fato dos 

escravos não conhecerem meios legais para discutirem suas condições de forma 

política, na condição de libertos, e fazer respeitar-se pelos meios legais de direitos 

civis. Vale salientar que tais revoltas culminam com a violência estabelecida pelo 

estado escravista, e o linchamento do negro Apulcro de Castro, proprietário do 

pasquim de escândalos o Corsário. 
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 Politicamente as maltas parecem deixar de lado as lutas corporais e em 1885 

elas aproximavam-se dos abolicionistas da rua do “ouvidor”. No âmbito do trânsito 

político exercido por parte dos capoeiristas (as maltas), observa-se que passa de 

“problema social” para a rotulação de “Doença Moral”. Em 1878, a capoeira era 

considerada uma doença moral que proliferava na sociedade brasileira” (REIS, 

2000:12).  

 Mas as lutas não se extinguem, e outro momento da luta das maltas seria 

retratado por Joaquim Nabuco. Em carta a José Mariano da Cunha, de 30 de 

dezembro de 1888, ele adverte para a iminência de uma guerra civil.  

 (...) organizou-se nesta cidade uma guarda negra e no domingo 
houve um combate entre ela e republicanos na sociedade de 
ginastas. Os republicanos falam abertamente em matar negros 
como se matam cães. Eu nunca pensei que tivéssemos, no 
Brasil, a guerra civil depois, em vez  de antes da abolição, 
mas havemos de tê-la. O que se quer é o extermínio de uma 
raça, e como ela é a que tem mais coragem, o resultado será 
uma luta encarniçada. (AREIAS, 1983:37). 

 Em 1889, o jornal diário de noticia, anuncia que o então ministro da justiça, 

Sampaio Ferraz, havia tomado medidas para extermínio dos capoeiras. Os presos 

seriam deportados para Fernando de Noronha (REIS, 2000)  

 As questões levantadas por Reis sobre os conflitos de classes envolvendo os 

capoeiristas e o governo do Rio de Janeiro, adquirem consistências nos relatos do 

código penal da então República dos Estados Unidos do Brasil, que foram instituídos 

pelo decreto número 847 de 11 de 0utubro de 1890 do capítulo XIII, intitulado “Dos 

vadios e capoeiras”:  

Art.402 - Fazer nas ruas e praças públicas exercícios de 
agilidade e destreza corporal conhecida pela denominação 
 capoeiragem: andar em carreiras, com armas ou instrumentos 
capazes de produzir lesão corporal, provocando tumulto ou 
desordens, ameaçando pessoa certa ou incerta ou incutindo 
temor de algum mal; pena de prisão celular por dois a seis 
meses. A penalidade é do art.96. 

Parágrafo único. É considerada circunstância agravante 
pertencer o capoeira a alguma banda ou malta. Aos chefes ou 
cabeças, se imporá a pena em dobro. 
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Art. 403, No caso de reincidência será aplicada ao capoeira, no 
grau máximo, a pena do art. 400. 

Parágrafo único. Se for estrangeiro, será deportado depois  de 
cumprida a pena. 

 Art.404. Se nesses exercícios de capoeiragem perpetrar 
homicídios, praticar alguma lesão corporal, ultrajar o pudor 
 público e particular, perturbar a ordem, a tranqüilidade ou 
segurança pública ou for encontrado com armas, incorrerá 
culminantemente nas penas cominadas para tais crimes. 
(REGO, 1968:292). 

 Portando, a prática da capoeira se constituiu como um crime entre outros; 

com pena de carceragem para quem a praticasse. Ainda sobre as leis, a legislação 

sobre os capoeiras acrescenta a necessidade de maior repressão e se idealiza as 

colônias correcionais, o que se verificou logo após a publicação do código de 1893, 

com o decreto número 145, que autorizava o governo a instituir uma colônia de 

correção:  

 Art.1º - O Governo fundará uma colônia correcional na própria 
nacional “Fazenda da Boa Vista”, existente na Paraíba do Sul, ou 
onde melhor lhe parecer, devendo aproveitar, além da fazenda, 
as colônias militares atuais que a isso se prestarem, para 
correção, pelo trabalho, dos vadios, vagabundos e capoeiras 
 que forem encontrados, e como tais processados na Capital 
Federal. 

 O decreto de n.º 6.994, de 19 de Julho de 1908, estabelece 
novas regras para a colônia. 

 Titulo II, Capítulo I – Dos casos de internação. 

 Art.51. - A internação na colônia é estabelecida para os vadios, 
mendigos, capoeiras e desordeiros. (REGO, 1968: 293). 

 A capoeiragem só foi permitida novamente no Estado Novo , em 1930. 

Motivados pelo interesse de Vargas nos votos dos analfabetos, nos votos das 

mulheres e pela degradação da saúde pública, os intelectuais do Estado deram 

início ao processo fracassado de inserir a capoeira nos quartéis e colégios como 

forma de educação física e higiene pessoal. Os agentes de Vargas estavam mais 

preocupados em utilizá-la como uma forma de controle que para a melhoria da 

qualidade de vida da população da época. Para Nestor Capoeira, a finalidade da 

legalização da capoeira foi a de permitir a constituição de um campo de apoio à 
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política de uniformização social que o Estado Novo colocaria em ação (1937 – 

1945). Diferentemente da República dos Coronéis, a república de Vargas foi 

subsidiada por uma retórica do corpo. Este discurso seria marcado pela política 

desportiva e pela proposta de formação do professor de educação física. O 

momento era muito propício, pois uma sociedade que se pretende auto -regular, sob 

controle, deve preocupar-se com a disciplina dos corpos que nela atuam. A 

educação física surgia assim como o discurso de corpos e espíritos disciplinados, 

em que o professor de educação física atuava como o vigilante e o controlador 

destes corpos. Neste projeto a metodologia de ginástica francesa se fundia aos 

discursos nacionalistas, fundando um caminho caracteristicamente militar na 

educação física no Brasil.  

Para Nestor Capoeira, Inezil Pena Marinho foi um dos principais responsáveis 

pela implantação do programa, 

(...) educação física da retórica do corpo de Getúlio, em 1937, 
transportando e traduzindo a retórica do corpo francesa, através 
da calistênica, (método de ginástica francesa) para o Brasil, 
publicando então o livro, Capoeiragem, a Ginástica brasileira que 
segundo ele correspondia à motricidade do povo brasileiro. 
(CAPOEIRA, 1997: 60). 

Nesta perspectiva o método idealizado por Bimba (20) aproximaria a capoeira 

dos ideais da educação física e retórica do corpo pensada e testada sem sucesso 

pelo governo de Vargas.  

A sistematização que Bimba desenvolveu, imprimiu tal dinâmica à capoeira 

que em 1953 obteve de Getúlio Vargas os cumprimentos pelo desenvolvimento de 

significativa contribuição para a educação física e que, por sua origem, deveria ser 

considerada luta nacional, tecendo elogios a Manoel dos Reis Machado (Mestre 

Bimba) pela eficácia no desenvolvimento do esporte brasileiro por meio da capoeira. 

 

_______________________ 

 

20 – Apelido de Manoel dos Reis Machado, que recebeu de uma parteira ao nascer. No Estado da Bahia bimba significa o 
órgão genital masculino. Mestre Bimba é considerado no meio capoeirístico, como o principal responsável pelas 
transformações existentes na capoeira tradicional, idealizando um novo estilo para época denominado de luta regional baiana 
que conhecemos hoje como capoeira regional.   
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1.1.3. A Capoeira Paulistana  

A capoeira ganha notoriedade na cidade de São Paulo com a criação da 

Roda da República em 1953 idealizada por Ananias Ferreira (mestre Ananias) 

(REIS, 2000), que veio da Bahia juntamente com outros mestres. Nos momentos de 

ócio procuravam o lazer no lúdico do jogo da capoeira, entretendo turistas e 

visitantes que desfrutavam daquela manifestação cultural espontânea. Ao mesmo 

tempo, os mestres presentes tentavam rever os amigos e relembrar as tradições da 

velha Bahia.   

O jogo de capoeira ao ar livre, ou, como os mestres preferem chamar, de 

capoeira de rua, a entendemos como a capoeira na sua essência.  Nela o 

capoeirista pode se expressar longe das regras impostas pela prática em recintos 

fechados (academias), onde o código de ética é entendido por quem a pratica como 

a única forma de controle. Assim, o mestre deixa aflorar sua personalidade, pelo 

jogo ou pelo cântico, como no exemplo a seguir ”Digo a reza e abro a jogo como 

manda a tradição, o que faço, porque faço, fica pra tua dedução camará, iê volta ao 

mundo” (SANTOS, 1996). É o mestre que conduz o jogo, salvo momentos em que 

alguns praticantes não conseguem conter a própria euforia e numa tentativa de auto-

afirmação junto ao público, extravasam e fazem da violência seu cartão de visitas. 

Em tal situação a capoeira afasta -se dos propósitos iniciais das rodas de rua, que 

seriam a integração, a troca de experiências e expansão da cultura pelo mundo. 

Ao externarem essa violência, os capoeiristas deixam de mostrar por meio da 

cultura sua insatisfação em relação ao seu estado de segregação, situação em que 

vive parte da população brasileira, culturalmente e socialmente falando. Nesse 

contexto, a prática da capoeira é muito mais que um simples ato de jogar as pernas 

para o ar, como fora descrito antes por Reis (2000). É em tal momento que aparece 

a astúcia do capoeirista, não no jogo corporal, que pode neste momento mudar as 

atenções para o foco visível, aos olhos tão atentos às minúsculas expressões dos e 

das praticantes em momentos tão distintos e particulares ao capoeirista. Mas, por 

trás, ou a frente de tal bailado há um ou vários mestres que, ao som das músicas, 

fazem escapar aos olhos de muitos estudiosos o verdadeiro sentido da roda de 

capoeira de rua, que na euforia dos movimentos não conseguem ouvir o que é dito, 

as mensagens são soltas ao vento, os códigos são o tempo todo descritos, 
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esperando pelo momento certo para se fazer o desfecho necessário. E enquanto 

alguns capoeiristas pouco astutos se esbofeteiam no enlace do jogo, as missões são 

contempladas e transmitidas pela voz do tocador de berimbau, a reza é cantada, a 

simbologia se estabelece, e o sagrado se funde em instantes com o profano.  

Antigamente o rito ocorria sob o olhar severo de padres, pastores e leigos em 

geral, pois aparentemente somente era passado o jogo, que esportivamente é 

fundamental para a melhoria da qualidade de vida de homens e mulheres no mundo 

moderno. Na capoeira, há um fundamento, uma estrutura de símbolos e sinais que 

abordaremos com maior profundidade, em momento oportuno no próximo capítulo. 

Em momentos de repressão o ser humano faz da própria cultura um veículo 

de denuncias e protestos, e é neste cenário que a capoeira enfrentou a política da 

ditadura militar em terras paulistanas. Como nos tempos do Brasil Colônia e no 

período da ditadura militar, principalmente em São Paulo, os recados eram ditos, as 

mensagens percorriam os terreiros das casas grandes, os quintais, as ruas e bares, 

se embreando pelos palácios, usando códigos secretos em dialetos africanos nos 

cânticos dos capoeiristas. Hoje são aportuguesados pela miscigenação e “o 

embranquecimento da própria capoeira”, mas, não menos eficientes tal saber ainda 

percorre entre algumas cabeças privilegiadas, fundamental para a perpetuação da 

essência da capoeira bem jogada, cantada, falada e interpretada...  

A capoeira foi reconhecida pelo Conselho Nacional do Desporto como esporte 

nacional, com isso, alguns praticantes mais politizados e esclarecidos sobre os 

benefícios da nova mudança no esporte brasileiro, criaram as Federações 

Estaduais.  

Em 1974 é fundada a Federação Paulista de Capoeira, em São Paulo - a 

primeira do Brasil; que não ficou alheia a esse novo quadro da política esportiva no 

país. Reis (2000) comenta que os fundadores da Federação Paulista entendiam que 

para ocorrer o desenvolvimento e a expansão do esporte no Estado e em todo 

território nacional seria necessário afastar elementos religiosos contidos na capoeira, 

pois sua essência é originalmente negra e passou a ser chamada de folclore.  
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A presença de elementos religiosos na capoeiragem é percebida com mais 

facilidade na capoeira angola, rotulada de capoeira folclore. Dentre as medidas 

estabelecidas pela Federação Paulista para conter a presença de tais sinas foi 

proibir o jogo de capoeira fora do recinto de competição, antes, durante e depois 

delas, mas a medida mais marcante neste sentido foi associar a graduação dos 

capoeiristas com as cores da bandeira brasileira (REIS, 2000). 

Com o crescimento da imigração de baianos para a metrópole paulista na 

década de sessenta, neste contingente estavam também os capoeiristas angoleiros 

e os da regional, que logo se estabeleceram no ABC paulista. Entre eles, João 

Ferreira em São Caetano, Jose de Andrade em Santo André e Alípio em São 

Bernardo, que passam a divulgar a prática na região. A figura desses mestres na 

região estrutura a capoeira de tal modo que logo se torna um pólo importante da 

capoeira em São Paulo e no Brasil. Coincidentemente a capoeira esporte tem maior 

aceitação no eixo do ABC. Talvez, a estrutura imposta pela federação paulista na 

época (como proibir exibições de angola no recinto das competições) tenha 

contribuído para a expansão da capoeira regional em relação a angola no ABC 

Paulista. Entretanto podemos observar que essa capoeira paulistana é tanto quanto 

diferente da regional baiana idealizada por Bimba, ela é um misto das duas 

dinâmicas da capoeira, ao mesmo tempo se joga angola e regional. E o que outrora 

fora separado pela necessidade da época parece se recriar noutras terras. Ás vezes 

perdendo alguns elementos simbólicos, mas conservando sua espinha dorsal. 

 

1.1.4. Instituições que regem a Capoeira no Brasil e expansão pelo mundo. 

Em 1972, a capoeira foi reconhecida oficialmente pelo Ministério de Educação 

e Cultura (MEC), como esporte de origem brasileira. (REIS, 2000:125). Pesquisas 

recentes feitas pelos meios de comunicações audiovisuais, apontam-na como um 

fenômeno social em expansão no Brasil e pelo mundo. No Brasil os elementos da 

capoeira estão presentes na televisão, na dança, cinema, teatro, música, literatura, 

artes plásticas entre outros.  Em matéria colhida no jornal “A Gazeta Esportiva”, de 

23 de novembro de 1.997, de acordo com informações dadas pelo programa “Globo 

Ciência” da TV Globo, do dia 4 de outubro do mesmo ano, havia cinco milhões de 
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praticantes no Brasil, sendo que 150 mil no Estado de São Paulo. Dentro desse 

quadro, a capoeira, como prática esportiva, era composta por uma Federação 

Mundial, uma Liga Mundial, 27 Federações em diversos países, 18 Federações 

Estaduais, 18 Ligas em São Paulo, com 170 associações filiadas. Sobre as ligas e 

federações os capoeiristas resistem em aceitar tais normas, possivelmente pela 

própria formação do praticante de capoeira, que na sua maioria são pessoas que 

procuram um ideal de liberdade identificando-se com os ideais libertários de um 

passado não muito distante da sociedade brasileira.  

Como já falamos anteriormente, a capoeira é um esporte em expansão no 

Brasil e no mundo. Pode-se acompanhar essa evolução pelas várias federações em 

vários paises, entre eles o Japão, a Austrália e o Canadá, além das associações que 

recebem contribuições do governo dos Estados Unidos. Há 14 anos nos EUA, 

Deraldo Ferreira é reconhecido e valorizado, ele mora em Boston e dirige um espaço 

onde ministra aulas de cultura brasileira, como danças, capoeira e aulas de língua 

portuguesa (CHEDIAK, 2006). Ferreira também fala em um programa de televisão 

com programação dedicada para as crianças, numa rede educativa (MCET), onde 

são abordados temas como capoeira e a história da escravidão no Brasil. Realiza 

também trabalhos na Brawn University, Amherst College, Hampshire College e na 

Boston Arts Academy. Ferreira procura não somente sua valorização profissional, 

mas também propagar a arte da capoeira pelo mundo, missão que segundo matéria 

da revista “Iê Capoeira”, (ano 1- n° 7) Deraldo Ferreira, teria recebido do mestre 

Pastinha, um dos praticantes mais conhecidos na história da capoeira: “espalhe a 

capoeira pelo mundo” frase que ele nunca mais esqueceu.  

A missão descrita acima, em que o mestre teria recebido de Pastinha a 

incumbência de propagar a capoeira pelo mundo, parece um compromisso religioso, 

questão muito abordada por Pastinha em sua obra musical, como neste trecho; “Iê 

maior é Deus o que eu tenho foi Deus quem me deu”. Mesmo não sendo possível 

determinar a religiosidade do velho mestre e aproximar sua tendência com o 

cristianismo, no entanto seu pedido aproxima-se do discurso dos evangélicos que 

afirmam que sua missão com a capoeira gospel é uma ordem de Deus por 

intermédio do Espírito Santo, questão esta que discutiremos nos capítulos seguintes. 
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Em depoimento colhido na Revista Capoeira Arte e Luta Brasileira (Ano I, nº3, 

de 1998), João Oliveira dos Santos, Mestre João Grande, confirmou que mestre 

Deraldo procurou divulgar a capoeira na África, Europa e nas Américas, ministrando 

aulas de capoeira numa academia em Manhattan onde recebeu o título de Honoris 

Causa da Universidade de Nova York. Sobre a projeção da capoeira no mundo, a 

revista destaca trabalhos na Alemanha, Suíça, Espanha e América do Sul.  

No Brasil, há trabalhos de grupos isolados e Federações em todo o território 

nacional. Ainda sobre o artigo da revista Capoeira, Chedriak (2006), destaca um 

evento de 1995, em Belo Horizonte, que reuniu cerca de 15.000 pessoas. Em 2002, 

na cidade São Paulo, cerca de cinco mil pessoas acompanharam um evento no vale 

do Anhangabaú. Em Dezembro de 2006, outro evento, reuniu no ginásio do 

Corinthians em São Paulo, cerca de três mil pessoas.                                                                                                    

 

1.1.5. Capoeira e Política desportiva  

 Após a fundação de várias federações, ligas e confederações nacionais e 

internacionais há uma corrente dos que querem sua inserção no Comitê Olímpico 

Brasileiro, possivelmente pleiteando uma participação nos jogos olímpicos. Em 

contra partida há aqueles que querem sua isenção em federações e competições. 

Entendem estes mestres, mais “conservadores”, que a capoeira é componente 

fundamental da cultura brasileira, devendo-se preservar suas características 

primitivas. Continua assim uma batalha que teve origem na sua adaptação para o 

esporte no início do séc. XX. Segundo matéria da revista “Praticando Capoeira” (ano 

III nº37 de 2006). Conde Bernardo entende que a capoeira é ampla demais e não 

pode apenas ser enquadrada num esquema desportivo, restrita como atividade 

física e esporte. Pois muito mais que isso, é uma manifestação do povo brasileiro. 

Portanto não deveria ser submetida ao sistema de fiscalização ligada à Educação 

Física. 

Nessa perspectiva, entende-se que a capoeira veio antes de tudo isso, como 

uma forma do povo se expressar e posicionar politicamente, em entrevista na revista 

Praticando Capoeira (2006), o mestre Mão Branca, responsável por um dos maiores 
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grupos de capoeira da atualidade, com alunos ministrando aulas na América do Sul, 

Europa, Canadá e Estados Unidos, com a regulamentação e inclusão da capoeira 

no sistema educacional brasileiro, favorece-se a expansão deste esporte, pois tem-

se acesso a um nicho da população até então menosprezada que é representada 

pela faixa etária de 3 a 14 anos de idade, que era minoria nas academias. Já, no 

exterior tem-se um público que vai dos 15 aos 35 anos. 

Para Nestor Capoeira, “A capoeira está passando por um período de ouro 

com possibilidades que não existiam para os que se foram antes de nós” 

(CREDRIAK, 2006). Vamos nos preparar também no corpo, na cabeça e no espírito, 

afirma. 

Nestor Capoeira aponta os meios de comunicações como principais 

responsáveis pela valorização atual da capoeira. A visibilidade que a modalidade 

alcançou atualmente deixa mais evidente a necessidade dos debates sobre a 

legitimidade de quem pode ou não dar aula de capoeira.  

Do lado dos “velhos capoeiristas” fica o inconformismo pela condição à qual a 

capoeira foi jogada. Do outro lado, os burocratas, a espreita de brechas nas leis, 

tentando a qualquer custo apropriar-se dos bens culturais da humanidade em todas 

as esferas. 

Para Luiz Renato Vieira – o capoeirista precisa adaptar-se à nova condição 
social da capoeira.   

(...) partindo-se do principio de que as oportunidades que 
surgem com a descoberta do potencial pedagógico, esportivo, cultural 
e lúdico da capoeira, as possibilidades não estão adequadamente 
aproveitadas, o amadorismo e a informalidade, que durante muitos 
anos pautaram a conduta do capoeirista (afinal, não podia ser 
diferente, pela condição da capoeira à época). Precisam dar lugar a 
uma nova atitude (...) Entretanto, ainda vigora em muitos círculos 
capoeirísticos o que podemos chamar de “discurso da vitimização”, em 
que damos ênfase à nossa história de perseguição e lutas de 
resistência do que às oportunidades que se abrem no mercado de 
trabalho. (21)  

_________________ 
 
 
21 – Revista Praticando Capoeira, ano III, n° 37- 2006, 32, 33- Luiz Renato Vieira, é Doutor em sociologia da cultura.  Mestre 
de Capoeira e Consultor Legislativo do Senado Federal. 
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Com as observações citadas acima, podemos apontar entre os capoeiristas e 

federações, ligas e confederações uma disputa jurídica que tramita no âmbito 

político, envolvendo os capoeiristas em todas suas esferas. Enquanto federações se 

apegam nos artigos legais esportivos, tentando alguma forma de manter o controle 

dos corpos, controle esse que outrora era feito pelo Estado, agora é feito pelo 

próprio capoeirista mais politicamente esclarecido e passam a representar a classe 

junto aos governos, sem o respaldo da maioria dos praticantes da modalidade em 

questão. 

 

Do outro lado, os capoeiristas que não se sentem motivados a participarem 

das federações; apóiam-se no direito adquirido pela transmissão ancestral da 

cultura, que é passada entre as gerações familiares. Além do estado de direito 

reclamados pelos herdeiros de parte da cultura e dos “bens” culturais brasileiros, 

também se apóiam nas Leis como a Lei Zico que foi revogada, entrando em vigor a 

Lei n°9.615, de 24 de março de 1998, conhecida como Lei Pelé. 

A nova lei institui normas gerais sobre o desporto no Brasil, estando inserida 

no seu contexto a capoeira. De acordo com a Lei Pelé, não existe obrigatoriedade 

de nenhuma entidade desportiva, que pratica e faz capoeira, de filiar-se às 

Associações, Federações, Confederações e Ligas. Os grupos de capoeira são 

autônomos para legalmente instituírem os seus princípios e identidade. Não sendo, 

portanto, obrigados a vincular-se ao modelo hoje existente. Sendo reconhecida á 

legitimação dos negros e seus descendentes em deter o controle institucional da  

capoeira  ou sendo a mesma controlada pelo Estado, não   se   pode   esquecer   

que   a  capoeira  é  uma   modalidade  esportiva  já praticada pelos africanos e afro-

descendentes, antes mesmo do Estado brasileiro entender a real importância da 

prática do esporte como controle do bem estar social para a higiene e saúde. 

Portanto, uma modalidade com características particulares e com seus ritos próprios 

da sua condição negra de origem. 

Paralelo a esta visão, procura-se nesta pesquisa, as conotações culturais e as 

características religiosas nas práticas voluntárias e educativas da capoeira. Por meio 

destas observações aprofundaremos nossos conhecimentos acerca dessa 
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modalidade de autocontrole dos corpos, e do conjunto de ritos contidos no contexto 

social desta modalidade esportiva. 

Numa análise feita a partir da sociologia e antropologia do corpo e do esporte, 

podemos elucidar (preenchendo algumas lacunas da cultura corporal afro-

descendente) e desmistificar o universo simbólico que estrutura e envolve as redes 

de relações sociais que se estabelecem na capoeira enquanto esporte e 

manifestação cultural. Elementos religiosos construídos pela população a partir de 

seu cotidiano suburbano convergem para um novo entendimento da capoeira no 

âmbito religioso, subentendendo um novo paradigma num velho fundamento, 

aparentemente estruturado no pilar da religiosidade africana, surgindo desta mesma 

vertente o oposto, o gospel afro na capoeira (22). 

Como mencionamos, a capoeira primitiva surgiu e se propagou livre em 

corpos cativos, e, pela imitação das expressões corporais se enraízam nas tradições 

familiares, sendo reproduzida e transmitida pela força da ancestralidade. Como toda 

visão do corpo, a capoeira está exposta a servir como mecanismo social de 

prestigio. 

E é precisamente na noção de prestígio da pessoa que torna o 
ato autorizado em relação ao indivíduo imitador, que se encontra 
todo o elemento social das técnicas corporais. É possível afirmar 
que o culto ao corpo, com todos os rituais de embelezamento, 
rejuvenescimento e modelagem das formas a ele associados, 
deve grande parte de sua propagação a uma imitação, baseada 
no prestígio conferido àquelas (e àqueles) que ostentam um 
físico dentro de determinado padrão estético. (GOLDEMBERG, 
2001) 

Com isso, ela desponta neste milênio como uma forma de doutrina dos 

corpos e das almas de seus adeptos, emergindo rapidamente no mundo sob a 

denominação de capoeira evangélica ou capoeira gospel. 

 

_____________________ 

 

22 – Um novo conceito para a capoeira que é praticada nos templos Evangélicos, parecendo tomar novo formato nos seus 
fundamentos. 
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CAPÍTULO II 

MÚSICA E RELIGIÃO NA CAPOEIRA 

 

2.1. A Capoeira, Ritmos, Ritos, Símbolos e Crenças 

Como estratégia traçada desde o início desse trabalho decidiu-se averiguar, 

as relações entre a capoeira e evangélicos pentecostais. Descobriu-se então um 

fator comum nessa coligação entre os dois - a utilização da música como elemento 

principal em seus discursos e práticas coletivas visando uma ligação com o sagrado. 

Tanto nas rodas de capoeira quanto no culto pentecostal a música é indispensável 

Historicamente não podemos precisar a origem da música na vida humana, 

mas podemos dissertar sobre sua importância para a humanidade. Para Kurt Pahlen 

(1968:13), “A vida é som”, e sob sua perspectiva estamos cercados de sons e ruídos 

oriundos da natureza e de toda diversidade de forma de vida produzida por ela. 

 Mensurar o tempo em que o ser humano fala e produz som se torna 

incalculável em nossa perspectiva. Os ruídos que ouvimos há milhares de anos 

foram descobertos e reconstruídos pelo homem graças ao seu sistema auditivo 

apurado, capaz de distingui-los. Na visão de Pahlen, a natureza nos dá a música e o 

que fazemos dela varia conforme o temperamento, a educação, o povo, a raça e a 

época.  

A natureza está cheia de sons, de música, e, há milhares de anos, antes que 

houvesse ouvidos humanos para captá-la, borbulhavam as águas, os trovões já 

ecoavam e as folha sussurravam ao vento. Mesmo ao se observar inscrições 

extraídas em cavernas, notamos a influência da música sobre a mente humana. 

Mas, em todos os casos a música parece ter sempre uma função. É feita com certa 

intenção. 

Os homens primitivos, por possuírem poucas palavras, utilizavam os 
sons para exprimirem seus sentimentos, criando então a música com 
a finalidade de exteriorizar o júbilo, a tristeza, o amor, os instintos, a 
crença nos poderes supremos e a vontade de dançar. Para ele 
(homem primitivo) a música torna-se parte da vida, desde o acalanto 
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até a elegia fúnebre, desde a dança ritual até a cura dos doentes 
pela melodia e pelo ritmo. (PAHLEN, 1968:13) 

 Se na capoeira a música serve para levar a uma forma de êxtase, na capoeira 

gospel, isso é mais do que evidente, possivelmente por sua ligação com o veio 

religioso dos pentecostais, em que as promessas de cura, etc., são exploradas 

incessantemente. O seguinte depoimento de um mestre de capoeira gospel revela 

essa intencionalidade da música: 

 (...) A pessoa chega um pouco triste porque ta passando alguma 
dificuldade em casa, pensa que ninguém ama ela, pensa que é a 
pior pessoa do mundo. Então trabalhamos na auto estima, 
mostrar que existi um Deus criador que a pessoa não é uma 
obra do acaso que ela ta ali e é muito amada por esse ser 
superior, que deseja realmente ter comunicação com ela, ela a 
música leva a pessoa a estar bem consigo mesmo e com seu 
criador.  (23) 

 Os ritmos são importantes tanto no culto pentecostal quanto na capoeira. A 

palavra ritmo deriva do grego “rhein”, que significa fluir. Para Heráclito, “Tudo flui, 

tudo corre, tudo se encontra em eterna transformação, assim como nosso corpo 

físico”. (Apud; PAHLEN, 1968). Nosso corpo possui ritmo natural, caracterizado 

pelas contrações e descontrações das funções fisiológicas. A ausência da 

naturalidade da vida nos leva a não realizar um treinamento natural de nossos 

movimentos. Em conseqüência disso, nossos movimentos, tornam-se duros 

produzindo tensão corporal e espiritual, que acaba por impedir as funções naturais.  

É necessário a todo ser vivo, exercitar-se, despertando o ritmo e reconquistando o 

sentido natural do movimento, conduzindo o ser ao desabrochar de sua 

personalidade  total. Talvez fosse este instinto natural do homem primitivo que tenha 

nos tornados seres tão sensíveis aos sons.   

Sobre a relação entre ser humano e religião, os que vivem em contato com as 

de origem africana, por exemplo, vão mais além utilizando a música para contatarem 

seus deuses.  

__________________________________ 
 
23 – Trecho da Entrevista com o mestre Antonio Alves da Silve, da Igreja Neo-pentecostal Comunidade Restauração, é um dos 
principais idealizadores da capoeira gospel no Estado de São Paulo.  
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Os cânticos, todavia, não são apenas cantados, são também 
“dançados”, pois constituem a evocação de certos episódios da 
história dos deuses, são fragmentos de mitos, e o mito deve ser 
representado ao mesmo tempo que falado para adquirir todo o 
poder evocador. O gesto juntando-se à palavra, a força da 
imitação mimética auxiliando o encantamento da palavra, os 
orixás não tardam (...). (BASTIDE, 2001:36) 

  As questões abordadas neste parágrafo por Bastide, sobre o corpo e a função 

dos cânticos, nos dão uma dimensão da procura do homem pelo contato com o 

sagrado. 

 No final da década de 80, arqueólogos franceses, em exploração nas 

cavernas pré-históricas no sudoeste da França descobriram “cantando” como o som 

ressoava melhor nos compartimentos com mais pinturas. (JOURDAIN, 1998:48) 

Para eles a descoberta sugere que as cavernas eram locais de cerimônias religiosas 

que envolviam a música: Fatos como esses fortalecem o sentido que demos às 

remotas origens da música, assim como suas funções na vida dos seres humanos já 

na pré-história, sendo utilizada aparentemente no inicio como meios de 

comunicação dos homens e mulheres com os seres divinos atenuando possíveis 

tensões tribais e emocionais. Para a psicologia, “emoção” é um caso especial de 

motivação, sendo a música um facilitador em tal forma de comunicação.  Para 

Jourdain (1998), nosso cérebro necessita de estímulos diferentes, não lineares; 

neste caso os ritmos africanos como os advindos da capoeira se encaixam neste 

sistema. Jourdain, analisando a música extremamente regular, afirma que nossos 

cérebros a rejeitam. 

“Um bom exemplo é fornecido pela música de computador, no qual o tempo e 

a altura são perfeitamente constantes” (JOURDAIN, 1998). Uma explicação para 

rejeitarmos o tempo rigoroso e até mesmo a perfeita afinação dos instrumentos é 

que os nossos sistemas nervosos prestam mais atenção às coisas que mudam. 

Noutras palavras nosso cérebro cessa de reagir com coisas que permanecem 

estáveis. (JOURDAIN, 1998)  

 O ser humano parece buscar na música o refúgio para as angustias da vida 

moderna tentando sair ou permanecer num transe permanente, alheio as agruras de 

seu tempo, para Oscar Wilde, por exemplo, a música lhe afasta da realidade: 
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Após tocar Chopin, sinto-me como se tivesse chorado por 
pecados que nunca cometi e pranteado tragédias que jamais 
vivi. A música me parece produzir sempre esse efeito. Ela cria 
para nós um passado que ignoramos e nos enche com uma 
sensação de dores antes escondidas das nossas lágrimas. 
Posso imaginar um homem que tivesse levado uma vida 
perfeitamente banal ouvindo casualmente alguma estranha peça 
musical e descobrindo, de repente, que sua alma, sem que ele 
tivesse consciência, passará por terríveis experiências e 
conhecera alegrias assustadoras, loucos amores românticos, ou 
grandes renúncias. (apud. JOURDAIN, 1998:395)  

Seguindo este raciocínio a música pode idealizar e potencializar tanto as 

emoções positivas quanto as negativas, ordenando e aperfeiçoando 

momentaneamente nossas vidas, revelando-nos um significado em que o que 

sentimos não está literalmente na música, mas em nossas próprias reações ao 

mundo, reações que carregamos conosco. Jourdain, afirma que “a música afeta 

mais as pessoas que já tem uma existência profundamente emocional”. Portanto 

sendo a força de nossas próprias vidas que impulsiona a previsão musical, a 

recompensa das resoluções musicais é para nossas próprias alegrias e dores. A 

música pode nos levar ao êxtase chegando ao controle momentâneo do espasmo 

muscular.  

O êxtase quando acontece com nosso ‘eu’ é uma rápida 
transformação do conhecedor, e não meramente uma 
transformação. A música parece ser a mais imediata de todas as 
artes e, assim, a mais extasiante, a música nos possui. Segundo 
o trompetista Henry ‘Red’ Allen, ‘É como alguém fazendo seus 
lábios falarem, fazendo-os dizer coisas que ele pensa’. Tal 
possessão fica óbvia quando uma peça parece tomar conta dos 
nossos corpos e nos leva ao movimento (JOURDAIN, 1998:396). 

 Nessa perspectiva, pode-se dizer que a música envolve o praticante de 

capoeira e quando perguntado ao término de um jogo de capoeira como ele fez 

determinado movimento, ele não se lembra do ocorrido, respondendo que fez sem 

pensar, por puro instinto. Neste sentido, Vicente Ferreira Pastinha (mestre Pastinha) 

no documentário “Minha história” dizia “você pra jogar imagina, eu jogo sem 

imaginar” mostrando-se perfeitamente integrado com o ritmo. 

 O estado de transe citado anteriormente é um estado passageiro, não se trata 

de uma possessão absoluta, basta alguém gritar em sinal de advertência, como 
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exemplo “fogo!” e nossa atenção será desviada. Apesar disso, quando estamos 

envolvidos pela música, precisamos fazer um esforço para resistir à sua influência. É 

como se alguém “entrasse” não apenas em nossos corpos, mas nos envolvesse 

num todo, em nossos sentidos. (JOURDAIN, 1998) 

 A música na capoeira é uma força que liga os jogadores fazendo os 

capoeiristas dependerem inteiramente dela e por ela “são dominados”. Os sons 

provocados pelos instrumentos típicos e o canto evocam o comportamento e 

estimulam o jogo de capoeira. Com o passar do tempo o jogo toma outra dimensão, 

uma simbologia em que cada receptor neural passa a vibrar pelo ecoar do som dos 

berimbaus que parece atingir todas as freqüências da menor a maior escala musical. 

O capoeirista vibra num estado de euforia particular, desligando-se praticamente de 

tudo e concentrando-se unicamente na música e no jogo, fechando-se em seu 

mundo de astúcia, beleza e criatividade, mesclando expressão, malicia e equilíbrio. 

É neste mundo que o capoeirista estabelece uma dupla relação, onde predominam o 

prazer e alegria, e a comunicação parece ser feita através de uma linguagem em 

que o corpo é quem fala. Para Valdenor da Silva Santos (1980) (mestre de 

capoeira), “A música atua fortemente como higiene mental”. Isto pode ser explicado 

pela terapia musical, ou seja, a psicofonia. O corpo humano é um instrumento 

vibratório e a receptividade de sons se beneficia pela terapia musical de dois modos: 

1.  Ativo: por meio de função que favorece a impostação de voz, auxiliado pelos 

cinco sentidos e a exploração de sensações internas. 

2.  Passivo: se dá pelo emprego correto das vibrações, descontração através de 

um banho sonoro que leva calma e tranqüilidade. Na capoeira encontramos a 

psicofonia de forma variada, pois a capoeira é praticada ao som de músicas 

“primitivas” e atuais, porem próprias da capoeira. Pelo que observamos não 

se pode explicar o poder do som apenas pela estrutura da música, porque há 

uma porção de sons não musicais que nos marcam profundamente.  

Ao chegar a nossos ouvidos, a música chega ao nosso sistema 
nervoso e faz o cérebro gerar múltiplas antecipações, através 
das quais entendemos como melodias, harmonias, ritmo e forma. 
Quando a música provoca tais reações, ela arrebata os níveis 
mais profundos de nossas intenções, sendo o bastante para nos 
dominar. (JOURDAIN, 1998) 
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O som, a música tem para cada um de nós uma função inerente a nossa 

existência. As funções alcançadas pela música pode ser algo imensurável para nós, 

podendo ter funções corriqueiras e utilitárias, empregadas às necessidades do 

cotidiano de cada individuo. Segundo Érico Guanais (24), o jogo da capoeira motivado 

por toda sua dinâmica estrutural, trouxe benefícios significantes em seus pacientes 

portadores de distúrbios neurológicos, de locomoção e epiléticos com 

comportamento psíquico comprometido. Para ele houve diminuição da agressividade 

e das agitações psicomotoras presentes. 

Frequentemente, essas crianças, por falta de uma atividade específica que as 

envolvessem, mostravam-se agitadas e arredias e a partir desse trabalho houve 

uma melhora significativa nas suas relações sociais. Nesta questão os ritmos 

corporais e a sonoridade que cercam o universo da capoeira, formam uma unidade 

capaz de suprir momentaneamente a deficiência de algum neurônio, fazendo uma 

corrente que liga todos os sistemas de controle do corpo humano, mas imperceptível 

aos nossos olhos e só sentido por quem se submete ao ritmo e sonoridade da 

música.   

Quando somos envolvidos pela música, temos entendimentos que superam os da 

nossa existência comum, fixando-se além da lembrança; quando a música cessa, 

voltamos para nossas cadeiras de “rodas” mentais. É neste estado de transição que 

se encontram os praticantes de capoeira, ao início de cada ritual, isto é, o começo 

do jogo com os cânticos de abertura, em que o tocador de berimbau dá início ao 

toque solene entoando uma ladainha (25). Com o passar do tempo o tocador acelera 

o toque com a intenção de elevar o estado de espírito dos ouvintes ou seu próprio 

estado emocional de momento. Tal estado também pode ser alterado pela força      e 

entonação da oralidade que cercaram e ainda cercam as tradições africanas no solo 

brasileiro.  

Na capoeira gospel, o início da roda é marcado por uma oração (26), sem o 

toque do berimbau, percebe-se também neste caso uma alteração  nos  ânimos  dos 
_____________________________ 

24 – Diretor da (APE) Associação de Pais de Feira de Santana, Bahia, trabalha com pessoas portadoras de alguns “distúrbios”. 
Psiquiatra acompanhou o desenvolvimento de trabalho com a capoeira na respectiva unidade, esse artigo foi publicado no livro 
“Fenômenos Esportivos e o Terceiro Milênio”, Lorenzetto, 215.  
25 – Cântico de abertura da roda de capoeira secular.  
26 – Oração que antecede ao jogo nas rodas de capoeira gospel. Em seguida introduz-se o toque de berimbau juntamente 
com o cântico. Na capoeira tradicional chama-se ladainha ou cântico de entrada sendo cantada no inicio do jogo sob o som do 
berimbau. 
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praticantes no decorrer das falas, que se acentuam com a introdução dos cânticos 

de louvores, logo a seguir. Temos assim duas formas diferentes de iniciar o jogo de 

capoeira, e, aparentemente ambas são eficientes para seus adeptos. Mas, em 

ambos os casos há uma linguagem que conduz o comportamento. Na 

sociolingüística: 

 (...) isso se explica pelo fato de cada falante atuar de acordo 
com certos comportamentos lingüísticos constantes na 
comunidade em que vive sendo eleito para comunicar e 
transmitir as informações necessárias nos vários momentos de 
sua vida em comum. Esses hábitos lingüísticos coletivos, em 
constante renovação, ganham gradativamente convenções 
tácitas, de leis, admitidas pela maioria, e conservada através das 
gerações, com características próprias, constituindo os usos ou 
normas lingüísticas de uma sociedade. (PRETI, 1977:24) 

Segundo Ferretti (2002), as necessidades e hábitos de certos povos em 

transmitir seus costumes, como cânticos e danças; quando em convívio com 

sociedades distintas, entre negros e brancos, por exemplo, pode gerar conflitos 

sociais momentâneos.  

(...) qualquer manifestação da cultura dos negros passava a ser 
vista como indecente, imoral, perturbadora do sossego público 
(...). É costume Velho o de reunirem-se umas pretas e negrinhas 
à Rua da Alegria, canto da tapada, onde celebra as mais 
indecentes usanças dos ritos de corrupção, a que elas se 
entregam sem consideração de ordem alguma pelas pessoas do 
lugar. (FERRETTI, 2002) 

Neste sentido, podemos notar que a expressão cultural de certos povos representa 

uma forma de transgressão da ordem pública. Nesta ocorrência, a necessidade de 

comunicação torna-se uma resistência cultural e mesmo não agradando muita 

gente, o negro no Brasil continuou usando suas formas de expressões “tribais”. 

Podemos observar tal sinal de resistência ao ouvirmos o maracatu ou o xangô, onde 

temos a impressão de que a música negra não se modificou muito através dos 

tempos. 

 O batuque que ouvimos nos "terreiros", o coco que nos acorda 
em noites altas de sábado nas velhas cidades históricas, os 
"toques" dos maracatus no carnaval, não diferem muito, penso 
eu, das danças dos negros que chegaram ao Brasil nos 
primeiros tempos da colonização, sendo herança direta da 
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senzala, bem protegida pela melanina mal diluída. Alterações 
que se notam, muito ligeiras, são devidas, ao suposto 
sincretismo religioso, mestiçagem ostensiva entre a sólida 
crença do africano e a fé sólida do português, constituídas por 
batuques e todo sistema de oralidade, mantendo seus costumes 
e tradições “locais”, agora na selva urbana. (FERRETTI, 2002) 

Talvez possamos entender com mais clareza este contexto, analisando o que 

Geertz (1989), chama de símbolos sagrados. A dança e a sonoridade dos ritos afros 

no Brasil passam a ser considerados como sistemas que funcionam “Para o tom, o 

caráter e a qualidade da sua vida, seu estilo e disposições morais e estéticos – e 

sua visão de mundo – o quadro que fazem do que são as coisas na sua simples 

atualidade, suas idéias mais abrangentes sobre ordem” (GEERTZ, 1989). 

Para Geertz (1989), na crença juntamente com a prática religiosa, o ethos de 

um grupo torna-se intelectualmente razoável, aceitável porque demonstra 

representar um tipo de vida idealmente adaptado ao estado de coisas atual que a 

visão de mundo descreve. Neste mesmo sentido, os instrumentos musicais 

utilizados pelos negros no Brasil, como berimbaus e todos os tipos de tambores, 

passam a ser simbolicamente o viés de comunicação, pelos quais os negros e as 

negras, exteriorizam seus sentimentos, juntamente com seus cânticos, transitando 

por um emaranhado sistema de teias culturalmente falando. É nesta teia simbólica 

que estruturamos o modo como os mestres de capoeira estabelecem perfeita 

simetria com o senso comum, termo que, tomamos emprestados de Geertz (1998) 

sobre o saber do cotidiano de cada povo. Neste sentido o praticante de capoeira se 

refugia no desconhecido ou no que são definidos como a arte e magia, termos 

usados pela maioria dos mestres e praticantes de capoeira na definição dos 

elementos da modalidade em questão. Essa magia se dá no enlace da roda, onde, o 

capoeirista procura respostas para o que poucos compreendem. 

O capoeirista na maioria das vezes torna-se um ser enigmático, rodeado por 

crenças exteriorizadas por seus gestos corporais, sendo as mãos o principal 

segmento corporal utilizado para externar tais emoções: Nesse sentido o mestre é 

um ser emotivo, e totalmente motivado pelos elementos que compõem a roda dos 

mestres. Na composição da roda, para o jogo da capoeira, temos os instrumentos 

peculiares ao universo do capoeirista (o ato do jogo de mestres). Neste jogo 

simbólico, o mestre de capoeira reverência o berimbau, que é o instrumento 
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sagrado, mesmo sendo de uso comum nas academias. Para outros mestres, há 

berimbaus específicos para cada ocasião, como festas, aulas, entre outras ocasiões. 

No embate dos mestres, o tocador de berimbau e o cantador são os elos que 

os ligam ao mundo místico da cultura afro-brasileira. Tal mestre passa a reger todo 

comportamento dos praticantes durante o jogo. Os mestres mais experientes 

acreditam que se o cantador não tiver bom conhecimento dos fundamentos haverá 

conflitos ou algo estranho poderá interferir no comportamento dos jogadores, que se 

tornam nocivos ao próprio cantador e, ou, aos praticantes que se encontram no 

“centro” da roda. Para Pedro Borges Ferreira, mestre Jaca (27), a energia contida na 

roda de capoeira, pode se dispersar, dependendo da intenção do tocador ou por 

desconhecimento dos componentes da roda. O mestre tocador deve ter o 

conhecimento necessário, para canalizar a energia do som do berimbau, e a 

oralidade do cantador, imposta na intenção de cada cântico deve ser bem 

canalizada em benefício de todos. Para o mestre experiente, ao iniciar uma roda, 

deve-se fazer um cântico de entrada, e ao final o cântico de encerramento ou 

despedida (28). Em todas as rodas esses cânticos fazem reverência aos Orixás e aos 

santos católicos.  

Para REIS (2000) ao entrar na roda o capoeirista faz-se uma alusão ao mundo, pois 

as cantigas falam de sair mundo à fora. Para participar do jogo o capoeirista faz uma 

compra simbólica, tornando esse mundo sagrado e profano ao mesmo tempo. Para 

efetuar essa compra e sair do espaço circular sagrado, o capoeirista benze-se.Este 

ato revela-se como sinal sagrado, benze-se.Este, ato revela-se como sinal sagrado 

reforçando a importância do cantador e do tocador de berimbau, que inclina o 

berimbau para o centro da roda permitindo que os praticantes entrem e saiam da 

roda.  

Ainda em relação ao regresso ao mundo dos “Homens e Mulheres”, Reis, 

relata que os praticantes cantam uma música de “boa viagem” de regresso do 

mundo cantado na roda (REIS, 2000:165).  Em  observação  ao  comportamento dos  

_________________ 

27 – Entrevista feita em São Bernardo do Campo em Novembro de 2006. 
28 – Termo utilizado para finalizar o ( jogo ) ritual da roda de capoeira angola e regional. No formato gospel os mestres 
encerram a roda (jogo) e concluem com uma oração, sem o uso de instrumentos musicais. 
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componentes na constituição da roda de capoeira, é visível que a prática da 

capoeira é fortemente constituída de elementos religiosos, envoltos num mundo 

sincretizado, pelo próprio capoeirista. 

2.2. Instrumentos e Sons da Roda 

No jogo de capoeira é indispensável como já dissemos á presença da música, 

que torna o ambiente repleto de sons próprios, a roda é preenchida por certos ruídos 

característicos desta modalidade, sendo possível perceber a influência da música na 

mudança de comportamento dos praticantes, que são envolvidos por ela. Durante o 

jogo o ambiente lembra uma festa com a fusão de ritmos e cantos, onde a 

sensibilidade se manifesta livremente. Na capoeira a musicalidade é fundamental. 

Raiz e corpo que estruturam a arte, a melodia flui de toda parte. Com a junção dos 

instrumentos típicos da modalidade e pelo bater das mãos ecoa a palma e tudo se 

funde em som e movimento. Analisaremos a seguir a importância destes 

componentes da roda de capoeira tradicional e da capoeira gospel com destaque 

para o berimbau principal elemento deste universo. 

 

2.2.1. Mística e Função do Atabaque no Jogo da Capoeira 

Instrumento de origem árabe (REGO, 1968:84), 

introduzido no Brasil pelos portugueses possivelmente 

para serem usados em cerimônias religiosas. Num 

acompanhamento perfeito, o som deste instrumento 

jamais se sobressai ao percutir do berimbau.  

Para muitos capoeiristas o atabaque traz 

evocações que transportam ao mundo da magia. O ritmo 

misterioso descobre a visão da mente transformando-se 

num cenário de realismo que, para uns, beira ao 

fantástico. A força dos sons invade o jogador, arrastando 

o pensamento, que se perde num turbilhão de emoções e  
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pode levar à trilha do sobrenatural. Para o mestre de capoeira Kilombo (29), o local 

deste instrumento na roda depende da crença do capoeirista, ou seja, ele pode ficar 

à direita ou à esquerda do tocador de berimbau. Para Kilombo, no preparo para o 

jogo da capoeira há certo diálogo entre o berimbau e o atabaque pelas as energias 

contidas na roda. Se o atabaque estiver à direita do tocador de berimbau, o jogo 

tende a ficar violento, mas se for do lado oposto, a paz fluirá normalmente entre os 

jogadores. 

 

2.2.2. Agogô - Representação Simbólica dos Orixás na Capoeiragem 

Agogô, “termo que pertence á língua 

nagô que quer dizer sino, é um instrumento 

de percussão de ferro que foi trazido para o 

Brasil pelos africanos” (REGO,1968:87). 

Para os capoeiristas mais ligados ao 

religioso este instrumento metálico não deve 

faltar numa roda, pois ele representa Ogum, 

orixá do ferro e da guerra, o lutador, que é 

imitado por muitos capoeiristas.  

Os tons do agogô se destacam num claro contraponto entre a marcação 

discreta e a dissonância que fere os sentidos, despertando-os. Essa é sua função, à 

medida que esses sons se fazem ouvir, se perde a noção do tempo e espaço, na 

excitação que atordoa.  

Para determinados jogadores tudo se torna encanto, enquanto que outros não 

suportam seu percutir. Este instrumento é pouco utilizado nas rodas de capoeira 

gospel.   Para   Hermes   Soares,   mesmo  nas  rodas  da  capoeira   tradicional   ele 

 

______________ 

29 – Mestre de capoeira remanescente da velha guarda, sinônimo dado aos mestres da capoeira (antiga) de capoeira angola e 
militante das causas ligado às tradições desta arte. Não divulga seu nome, se apresentando no meio da capoeira pelo 
codinome já descrito. Presidente do grupo de capoeira e cultura brasileira com sede na Rua Alves Cardoso, 45 - Vila Maria São 
Paulo-SP. 
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serve somente como arranjo musical (30). 

 

2.2.3. O Pandeiro 

O pandeiro é um instrumento de percussão constituído de um aro, com guizos 

ou sem eles, sobre ele pode se esticar uma pele de couro ou de plástico. Aqueles 

revestidos em pele animal produzem um som 

de melhor qualidade, mas, devido às alterações 

do tempo podem apresentar problemas de 

afinação, por isso o pandeiro de revestimento 

plástico é o mais comercializado. Quanto ao 

tamanho, os de 10 e 12 polegadas são os mais 

comuns.  

Para ser tocado é necessário segurar o 

pandeiro por uma das mãos, enquanto a ponta dos dedos, o polegar e a base da 

outra mão são usados para tocar a pele do lado de cima. Os tons abertos e 

fechados podem ser obtidos através do uso do polegar ou do dedo médio da mão 

que segura o instrumento. O polegar pode abafar a pele do lado de cima, o dedo 

médio pode abafar o lado de baixo.  

Segundo Rego (1968), esse instrumento foi introduzido no Brasil pelos 

portugueses desde a primeira procissão de Corpus Cristi, realizada na Bahia, no dia 

13 de junho de 1549, e, mais tarde foi aculturado e aproveitado pelos negros em 

seus festejos. 

 

 

____________________ 

30 – É o Presidente em exercício da Federação Paulista de Capoeira (instituição que rege a capoeira no formato esportivo 
no Estado de São Paulo). Ministra aulas deste esporte na Cidade de São Caetano do Sul São Paulo. Recentemente a 
federação criou um departamento para lidar com as questões ligadas à capoeira gospel. Para ele os evangélicos podem 
representar num futuro próximo, numero expressivo de filiados. A federação que vê a capoeira como modalidade esportiva, 
não deixará de atendê-los no que diz respeito ao desporto. (trechos da entrevista com o representante desta instituição em 
Maio de 2007).  
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2.2.4. Ganzá ou Reco-Reco 

Não há registros sobre a origem deste 

instrumento no Brasil. Rego (1968) sugere que 

ele seja fruto de invenção nordestina. Na 

composição da roda, ao fundo o ganzá impõe o 

balanço do som, capaz de prender no seu 

movimento compassado o fluxo da vontade que 

arrasta o capoeirista e somente libera-o após 

“conquistar sua alma”, então ele retorna entre surpreso e extasiado ao confronto 

com a realidade. O som deste instrumento às vezes nos lembra uma serpente mítica 

sacudindo os guizos, despertando os sentidos livres e primitivos capturados de cada 

ser vivo. Este instrumento é pouco usado nas rodas atuais. Observa-se mais sua 

presença na capoeira Angola. 

 

 2.2.5. Dobrão - O Contratempo da Melodia 

  Denominação popular das antigas moedas de 40 réis já usada no Brasil, 

(REGO, 1968) empregado com a finalidade de pressionar o arame, quando se 

pretende obter uma nota aguda, já que o berimbau emite dois tons básicos (grave e 

agudo) e outros efeitos. É por seu intermédio 

que o tocador estica ainda mais a corda do 

instrumento, provocando em conseqüência a 

modificação do tom grave para o agudo ou um 

chiado característico. Muitos capoeiras 

preferem o uso de pedras lisas e resistente no 

lugar das moedas de cobre, por considerarem o som obtido mais agradável, além da 

escolha das pedras, possibilita o emprego daquela de formato mais conveniente 

para o manuseio do tocador.  
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2.2.6. Guidavis - Baqueta Indispensável ao Berimbau 

 Feita artesanalmente com lasca de bambu ou de madeira do próprio 

berimbau, aroeira ou qualquer madeira 

resistente, medindo aproximadamente 30 

cm, serve para extrair o som ao percutir no 

arame em ressonância com a cabaça 

presa por um pedaço de barbante a uma 

madeira. A maioria dos capoeiristas a 

considera importante por percutir o arame 

do berimbau para a extração do som. Ela é 

fundamental para os cultos nos terreiros de candomblé, onde recebem outra 

denominação, 

(...) são chamadas de “guidavis”, isto é, as baquetas com as 
quais os tambores são batidos “e que, antes de serem utilizadas 
dormem “junto dos deuses”, no santuário, para se impregnarem 
de força sagrada; ou, mais exatamente, sem dúvida, para 
entrarem em correspondência com os orixás”. (BASTIDE, 
2001:35)  

  Algo muito próximo a isso ocorre na capoeira gospel, que possui claras 

intenções de adorar a um Ser Supremo, e para que o êxito seja alcançado seus 

professores, diáconos e pastores usam de certos rituais para consagração dos 

instrumentos para adoração a Jesus. 

Todos nossos instrumentos nós oramos, nós cremos que Deus, 
ele nos abençoa sempre e nós precisamos está orando por 
aquilo que Deus esteja, é abençoado, em contato com Deus, e 
quando nós vamos louvar a Deus, nós consagramos nossos 
instrumentos a Deus... Então, nós oramos, nós ungimos cada 
instrumento..., pra que nós possamos, através disso, só 
confirmar que aquele instrumento vai ser utilizado pra honra e 
glória de Deus em nome de Jesus Cristo. (31) 

 

 

________________ 
 
31 – Diácono da Igreja Apostólica Renascer em Cristo, uma das lideranças do movimento de capoeira gospel em São Paulo 
coordenando o ministério de capoeira ABA PAI no ABC com sede na Cidade de São Caetano do Sul - SP. Com 
aproximadamente 100 Igrejas desenvolvendo trabalhos com a capoeira gospel. 
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2.2.7. Caxixi, O Chamado das Contas de Lágrimas 

 

Na execução do berimbau, outro instrumento faz-se acessório indispensável: 

o caxixi. Este pequeno instrumento é usado como chocalho, tem o formato de um 

pequeno cesto fechado, com uma alça. Ele é feito com tiras de junco trançadas, 

contendo em seu interior contas de lágrimas, pequenas conchas marinhas ou 

búzios. O seu fundo é um pedaço de cabaça. Além de ser usado como complemento 

do berimbau. Rego (1968) sugere seu uso nos candomblés da Bahia como 

acessório nos cultos aos orixás. Na capoeira gospel seu uso destina-se somente 

para acompanhar o som melódico do berimbau.  

 

2.2.8. O Berimbau na Preparação do Jogo 

Por ser o berimbau o principal instrumento na formação de uma roda de 

capoeira, seja ela tradicional ou gospel, e devido a sua importância, devemos 

discutir amplamente suas funções neste cenário.  

Quando o berimbau toca angola está prestes a acontecer o jogo de maior 

importância, que define o espírito da Capoeira. A voz do mestre se levanta, com um 

acento de tristeza e lamento, entoando um canto de forte sabor nostálgico. É para tal  
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cântico que se dá o nome de “ladainha” na capoeira. O berimbau gunga (32) 

acompanha gravemente as modulações da voz, repicando de forma compassada e 

realçando cada verso da cantiga.  

Enquanto o gunga se ajusta à voz que puxa 

a cantoria, formando um dueto, os berimbaus, viola 

juntamente com o médio acrescentam ao conjunto 

timbres distintos, despontando em improvisos, que 

se sucedem numa riqueza de variações 

impressionantes.  

 Envoltos nesta simbologia o mestre de 

capoeira passa a reverenciar o berimbau e seus 

toques com múltiplas funções. É pelo toque 

específico que o capoeirista mantém seu comportamento na roda durante o jogo de 

capoeira. A origem do berimbau pode estar na pré-história quando o arco musical se 

constitui numa das formas de instrumento encontradas pelo homem, na busca da 

expressão sonora que lhe permitisse exteriorizar sua “alma”, e o acompanhou no 

decorrer da sua evolução, presente em diversas culturas até os dias atuais. 

Dentre a diversidade de teorias a respeito do berimbau predomina uma que 

fixa o período por volta de 15.000 a.C. como época em que possivelmente ocorreria 

o seu uso pelo homem primitivo. Pinturas localizadas em uma caverna (Les Trois 

Fréres) (REGO, 1968) na região sudeste da França e datadas em época aproximada 

nesse período da pré-história retratam um homem que se veste com peles de bisão 

trazendo seguro um objeto que se parece com um arco, mantido próximo ao rosto. 

Abbé Breuil identificou o desenho como de um homem tocando um arco musical 

(REGO, 1968).  

De todo modo, relatos mais recentes, particularmente do século XIX, trazem 

outras evidências do arco musical na África Central e do Sul, Patagônia, Novo 

México e Brasil 

_______________________ 
 
32 – Termo utilizado para classific ar o berimbau médio que “comanda” o ritmo no jogo de capoeira, ou seja, faz a marcação de 
base para os outros dois berimbaus o maior que é chamado de berra-boi . Existindo também o menor, denominado de viola ou 
violinha. 
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Existem formas diversas de classificação do arco musical. Tanto pode ser 

incluído na categoria de cítaras, quanto algumas formas se encaixam com maior 

facilidade na classe das harpas. Mais uma vez, qualquer que seja a opinião seguida, 

o arco musical se fez presente nas antigas culturas egípcia, assíria, caldéia, fenícia, 

persa, hindu. Na África, muitas espécies de arcos musicais podem ser encontradas 

entre tribos de Uganda, pigmeus do Congo, em Angola e noutras regiões. 

O mais antigo desenho desse instrumento é dos exploradores 
Capelo e Ivens, que fizeram o desenho de um arco musical em 
tudo semelhante ao berimbau em 'De Benguela às terras de 
Iaca', Lisboa, 1881. O texto, porém, não traz nenhum comentário 
a respeito do instrumento. Uma antiga narrativa foi feita por 
Ladislau Batalha, no livro Angola, editado no ano de 1889, em 
Lisboa: “O humbo é um tipo de instrumento de corda”. Consta 
geralmente de metade de uma cabaça, oca e bem seca. Furam-
na no centro, em dois pontos próximos. À parte, fazem um arco 
como de flecha, com a competente corda. Amarram à 
extremidade do arco, com uma cordinha do mato, à cabaça, por 
via dos dois orifícios; então, encostando o instrumento à pele do 
peito que serve neste caso de caixa sonora, fazem vibrar a corda 
do arco, por meio de uma palhinha. (REGO,1968:77). 

 No Brasil, um dos primeiros a fazer o registro da presença do berimbau foi 

Henry Koster, que descreveu o instrumento da seguinte forma:  

(...) um grande arco com uma corda tendo uma meia quenga de 
coco no meio, ou uma pequena cabaça amarrada. Colocam-na 
contra o abdome e tocam a corda com o dedo ou com um 
pedacinho de pau. (REGO,1968) 

Jean Baptiste Debret nos deixou o desenho de um tocador de berimbau e 

uma descrição do instrumento, ao qual denomina urucungo: "E finalmente, o 

urucungo, aqui representado”. Este instrumento se compõe da metade de uma 

cabaça aderente a um arco formado por uma varinha curva com um fio de latão, 

sobre o qual se bate ligeiramente. (REGO, 1968) 

  Na cultura brasileira o berimbau é relacionado diretamente ao rito da 

capoeira, seguindo todo um sistema simbólico que envolve as tradições africanas 

nesse país. Corre entre os capoeiristas mais velhos uma lenda em que certa vez, 

uma menina em passeio pela floresta foi assassinada com forte pancada na cabeça  
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ao abaixar-se para beber água numa cacimba (33) ao morrer, transformou-se 

imediatamente num arco musical. O tronco se converteu no arco de madeira e os 

membros na corda, a cabeça na caixa de ressonância e o espírito da jovem na 

música que arrebata. Na África do Sul, o berimbau é constituído e tocado apenas 

por mulheres, em cerimônias religiosas, enquanto que em Cuba presta-se a um ato 

sagrado, o de invocar os mortos. (REGO, 1968:74) 

 A relação do instrumento com os ritos da cultura africana reforça a 

importância do berimbau na cultura do capoeirista, sendo este um instrumento de 

percussão, pode ter servido para o capoeirista com o propósito de suprir a ausência 

dos tambores em certas ocasiões. Para vários mestres de capoeira o berimbau 

representa simbolicamente os tambores de algumas religiões africanas no Brasil. 

Para Bastide, os tambores servem para chamar os deuses. 

Não é, todavia, Exu o único intermediário entre os homens e os 
deuses. Os tambores do candomblé também o são: o rum, que é 
o maior; o rumpi, de tamanho médio, e o lê, que é o menor. 
(BASTIDE, 2001:34) 

Ao que tudo indica, muitos mestres entendem que o berimbau possui a 

mesma função na capoeira. Sendo considerada como uma expressão dos batuques, 

na capoeira também se cultua seus antepassados com toques específicos, toques 

de aviso ou de cavalaria. Os velhos capoeiristas contam que este toque era usado 

quando a polícia se aproximava pra reprimir as maltas de capoeira no Rio de 

Janeiro. 

Corre na Bahia entre os mais velhos dentro da capoeira, que o toque de aviso era 

feito pelos negros fugidos, para anunciar que a chegada do feitor (capataz), 

momento então propicio para a fuga. Para o Mestre Itabuna, no final do Séc.XIX, 

quando a capoeira era proibida nas ruas baianas, o toque de cavalaria servia para 

avisar aos capoeiristas que a policia estava próxima, nas rodas atuais é usado pelo 

mestre para alertar a presença de estranhos na roda.  

O toque de chamado também é muito usado, determina o início do jogo com 

introduções do toque de angola dobrada e variações, usado com maior freqüência 

pelos  mestres  mais antigos,  para  reunir os alunos em volta da roda para dar início 
 
________________ 
 
33 - Poço raso cavado até um lençol de água. 
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ao jogo, nesse momento somente os berimbaus são tocados.  

Outro toque utilizado na maioria das rodas é o de despedida, finalizando o 

jogo com cantigas de agradecimentos a Deus, a Nossa Senhora, aos Santos, aos 

Orixás e aos amigos.  

 

Um toque pouco utilizado nas rodas é o de Iúna. No estilo angola e no 

regional, os praticantes de capoeira o entendem como sendo um toque para o jogo 

dos mestres, nele os alunos não jogam. Numa versão mais lenta, ele destina-se ao 

cortejo fúnebre. Vemos então que o berimbau além de celebrar a alegria, o amor, as 

conquista e paixões, pode também ser utilizado em funerais.  

 

A morte está totalmente ligada aos costumes e hábitos dos capoeiristas, 

cantada em prosa e verso, ás vezes sem que o cantador perceba sua intenção, 

cantada por meio da ladainha de conotação fúnebre no início do jogo, momento em 

que deveria ser executado um cântico de abertura e ou proteção. Não temos registro 

do seu uso em cortejos feitos pelos capoeiristas evangélicos. 

Capoeira ta de luto / berimbau entristeceu /Atabaque ficou mudo 
/ o capoeira morreu /Meia lua hoje és / lua inteira a clarear /A 
alma do capoeira / que lá no céu vai chegar /Pegou berimbau 
sagrado /  da terra como troféu /Pra já no toque de entrada 
quando chegar no céu...  (34) 

Na capoeira gospel, os toques são vistos apenas como um som que 

determina a execução das musicas e cânticos em louvor a Deus, a Jesus Cristo e ao 

Espírito Santo. Para alguns adeptos, qualquer instrumento deve ser usado 

exclusivamente para adoração a Deus, pois tudo é fruto de inspiração divina.  

 

Mesmo sendo usados nas rodas de capoeira, terreiros de candomblé e umbanda, o 

uso dos instrumentos pertinentes às rodas de capoeira também são usados para 

compor bandas e orquestras. Nesse leque de possibilidades, quanto ao uso desses 

instrumentos, os evangélicos da capoeira não consideram tais meios de expressão 

sonora  com  uma  afronta  á  vontade de Deus ou a sua fé religiosa. O praticante da  

 
__________________ 
34 – Música de domínio público. 
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capoeira gospel entende que fazendo parte do mundo, assim como o piano; o 

berimbau, o atabaque e os demais instrumentos devem ter a mesma finalidade - a 

de servir aos propósitos de Deus. Neste contexto os profissionais da capoeira 

gospel, redirecionam a função dos instrumentos usados pelas tradições africanas 

agora nos templos evangélicos.  

(...) Esses dias converti uma mulher que comprou um atabaque 
pra feitiçaria. Aleluia! Os irmãos da congregação estão lá... Eles 
nem sabem tocar o ijexá, é nosso toque, toque da capoeira e foi 
criado para adorar a Satanás. (35) 

 

Portanto, fica claro neste depoimento que para os pastores envolvidos com a 

capoeira evangélica, os objetos passam a fazer sentido quando são destinados 

como meio para adoração a Deus. Aquilo que foi usado para divertimento dos 

mortais fora das Igrejas são peças que compõem as práticas mundanas tecidas pela 

imaginação do homem sob inspiração de Deus.  

 
 
 

2.3. Música - A Lança de Deus e as Setas do Maligno 

Outro momento especial na roda de capoeira dá-se no toque de iúna. A 

sonoridade vibrante dos berimbaus é magnética. O som vibrante do berimbau no 

toque de mestre aflora a crença e a imaginação dos capoeiristas de raiz 

(tradicionais). Dizem os antigos mestres que neste toque ressoa o canto da ave 

Inhuma ou Anhuma, e conta à lenda que ela é portadora de uma força mágica. 

Encantada, dos seus pios se desprende a magia dos deuses. Pelos sons vibrantes 

de dois berimbaus podemos imaginar o diálogo das iúnas, como se dois seres 

mitológicos, tomados de profunda paixão tornassem audível seu canto de amor ou 

ódio, que às vezes ecoa aparentando entendimento, para subitamente transfigurar-

se no embate enarmônico de tão apaixonado desencontro. 

Ao final prevalece à   compreensão entre berimbaus gunga e viola - de timbres grave 

__________ 

35 - Trecho da entrevista com o pastor Luis Roberto Cruvinel ( Pastor Cruvinel ) da Igreja Pentecostal Assembléia de Deus. 
Refere-se ao toque tradicional da capoeira “mundana” como sendo toque utilizado para adorar ao satanás. 
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e agudo, respectivamente - mas fica a nítida impressão que de repente começará 

tudo mais uma vez. Neste toque não há cânticos e quando executado para o jogo, 

só mestres devem jogar, denomina-se toque de mestres ou toque de morte. Quanto 

a esta denominação, relacionada com a morte, não se tem referência sobre sua 

origem, com tudo, pode ter surgido em períodos em que a violência física servia 

para sanar certas diferenças pessoais no universo e passado conturbado da 

capoeira. Ao que nos refere á capoeira surgiu com o propósito de libertação, para a 

“violência” ou acabar com a violência que imperava nas senzalas do Brasil colônia. 

Torna-se uma arma corporal num período em que homens “desarmados” lutavam 

contra outros armados de chicotes, facas e armas de fogo. Nos laudos da história há 

relatos de capoeiras presos por atos de violência corporal com golpes de pés e 

navalhas. No CD “Pastinha minha História”, mestre Pastinha narra trechos do 

comportamento dos capoeiristas em rodas de rua, até seu próprio comportamento.  

Eu como não era bobo, carregava uma foice, pequena, com um 
cabo curto, e como eu era bondoso muito amoroso, fazia outro 
corte a trás da foice, ela tanto cortava quando ia como quando 
vinha. (PASTINHA, 1970). 

 Com um comportamento desse alguns praticantes de capoeira faziam-se 

temer nas rodas “públicas” da velha Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e outras 

tantas capitais brasileiras. Não se sabe como o toque de morte do mestre recebeu 

tal nomenclatura, se por ser tocado nos funerais ou ter-se originado num momento 

de acerto das diferenças, motivados pelo estresse e angústia de saber que alguém 

iria ou poderia morrer nestas ocasiões. Dali seguia em cortejos, com o toque solene 

dos berimbaus.  

 Hoje o toque de mestres é utilizado quando dois mestres vão jogar, e 

raramente ocorre contato físico, ou, quando morre um capoeirista, misturando-se 

aos rituais católicos no momento do enterro, onde os mestres mais velhos tocam a 

iúna em homenagem à alma do falecido. Certa vez, observei um ritual de um mestre 

que foi morto por tiros. Segundo sua família, sua morte foi motivada por vinganças e 

desavenças anteriores. Em seu funeral, seu mestre pegou o berimbau juntamente 

com outros que ali se encontravam e começaram a tocar por longo tempo, não se 

ouvia outro som senão a melodia cortante do berimbau meio aos soluços dos 

familiares. Salvo isso, poucos capoeiristas também jogaram em sua homenagem, 
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apenas capoeiristas mais novos se dispuseram a jogar. Não se sabe o motivo pelos 

quais os mestres mais velhos não jogaram. Em observação aos rituais referentes ao 

enterro de mestre Pastinha, Pedro Borges Ferreira, o “mestre jaca”, relata que certa 

vez assistiu alguns slides apresentados por um aluno seu que acompanhou o cortejo 

fúnebre do referido mestre. Na ocasião as fotos pareciam representar certas fases 

do jogo. Este fato pode ser confirmado no livro “Cantos e ladainhas de capoeira da 

Bahia” de Carlos Pereira e Mônica Carvalho - em referência ao fato, eles descrevem 

uma ladainha: 

Toda Bahia chorou /Toda Bahia chorou /No dia em que a 
capoeira de Angola / perdeu seu protetor / mestre Pastinha foi 
embora / Oxalá que 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 / Num toque triste de mestre / E a capoeira 
foi jogada / Ao som da triste canção / Da boca do mandingueiro / 
De dentro do coração / E não houve na Bahia / Quem não 
cantasse esse refrão / Iê, vai lá menino / Mostra o que o mestre 
ensinou / Mostra que arrancaram a planta / Mas a semente 
brotou / E se for bem cultivada / Vai dar bom fruto / e bela flor / 
(ai, ai, Aidê) joga bonito, que eu quero aprender / (ai,ai Aidê ) /  

Mestre Pastinha cantei pra você / (ai,ai Aidê ) / Oh. Aidê, Aidê, 
Aidê, / Ai, ai, Aidê. / Jogue menino, que eu vim pra aprender. (36) 

 

 Esta letra é de domínio público, anterior à morte do mestre Pastinha, o que 

ocorre é que quando se canta para determinado mestre, troca-se o nome do 

homenageado, mantendo-se, a estrutura da música. Aqui fica clara, a existência de 

jogo no funeral.  

Com exceção do berimbau, todos os outros instrumentos são retirados no toque de 

iúna (mestres) em cerimônias religiosa, indo ao encontro do que Rego, escreve 

sobre solo de berimbau em Cuba e na África do Sul, quando ele cita sua relação ao 

ato de invocar os mortos. Neste sentido o berimbau torna-se o instrumento 

mensageiro, transportando  pelos ventos as almas e os desapegos dos mortos entre 

 _______ 

36 – Música de domínio público. 
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os planos celestiais. Ao que parece, ocorre certo rito de passagem, aproximando-se 

do que SANTOS (1975) descreve na “relação imaginária entre mortos e vivos”. 

Mesmo não se referindo a alma humana, entendemos que tal ato pode ser 

classificado como rito de passagem do mundo profano ao mundo “sagrado” em que 

a alma do morto deveria ser encaminhada para outros mundos e o toque de iúna 

final, em “silêncio”, seria a última oportunidade da alma do morto jogar com seus 

velhos companheiros. Outro fato importante que podemos mencionar sobre o 

berimbau, é sua constituição, já que a principal caixa de ressonância é uma cabaça 

(37), espécie utilizada nos cultos aos “Exus”, que nas religiões africanas no Brasil 

seria o mensageiro entre os Orixás, a ligação entre os Deuses, Homens e mulheres. 

 Para os praticantes da capoeira gospel, essas questões são relevantes, 

salienta que tudo na terra é criação divina, cabendo ao homem apenas fazer uso 

disso para seus devidos fins. “Tudo o que respira louve o Senhor!”, Salmo 150:5, 

utilizado pelos mestres da capoeira evangélica, para legitimar o uso dos já descritos 

instrumentos, nos templos evangélicos. Se a cabaceira que fornece a cabaça, e, a 

madeira que se esculpi a biriba, nasce do contato da água com a terra, então, o 

berimbau, assim como os outros instrumentos, faz parte deste contexto.  

Como mencionamos anteriormente, esses instrumentos são feitos de matéria 

prima extraída das matas e/ou plantações, vale salientar que os capoeiristas 

evangélicos consomem também este produto fabricado artesanalmente pelos que 

fazem parte da capoeira mundana. Os evangélicos ainda não são produtores dos 

próprios instrumentos, mas, mestre Suíno deixa claro durante sua entrevista, cedida 

em 16 de dezembro de 2006, na Igreja Renascer em Cristo, no bairro da Mooca, em 

São Paulo, que há a intenção por parte dos lideres do movimento, que o praticante 

da capoeira gospel seja o fabricante e fornecedor dos instrumentos utilizados nas 

Igrejas evangélicas. 

 

__________________________ 
 
37 –- Fruto do porongo- trepadeira cucurbitácea e cujos frutos enormes e ocos  de casca dura, se fazem cuias e vasos, quando 
o fruto está seco e sem miolo. Usa-se os frutos menores como caixa de ressonância para se fazer o instrumento musical 
denominado de berimbau. Para o capoeirista gospel a cabaça representa uma obra de Deus para seu uso. Podemos citar que 
há instrumentos sendo confeccionados a partir de materiais recicláveis, e no lugar da cabaça usa-se latas de leite em pó, 
garrafas de plástico entre outros. Outra opção é a utilização do coco como caixa de ressonância. 
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2.4. Indumentária Usada na Capoeira de Angola e Regional 

 A roupa utilizada hoje na prática da capoeira é muito particular às condições 

em que vive cada grupo e sua localidade geográfica. Em referência à capoeira 

regional usa-se calça e camiseta, predominando a cor branca.   

Trata-se de um sistema regrado pela própria característica da luta regional e 

esta por ser de caráter desportivo. Para Rego (1968), há possibilidade de 

identificação pela predominância da cor, pelo fato de alguns mestres pertencerem ao 

candomblé, como exemplo o mestre Bimba, por se tratar de um Ogan, um tocador 

de atabaque nos ritos. 

Já na capoeira Angola, há certa simpatia pelas cores preta e amarela, que 

foram determinadas por mestre Pastinha em homenagem ao time de futebol Ipiranga 

da Bahia do qual ele era torcedor. Mas, o que predomina nas rodas é o uso do 

branco. Os angoleiros diferenciam-se também por usarem roupas sociais, o 

chamado esporte fino, preservando os sapatos e chapéus. Mestre da velha guarda, 

Leopoldina usa chapéus de feltro e abas aparadas pela metade, outros preferem os 

de palha, ou, o estilo da boina italiana, muito comum na capital Paulistana. Há 

também os capoeiristas de angola (angoleiros) que defendem uma capoeira de rua, 

não seguindo quaisquer regras sociais entendendo que o capoeirista nato não se 

submete as doutrinas impostas por federações ou qualquer outra mecanismo de 

controle que não sua própria vontade e discernimento no direito de ir e vir, vivendo 

intensamente a liberdade de ser e fazer sua manifestação sociocultural quando e 

onde queira. Para tanto não necessita de indumentária específica, e a ausência dela 

determina sua segurança, já que sua identidade dificilmente será revelada.  

Ao contrário da maioria dos capoeiristas que se dizem contemporâneos e que 

vestem inúmeras cores para jogarem, os angoleiros “tradicionais” não aceitam este 

modismo. Eles despem-se da camisa usual retrocedendo ao passado não muito 

distante da condição escrava outrora vivida pelos antepassados. Como verdadeiros 

anarquistas jogam com as palavras num diálogo refinado de profunda abrangência e 

apelo social. Deixam de ser um cancioneiro que retrata a beleza da vida, para num 

contorcer de corpos, revirarem a cabeça enxergando o mundo de ponta-cabeça, 

brincando com a vida como brincam com o corpo, jogando palavras ao tempo 
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enquanto dão pernadas no vento, numa eterna comemoração pela conquista da 

tardia liberdade alcançada. Usufruindo do tempo e espaço cantando, pulando, 

jogando e rezando no espaço público antes proibido para eles, fazendo do labirinto 

de ruas e pedras o habitat tribal vivo no inconsciente dos remanescentes da 

ancestralidade africana.   

 O praticante da capoeira evangélica segue as normas impostas por suas 

respectivas igrejas, onde há uma excessiva preocupação quanto á indumentária dos 

praticantes, importante para a preservação da imagem corporal, os corpos são 

controlados ao extremo. “Aqui as mulheres não mostram sua vergonha, as calças 

não ficam caindo”, assim disse em entrevista o capoeirista e pastor Cruvinel, da 

Igreja Pentecostal Assembléia de Deus. Essas condições se estendem também aos 

praticantes do sexo masculino, que não podem tirar a camisa para jogar, 

permanecendo vestidos com camisetas, mesmo sob o sol, se em espaço aberto, 

como ruas ou praças. Comportamento esse, oposto ao dos praticantes da capoeira 

secular, que normalmente em tais condições climáticas tiram suas camisas durante 

o jogo. 

  2.5. Um Sacramento para a Iniciação da Capoeira - O Batizado 

 Na Capoeira batizado é o ato de iniciação do aluno no ciclo dos capoeiristas, 

ao ser graduado ele passa a participar de tal meio. Neste contexto o batismo tem 

semelhança com a terminologia exercida no catolicismo, onde cada participante tem 

uma madrinha, ou padrinho que são responsáveis pela entrega do cordão, 

simbolizando a passagem para novo estágio. Para que ocorra o rito, o praticante 

deve freqüentar um curso por um ano. E normalmente ao final de cada ano, o 

mestre realiza um evento para a promoção de graduação. No dia da cerimônia, o 

iniciante deve jogar com algum mestre, que é escolhido aleatoriamente pelo 

organizador. Ao ser derrubado no chão pelo convidado é fechado um ciclo e abre-se 

outro, onde o novo capoeirista será oficialmente apresentado no seio da capoeira. 

Geralmente ao ser mostrado para o público, o iniciado recebe novo nome, “Pelé, 

Gato, Onça, King, Zumbi, Pastinha, Bimba, entre outros”. Neste momento 

entendemos que o rito de passagem é concretizado, o capoeirista faz parte de uma 

nova etapa na esfera social deste esporte. Sua identidade é preservada e sob o 

percutir dos berimbaus e atabaque, um novo ser adquire forma. Momento esse, 



 64  
 

 

muito próximo do que descreve Bastide (2006) em que o comportamento de jovens 

usuários de drogas, que para serem aceitos numa determinada comunidade de 

drogados, recebem novo nome. 

 Para o “capoeira” o novo nome torna-se sinônimo de status no âmbito da 

cultura em que ele se insere. Para Tatiana Afonso (38), que pesquisou o 

comportamento de meninos e meninas de rua que praticam a capoeira, ao pertencer 

a determinado grupo, ao receber novo nome após o batizado, a criança passa a se 

sentir parte da sociedade, numa pequena comunidade, mas com a possibilidade de 

ser reconhecida nacional e mundialmente, ficando condicionada a projeção do grupo 

a que pertence. O importante nesta observação é percebermos a inclusão social 

obtida por jovens sem nenhuma perspectiva de vida por meio do brincar, do lúdico e 

da seriedade que rege o esporte em geral. Por meio da capoeira podem-se alicerçar 

as aspirações de crianças e adultos que por algum motivo foram esquecidos pelos 

pais e pelo Estado, abandonando a segregação à que outrora este jogo dramático 

pertenceu. 

 

2.6. Graduação - O Jogo Pela Ascensão na Capoeira  

A mudança de estágio na atual capoeira é entendida como troca de cordões 

ou graduação que culmina com o batizado, rito da primeira mudança. Geralmente a 

troca de estágio é efetuada após um semestre de prática, mas há alguns mestres 

que preferem fazê-lo após um ano de treinamento, tendo como parâmetro para 

avaliação o desenvolvimento pessoal de cada praticante, ficando a critério das 

observações pessoais dos respectivos mestres. Após onze estágios o aluno pode 

ser considerado mestre, isso quando ele atinge o cordão branco. 

As cores utilizadas nas graduações variam de acordo com o Estado ou grupo 

a  que  o  aluno pertence. Normalmente as agremiações ligadas a alguma instituição 

_______________________ 

 
38 – Graduada em psicologia, desenvolveu pesquisa (Monografia) não publicada com crianças que moravam nas ruas de 
Salvador Bahia. Há dez anos pratica capoeira no ABC paulista. Entrevista preliminar em 2006, em São Caetano do Sul, São 
Paulo 
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esportiva, como Federação Paulista e ligas regionais, entre elas as do ABC, fazem 

uso das cores representando a bandeira brasileira. Muitas academias não 

pertencentes a Federações utilizam as cores ligadas aos Orixás, “o grupo cativeiro 

adota uma graduação em cores ligadas às tradições da religiosidade afro-brasileira 

do Candomblé” (REIS, 2000:153). Estes modelos atuais na forma de graduação 

dentro da capoeira regional diferem completamente do primeiro sistema instituído 

por mestre Bimba em 1959. 

(...) numa mistura fascinante e antropofágica das festas de 
graduação das universidades do sistema, com paraninfo e 
orador; primitivos rituais de iniciação masculina à idade 
adulta/guerreira; e lenços de seda usadas pelos malandros 
contra a navalhada no pescoço - O formado recebia das mãos 
da madrinha uma medalha de flandres (zinco) na qual estavam 
cunhados dois punhais cruzados atravessados por um berimbau, 
a data do evento, e as letras CRB (capoeira regional baiana) ou 
LRB (luta regional baiana). Os formandos vestiam-se todos de 
branco, sapatos, calça e camisa social, sendo que 
posteriormente trocou-se o sapato pelo tênis e a camisa social 
branca pela camiseta de algodão. Era comum, também, o uso de 
um cinto de couro cru. (CAPOEIRA, 1997:70) 

 Posterior ao sistema de graduação por artefatos (CAPOEIRA, 1997), Bimba 

determina o uso simbólico de cores e lenços que homenageiam os mestres da velha 

Bahia. Para tanto a graduação era feita por meio de lenços de cores diferentes: azul 

para o aluno formado, vermelho para o especializado, e branco para o contramestre. 

Vale ressaltar que para ser formado, Bimba considerava que seis meses seriam 

suficientes. 

Deve-se salientar que na capoeira angola não há cordões como 

representação da graduação pelos feitos nas rodas de ruas, pois o capoeirista só 

adquire o respeito dos demais quando a comunidade começa a entender que tal 

capoeirista é possuidor de muita sabedoria, aí então passam a apontar-lhe como 

mestre. Na capoeira de formato gospel, momentaneamente seguem-se os preceitos 

estabelecidos por cada igreja, determinados com uma oração; “(...) para cada 

graduação a gente tem uma palavra de Deus específica de incentivo ao aluno a está 

buscando mais de Deus” (39). 

______________________ 
 
39 – Entrevista com mestre Hélio do grupo gospel ABA PAI, Dezembro de 2006. 
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2.7. O Capoeira e os Ritos da Roda  

 No jogo esportivo da capoeira o embate acontece dentro de um circulo de 

2,5m de raio, circundado por outro com 10 cm de largura. Os participantes ficam em 

volta sentados pelo lado de fora com as pernas cruzadas, colocando as mãos sobre 

os joelhos que devem estar flexionados para não invadir o lado interno do círculo. 

Tais espectadores permanecem atentos ao cântico que é conduzido pelo mestre 

mais experiente e acompanhado pelos demais ritimistas.  Ao início da ladainha, dois 

jogadores agacham-se aos pés do tocador de berimbau (ao pé do berimbau), 

ouvindo o cântico e após o mestre mencionar determinada senha ( Ex: galo cantou, 

vamos embora, iê dá volta ao mundo, (...)), benze-se e entra na roda, num mundo 

simbólico, repleto de enigmas. Para Reis (2000) é um mundo sagrado misturando-se 

com o profano. É sagrado porque para se participar é preciso benzer-se, pedir 

proteção aos céus, onde cada capoeirista fecha-se em suas crenças e com isso 

passa a acreditar que é invencível. E profano pela troca de um dos participantes, 

denominado de compra, portanto uma compra simbólica em que você tira uma 

pessoa do jogo, passando a comprar o desafio do outro. A luta dele será por diante 

sua luta e o preço poderá ser sua reputação, quando antes seria a própria vida. 

 

Para que ocorra a compra, o capoeirista aproxima-se do narrador (cantador) 

dos fatos, toca no berimbau e benze-se, fica de costas para o jogador que deverá 

deixar a roda, em seguida executa um “aú” (coloca as mãos no chão e os pés para o 

ar) ultrapassando a linha do tempo (da roda) entrando na simbologia da capoeira. Ao 

se entrar numa roda de capoeira, ultrapassa-se uma barreira imaginária marcada 

pelos círculos riscados no chão, a ruptura para tal mundo é determinada pelo mestre 

central. Ao desafiante cabe ajoelhar-se aos “pés” dos instrumentos e se o berimbau 

permitir ele então poderá romper o elo dos mundos. Para se entrar nesta esfera o 

capoeirista deve tirar os pés do chão e apoiando-se nas mãos executa giro no 

próprio eixo corporal ficando de cabeça para baixo, depois volta á posição sagital. 

Também pode efetuar a compra ajoelhando-se e colocando a cabeça no chão, 

tirando os pés do solo ao mesmo tempo, recolocando do lado interno, gira na roda 

em sentido anti-horário, andando ou correndo, formato mais usual entre velhos 

capoeiristas, completada uma volta, já pode fazer a compra simbólica, chamando 

determinado jogador. Para muitos velhos mestres é o berimbau que comanda o 
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jogo, e o instrumentista torna-se o instrumento fazendo percutir o som que se 

manifesta espontaneamente, não dependendo da vontade do tocador. 

 Quando o mestre de capoeira vai para uma roda aberta, ele faz verdadeiro 

ritual e muitos não entram na roda de pés descalços, pois acreditam que estando 

sem sapatos e havendo alguma força ou energia negativa no local, ele pode ser 

atingido por tal perturbação.  

 Em observação ao comportamento dos componentes na constituição da roda 

de capoeira, é visível que a prática da capoeira é fortemente constituída de 

elementos religiosos, envoltos num mundo sincretizado, pelo próprio capoeirista. A 

crença e misticismo são perceptíveis no jogo em si, chegando a despertar certa 

tensão entre capoeiristas que gostam de tocar berimbaus em encontros.  

Tocar berimbau numa roda de mestre é sinônimo de status, só os com muito 

conhecimento podem usufruir de tal capital simbólico, por vezes é comum à corda 

do berimbau se romper, causando verdadeiro alvoroço entre os tocadores, uns se 

benzem e outros pronunciam palavras desconhecidas na intenção de conte rem a 

descarga de energia contida pela corda do berimbau. Para o mestre Jaca, quando 

uma corda se quebra ela absorve a energia da roda, impedindo que alcance o 

tocador. Há casos em que as cordas são trocadas varias vezes, voltando a se 

romper novamente, dependendo da crença do capoeirista que organiza o evento, ele 

pede para o tocador mudar de lugar e sentar-se noutra cadeira. Na capoeira gospel 

quando a corda do berimbau quebra, ela é trocada sem que se valorize tal fato. 

 Em várias ocasiões pude observar casos em que o mestre cantou algumas 

músicas de despedidas e proteção, que geralmente são cantadas ao termino do 

jogo, coincidência ou não, a calmaria voltou ao local da roda. Salientamos que na 

capoeira secular assim como na gospel, cânticos são entoados como forma de se 

obter proteção em tais circunstâncias.  

Quando eu vou para as rodas de capoeira por ai, eu oro e vou de 
coração aberto, eu tenho até uma música gravada que diz, onde  
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eu vou eu levo a minha bandeira que é de paz meu irmão, e a 
palavra fala que é o Cristo da Paz (40). 

O comportamento descrito pelo mestre Antonio, do Ministério Restauração, 

repete os costumes dos velhos mestres de capoeira, que se observa no 

documentário “Bimba, a capoeira Iluminada”, que retrata a capoeira idealizada por 

mestre Bimba, onde, antes de se começar o jogo, o capoeirista é “purificado” por um 

defumador feito pela “mãe e/ou Pai de Santo” em terreiros da velha Bahia. Essa 

prática é vista apenas nos mestres da velha guarda, e, não seguido pelos 

praticantes da acapoeira esportiva. 

 

2.8. Função do Cântico de Abertura na Capoeira 

 Na simbologia do jogo de capoeira a roda é um espaço sagrado, 

representando e estruturando o mundo contínuo, o infinito por onde a energia 

transcendental pode percorrer livremente, e dentro dele alguns participam de uma 

simbiose sem face, mas simbolicamente ativa.  

Usufruindo deste imaginário medieval ou mesmo arcaico, o capoeirista 

entende que a roda é o espaço para suas realizações, seu mundo particular de fuga 

nos momentos de tristezas ou de extremo prazer. É um espaço que para poder 

participar deve-se pedir licença ao dono da roda, e normalmente este pedido é feito 

por meio dos cânticos, fazendo-se uma pausa no jogo, um novo cântico então será a 

chave para novos acontecimentos. 

Quando eu aqui cheguei / A todos, eu vim louvar / Vim louvar a 
Deus primeiro / Morador desse lugar / To rogando / to louvando 
/Ao pai que nos criou / Abençoe esta cidade / Com todos seus 
moradores / E na roda de capoeira / Abençoe os jogadores 
Vamos embora, iê, vamos embora camará / Pelo mundo a fora, 
iê, pelo mundo a fora camará (41) 

 

_________________________ 

 
40 – Trechos da entrevista com o mestre Antonio Alves da Silva responsável pelo ministério de capoeira gospel na Igreja 
Ministério Restauração. Considera-se um dos precursores deste movimento no ABC e Cidade de São Paulo, 21 de Março de 
2007. 
41 – Música de domínio público. 
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Este é um cântico de abertura com a intenção de pedir proteção para os 

participantes na roda. A cidade com seus moradores são representados pelo público 

presente e as pessoas sentadas em volta dela, enquanto os jogadores posicionam-

se pelo lado interno. 

O cântico de entrada é o sinal que o jogo vai começar, o mestre pede licença 

e conta um fato em forma de ladainha. Neste momento é muito forte a apelação para 

o religioso, alguns dos mestres mais velhos acreditam que o bom andamento do 

jogo (a paz) deve-se ao início “correto” na abertura da roda, cabendo ao cantador o 

papel fundamental na escolha e intenção no cântico da ladainha que pode servir 

como proteção para todos os presentes. A maioria abre o jogo narrando um fato 

histórico em alusão aos ancestrais e seus descendentes africanos no Brasil e 

quando o jogo fica fora de controle com o aumento da violência, começa-se a entoar 

cânticos de proteção. 

 Santa Maria mãe de Deus /Cheguei na Igreja me confessei.
 Santa Maria mãe de Deus / Eu me confessei, me confessei.  
Santa Maria mão de Deus / Fui na Igreja me confessei. (42). 

 

Quando é feito por um velho mestre, geralmente este cântico tem a função e 

intenção de restaurar a paz na roda de capoeira. Na capoeira gospel faz-se 

referencias a Jesus e não à Sua Mãe. 

(...) Menino quem foi teu mestre / Meu mestre foi Salomão / Há 
ele devo dinheiro / Saúde e obrigação / Segredos de são Cosme 
/ Que sabe é são. Damião, camará. (43). 

Com este cântico o mestre faz um alerta para os demais que algo estranho ocorre 

na roda, caso ele não entenda o que está acontecendo, alguém deve fazer a 

compra, pois ele precisa de ajuda. Quando não se consegue acalmar a energia 

manifestada no jogo de capoeira, que é apontada por mestres como sendo a 

responsável pela euforia excessiva de alguns, acidentes, quebra constante das 

cordas (arames) dos berimbaus, o coro fica constantemente inquieto, 

inexplicavelmente os mestre atravessam o andamento rítmico e outros não lembram 
 

 _______________________ 

 
42 - Música de domínio público.  
43 - Música de domínio publico cantada pelos praticantes da capoeira secular. 
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as letras das músicas, entre outras coisas.Para ocorrências similares certos mestres 

como o mestre Maurão (Mauro Porto da Rocha) canta para São Bento com a 

intenção de limpar o local. 

 Tira pedra do caminho meu senhor São Bento / O bicho é 
venenoso / o bicho é peçonhento, / Tira a pedra do caminho meu 
senhor São Bento / Meu senhor São Bento / meu senhor São 
Bento (44). 

Há os que preferem apelar para Santa Bárbara quando o jogo encontra-se 

bem acelerado e fora de controle. 

Santa Bárbara que relampiê / Santa Bárbara que relampear / 
Santa Bárbara que relampiê / Relampiê, vi relampear / Santa 
Bárbara que relampiê / Relampiê / venha me salvar / Santa 
Bárbara que relampiê (45). 

Esta música também pode ser usada para acelerar o jogo, principalmente 

havendo alguma mulher jogando e sobressaindo-se em relação aos homens. Muito 

utilizado com intenção de limpeza e fortalecimento das energias durante o jogo. 

Bom Jesus da Lapa, ê / Bom Jesus da Lapa, ah / Eu não 
acredito em santo / Não carrego patuá / Quem manda no mundo 
é Deus / Isso ninguém pode mudar / Bom Jesus da Lapa ê / Bom 
Jesus da Lapa ah / Vou pedir o senhor me ajude / Para nada me 
faltar / Alumie a escuridão para sempre / Eu enxergar. (46) 

Este cântico é feito quando o mestre percebe que um componente da roda 

está agindo deslealmente com os demais ou com as cantigas de dupla 

interpretação, havendo desarmonia esta é atribuída ao cântico do (visitante) outro, 

então deve ser contido imediatamente, em tal momento trava-se uma batalha verbal 

sob a melodia estridente dos berimbaus, atabaque e demais instrumentos que se 

misturam as vozes o bater esfuziantes do percutir das palmas.  

 Tal duelo pode se prolongar por longo tempo culminando com o término da 

roda  que  por  muitas vezes tem hora marcada para seu final. O fechamento do jogo 

 
_______________________________ 

 

44 - Música de domínio público. 

45 - Música de domínio público.  
46 – Música de domínio público. 
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pode ser feito de varias maneiras, mas neste caso é mais usual o cantador pedir 

ajuda á Nossa Senhora, fazendo desse desfeche uma verdadeira metamorfose na 

crença e imagem no sagrado, fundindo-se as religiões católicas e candomblés 

brasileiros. 

Adeus / adeus / sereia / Vamos embora / sereia Vamos com 
Deus / sereia / E Nossa Senhora / sereia Adeus, adeus, 
sereia / Vamos embora, sereia / Vamos ali, sereia / Volte outra 
hora, sereia / Adeus, adeus, adeus, sereia / Vamos embora, 
sereia / Vamos com Deus, sereia / E Nossa Senhora, sereia (47). 

Com esta forma de canto o (a) mestre estende-se o quanto achar necessário 

e/ou entenda que todos no local se encontrem em paz.  

Para o praticante de capoeira gospel, a música em forma de oração é o 

principal instrumento nas rodas, usando-a como proteção para sua vida fora dela. O 

praticante da capoeira evangélica deixa claro durante as entrevistas que as orações 

são seu amuleto de proteção, ao invés de pendurá-las nos pescoços em forma de 

patuás (REGO, 1968) (48), como faziam os praticantes da capoeira secular das 

maltas (REGO,1968). Os evangélicos fazem das palavras suas orações “vivas”, 

como descreve O Diácono Hélio, da Igreja Renascer em Cristo, “Nós andamos em 

oração, ou seja, quando caminhamos pelas ruas nós sempre estamos rezando para 

afastar as setas do maligno”. 

(...) as músicas, elas fazem com que também nós tenhamos um 
poder pra guerrear. Muitas vezes eu já tive experiência de ter 
briga do lado da minha casa, eu cantei uma música que é assim: 
‘Ó Jesus amarra o valente pai / Faz o inimigo correr / Faz o 
inimigo correr / Oi, Jesus! / Quando o dia amanhece ponho os 
joelhos no chão / Elevo meus pensamentos ao senhor em 
oração / Oh! Jesus...’, ai vai... (49). 

 

 

 
_______________________________ 
  
47 – Música de domínio público. 
48 – Negros da região de Mandinga usavam pedaços do Alcorão pendurados no pescoço como forma de obter proteção  – 
(LOPES, Ney.,2005). 
49 – Entrevista com Hélio do grupo de capoeira gospel ABA PAI, 16/12/2006. 



 72  
 

 

2.9. O Jogo de capoeira e suas tradições 

 O jogo da capoeira é um diálogo envolvente, um verdadeiro debate, onde há 

perguntas e respostas. Nesta conversa, as perguntas são respondidas pela 

linguagem corporal e deve-se fazer uma boa leitura do oponente e devolver-lhe suas 

dúvidas em forma de perguntas e assim sucessivamente, tendo início ao se entrar 

na roda para jogar.  

As descrições da roda estão inseridas no comportamento dos capoeiristas, 

servindo para ilustrar as ações de cada um na preparação do jogo propriamente dito. 

Sempre que houver dois jogadores numa roda, ambos podem interromper o embate 

a qualquer momento, basta para isso conhecer as “chamadas” ou paradas de 

angola, que ocorre quando um capoeirista fica imóvel dentro da roda elevando as 

mãos para o alto, esperando até o outro tocar-lhe em suas mãos. Feito isto ambos 

caminham com três passos para frente e para trás, reiniciando ao comando do que 

parou primeiro. Existem algumas variações, mas só três chamadas consideradas 

mais antigas são reconhecidas pelos mestres mais experientes, muito semelhantes 

aos gestos vistos nas danças dos Orixás do candomblé, duas em pé e uma de 

cócoras. Em ambas as chamadas os jogadores devem executá-las de lado para os 

berimbaus e nunca de costas. 
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CAPÍTULO III 

A CAPOEIRA DOS EVANGÉLICOS 

 

3.1 Zumbidos das noites brasileiras 

Mesmo que os costumes pareçam sólidos, é possível notar o esfacelamento 

cultural que as tradições africanas sofreram no país. Mudanças importantes no lugar 

das tradições religiosas na forma de ver a realidade social por parte do negro 

escravizado e seus descendentes, é constatada por Prandi. 

Até os anos de 1930, as religiões negras poderiam ser incluídas 
na categoria das religiões étnicas ou de preservação de 
patrimônios culturais dos antigos escravos negros e seus 
descendentes, enfim, religiões que mantinham vivas tradições 
de origem africana... Embora o negro, escravo ou liberto, tenha 
sido capaz de manter no Brasil dos séculos XVIII e XIX, e até 
hoje, muito de suas tradições religiosas, é fato que sua religião 
enfrentou desde logo uma séria contradição: na origem, as 
religiões dos bantos, iorubas e sons são religiões de culto aos 
ancestrais, que se fundam nas famílias e suas linhagens, mas as 
estruturas sociais e familiares às quais a religião dava sentido 
aqui nunca se reproduziram. O tecido social do negro escravo 
nada tinha a ver com família, grupos e estratos sociais dos 
africanos nas suas origens. Assim a religião negra só 
parcialmente pôde se reproduzir no novo mundo. A parte ritual 
da religião original mais importante para a vida cotidiana, 
constituída do culto aos antepassados familiares e da aldeia, 
pouco se refez, pois, na escravidão, a família se perdeu, a tribo 
se perdeu... Quando as estruturas sociais foram dissolvidas pela 
escravidão, os antepassados perderam seu ligar privilegiado no 
culto, sobrevivendo marginalmente no novo contexto social e 
ritual. (PRANDI, 1999:94) 

Portanto, traçar o perfil que estrutura essa forma de pensar e agir dos 

descendentes africanos torna-se algo desafiador, pois, como em outras ramificações 

da cultura, a capoeira se “estrutura por si só”, ajustando-se a seu tempo. Isso 

também ocorre com cada indivíduo dentro da sociedade, com papéis pré-

estabelecidos, acreditando fazer parte de um plano traçado por Deus, onde em 

alguns momentos uns usam os grilhões e, em outros, eles tornam-se os algozes de 

seus semelhantes. 
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 A história nos diz que alguns rituais do passado ainda se repetem (TEIXEIRA, 

1999), mantendo-se vivos no imaginário dos capoeiristas, por meio da cultura, sendo 

descritos oralmente em rodas de capoeira desde os tempos dos primeiros 

quilombos. (REGO, 1968)  

Antigamente nos campos, ao cair da noite, findavam-se as agitações de mais 

um dia de luta pela sobrevivência e muitos dos escravos se direcionavam para seus 

lares, outros, “estendiam-se pela noite dançando, cantando e/ou rezando” 

(FERRETTI, 2002), na tentativa de encontrar conforto e justificativa para tal destino.  

Sob o tilintar das correntes, na melodia do açoite, um pula, outro geme e 

outros ainda cantam ao redor. Os tambores parecem mudos, às vozes erguem-se 

em rezas e cânticos, nos mais variados dialetos, emitindo sons inaudíveis, que soam 

como acalanto aos que são punidos por não aceitarem o destino da escravidão. Os 

gemidos cessam, os tambores ecoam no manto negro da noite invadindo as serras e 

grotões. O eco no vazio ensurdece os que estão à luz escaldante do sol, 

afugentando de certa forma os puros. Os tímpanos vibram involuntariamente, mas 

sem serem capazes de identificar a origem da cortante sonoridade. Para muitos, a 

noite provocava pavor, outros, sentiam-se até sufocados pelos sons trazidos por ela, 

principalmente quando transformava o baticum dos tambores num segredo eterno, 

apavorando gerações. 

(...) diante de um público cheio de respeito, os gestos, porém, 
adquirem maior beleza, os passos de dança alcançam estranha 
poesia. Não são mais costureirinhas, cozinheiras que rodopiam 
ao som dos tambores nas noites baianas; eis Omolu recoberto 
de palha, Xangô vestido de vermelho e branco, Iemanjá 
penteando seus cabelos de algas. Os rostos metamorfosearam-
se em máscaras, perderam as rugas do trabalho cotidiano, 
desaparecidos os estigmas desta vida de todos os dias, feita de 
preocupações e de miséria; Ogum guerreiro brilha no fogo da 
cólera, Oxum é toda feita de volúpia carnal. Por um momento, 
confundiram-se África e Brasil; aboliu-se o oceano, apagou-se o 
tempo da escravidão. Eis presentes aqui os orixás, saudando os 
tambores, fazendo icá ou do balé diante dos sacerdotes 
supremos, dançando algumas vezes revelando o futuro ou 
dando conselhos. Não existia mais fronteiras entre natural e 
sobrenatural; o êxtase realizou a comunhão desejada.( 
BASTIDE,2000:39) 
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Aos justos e puros o som parece hipnotizar, enquanto aos demais ressoa 

como uma melodia de penitência, tirando-lhes o sono, aflorando possivelmente o 

medo adormecido das longas noites vividas pelos flagelados no decorrer da história. 

O som dos tambores e o bater dos pés no chão deixam transbordar a revolta contida 

na voz, sufocada pela transgressão do físico. Aos poucos surge nova batida, e se o 

tambor pára, poucos sentem sua falta, pois os pés calejados executam perfeita 

marcação, e em determinado momento, não há mais lugar para a dor e os gemidos 

sucumbem ao canto de gratidão por mais uma noite vivida e uma batalha adiada. 

Nesse ritual os escravos pareciam se restabelecer física e mentalmente, e com isso 

fica claro que para se vencer uma guerra, o homem deve ser fortalecido 

espiritualmente.  

 Surgindo mais uma vez a esperança em obter a liberdade há muito perdida, o 

tambor e o canto, continuavam pedindo clemência, mas os chamados cristãos da 

época estavam todos surdos.  

Os negros por meio dos batuques falavam em gege (50), Ioruba (51), Bantu (52), 

Cabinda (53), Benguela (54), Monjolo (55), Luanda (56), mas não surtia efeito, todos 

estavam surdos.Tentaram berimbaus, calimba (57), mesmo assim, permaneciam 

insensíveis ao som dos pulos, dos cantos e da dança, tudo era ineficaz, pareciam 

surdos e cegos.  E após longas horas de cânticos e louvores os toques são 

reprimidos, e exaustos os escravos aceitavam as normas para recomeçarem 

novamente o trabalho no dia seguinte.   Como  muitos  outros, também possuíam 

fervor religioso, mas, não podiam ler as sagradas escrituras, pois eram homens 

iletrados, e os que liam tampouco entendiam seus fundamentos. No entanto, eles 

estavam lá, sempre estiveram, e, assim como supostamente os apócrifos foram 

propositalmente deixados de lado, os leitores dos documentos sagrados deixaram 

intencionalmente os significados alheios à margem. Isso demonstra uma legitimação 

________________  

50 – Refere-se ao povo de país do continente africano. 
51 – Refere-se ao povo e dialeto do mesmo país pertencente ao continente africano. 
52 – Pertencente ou relativo aos Bantos ou ás suas línguas. LOPES, Nei. 2003. 
53 – Refere-se ao povo e dialeto do mesmo país pertencente ao continente africano. LOPES, Nei.2003. 
54 - Refere-se ao povo e dialeto do mesmo país pertencente ao continente africano. LOPES, Nei. 2003. 
55 - Refere-se ao povo e dialeto do mesmo país pertencente ao continente africano. LOPES, Nei. 2003. 
56 - Refere-se ao povo e dialeto do mesmo país pertencente ao continente africano. LOPES, Nei. 2003. 
LOPES, Nei. 2003. 
57 - Instrumento de percussão de origem africana que é tocado com as pontas dos dedos. 
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do domínio de um povo sobre o outro já que no inconsciente dos dominantes o povo 

dominado não era de Deus. Entretanto, na consciência dos dominados permanecia 

o desejo de comunicação e de convivência pacifica. 

 Dentre as muitas tentativas em explicar a escravidão do negro no Brasil, a 

mais ínfima delas, e certamente a mais aceita pelos católicos, seria a suposta falta 

de alma em seus corpos negros. Baseados nessa teoria, seus algozes, encontravam 

então justificativas para as práticas ritualísticas que consideravam pagãs ou 

primitivas do viver tribal dos escravos. Mesmo sendo práticas muito comuns na 

época em que viveu o Cristo salvador, por outro lado, tentamos fazer um esforço, 

imaginando que os lideres religiosos da época não tinham o entendimento do 

evangelho como a maioria tem nos dias atuais. Tal argumento cai por terra, e 

mostra-nos que a falta de entendimento nas leituras sagradas trouxeram medo a 

classe dominante, a Igreja da época e a de hoje, motivados pelas praticas culturais 

dos africanos. 

 Os povos africanos louvavam a Deus pelo cântico, “danças e soar dos 

tambores em seus mais variados formatos e timbres” (BASTIDE, 2000:35). Num 

continente a mensagem e louvação são transmitidas numa sincronia de corpos e 

almas livres, noutro, as preces são pela ausência do direito de ir e vir. Grande parte 

dos povos escravizados reivindicava seus direitos pacificamente (essa tendência do 

negro pacífico é retratada por parte da literatura sobre o tema em questão) 

(MOURA,1981).  

Aos poucos, os descendentes dos povos africanos se estruturaram aos 

modos de viver do novo continente, adaptaram-se às leis e à ausência dela e com 

todo o aspecto negativo que envolvia a condição do negro no Brasil  do  século  XVI, 

ele procurava dar significado à sua existência no novo continente, fazendo uso das 

estratégias de luta e da força física para voltar a ser livre. O negro considerado 

pagão não esquece seus costumes, preservando-os, encontra e usa meios para 

conservar sua essência cultural, mesmo que para isso segregasse parte dela.  

Qualquer tentativa de superação da condição escrava, como 
realidade ou como herança histórica, implicava primeiro a 
necessária inclusão no mundo branco. E logo passava a 
significar o imperativo de ser, sentir-se e parecer brasileiro sem 
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ser ao mesmo tempo católico. Podiam preservar suas crenças 
no estrito limite dos grupos familiares – muitas vezes 
reproduzindo simbolicamente a família e os laços familiares 
mediante a congregação religiosa, daí a origem dos terreiros de 
candomblé e das famílias-de-santos. (PRANDI,1999:97)  

 O seu canto de lamento continuava a assustar a consciência do dominador. 

Sempre que Orum, o sol, se escondia, junto com os cânticos vinham os batuques, 

as danças, jogos e lutas, que se misturavam a Oxu, a lua, e com a noite, tão negra 

quanto à própria raça, e se tornavam assustadoras quando em simbiose com o 

homem faminto por igualdade social. 

A utopia idealizada pelos até então escravos, parece estar ligada aos 

costumes e tradições africanas, e dentre essas tradições o culto aos Orixás, (como 

exemplo: Jesus, que é interpretado pelo sincretismo na representação de Oxalá) 

pelo canto, reza, danças e músicas, são manifestadas principalmente pelo toque dos 

tambores.  

 

Os dialetos africanos soavam aos ouvidos dos religiosos da época como 

palavras em “línguas estranhas”, aterrorizavam os escravocratas, e, ainda provocam 

medo em muitos que visitam um templo de candomblé e umbanda pelo Brasil. Hoje, 

no entanto são consideradas sagradas pelo pentecostalismo. Podemos perceber 

essa visão quando analisamos algumas músicas, onde o capoeirista gospel fala da 

fidelidade de Deus e a salvação do mundo pela presença do Senhor, bastando 

apenas ao povo africano olhar para o céu e clamar que a África será salva.  

 

Zum, zum, zum capoeira mata um/ zum, zum, zum, capoeira 
mata/ cuidado com preto velho que ele pode machucar/ no 
tempo da escravidão, ô ia, ia/ só jogava os pés pro ar... Zum, 
Zum, Zum capoeira mata um/ Zum, Zum, Zum capoeira mata 
um/ no tempo da escravidão o filho do patrão ia pra escola 
estudar/ a caneta do escravo era no “canaviá”/ Zum, Zum, Zum, 
capoeira mata um/ Zum, Zum, Zum capoeira mata um(58) 

 

A música a seguir é uma versão deste cântico tradicional da capoeira, e representa 

bem isso.  

_______________________ 
58 – Música de domínio público da capoeira secular. 

 



 78  
 

 

Zum, zum Jesus Cristo salva um / E salva dois, salva três o 
mundo inteiro de uma vez / África, oi África porque sofrer, porque 
chora / Levanta os olhos para o céu / O teu socorro vem do 
Senhor / Se você caí / Deus levanta você / Se você caí, Deus 
levanta você / Deus é fiel, fiel, fiel, fiel / Deus é fiel, fiel, fiel ,fiel / 
Toda gloria pertence a Deus / Aleluia, aleluia, Amém / Sua gloria 
ele não divide não divide / Com ninguém. (59) 

O que parecia separar negros e brancos religiosos eram as maneiras 

peculiares a cada cultura, enquanto uma parte dos brancos encontra-se contida e 

estática, louvando a Deus em silêncio, outra parte, composta pelos negros, o faz de 

alma e principalmente corpo, numa perfeita integração entre corpo e mente, 

tornando-os morada permanente do Espírito (Orixá) e ou Espírito Santo. 

 

3.1.1. A Bíblia sonora da capoeira e os pastores do Cimento 

Mesmo após esse período de escravidão e em plena evolução, este povo antes 

dominado pelo branco, retrocede em sua busca pela liberdade, talvez movido por 

uma simbiose étnica que tenta usufruir desse sentimento, impondo-o a condição de 

aculturado, traçando sua auto-escravidão (60). Agora na metrópole, o dia e à noite 

não os distinguem mais pela sua condição racial, mas os segregam devido o 

descontrole pela busca dos bens necessários a sua sobrevivência e oferecidos pelo  

meio  em  que  vivem  e  os segrega simultaneamente. Em suas inúmeras atividades 

eles se perdem no tempo urbano, onde dia e noite se fundem sem distinção, e numa 

metamorfose desesperada, tentam fazer parte desse sistema bárbaro reflexo do 

mundo contemporâneo.  

 Essa trilha parece estar acima dos valores morais, éticos e das tradições 

familiares que dão sentido à noção de identidade dos povos. Ao mesmo tempo em 

que se prega uma manutenção dos costumes, essa nova cultura acaba por devastar  

_______________ 

59 – Música evangélica, CD, ABA PAI, 2006. 
60 - Refere-se ao comportamento do capoeirista, agora gospel , tentando se ajustar numa sociedade que se opõe a parte do 
seu sistema cultural de origem. Onde o capoeirista gospel aparentemente tenta assumir um papel de dominante igualando-se 
aos que o segregavam. Limitando seu próprio campo de trabalho. 
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boa parte da tradição secular da capoeiragem, que em nome de um bem maior 

modifica alguns de seus ritos.  Nesse novo processo, uma ferramenta que há mais 

de quatrocentos anos servira para libertar os corpos e almas de homens e mulheres 

cativos em solo brasileiro é utilizada para a evangelização. Surge então um novo 

tipo de evangelizador, que classificamos de "velho-novos" pregadores – pessoas 

que “deixaram” de bater de porta em porta aos domingos, para arrebanhar fiéis nas 

praças e parques da metrópole paulistana ao som dos berimbaus. 

Na foto apresentada a seguir, observamos a concentração dos capoeiristas, 

dispostos à direita do mestre e Diácono Hélio da Igreja Renascer em Cristo, que 

está com a mão esquerda erguida fazendo a oração de abertura da roda de capoeira 

no templo da Mooca. Na capoeira secular a abertura é feita pelo mestre cantando 

uma ladainha sob o som dos berimbaus. Na capoeira evangélica a ladainha é 

introduzida só após a oração inicial.  E a “Bíblia viva”, assim descrita pelo mestre da 

capoeira gospel, encontra-se na mão direita do Diácono.  

 

 
Foto 1 - II Encontro Nacional de Capoeira para Cristo – Oração para Iniciar a roda. 16.12.2006. 
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Podemos notar que nesta tomada frontal da primeira foto, o tocador de 

atabaque na capoeira evangélica fica à esquerda do tocador de berimbau, fato 

retratado no segundo capítulo quando tratamos da composição dos instrumentos. 

  

 

Logo acima da cabeça do mestre, há um banner, identificando e fazendo 

propaganda do grupo, atraindo os curiosos para fazer parte desse movimento, 

dando um novo significado a capoeira por meio da frase na faixa amarela como 

vemos em destaque a baixo.  

 

Foto 2 – Imagem frontal do Mestre e Diácono Helio fazendo oração inicial. Capoeira ABA – PAI. II 
Encontro de Capoeira para Cristo. 16.12.2006. 
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(...) Hoje, não importando a identidade e a perspectiva religiosa 
assumidas, vive-se num mundo em que a circulação 
generalizada de idéias, comportamentos e atitudes desempenha 
um papel fundamental no processo de [re]criação de modelos e 
estilos de vida. Em todos os grupos sociais, principalmente 
naqueles do centros urbanos verifica-se uma troca crescente e 
incessante de informações, e gestos, ações e formas simbólicas. 
(TEIXEIRA, 1999:132) 

 Como um sino da Igreja ou o chocalho da ovelha tangida por seu pastor, o 

berimbau é um novo guia na busca espiritual. Ao percutir da baqueta no arame e o 

soar da cabaça, os pastores do cimento fazem o seu chamado às almas, que em 

corpos sadios e fortes se dirigem ao curral mais próximo, onde o cercado é tecido no 

imaginário pela aproximação de todos. Logo, um círculo se forma, dois corpos 

cristãos ocupam o centro, exibindo-se até a chegada dos pecadores ou "não 

cristãos" impulsionados pela curiosidade. Fundindo-se aos outros tantos curiosos 

eles atentamente ouvem as palavras do trovador gospel, que entoa cânticos 

alertando os ouvintes para os perigos da vida mundana com suas armadilhas às 

vezes imperceptíveis aos olhos comuns do pecador. 

 Momento de aparente estado de êxtase, em procura, ou em contato com o 

Espírito Santo. Veja foto na página seguinte.  

 

 
Foto 3 - Praticante louvando a Deus antes do jogo. II encontro de capoeira para Cristo na Igreja 

Renascer em Cristo, Mooca - São Paulo, 16/12/2006. 
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 Segundo Santos da Igreja Apostólica Renascer em Cristo e Antonio da Silva 

da Igreja Comunidade Restauração, o Espírito Santo só se manifesta nos corpos 

sadios, livres de doenças, portanto os corpos como os dos negros, fisicamente 

ativos por meio das danças e lutas lhes parecem mais aptos à morada de Deus, pela 

presença do Espírito Santo na terra. Esse pensamento na verdade pode ser até 

fundamentado pelos parâmetros científicos atuais da Educação física, 

especificamente os da fisiologia do exercício humano, onde se afirma que o 

movimento corporal deixa o corpo saudável. Mas, o crente da capoeira gospel atribui 

o êxito da cura alcançada à graça de Deus, e relata trechos de uma batalha 

espiritual vivida por ele ao gravar um CD (61) dedicado a Jesus Cristo. 

 
Eu tava com meu lado direito do meu ombro totalmente 
adormecido, como é que eu vou segurar um berimbau depois 
com o braço todo dolorido de cima a baixo, é um mundo 
invisível, se podemos dizer não é nosso mundo físico... é 
espiritual, a gente não vê as coisas, é ai onde a palavra de Deus 
entra, ali mesmo, quando a gente começa orar, louvar a Deus, 
começa-se a mover esse mundo espiritual..eu disse não isso são 
setas mesmo da batalha espiritual que ta sendo travada, eu fui 
para gravadora, minha esposa e meus alunos ficaram orando por 
mim, logo na primeira música ali mesmo aquela  dor foi embora. 
A gente deu seqüência normal que o poder de Deus, apalavra de 
Deus foi muito maior que essa coisa negativa (...) na verdade era 
algo pra me desanimar, que literalmente eu sentia dores 
intensas, é o que a bíblia fala de dardos inflamados do maligno, 
e eu senti isso literalmente (62). 

  Observando a próxima imagem, podemos entender o porquê de o mestre 

recorrer às orações de seus alunos em socorro as dificuldades encontradas por ele. 

Para os praticantes da capoeira evangélica, o poder da oração em grupo age como 

um escudo protetor contra as forças malignas.  

Essa crença também é encontrada nas afirmações de Hélio, quando descreve o 

poder da oração nas rodas feitas nas ruas. Para Barrera (2005), “No 

pentecostalismo é necessária à manifestação imediata da divindade. (...) Os 

depoimentos dos clientes manifestam o recebimento dos benefícios não como 

____________________ 
61 – Documento sonoro (CD) publicado pela fundação Renascer com o título “Liberdade”, contendo hinos e louvores com 
referências a Bíblia.2006. 
62 – Entrevista com o mestre de capoeira Antonio Alves da Silva da Igreja comunidade Restauração em 21 de Março de 2007. 
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promessa para o futuro, mas como realidade para o presente”. 

Os adeptos da capoeira gospel se colocam em condições de lutar contra 

forças sobrenaturais, e, por meio da oração acreditam que podem enfrentar qualquer 

tipo de dominação. Esse pensamento, também expressado nas letras de suas 

músicas, mostra que a oração para os evangélicos representa sua arma de defesa e 

ataque necessários para combater na guerra espiritual que acreditam existir.   

Sou capoeira de Cristo / Sou um atleta de fé com defesa e 
ataque / Minha luta é contra principado, dominadores e 
também potestade / Oração é minha arma de guerra / E a minha 
estrela é Jesus meu irmão / Trago na minha bagagem / 
Esperança e humildade / E Deus no coração / Onde vou jogar a 
capoeira / Eu levo a minha bandeira / Que é de paz meu irmão / 
Sou capoeira de cristo / Sou um atleta de fé com defesa e 
ataque / Minha luta é contra principado, dominadores e 
potestade...(63) 

 
 

 
 
________________________ 
 
 
63 – CD de capoeira gospel Ministério Restauração.  
64 – Foto tirada na Igreja Comunidade Ministério Restauração na av. Luis Inácio de Ahamelo São Paulo durante batizado de 
capoeira evangélica em 08 de dezembro de 2006 ás 21 horas. Nota-se na imagem um círculo formado por alunos com o 
atabaque fazendo parte do círculo, os três berimbaus ao centro com os pandeiros nas laterais. Seguindo o raciocínio dos 
evangélicos da capoeira os berimbaus representariam a bíblia viva. Em pé ao fundo podemos ver o mestre no momento da 
oração inicial. 

Foto 4 – Roda de Batizado da capoeira gospel Jovem & Forte, Ministério restauração. (64) 

 



 84  
 

 

Nesta foto tirada durante um evento de capoeira evangélica, vemos a 

dimensão do apelo emocional feito pelo mestre a seus discípulos e, que reação 

provoca neles. O fato de todos permanecerem sentados, com as cabeças entre as 

pernas, mostra um estado de submissão por parte dos alunos durante as palavras 

do diácono, que circunda a roda enquanto fala de esperança e curas milagrosas. 

Empiricamente falando, alertamos para o cuidado quanto à questão do domínio do 

mestre e a obediência cega do discípulo, e, ao poder da manipulação feito por 

intermédio das crenças religiosas em função da fé. Tal sentimento vem sendo 

verificado pela literatura que trata das questões ligadas ao pentecostalismo no 

Brasil. 

 (...) as práticas religiosas mais comuns nos cultos são a cura a 
glossolalia alias, o milagre da cura é a oferta mais divulgada nos 
programas de rádio (...) (BARRERA, 2005:220) 

Fato que confirmamos por meio das letras de música pesquisadas, onde o 

capoeirista comenta sua vida anterior como uma vida de trevas, possivelmente 

dentro capoeira tradicional, e com a sua conversão à capoeira gospel ele encontrou 

a cura pela luz divina.  

Quantas vezes me angustiaram / Me, maltrataram / Me, fizeram 
sofrer / A Deus sempre eu prestava / Eu precisava somente 
saber / Saber que ele me contemplava / E conhecia todo meu 
sofrer / Saber que eu precisava somente chamar por você / 
Minha vida era cheia de trevas / Jamais eu poderia entender que 
uma luz chamada Jesus / Estava no mundo pra me converter, 
quando eu descobri a verdade / Na paz e palavra do Deus 
criador, logo então eu fui libertado do mundo de dor / Digo agora 
eu sou feliz / encontrei divina luz / Encontrei um bom amigo o 
grande Mestre rei Jesus / Vou cantando, exaltando o grande 
mestre rei Jesus (65). 

 Vendo a proximidade da capoeira com os cultos africanos, podemos fazer um 

paralelo entre os cultos africanos e parte dos conceitos atuais das ramificações 

evangélicas espalhadas pelo Brasil. É necessário observar os elementos e 

expressões corporais religiosas contidas nas manifestações afro-brasileiras, 

principalmente aquelas em que o corpo é prioridade e o “servo de Deus” têm e 

compreendem  o  seu  papel dentro desse contexto. Neste caso podemos citar como  
__________________________ 
 
65 - Música gravada no CD do Ministério de Capoeira ABA PAI da Fundação Renascer. 
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exemplo as afirmações de muitos expectadores que se sentiram tocados pela 

presença do sagrado, onde, mesmo estando “fora” da área demarcada para o rito 

perdem momentaneamente a consciência entrando numa espécie de transe; “O 

pessoal levantam as mãos fecha o olho, louva, chora na presença do senhor, 

ajoelha há uma liberdade.” (66). A partir desses relatos procuramos observar as 

relações simbólicas dos ritos africanos que agora fazem parte do novo 

pentecostalismo. 

 

Percebemos que a condenação de crenças e instrumentos, afro-brasileiros 

nos cultos pentecostais está próximo do que ocorria na época        da       escravidão 

brasileira, onde as danças e expressões religiosas dos africanos e seus 

descendentes foram coibidas, excluídas e perseguidas em muitas regiões. 

 

 No entanto instrumentos musicais comuns às tradições religiosas africanas e 

utilizadas na capoeira são vistos atualmente pela capoeira gospel como 

pertencentes ao universo cristão, sendo aceitos em ambientes pouco acessíveis 

para o propósito de louvar a Deus. Essa e outras questões levam-nos a discutir as 

“novas” visões em relação à utilização desses instrumentos para adoração e 

louvação a Deus, promovido pela capoeira gospel. Por outro lado, alguns líderes 

religiosos alertam para as questões mundanas do novo, entre elas incluem-se as 

práticas corporais, como não fazendo parte da adoração a Jesus, e mesmo os que 

aceitam o fazem com ressalva. Outros se apóiam numa compreensão de Deus 

como o senhor da história, numa tentativa de legitimar a introdução e permanência 

destas práticas no seio da igreja. “A bíblia diz, louvemos a Deus sobre todas as 

coisas” (67), para eles, os tambores são tão antigos quanto o próprio homem, 

principalmente se tratando do africano, que os usava como meio de comunicação 

entre as tribos e para entrar em contato com o divino, isto, por meio das danças 

sagradas, ao menos pelo que conhecemos da cultura africana (REGO,1968).  No 

entanto, as práticas corporais e alguns instrumentos ainda são proibidos, mas ao 

que  parece, o  entendimento  religioso  dos  novos  pastores está mudado, havendo 

 
__________________ 
 
66 - Entrevista com Professor de capoeira Daniel Silva da Igreja Apostólica Pentecostal Assembléia de Deus. Comentando o 
que ele já presenciou nas orações antes do jogo de capoeira nas Igrejas 08.12.2006.  
67 - Entrevista com o mestre de capoeira Antonio Alves da Silva da Igreja comunidade Restauração em 21 de Março de 2007. 
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uma revolução nos dogmas religiosos das igrejas tradicionais e refletindo nas 

tendências religiosas atuais. 

Com certeza, há uma grande discussão em torno desse novo movimento, 

mostrando desconfiança por parte dos evangélicos, talvez baseados em conceitos 

arraigados; “A minha única observação é em relação à capoeira, que são esportes 

que tem relação íntima com a religião” (68). 

 Para o Diácono Hélio, a aceitação da capoeira por parte das pessoas torna-se 

difícil por não conseguirem diferenciar e dissociar os elementos de cultura com os da 

religião afro-brasileira. 

Muitas vezes elas relacionam o atabaque com o instrumento de 
adoração à religião afro-brasileira, sendo que o atabaque foi um 
dos primeiros instrumentos de origem árabe-persa a ser utilizado 
pra louvor a Deus pelos judeus antigos. Então, o que acontece, 
ele está hoje em dia sendo utilizado novamente para louvor a 
Deus, tanto nos grupos musicais, quanto nos grupos de capoeira 
que trabalham falando de Jesus Cristo e da Palavra de Deus. 
Então a igreja, ela hoje em dia, a cada momento está vendo os 
frutos da capoeira. (69) 

 Mesmo que os evangélicos não sejam unânimes, certos conceitos ficaram 

para trás, despertando a consciência dos atuais evangelizadores e apontando para 

uma visão mais ampla da sociedade “moderna” que culmina com a necessidade das 

igrejas de se manterem no controle do “mercado” religioso. Entre a oferta e a 

procura, numa tentativa de conservar seu capital religioso, elas abrem mão de 

alguns dos antigos conceitos ostentados pelas varias igrejas que atuam no Brasil. E 

a batalha espiritual, passa de uma visão inconsciente pra uma luta a céu “aberto”, 

metaforicamente falando. Neste sentido a luta pelo rebanho parece valer qualquer 

preço, ficando evidente que um dos propósitos é o aumento deste rebanho. Para 

atingir o alvo, vale “qualquer” arma, ou, o uso dela se faz necessário para a maioria 

dos novos cristãos. Nesta perspectiva alguns evangélicos fazem uso da prática da 

capoeira  com  um  objetivo  explícito, e  segundo  seus  idealizadores,  para   “salvar  

______________________________________ 
 
68 – Trecho de debate sobre os crentes poderem ou não praticar capoeira. Programa Carlos Apolinário na rádio musical AM. 
2006.  Material cedido pelo pastor Roberto Cruvinel. 
69 - Entrevista com Professor de capoeira Daniel Silva da Igreja Apostólica Pentecostal Assembléia de Deus. Comentando o 
que ele já presenciou nas orações antes do jogo de capoeira nas Igrejas.08.12.2006.  
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almas”, incluindo a do próprio evangelista. Seria como se o evangelizador se 

preparasse para uma luta corporal, ao invés de uma batalha espiritual. 

 Analisando as palavras de alguns capoeiristas convertidos e de adeptos da 

nova forma de evangelizar, todo este discurso passa a fazer sentido, pois eles 

acreditam que o Espírito Santo manifesta-se para o homem e no próprio homem, 

para a glória de Deus na terra. Sob essa visão, o maligno se manifestaria também 

em corpos humanos. Ao observarmos o semblante dos praticantes da capoeira 

gospel em  oração, vemos sinais de prazer ou fervor nos olhos fortemente fechados,  

tentando encontrar algo no inconsciente de cada corpo, aparentemente num tipo de 

transe coletivo, mesmo que passageiro. Como sugere as imagens anteriores e a 

seguinte. Veja foto seguinte. 

 (...) O êxtase religioso dos cultos pentecostais é uma 
interessante referência para analise do distanciamento entre 
emoção religiosa e tradição. Esse arrebatamento deve ser 
regulado por se tratar de experiências sempre passageiras. 
(BARRERA, 2005:226)  

  Na óptica do capoeirista gospel o uso dos corpos saudáveis seria a melhor 

alternativa já que o espírito de Deus, como já disse, “necessita” deles para 
____________________________________ 

 

70 - Foto tirada na Igreja Comunidade Ministério Restauração na av. Luis Inácio de Anhainhamelo, em São Paulo, durante 
batizado de capoeira evangélica em 08 de dezembro de 2006 ás 21 horas. 

Foto 5 – Alunos e convidados orando durante o cântico de abertura em evento da capoeira gospel. (70) 
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manifestar-se e vencer as forças do mal. Em tal perspectiva, a ascensão dos negros 

e das manifestações culturais nas varias camadas da sociedade brasileira, parece 

despertar a cobiça dos aficionados pelo sucesso, aguçando o interesse das 

lideranças que atuam no campo do sagrado, fazendo uso da própria religiosidade 

afro-brasileira. Como foi dito noutro momento, práticas esportivas como a capoeira, 

favorecem a melhoria da saúde do praticante, tornando-o um instrumento perfeito 

para os desígnios de Deus. 

 Como fora afirmado, a capoeira é criação do negro africano e seus 

descendentes em solo brasileiro no contato com os índios que aqui habitavam. 

Como tantas outras práticas de manifestações corporais ela também foi proibida, 

principalmente por ser relacionada com a magia, acreditavam ser coisa de feiticeiro. 

Até onde se sabe, a sua dinâmica jamais foi interrompida, mesmo às escuras, 

homens e mulheres cultivavam-na nos quintais, ruas e templos religiosos. 

Na Bahia a capoeira era jogada nos terreiros, as donas dos 
templos permitiam que jogassem e em troca pediam proteção 
contra os invasores e policiais vindos por parte dos governantes. 
(Mestre Itabuna) (71).  

Neste depoimento, a capoeira aparece enraizada na cultura religiosa afro-

brasileira. A cada década a modalidade esportiva da capoeira rompe novos 

horizontes, se estruturando nos alicerces mais altos da sociedade, firmando-se 

acima do preconceito de classe, fazendo com que por alguns instantes seus 

praticantes sintam-se inseridos na sociedade, perdendo por alguns momentos os 

adjetivos e passando a serem cidadãos livres de corpo e alma. Ao entrarem numa 

roda de capoeira, constrói-se momentaneamente a sua identidade e personalidade, 

tornando-se livre de qualquer forma de cerceamento do caráter. Esta característica é 

peculiar da capoeira e nos parece uma das principais diretrizes que estruturam e 

regem o esporte no imaginário do ser humano, criando condição de superar os 

próprios desafios. 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
 
71 – Entrevista com Mestre Itabuna da Associação de Capoeira Itabuna. Outubro de 2006. 
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3.1.2. Salvação e status social na capoeira gospel 

Ao sair dos guetos e vielas, a capoeira ganha espaço entre as classes 

dominantes no país e juntamente com os acadêmicos dá uma nova dimensão para a 

pratica da capoeira, passando da condição escrava para sinônimo de status e saúde 

por meio da denominação esportiva. (REIS, 2000:125) A ascensão da capoeira no 

Brasil e no mundo pode revelar uma abertura também no campo religioso. No 

entendimento do capoeirista gospel, a capoeira surgiu com um propósito, servir 

como ferramenta e instrumento de luta pela libertação do povo brasileiro 

escravizado. Tornou-se um dos pilares de sustentação da cultura e luta do negro no 

Brasil pela igualdade social. Sendo assim, é criação, que só pode ser divina, pois “O 

diabo não tem o poder da criação, só Deus tem o dom e poder de criar”, afirma o 

mestre Antonio, do “Grupo de Capoeira Jovem & forte” da Igreja Comunidade 

Restauração, que acrescenta: 

(...) Sendo criação e presente de Deus para a humanidade, 
neste sentido, ao contrário do que muitos pensavam, a cultura e 
o povo africano foram açoitados por pecados que certamente 
não cometeram. Sobe o peso das correntes foram pendurados 
nos mastros semelhantes às bases de sustentação para a cruz. 
Supostamente não tendo consciência dos dizeres bíblicos, 
alusão à outra face, eles cantavam, tocavam e dançavam, 
sempre que um irmão era chicoteado no tronco de castigo.  (72) 

Esse pensamento pelo visto não é exclusivo de Antonio. Na letra da música 

abaixo, vemos que a criação da capoeira não se deu pela necessidade de um povo 

num momento de extrema expiação, motivados pelo desejo da liberdade, mas, pelo 

braço forte do senhor, que compadecido do seu sofrimento lhes concedeu a 

inspiração em criá-la. Subtende-se então, uma analogia entre a situação do escravo 

africano no Brasil, e, o povo de Israel, quando escravizado pelos egípcios. No caso 

brasileiro, Deus concedeu-lhes a liberdade pelo uso da força. 

Capoeira foi criada na era colonial / E nasceu foi na Bahia angola 
e regional / Essa luta é brasileira / Não nasceu por um acaso / 
Foi   o braço de Deus forte / Quebrando os grilhões do passado /  

__________________________ 

72 - Artigo do mestre Antonio da Silva sobre a Capoeira Gospel, publicado em maio de 2005 – 
www.capoeirajovemforte.ubbi.com.br 
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De um povo escravizado / Que vivia a padecer / Como o povo do 
Egito / Que estava a sofrer / Deus ouvia lá do alto / O seu 
padecer, teve plano para o branco e também para os de cor / Vê 
seu povo em liberdade para sua honra e seu louvor / Mostrando 
que ele é Deus / E Jesus Cristo é o senhor oh, oh / Ele é 
libertador. (73) 

 Dentre os fatos ocorridos na sociedade contemporânea com a valorização da 

cultura brasileira, novos campos de trabalho se abrem.   A educação física apoiada 

em dados científicos destaca os componentes motores implícitos na capoeira que 

favorecem e equilibram toda a estrutura corporal. 

 Essa questão desperta os interesses de alguns setores sociais pelo capital 

simbólico que se obtém pela prática deste esporte. (REIS, 2000:127) Seu caráter 

lúdico motiva jovens, velhos, adultos e crianças, com isso, os setores especializados 

em desenvolvimento psicomotor, procuram os meios cabíveis para trabalhar com 

esta modalidade. Do outro lado, os líderes dos grupos, federações estaduais e 

municipais travam uma luta pela administração da capoeira como esporte e cultura. 

Tal luta é travada desde o início da República, como já salientamos anteriormente, 

desde a primeira tentativa de transformá-la em modelo da Educação física no Brasil. 

Provavelmente por esquecerem os valores e a carga cultural que estruturam e 

regem esta prática, ela tenha sucumbido aos interesses do Estado to talitário. 

 Vargas idealizou uma forma de controle por meio da oposição às armas 

(SOARES, 2004), mas seus organizadores ao escreverem seu discurso não foram 

convincentes, esqueceram que a maior parte da população vinha de um regime de 

repressão devastadora e seria pouco provável que após 300 anos de escravidão 

aceitassem pacificamente tal forma de controle em sua prática de lazer, já alicerçada 

no lúdico e em procura constante pela liberdade e sobrevivência numa sociedade 

supostamente estruturada e consciente. Em oposição a esta condição de controle 

social dos corpos, os capoeiristas rebelaram-se numa anarquia coletiva fazendo das 

ruas e becos sua escola (REGO, 1968). 

 A educação física para todos já existia na prática dentro do cenário brasileiro 

e  em  pleno  regime  de  escravidão  e  após  ele. (REIS, 2000)  O  que  se  tenta na  
___________________________ 
 
73- Música gravada no CD do Ministério de Capoeira ABA PAI da Fundação Renascer. 
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atualidade é uma busca do Estado e de outras instituições, que cuidam de certa 

forma da saúde pública, para mobilizarem a população a praticar esporte, mesmo 

que por um tempo insignificante, numa ginástica que mais parece um modelo de 

preguiça, incapaz de surtir qualquer benefício ao organismo. Ao que nos parece, no 

processo de adaptação da espécie humana, o sucesso e ascensão de certas 

práticas corporais em sua grande maioria estão relacionadas ao prazer encontrado 

na execução de algo que complemente suas expectativas pessoais, como a 

sensação de bem estar obtidos no ato de cada conquista. 

 No âmbito da capoeiragem as barreiras a serem ultrapassadas num primeiro 

momento foram os sistemas de transgressões exercidos pelos representantes do 

Estado. Neste caso o inimigo era palpável, a meta seria vencer os capatazes pela 

necessidade da própria sobrevivência, e na tentativa de alcançar tal êxito tudo 

poderia ser tentado, como exemplo a inversão psicológica pelo uso da simbologia 

dos elementos sagrados dos ritos, peculiares à condição do povo africano religioso 

na nova terra.  (CAPOEIRA, 1997) Com os cânticos, as danças e os sons 

estridentes do ecoar dos atabaques nas muralhas das serras e da casa grande, 

tornou-se fundamental criar um mecanismo para manter vivo, no imaginário 

repressor do colonizador brasileiro, pouco do medo infringido por ele. Se por um 

lado esta artimanha tenha servido para afugentar momentaneamente o algoz, por 

outro, pode ser um dos responsáveis pelo estigma que a cultura africana carrega 

consigo ainda no século XXI. 

  Neste ponto voltamos ao início, estabelecendo um diálogo entre as 

possíveis emoções vividas pelos negros cativos e os brancos pobres após a 

abolição. Eles se negavam a aderir a um esporte de modalidade livre que passara a 

ser pautada na calistenia da ginástica francesa, onde as almas que eram livres em 

corpos presos seriam presas em corpos livres porque tal método limita as 

possibilidades de movimentos do corpo humano, o inverso do que ocorre na 

capoeira (REIS, 2000). Neste sentido, o método pretendido pelo Estado é regrado 

pelas doutrinas militares baseadas na execução de movimentos pré-estabelecidos 

que limitem a criatividade do praticante. Esse procedimento cerceava os corpos dos 

capoeiristas da época, fazendo-os reviver as condições de opressão impostas nos 
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tempos das senzalas. Acredita-se que tais características tenham motivado a não 

aceitação desse regime por parte dos capoeiristas em diáspora pelo Brasil. 

 A procura da capoeira no modelo que rege o sistema de ensino brasileiro 

pode ser determinante para a sua aceitação dentro da rede privada, tanto para a 

educação formal como a corporal. Na disputa pela hegemonia, as academias e 

escolas em geral, parecem esquecer-se dos aspectos históricos pertinentes à 

capoeira, com isso a promoção corporal tornou-se uma atração à parte, como a 

exploração da indumentária com cores variadas, fugindo do tradicional uniforme 

branco. 

 Potencializado pelo apelo da mídia em geral e impulsionado pelo fluxo do 

turismo, principalmente nas regiões litorâneas, o esporte toma lugar de destaque na 

prática cultural “folclórica” mais conservadora das tradições desta arte (REGO, 

1968). Atentos ao espaço de consumo, como numa adaptação do “mercado modelo” 

a céu aberto, a disputa pelas práticas esportivas, consideradas mundanas para uns 

e sagradas para outros, despertam o interesse de alguns evangélicos, que 

observam a ebulição dos gêneros humanos numa fruição dessa efervescência 

cultural da população inquieta e desejosa de mudanças sócio-culturais. 

 Nas reuniões dos capoeiristas evangélicos pode-se observar uma clara 

tendência em seguir o mercado, procurando tirar proveito das medidas 

estabelecidas pelas políticas públicas de educação, como a lei 10.639, do Governo 

Federal do Brasil que prioriza o ensino da cultura afro-brasileira no país. Os 

religiosos mais atentos à situação engajam-se numa aparente disputa pelo mercado, 

fazendo de homens e mulheres um sonho de “consumo”. Na tentativa de 

alcançarem tal êxito, o discurso do capoeirista gospel deixa de lado as questões 

religiosas históricas, mostrando desinteresse em projetos sociais desenvolvidos pelo 

governo com apoio de empresas privadas, voltam-se então para a salvação de 

almas. Aparentemente, esse resgate de almas faz-se por meio dos corpos 

saudáveis dos capoeiristas, destacando tais condições as causas milagrosas, numa 

tentativa desesperada para desvincular a capoeira dos ritos intrínsecos na cultura 

brasileira remanescentes do povo extraído da velha África para o Brasil. 
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 Dissociar os movimentos da capoeira das religiões africanas parece ser um 

dos objetivos traçados por parte dos líderes da capoeira gospel no Brasil, 

entendemos que esta questão torna-se necessária para a ascensão da cultura no 

cenário evangélico. Para Elton, o Mestre Suíno, tal mudança é fundamental, pois na 

sua visão a capoeira precisa dessa separação, já que vários aspectos estão ligados 

ás práticas mundanas e seculares da modalidade. As mudanças previstas no 

formato da capoeira dentro das igrejas evangélicas exigem refletir a respeito de 

perdas significativas na estrutura da capoeira histórica. Mas, alguns  

comportamentos que envolvem toda dimensão do esporte, como os ritos, nomes de 

golpes, toques, cânticos, todos estes fatores carecem de reformulação, para que os 

pastores aceitem plenamente a capoeira no formato gospel. Para Roberto Cruvinel, 

da Assembléia de Deus um dos principais problemas para a aceitação da capoeira 

nas igrejas evangélicas está no cancioneiro, com um repertório recheado de 

indicações que fazem menção à liturgia africana. Por outro lado os religiosos 

evangélicos resistem a estas características peculiares à cultura africana, em 

especial a capoeira. 

 Na tentativa de elucidar tais fatos, alguns pastores e diáconos, juntamente 

com mestres batizados e simpatizantes dessa infiltração da capoeira nas Igrejas, 

apóiam-se nos fatores que estruturam a cultura num todo, recorrendo aos fatos 

históricos e tentando dessacralizar cânticos, toques e nomes de golpes. 

Confirmando-se tais mudanças a partir dessa proposta dos adeptos da capoeira 

evangélica, muitos elementos históricos e fundamentais para a manutenção das 

tradições desta arte ficam comprometidos. Nesse contexto, citamos a substituição 

dos nomes dos orixás pelo de santos católicos; bem como os nomes dos toques, 

deixando, por exemplo, de falar “toque de São Bento grande de angola”, para dizer, 

“toque de Bento Grande”; a troca da referência “Paraná – Uê”, que no jogo de 

capoeira diz respeito a nome próprio passa a se referir como nome de cidade; 

“Santa Maria” fica somente como “Maria”, o toque “Ave-Maria” também seria Maria 

“II”. Com isto estes componentes perderiam seu lugar na crescente e significativa 

história dos povos negros e seus descendentes. Aparentemente o que ocorreu com 

o candomblé quando desprendeu suas amarras étnicas em detrimento de ascensão 

social, o mesmo nos parece ocorrer neste modelo de neopentecostalismo fundido na 

capoeira contemporânea; 
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(...) isto é, negociando com outros sistemas de crenças 
simbólicas e ressignificando-as, não exigindo exclusividade 
religiosa de seus adeptos e de sua clientela, aceitando-as em 
suas comunidades individuais considerados pela sociedade 
abrangente como marginais ou por ela excluídos. (TEIXEIRA, 
1999:134)  

Nesta perspectiva, os evangélicos procuram deixar de lado o imaginário 

religioso defendido por parte dos cristãos que se opõem às crenças e tradições da 

cultura africana. Ao tentar justificar a finalidade do uso dessas tradições pela igreja, 

a despem de toda e qualquer manifestação religiosa oriunda dessas crenças e que 

nela possam estar inserida. 

Capoeira não é evangélica, nem espírita, nem umbandista, nem 
budista. É um esporte, uma tradição. Capoeira é algo que 
congraça na mesma roda pessoas de diferentes etnias, 
diferentes religiões para compartilhar (74). 

 Questões como estas estão sendo debatidas em congressos de capoeira 
especificamente as ligadas ao formato gospel. 

Nós temos que ta nos estruturando de uma forma espiritual, 
sabia, eu lembro de Salomão que ele pedia sabedoria pra Deus 
pra ta junto com o povo, guiando o povo, e é isso, o que nós 
precisamos muito, sabedoria e bondade, nós precisamos provar 
pro mundo, pra capoeira do mundo que nós somos diferentes  
(...) Nós estamos aqui pra quebrar paradigmas, nós estamos 
aqui pra quebrar tudo quanto é cadeia que atrapalhe o nosso 
crescimento e o crescimento da capoeira no meio evangélico, 
porque isso é um instrumento de Deus pra salvação de vidas; 
quem pode dizer amém?  Você é o ministro aonde a bíblia não 
entra o berimbau entra, ta tudo aqui dentro da cabeça ta a bíblia 
dentro do seu coração, ta a palavra de Deus s sua bíblia é a 
bíblia viva... Lá na favela, lá no meio das crianças, no meio de 
vários projetos por aí, a bíblia talvez vá ter dificuldade em entrar, 
mas a ginga vai entrar. Então você é um ministro, você é uma 
pessoa que Deus ta chamando pra fazer a diferença, por isso, 
toda vez, toda vez que você entrar numa roda, saiba que ali você 
é o representante de Jesus, você é Jesus ali, por isso a nossa 
obra é muito maior do que agente possa imaginar. Sabe esse 
grupo que você ta lutando, ta orando, a nossa obra é muito 
maior, sabe o tamanho do reino de Deus? Não sei é do tamanho 
do infinito...agora quando nós tivermos defendendo Igreja, só 
Igreja, nome de grupo, estilo de capoeira, graduação, nós não 
vamos chegar a lugar nenhum, nós temos que provar que nós  

____________________________ 
 
74 –. Entrevista com Luis Roberto Cruvinel – Assembléia de Deus. São Bernardo/2007. 
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fazemos parte de um grupo só, nosso mestre é Jesus Cristo. 
AMÉM...e o nosso grupo chama reino de Deus, e todo mundo 
aqui  sabe qual é nossa graduação? Servos, mordomos de 
Jesus... Aí nós vamos crescer (75). 

 Muitos preferem que as mudanças ocorram somente no cenário musical, com 

a substituição de alguns trechos de antigos cânticos por palavras que se refiram a 

Jesus. Cada mestre também pode compor suas próprias músicas evangélicas, neste 

caso, a mudança ocorreria noutro campo do imaginário, também nocivo para o 

sistema cultural afro e as gerações remanescentes dos quilombolas nas dimensões 

mais primitivas e urbanas socialmente falando. Pelo que podemos observar, de uma 

forma ou de outra, a aceitação da capoeira no cenário evangélico está condicionada 

a reformulações como as já citadas e que certamente interferirá na estrutura da 

capoeira para as futuras gerações.  

Reflexo dessas mudanças observou-se no púlpito das Igrejas, com uma 

capoeira metamorfoseada. Nesse novo horizonte constatamos o surgimento de algo 

próximo ao que conhecemos nos terreiros das religiões afrodescendentes e em suas 

varias dimensões do sagrado e do profano. 

 

3.2. Capoeira Gospel a Revelação Divina 

 Ao observar este recente e expressivo segmento da capoeira brasileira, 

podemos constatar as diferentes tendências que a cercam, considerando-se 

principalmente que a prática em questão encontra-se intrínseca em muitas 

denominações nas diversas comunidades evangélicas espalhadas pelo país e pelo 

mundo. Temos informações de grupos de capoeira nos Estados Unidos, Canadá, 

França,  Portugal,  Alemanha,  Inglaterra,  Japão,  México,  Angola,  Paraguai, Chile,  

 

______________________________________ 

75 – Elton Pereira de Brito - Professor de Educação Física, Teólogo e membro da Igreja Comunidade Evangélica 
de Goiânia- responsável pelo ministério de capoeira e mestre fundador do Grupo de Capoeira Candeias é um 
dos principais líderes do movimento gospel no Brasil. Obras publicadas : Fundamentos da capoeira - ed. Grafset, 
1999; No caminho do mestre, Goiânia -1998; Capoeira e Religião, 2006. Dados colhidos na entrevista em 16 de 
Dezembro de 2006, durante encontro de capoeira gospel em São Paulo. 
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Argentina, Colômbia, Urugui. (76) 

Em particular, as lideranças possuem um conceito diferente para legitimar sua 

crença na fé dos seguidores, impondo uma verdade absoluta sobre o papel dos fiéis, 

para que suas condutas os aproximem de Deus. Às vezes se alguém fugir do que foi 

dito nos cultos, considerá-lo-ão um descrente, e, com certeza será penalizado 

severamente. 

 Atemos-nos neste caminho, procurando traçar e expressar o         

entendimento que os praticantes  da  capoeira  gospel  possuem  do  tema proposto   

por  nós, nos  concentramos  nos  núcleos existentes no ABC paulista. Essa região 

foi escolhida por ser um importante pólo comercial e industrial do Estado e por 

abrigar um grande número de Igrejas Evangélicas, além do fato de alguns 

idealizadores deste movimento possuir uma ligação com ela, contribuindo para 

expansão do trabalho evangélico pela periferia da grande São Paulo. 

 A capoeira gospel entra em evidência no cenário brasileiro no segundo 

semestre de dois mil e seis, embora algumas manifestações e ações já ocorressem 

no Brasil a mais de cinco anos. Ela era praticada da mesma forma que a capoeira 

tradicional, ou, como seus praticantes dizem, em “seu formato mundano dentro das 

academias”, com todos os ensinamentos tradicionais pertinentes a ela, mas havendo 

pregações esporádicas para os alunos, com uma boa aceitação da mensagem 

religiosa. Logo os pregadores se motivaram a introduzir a capoeira de forma integral 

nos muros sagrados dos templos Evangélicos, nas periferias do Estado de São 

Paulo, chegando até o interior das Igrejas Pentecostais e mesmo algumas 

evangélicas tradicionais. Por meio de depoimentos dos líderes destas regiões foi 

possível traçar este perfil histórico do desenvolvimento da capoeira neste veio 

religioso, parece-nos que a capoeira, se assim podemos dizer, aos poucos foi 

seduzindo os participantes e conquistando os pastores, que se rendem aos 

resultados obtidos nos encontros com jovens das mais diferentes regiões. A 

capoeira gospel tem intenção proselitista. Isso fica demonstrado nas seguintes 

palavras de um de seus líderes. 

_____________________ 

76 – CHEDIAK, Adriano. Revista Capoeira: arte e luta brasileira – ano 1, n.º 3 outubro de 1998. - Elton Brito. (Mestre Suíno) 

entrevista em São Paulo, 16 de Dezembro de 2006, muitas vezes, arriscam-se em determinar o comportamento do próprio 

Deus de sua crença, acreditando que sua interpretação dos códigos bíblicos seria a mais correta e próxima da santidade. 
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(...) Gospel significa evangelho e evangelho significa boas 
notícias. Boas notícias é o tema principal. Você pode e tem o 
direito de pensar: Capoeira não é religião – Eu concordo. Mas 
um fato importante é: Todos nós precisamos de Deus e contra 
isto não há argumento. As boas notícias declaram que todos 
podem ter acesso a Deus mediante Jesus Cristo. Ele mesmo 
declara em João 14 : 06; ‘Eu sou o caminho, a verdade e a vida, 
ninguém chega ao Pai a não ser por mim’.(...) Esclarecer, gerar 
conceitos, desfazer pré-conceitos é a finalidade da capoeira 
gospel que nada mais é do que introduzir o evangelho (Boas 
notícias) na vida do capoeirista (77) . 
 
 

 Os encontros entre os interessados em implantar trabalhos evangélicos 

utilizando a capoeira como meio de evangelização torna-se uma constante nas 

várias instituições religiosas. Num desses encontros organizado pelo líder do 

movimento da Igreja Apostólica Renascer em Cristo, da célula de São Caetano do 

Sul, pudemos conversar com Elton, Mestre Suíno, um dos principais lideres do 

movimento no Brasil, radicado em Goiânia, que foi convidado para ministrar uma 

palestra em São Paulo em dezembro de dois mil e seis. Segundo ele, precisar o 

principal momento do surgimento do movimento não seria possível, já que alguns 

trabalhos aleatórios vinham sendo feitos pelo Brasil, em determinados momentos 

com o apoio dos Capoeiristas de Cristo, movimento este, desencadeado no futebol. 

Por outro lado, a denominação gospel, com o formato atual no núcleo das 

instituições, surge por volta do ano dois mil e dois. Mas, esta não é uma visão 

unânime, para Mestre Elton Brito, isto ocorre porque muitos querem tirar proveito do 

momento e serem os idealizadores deste movimento religioso por meio da 

capoeiragem. 

 O método idealizado pelo capoeirista de cristo difere completamente da 

capoeira gospel surgida em São Paulo. Os praticantes convertidos da capoeira 

tradicional respeitam a tradição e a carga cultural estruturada na consciência 

coletiva. Acompanham a capoeira na teoria e na prática, preservando muitos de 

suas características como: os toques com nomes de santos   católicos;  utilizando os  

_________________________ 

77 – Artigo: Capoeira Gospel, maio de 2005 – www.capoeirajovemforte.ubbi.com.br. Em destaque os conceitos da capoeira no 
formato gospel. Escritos por Antonio Alves da Silva líder do movimento na cidade de São Paulo-Br. Responsável pelo 
ministério de capoeira na Igreja Ministério Restauração com sede na zona leste de São Paulo. 
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atabaques; jogando no estilo angola e regional com seus ritos; fazendo as 

chamadas e cantando a maioria das músicas, evitando somente alguns refrões, 

onde não há uma obrigatoriedade em respondê-los quando em jogo; e também 

fazem uma roda com velhos mestres  tocando  e  cantando. Os  evangélicos  não  

participam  da   formação para tocar os instrumentos, destinam-se ao jogo e seu 

comportamento é idêntico à maioria dos jogadores, a única coisa que os difere são 

as características próprias de cada indivíduo. Por esses aspectos, percebemos que 

o capoeirista cristão adapta-se às tradições culturais da capoeira e os que foram 

convertidos para ela levam consigo toda essa bagagem cultural, mas agora para 

uma vida renascida em Cristo.  

 Arcanamente, como outrora, a capoeira gospel se estrutura apresentando-se 

nos redutos capoeiristas num momento em que o pentecostalismo é apresentado à 

sociedade e contundentemente disputando o mercado das almas palmo a palmo, ou, 

porque não dizer, corpo a corpo, apropriando-se do mundo, mesmo que 

simbolicamente seja representado como uma roda. 

 O recente movimento em São Paulo é ligado a corrente religiosa pentecostal 

e neopentecostal, estendendo-se às Igrejas tradicionais. Por ter sua face revelada 

há pouco, a capoeira gospel expande-se rapidamente, surgindo a cada instante uma 

nova congregação, e novos líderes. O Estado de São Paulo parece sair na frente 

dessa luta pela hegemonia da nova forma de louvar a Cristo. Motivados pela rápida 

aceitação da capoeira nas Igrejas Evangélicas, os capoeiristas ligados ao 

movimento gospel iniciam um processo de capacitação técnica. Uma atualização 

profissional seguindo as novas normas traçadas pelos líderes da capoeira gospel, e 

muitos deles que haviam se afastados da “capoeira mundana”, vislumbram um 

recomeço, para tanto, recorrem aos mestres já evangelizados como um suporte para 

estruturar o discurso corrente no meio gospel. 

 Por se tratar de algo novo tanto na capoeira como no meio evangélico, não 

encontramos atualmente uma literatura específica e variada sobre este processo de 

transformação, e, portanto, que seja capaz de sanar as dúvidas e anseios dos 

capoeiristas inseridos no movimento gospel. A carência detectada faz com que os 

adeptos e familiares iniciem uma busca por conhecimento e profissionais 

capacitados para sanar as suas dúvidas. Primeiramente procuram nas próprias 
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igrejas evangélicas, mas, ao acompanhar um seminário percebeu-se uma busca por 

profissionais em áreas como teologia, filosofia, sociologia, psicologia e educação, 

com isso há uma perspectiva de novos mercados de trabalho para educadores em 

potencial por todo o país. O profissional mais requisitado ou procurado é o mestre de 

capoeira gospel, preferencialmente os que possuem formação em teologia e 

capoeira, que são raros (78).  

 Provavelmente tal preferência ocorra pelo pouco entendimento que 

supostamente os capoeiristas possuem da Bíblia. Outra questão que podemos 

apontar foi observada durante as entrevistas cedidas, e, está relacionada ao suporte 

técnico que deve ser dado à prática e a teoria dos fundamentos religiosos da 

capoeira gospel, onde um profissional gabaritado é necessário. Esses pontos foram 

levantados por um palestrante, mestre de capoeira e teólogo, que apontou isso 

como algo importante a se buscar. Mas, ao ouvir a sua colocação, constatamos ser 

mais uma tentativa de induzir o público a vê-lo como a pessoa ideal para esse posto, 

por suas qualificações teológicas e experiência dentro da capoeira, tal preocupação, 

possivelmente, não passe de um marketing pessoal. 

 Ao mesmo tempo em que há uma grande disputa pelos alunos sem mestres, 

como observaremos a seguir, normalmente vemos “sites” de busca ser acessados 

por jovens de várias partes do Brasil e do mundo a procura de respostas, querendo 

saber como entrar no movimento, como começar, o quê fazer, e o que se deve dizer 

aos alunos, aos pastores, aos pais. Abordaremos aqui as duvidas levantadas pelos 

interessados na prática da capoeira evangélica, em diálogo na internet no site de 

“capoeira gospel pata do leão”: 

Olá pessoal, Gostaria de uma orientação de vcs.Meu filho de 
apenas 4 anos quer mto fazer capoeira na escola. Eu sempre 
tive o pé atrás com esse esporte, por saber de suas inspirações 
no candomblé e outras religiões, mas tenho lido a respeito dos 
capoeiristas de Cristo. Queria saber o que vcs acham da 
capoeira praticada nas escolas – tem a ver com religião? hola, 
soy Diego, um excapoeirista que se volvió a Dios um año hace, 
desde entonces no practico, pus entendi que habia algo 
incorrecto. 

__________________ 

78 – Diz respeito do treinamento dos capoeiristas, diáconos e demais envolvidos com a capoeira gospel. Entrevista no 
encontro de capoeira em 16.12.2006. 



 100  
 

 

Estamos llamados  a conquistar a la nación (colômbia), y seria 
muy importante desarrolar nuevas estratégias de evangelización, 
por esto he pensado em conformar um grupo de capoeira 
cristiana, para que sirva de “gancho” para ganar muchos jovens 
inconversos y también para recrea a los conversos. 

Para este proyecto, que es urgente pues ye cuento com el apoyo 
de mis pastores ( Aproposito, soy de la Misión Carismática 
Internacional – Bogotá), tengo lãs seguientes ideas: 

-Para la musica sería necesario escribir salmos em português, 
para que el espitiru sea cambiado. 

-Se debe formar principalmente um grupo base de excapoeiristas 
o de creyentes que quieran practicar, para entrenar y ensayar 
coreografias vitoriosas para la evangelización. 

-Es necesario conseguir um mestre o alguien que sepa bastante 
para que pueda instruir a las personas que conforman el grupo 
de base. 

Es importante que sepan que todo esto es con el propósito de 
trabajar para Dios, exaltar su nombre y alabar su grandeza por 
médio de la capoeira. 

Porfavor, si puden colaborarme com algo estoy dispuesto a 
escucharlos” Diego Moreno  -20/11/2006.06h36. IP:201.243.96.9 

Olá todos los hermanos soy Serginho, se usteds necessitam de 
ajuda, estoi aqui em Suécia, estoi volvendo a Brasil, entre em 
contacto sy adios” . Maestro Serginho – 18/11/2006. 20h01. 
IP:83.248.43.210 

Hola, eu sou Jorge do México.minha histeria e parecida, face um 
año eu foi capoeirista, agora sou filho de Cristo, ainda tenho a 
intenção de jogar capoeira, eu quero comezqr um trabalho na 
cidade de Mérida, yucatan, o que posso facer? Jorge Luis 
Martinez – 11/11/2006. 21h18 – IP: 189.148.12.69 

No se si entienda mi idioma es similar al suyo quisiera saber 
como obterner musica de capoeira cristiana para pode entrear. 
Jaime – 20/04/2006 - 19h07-IP:200.13.231.186  

Olá a todos.. onde encontro uma scola de capoeira em salvador-
ba que tenha uma finalidade cristã,será que existe também 
alguma na Itália pois estou indo pra lá em novembro desse ano? 
Por favor, me ajudem a encontrar... beijos a todos...! ”- 
Victoria.01/10/2005.22h53 – IP:200.164.20.72 
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Dios padre todos poderoso los Bendiga a todos y a Todas 
ustedes el señor me rescato hece unos 3 años y midio. Y desde 
entonces estoy com el ... Vivo em florida y encontre uma 
academia de capoeira... y la verdade s que desde que vivia em 
barranquilla colômbia me entuciasmó la capoeira por uma 
película que me vi donde al personaje lê decian el santo. miguel 
villa – 20/07/2005. 13h57 – IP:216.49.220.27 

Desejo ter contatos com vocês e saber mas dessa capoeira 
gospel sou capoeirista formado( contra mestre naldo) juazeiro do 
norte ceara, e desejo fazer um projeto com crianças cristãs e 
gostaria de vª ajuda grato pelo sua colaboração irmão. 
Raimundo Ferreira da Silva- 19/02/2004. 17h51 – IP: 
200.141.212.1-10.2.70.53 

Olá, amado irmão graça e paz. Desejo iniciar um projeto 
capoeiristas de Cristo, somente para evangelizar, gostaria de 
obter informações como começar? Aguardo sua resposta, Deus 
abençoe o irmão. Gerson – 07/05/2007. 21h34 – IP: 
10.57.1.138.41.184.66 

Também estamos desenvolvendo um trabalho semelhante em 
nossa igreja Batista – Jundiaí-SP. Deus nos deu um 
direcionamento, aproximando dois irmãos que já praticavam 
capoeira, quando era do mundo e de um bate-papo, surgiu esta 
idéia. Se alguém tiver informações a respeito deste trabalho, 
músicas e locais para baixar música ou para comprar o cd, 
ficaremos agradecidos, pela obra e por Cristo nosso senhor. 
Adriano . 26/07/2006. 11h20 – IP200.178.211.8 

Como observamos, o diálogo se estende e as questões levantadas abrangem 

vários aspectos religiosos. Mesmo os capoeiristas que se tornaram pastores e que 

haviam quebrado seus berimbaus, percebem que a movimentação provocada pela 

capoeira gospel e tentam encontrar alguma forma de estruturar essa aparente e 

eminente “missão” evangélica na perspectiva da cultura afro-brasileira. 

Parei de trinar durante 4 anos capoeira mas ao aceitar Jesus em 
meu coração após uma semana decidi deixar de treinar pois me 
sentia muito oprimido com as canções. Hoje tenho dois anos na 
fé sou líder de célula em minha igreja ( ministério Ágape da 
restauração) e tenho entendido que posso utilizar a arte capoeira 
como estratégia evangelista em minha cidade, falei com meus 
pastores e me falaram as suas experiências. Que Deus te 
abençoe   com   poder,   graça,   unção   e santidade  para juntos  
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Estabelecer-mos o reino de Deus nessa não maravilhosa 
chamada Brasil. (79)  

 A ausência de literatura tratando do assunto, como foi mencionado 

anteriormente, valoriza a presença de alguns mestres que trabalham neste cenário, 

sendo constantemente requisitados para pregações, palestras e encontros 

promovidos pelos capoeiristas evangélicos de diferentes congregações religiosas. 

Este momento serve para uma identificação dos grupos que trabalham com a 

capoeira gospel, pois não podemos afirmar com precisão quantos grupos há no 

país, nem a totalidade de Igrejas que aderiram ao sistema. Mesmo com um número 

elevado de adeptos, não é possível afirmar quanto existe ao todo, o que se tem é 

uma intensa procura por produtos religiosos (CD, camisetas e calças) da capoeira 

no contexto gospel. Um dos fundadores do movimento gospel na região da grande 

São Paulo, o mestre Antonio, entende que o momento é propício para a capoeira se 

estruturar nesse novo formato social. Salientou ainda que a capoeira deva 

permanecer alheia ao fanatismo, seja no âmbito evangélico ou no que tange à 

capoeira convencional que está impregnada de elementos religiosos afro-brasileiros.  

A capoeira é constantemente confundida com práticas do candomblé. Muitos 

paulistanos da grande São Paulo classificam-na de macumba, estigmatizando-a 

como um rito religioso africano. Possivelmente isto ocorra devido aos fatos  

históricos pertencentes ao período de escravidão existente no Brasil, onde o termo 

macumba, segundo Nei Lopes é sinônimo de certo tipo de tambor muito tocado 

pelos africanos em solo brasileiro. (LOPES, 2003) Mesmo sendo um termo utilizado 

para diferenciar a religião afrodescendente no Brasil, a etimologia da palavra 

macumba não é conhecida do povo suburbano, e por isso, passam a discriminar a 

cultura afro-brasileira em geral e toda a sonoridade extraída dos tambores. Neste 

contexto podemos inserir a capoeira, que é vista como um derivado dos cultos 

africanos em território brasileiro. 

 Os adeptos da capoeira gospel entendem que a sua prática no seio 

evangélico provocará mudanças significativas nela própria. Uma das mudanças mais 

marcantes poderá ser notada no que diz respeito ao preconceito, questão esta que 
_________________ 

79 – Debate no site de capoeira gospel pata do Leão - fatos como o citado acima se repete constantemente em tal meio de 
comunicação. 
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vem sendo discutida junto aos pastores.  Segundo os seus idealizadores, o 

esclarecimento quanto aos elementos históricos como os nomes de toques e suas 

relações com nomes de santos católicos, instrumentos como o tambor (atabaque), a 

roupa e a roda estão sendo tratadas com muito empenho. Reflexo disso são as 

palavras da Bíblia que podem ser usadas pelos adeptos deste esporte regrado na 

religião. 

(...) na bíblia fala muito sobre os anjos que foram na presença de 
Deus cantando, nós vamos está um dia na presença de Deus. 
Tem uma passagem em apocalipse que fala que todas as 
nações.Todas as tribos, estaremos na presença dele com vestes 
brancas. Eu sei que ela é no sentido espiritual, com palmas na 
mão louvando ao senhor, eu quero ter essa alegria espiritual de 
ver muitos capoeiristas com vestes brancas batendo palmas, 
cantando pra Deus . (80) 

O Antonio acredita que com tais medidas, e, esses fatores sendo bem 

esclarecidos, a capoeira passará por uma nova etapa na sua constante evolução, 

contribuindo positivamente para sua aceitação também no cenário evangélico.  

 

3.3. O Esporte Gospel pela capoeiragem 

 O movimento gospel pela prática da capoeira vem aguçando o interesse da 

mídia especializada em questões evangélicas, pois os líderes capoeiristas das 

igrejas e os da capoeira esportiva travam batalhas pela hegemonia dessa cultura 

esportiva. Dentre essas questões, citamos a mudança de comportamento dos 

jovens, principalmente, as relacionadas ao seu desenvolvimento intelectual. 

Neste cenário cultural efervescente, o jovem evangélico tenta de todas as 

maneiras se encaixar nas condições propostas pela sociedade. De um lado estão as 

doutrinas e regras impostas pela condição religiosa, do outro, a sociedade com as 

mais variadas e sedutoras ofertas para os excluídos, e para não ser deixado de fora 

ele  é obrigado a conviver e fazer parte desse sistema de   relações   ambíguas     da 

 _______________________________ 

80 – Antonio Alves da Silva. Responsável pelo ministério de capoeira da Igreja Ministério Restauração na zona Leste de São 
Paulo. Idealizador do movimento gospel na capoeira em São Paulo. Com extensão para o ABC. 08.12.2006. 
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sociedade moderna. Resta-lhes então entrar no mercado de trabalho, condição 

básica para uma sobrevivência saudável, e absorver o que o mundo lhes oferece, 

mas, atualizar-se no campo profissional torna-se necessário, principalmente por 

haver uma concorrência acirrada, gerada pela globalização.  Isso põe em cheque a 

educação evangélica dada, obrigando os pais a tirarem o véu sagrado de sobre as 

cabeças de suas proles, pois, por mais que os protejam, tentando mantê-los 

enclausurados, eles precisam viver a sua própria vida, e, por mais que tentem os 

pais, não conseguirão regrar totalmente sua conduta. Os jovens cedo ou tarde se 

confrontarão com a realidade das ruas e toda a estrutura social que os envolvem, 

precipitados pelo “devastador” alcance que a internet obtém nas comunidades de 

base evangélica. E o que se tornou um transtorno para os pais, para o jovem é uma 

evolução, integrando-o ao mundo globalizado - “Nós que somos evangélicos temos 

que saber fazer nosso ambiente, não vamos fechar os olhos, as igrejas devem 

acordar, o mundo está avançado e a Igreja não” (81).   

Nesse mundo informatizado o evangélico parece perceber que não há como 

fugir das relações socioculturais, e como todo indivíduo, o evangélico é um ser 

humano com os mesmos desejos dos demais, sendo mais regrado ou não, o certo é 

que este fato não determina sua condição religiosa. Com certeza o mercado 

necessita de pessoas atualizadas, politizadas, capazes de distinguirem as 

diferenças entre as necessidades criadas pelo mundo capitalista e a realidade 

religiosa, sobretudo o fanatismo existente hoje, contribuindo assim para sua 

ascensão social. 

 A carência e exigência do mundo contemporâneo fazem com que estes 

religiosos voltem suas preocupações para o leito familiar, procurando meios de 

evitar a chamada “contaminação” social, potencializada pelo intercâmbio escolar e a 

informatização, apesar de não ser muito vantajoso para o evangélico abrir mão da 

internet “na luta pelas almas perdidas”. 

 Na tentativa de manter a supremacia religiosa familiar e não perderem os que 

já são de Jesus, seus próprios filhos fazem com que os evangelistas promovam 
___________________ 

81 – Trechos do debate no programa de rádio apresentado pelo deputado Federal e evangelizador Carlos Apolinário na rádio 
Mundial de Igreja Apostólica Assembléia de Deus.Rádio musical AM.01/2007. 
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debates nas emissoras de rádio e televisão, em programas rotineiros, discutindo 

sobre qual esporte pode ser praticado pelo povo evangélico na metrópole paulistana. 

Para o evangelista Carlos Apolinário, os evangélicos precisam se adequar ao mundo 

globalizado, evitando assim, perderem seus filhos para as coisas mundanas. Se for 

preciso, os evangélicos devem criar mecanismos para atenderem essa demanda 

proveniente do mercado específico dos cristãos, com uma possível rede de 

academias no estilo gospel por todo o país. Segundo suas palavras só assim as 

famílias seriam protegidas das coisas do mundo, que são nocivas à saúde do crente, 

haja vista que o exercício físico parece ser uma tendência mais aceitável no meio, 

mesmo não sendo unanimidade entre as autoridades religiosas, como mostram os 

seguintes depoimentos. 

Sou contra os evangélicos a praticarem a capoeira ela é de 
origem africana e os cânticos dela são de macumba, sou a favor 
que eles pratiquem esporte, sou esportista faço Jiu Jitsu. 
(Depoimento Daniel, Assembléia de Deus) (82) 

Sou contra evangélicos praticarem a capoeira e o judô, tem 
outros esportes mais saudáveis para manter a saúde do corpo. 
(Pastor Aparecido) (83) 

Não concordo que os cristãos pratiquem esses tipos de esportes, 
porque faz parte do mundo, o reverência, idolatria a imagem e a 
linguagem e não tem permissão da bíblia.(Renato, Templo para 
Deus) (84) 

O esporte vale para todos, na bíblia fala que nosso corpo é 
templo do espírito santo, por isso temos que fazer esporte para 
cuidar do corpo as pessoas deveriam praticar esporte de defesa 
pessoal. (Marcelo) (85) 

 Apoiados em discursos como este e nas palavras da Bíblia, a nova geração 

de evangelizadores tentam romper mais este elo que separa os povos. A religião 

que serve para agregar pessoas em torno de uma idéia, também  segrega   os    que  
_______________________ 
 
82- Trechos do debate no programa de rádio apresentado pelo deputado Federal e evangelizador Carlos Apolinário na rádio 
mundial de Igreja Apostólica Assembléia de Deus.Rádio musical AM.01/2007.88 
83 – Trechos do debate no programa de rádio apresentado pelo deputado Federal e evangelizador Carlos Apolinário na rádio 
mundial de Igreja Apostólica Assembléia de Deus.Rádio musical AM.01/2007. 84 - Trechos do debate no programa de rádio 
apresentado pelo deputado Federal e evangelizador Carlos Apolinário na rádio mundial de Igreja Apostólica Assembléia de 
Deus.Rádio musical AM.01/2007 
84 - Trechos do debate no programa de rádio apresentado pelo deputado Federal e evangelizador Carlos Apolinário na rádio 
mundial de Igreja Apostólica Assembléia de Deus.Rádio musical AM.01/2007 
85 - Trechos do debate no programa de rádio apresentado pelo deputado Federal e evangelizador Carlos Apolinário na rádio 
mundial de Igreja Apostólica Assembléia de Deus.Rádio musical AM.01/2007. 
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são contrários ao pensamento do líder de cada instituição religiosa e, ao invés de 

tentarem quebrar os laços que os separam do resto do mundo, encasulam-se em 

minúsculos e/ou fabulosos templos.  

 Como uma panacéia, foco de religião é reinventado a cada instante, com 

novos elementos sendo adicionados pelos seus criadores, motivados pelo desapego 

de homens e mulheres e seu desespero em encontrarem a salvação no plano 

terreno. Mas, com isso, o patrimônio de tradições culturais é “reinventado”, ou como 

sugere Barrera é “reelaborado”. (BARRERA, 2005:217). Com tantas mudanças a 

vista, a capoeira pode sofrer um redirecionamento em sua estrutura cultural e até 

onde se pode observar o discurso da maioria dos praticantes evangélicos (gospel) é 

de conservar os elementos históricos constituintes da prática secular da capoeira.  

Pôde-se constatar, até o presente momento, que para a capoeira ser aceita 

totalmente no meio gospel, ela necessita de muitas adaptações, corrente que é 

seguida pelos mais conservadores. São explícitas as transformações feitas na 

dinâmica da capoeira, principalmente quanto ao comportamento do evangelizador. 

Vemos muitas diferenças em relação á prática tradicional da capoeira, onde mesmo 

antes do aquecimento osteo-muscular necessário para o início do jogo, há um ato 

litúrgico com oração específica preparada por cada professor ou pastor, louvando a 

Jesus Cristo. Para melhor entender esse processo descreveremos como ele se 

desenvolve. No início, o professor em exercício pede que todos formem círculo único 

e fechem os olhos. Então o responsável começa uma oração que é repetida por 

todos, e neste momento, vemo-los contraírem os rostos, uns abaixam suas cabeças, 

outros as erguem. Cada aluno faz um pedido diferente durante a oração, sendo 

quase impossível identificá-las tamanha profusão de sons. Algo que também nos 

chamou a atenção foram expressões faciais dos participantes, que em meio ás 

preces quase gritadas, demonstravam uma fusão de alegria, dor e prazer, como que 

em êxtase.  

As músicas seguem a mesma direção, há referencias ao sagrado e à 

presença do Espírito Santo, e no termino de cada aula o ato se repete, isso seria o 

que o mestre-pastor chama de “uso da palavra” (orações que exaltam o Deus Pai, 

Jesus Cristo e ao Espírito  Santo), termo muito utilizado por evangelizadores do 

movimento gospel na capoeira. 
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3.4. A Capoeira no espaço do templo  

Os novos missionários procuram legitimar o discurso em favor da capoeira 

nas palavras do evangelho, onde se encontram referencias sobre louvar a Deus 

pelas danças, pela música, cânticos entre outros. Os salmos citados são usados 

como alicerce pelos adeptos da capoeira gospel para convencerem os pastores e 

fiéis que a capoeira é uma manifestação divina. Os citaremos na integra para facilitar 

a interpretação do leitor sobre o tema. Especificamente os líderes se baseiam nas 

seguintes partes dos salmos 149:1 -9 e 150:1-5 da bíblia, que diz. 

1. Aleluia. Cantai ao senhor um cântico novo, ressoe o seu 
louvor na assembléia dos fiéis. / 2. Alegre-se Israel em seu 
criador, exultem em seu rei os filhos de Sião. / 3. Em coros 
louvem o seu nome, cantem-lhe salmos com o tambor e a cítara. 
/ 4. Porque o senhor ama o seu povo, e dá aos homens a honra 
da vitória. / 5. Exultem os fiéis na glória, alegrem-se em seus 
leitos / 6.Tenham nos lábios o louvor de Deus, e nas mãos a 
espada de dois gumes, / 7. para tirar vingança das nações 
pagãs, e impor castigos aos povos; / 8. para lançar em ferros os 
seus reis, e pôr algemas em seus príncipes, / 9. executando 
contra eles o julgamento pronunciado, tal é a glória reservada a 
todos os seus fiéis. 

1. Aleluia. Louvai o senhor em seu santuário, louvai-o em seu 
majestoso firmamento, / 2. Louvai-o por suas obras maravilhosas, 
louvai-o por sua majestade infinita. / 3. Louvai-o ao som da 
trombeta, louvai-o com a lira e a cítara. / 4. Louvai-o com 
tímpanos e danças, louvai-o com a harpa e a flauta. / 5. Louvai-o 
com címbalos sonoros, louvai-o com címbalos retumbantes. 
Tudo o que respire louve o senhor!   

 O evangelista da capoeira gospel atêm-se fielmente aos dizeres bíblicos, com 

as atenções voltadas para o terceiro versículo do149 que exalta a Deus pelo cântico 

e uso do tambor, instrumento essencial na pratica da capoeira convencional e o 

quarto versículo do salmo: 150, que retrata a dança característica fundamental deste 

esporte. Nesta perspectiva, o capoeirista gospel tenta ultrapassar o abismo existente 

entre os adeptos da prática convencional do “new look” religioso, já que o 

movimento é desenvolvido também na América do Norte. 

 O capoeirista evangelizador apega-se aos valores culturais como uma 

fórmula, com o objetivo de salvar a pessoa das agruras das vidas e ruas. Dentro 

dessa visão altruísta o capoeirista gospel procura enxergar mais além, tira a 
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capoeira das ruas levando-a para dentro da Igreja, numa tentativa de salvar a alma 

dos que a praticam fora das igrejas evangélicas. Então, ela sai de um cenário 

profano e vai para o interior do templo evangélico, mas não em uma salinha dos 

fundos desses estabelecimentos religiosos, e sim, no local de culto dos mais 

fervorosos fiéis, tornando-se uma extensão dessa religião. Veja-se o depoimento 

dos seguintes pastores. 

 Eu pratico capoeira dentro da minha Igreja. Nossa orientação lá 
na Igreja é que nós praticamos o esporte dentro da Igreja. Se 
você não tiver um compromisso sério com Deus, com a família, 
eu não permito que pratique lá dentro da Igreja com horário 
especifico. (...) Nós temos que mostrar pessoas salvas, libertas 
porque estão vendo que nós temos uma visão ampla, que o 
reino de Deus é integral ( Cruvinel) (86) 

A IPI Jetsêmani de Santos, evangeliza jovens da periferia de 
Santos durante a prática da capoeira. O ministério Nova Visão, 
nome que significa uma nova forma de trabalhar o esporte 
desvinculando-o das religiões místicas, surgiu com o objetivo de 
glorificar o nome de Deus, proclamar o Evangelho de Cristo e 
atrair pessoas que normalmente não entrariam em uma Igreja 
nem dedicaria um pouco do seu tempo para ouvir falar de Jesus. 
(Presbítero Altair dos santos) (87) 

 Ao ser convidado para um evento gospel, minha expectativa era de encontrar 

uma quadra preparada para prática esportiva, ou mesmo um amplo salão próximo a 

Igreja, no entanto, para minha surpresa, no local havia uma estrutura assobradada 

com capacidade para abrigar aproximadamente trezentos expectadores em cada 

piso.  Por chegar três horas antes do início do evento, pude acompanhar a 

montagem do evento. Os alunos maiores faziam arrumação das cadeiras, 

perfilando-as, já que se tratava de um ambiente “móvel”, reservando um espaço 

tanto ao fundo como na frente, para a montagem da roda que também se 

encontrava numa estrutura flexível, diferente das academias onde normalmente são 

pintadas no chão. 

____________ 

86 – Trechos do debate no programa de rádio apresentado pelo deputado Federal e evangelizador Carlos Apolinário na rádio 
mundial de Igreja Apostólica Assembléia de Deus.Rádio musical AM.01/2007. 
87 – Mestre de capoeira, coordenador do movimento da capoeira gospel na cidade de Santos e litoral. Colhido no site de 
capoeira gospel pata do leão. 
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Em muitos casos, quando as rodas (jogos) são executadas nas ruas, as 

pessoas se dispõem circularmente, nesse evento o círculo foi feito com um barbante 

no chão e recoberto com fita adesiva transparente; e sobre ele, suspenso no teto, 

encontrava-se um globo espelhado. O atabaque, o pandeiro e os berimbaus foram 

colocados numa posição convencional, com o atabaque numa das pontas e os 

berimbaus ao centro, na outra extremidade ficou o pandeiro, com uma cadeira para 

cada tocador. 

 Em um palco de aproximadamente trinta centímetros de altura por cinco 

metros de comprimento e dois metros de profundidade, havia três microfones e do 

outro lado da sala, próxima aos instrumentos, fora instalado um telão com imagens 

de eventos com grupos de capoeira. Com a aproximação do horário do evento, os 

alunos maiores testavam os instrumentos, outros ensaiavam com as crianças a 

entrada e saída da roda, bem como os cânticos. A entrevista com o mestre ficou 

para depois da data do evento e nesse dia conversamos com alguns alunos sobre a 

capoeira gospel que praticavam. A seguir seus depoimentos: 

Tenho 38 anos pratico capoeira a 3 anos e sempre pratiquei na 
Igreja. Nós enfrentávamos muito preconceito no início (...). ( Joel 
Olmi Justo, Restauração.) (88) 

Tenho 19 anos, na Igreja Batista eu faço a 4 anos quando o 
mestre faz a roda nós fazemos uma reza e agradecemos a Deus 
por está aqui(...). (Jorge, Igreja Batista) (89) 

Tenho 16 anos, há 3 anos na capoeira gospel, me sinto muito 
bem, meus pais não freqüentam esta Igreja somos da Renascer 
em Cristo mas aceitam o que eu faço. (Karen Igreja Renascer 
Em Cristo) (90) 

(...) Conforme Deus vai se manifestando sempre tem um homem 
de Deus pra entender o que Deus ta fazendo e ai desse tempo á 
gente começou a buscar.  

Aceitamos os dons do Espírito Santo, que é algo que 
realmente ta na palavra e começamos a buscar e nessa busca, 
Deus foi dando a cada um segundo a vontade deles.E foi quando 
eu  tive  no  processo  de  busca, um processo de   consagração, 

____________________________ 
 
88 – Trechos das entrevistas com alunos de capoeira na Igreja Ministério Restauração 12 / 2006. 
89 – Trechos das entrevistas com alunos de capoeira na Igreja Ministério Restauração12 /  2006. 
90 - Trechos das entrevistas com alunos de capoeira na Igreja Ministério Restauração,12 / 2006. 
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 um tempo  que eu abri  mão  de  muita  coisa minha pra receber 
o que Deus tinha pra mim, e uma das coisas que abri mão foi á 
capoeira. E hoje Deus me trouxe de volta, ai meu pastor mesmo 
me incentivava, eu tive um ano fora da capoeira e meu pastor 
que tinha dito pra mim que não aceitava, ele mesmo me 
incentivou a voltar, que entendeu o propósito que Deus tinha. 
Deus tratou na vida dele e um dia ele me chamou pra conversar 
e falou que Deus tinha mostrado pra ele que era um instrumento 
e que eu tinha um povo e eu precisava levar a verdade pra esse 
povo. Como eu tinha uma vida já na capoeira, eu ia ser um 
instrumento dentro da capoeira. (...) Eu já senti o Espírito Santo 
se manifestar durante as orações que antecedem e finalizam as 
rodas de capoeira. Eu vi algumas pessoas realmente 
quebrantadas, chorando. Uma oração, que se for pegar o lado 
emocional, ela não traz o choro pra ninguém, mas você vê gente 
quebrantada, gente de Deus, algumas palavras que realmente 
são direcionadas pelo Espírito santo, você vê que entra no 
coração e as pessoas que se ajoelharam enquanto o resto todo 
está de pé. Se o Espírito Santo não toca no coração você não 
faz isso no meio de um monte de gente que você não conhece. 
Agora durante o jogo em si, eu nunca vi o Espírito Santo se 
manifestar. (Daniel Adriano Silva – Assembléia de Deus, ex-
integrante da Igreja Batista – Brasa). (91) 

 O evento teve inicio por volta das vinte e uma horas, sendo acompanhado por 

aproximadamente trezentas pessoas entre capoeiristas e público convidado. A 

abertura foi feita com um cântico de louvor a Jesus. Enquanto o professor e os 

alunos mais velhos tocavam, três adolescentes cantavam, ao invés do mestre, como 

ocorre na capoeira tradicional, este fez uma oração de agradecimento a Deus pela 

realização do evento: 

Quando eu vou pra uma roda eu oro a Deus, peço para os 
alunos pensarem como foi o seu dia, pensar nas coisas positivas 
que eles viveram. As chateações que passou. De repente sai de 
casa e brigou com pai, falo pra liberar perdão, ou se tem alguma 
raiva no coração, pra não corroer a ele mesmo. Ali eu oro em 
nome de Jesus, agradecendo pelo dia que a gente consiga 
passar ali. Foi porque Deus protegeu. Precisou agradecer pelo 
alimento do dia-a-dia, e colocar àquela hora na presença de 
Deus, nos dando alegria, nos dirigindo, conduzindo as coisas ali. 
E que a paz esteja em nossos corações. E a palavra fala que 
dois, “olha que interessante”, dois, ou mais reunidos em nome 
dele, ele está ali no meio, se a bíblia fala dessa forma, então 
quem não quer ta na presença dele, eu, pelo menos quero.  

________________________ 

91– Trechos das entrevistas com alunos de capoeira na Igreja Ministério Restauração, 12 / 2006. 



 111  
 

 

Quando eu vou nas rodas de capoeira por ai, eu vou de coração 
aberto, eu tenho até uma música guardada que diz; onde eu vou 
eu levo a minha bandeira, que é de paz meu irmão, e a palavra 
fala que é o Cristo da paz” ( Oração feita pelo por Antonio Alves 
da Silva) (92) 

 Enquanto o professor proferia essa oração as pessoas permaneceram em 

silêncio, somente após ela, que se fez a abertura da roda. Então, em seguida, os 

berimbaus soaram juntamente com o atabaque e os pandeiros, acompanhados pelas 

vozes dos jovens presentes em cânticos de louvor.  Enquanto cantavam, os alunos 

desciam por uma escada existente ao fundo do templo, onde todos se aproximaram 

vindos de um grande corredor formado pelo público, indos à direção da roda em 

frente ao palco ao mesmo tempo em que eram aplaudidos de pé pelos 

expectadores. Em seguida, os mestres convidados foram apresentados 

formalmente. 

 Antes das graduações serem entregues aos alunos, passou no telão um 

vídeo sobre a miséria na Etiópia. Após a exibição do documentário, o professor 

Antonio, discursou sobre as adversidades da vida, pedindo que todos refletissem 

sobre as dificuldades que cada um tinha que ultrapassar e comparassem com as 

imagens que viam no vídeo, onde pessoas eram mutiladas e crianças desnutridas 

disputavam espaço e alimento com urubus e cachorros famintos. O apelo emocional 

aparentemente mexeu com o público que permaneceu em silêncio até o término do 

discurso.  

Aproveitando então esse silêncio o Professor Antonio pediu que 

continuassem assim para fazer a oração de abertura e dar inicio a troca de cordões 

(graduação). Alguns que estavam sentados em volta da roda ficaram com a cabeça 

abaixada entre os joelhos, outros elevaram as mãos para o alto em exaltação a 

Jesus Cristo. O público em pé estendeu as mãos para frente como que abençoando 

os que estavam sentados logo á frente; e durante a oração, os instrumentos se 

“calaram”, fato contrário ao que ocorre na capoeira convencional. A forma de 

abertura da roda na capoeira gospel e a liturgia que precede o jogo seguem o 

formato corrente nas Igrejas, sendo possível observar   ainda  o estado   de  emoção 

_________________________________ 
92 – Trechos da entrevista com o mestre Antonio Alves da Silva responsável pelo ministério de capoeira gospel na Igreja 
Ministério Restauração. Considera-se um dos precursores deste movimento no ABC e Cidade de São Paulo, 21 de Março de 
2007. 
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que algumas pessoas alcançam ao fazerem suas preces em glória a Jesus. Fato 

que se repetiu no encontro dos capoeiristas gospel da Igreja Renascer em Cristo 

com esta oração de abertura. 

A sua vida e seus corações coloquem nas mão do senhor. Por 
isso pede pra Deus realmente ta agora abrindo, abrindo tudo 
aquilo que tava fechado na vida de vocês. As portas que 
estavam fechadas vão se abri, e agora Jesus Cristo, vai entrar, 
agora sobre a vida de cada um, por isso vamos abri as nossas 
bocas e pregar maneiras de louvar ao senhor. AMÉM.  Vamos 
baixar a cabeça, fechar o olho. Poderoso meu pai, em nome de 
Jesus oro a ti a honra, a glória em louvor, altíssimo. A Jesus 
Cristo pedimos por ceder glória e que o Espírito Santo Pai, reine 
sobre esse lugar. Não esqueça de proteger, não esqueça 
daquele, Senhor. Não sabemos que cada momento que nos 
reunimos pra te louvar, te glorificar, te engrandecer, nós 
encontraremos a paz. E o satanás é sofredor, e que é maior a 
presença do Espírito Santo de Deus, por isso Senhor, e a gloria 
do Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre vossos lares, 
sobre as vossas famílias. Óh! Nós o consagramos diante de nós. 
E eu declaro, amarrado e prendido agora todo e qualquer tipo de 
malignidade, exaltação da carne, espírito de soberba, todo 
espírito de inveja, rancor, toda e qualquer malignidade faça parar 
agora em nome de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Eu te peço 
Senhor, antecedei sobre a vida daqueles que tem família e 
trouxe bravura pra eles, peço meu Pai, vivendo embaixo da Tua 
proteção, da Tua segurança, Oh! Pai habita-nos a glória, soa em 
vossos corações, nossas mentes, nosso Espírito, que estejamos 
em comunhão com tua presença, porque nós consagramos esse 
evento, nós consagramos esse encontro nacional de capoeiristas 
de Cristo. Aqui senhor nós consagramos em Tuas mãos, eu Ti 
oro pela vida de cada um que ta aqui hoje, por que nós sabemos 
que estamos felizes. Triunfo, por isso Pai, nós Ti dedicamos, Ti 
glorificamos, Ti consagramos esse templo, com o sangue de 
Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. 
.AMÉM.  Uma salva de palmas pro senhor, gloria a Deus, palmas 
e todos respondem varias vezes. (93) 

 Fugindo do comportamento tradicional das rodas e batizados de capoeira em 

que os mestres convidados tocam e cantam na graduação da capoeira gospel os 

convidados limitam-se ao toque e jogo. 

______________________________ 
 
93– Oração de abertura. Feita pelo Diácono Hélio dos Santos, responsável pelo ministério de capoeira ABA PAI na Igreja 
Apostólica Renascer em Cristo. 
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Próximo ao final do evento o mestre Antonio pediu a palavra, interrompendo 

momentaneamente o jogo, pedindo a atenção de todos para o que ocorreria naquele 

local. Afirmou que muitos passariam por uma experiência diferente, e alguns 

resistiriam a isso, outros sentiriam algo novo e não conteriam a emoção, pois Jesus 

seria louvado e tudo aquilo era para a glória de Deus e pelo divino espírito santo.  

Num piscar de olhos as luzes se apagaram, no palco uma máquina projetava 

fumaça no ambiente, o globo começou a girar com as luzes coloridas, e na roda, 

dois alunos já graduados permaneceram jogando, então o mestre iniciou sua prece 

num cântico de despedida. 

Quando a trombeta tocar, aqui não vou ficar / Com meu Deus 
vou subir, vou subir; (Refrão) / Jesus Cristo, é meu mestre / É 
meu guia, vou para ele um dia / Com ele eu vou subir / Nessa 
vida tem luta e desafio / Contra a corrente de um rio / Que temos 
que navegar / Onde, onde está teu Deus / Onde, onde está teu  

Deus / Meu Deus está no céu e também no meu coração / O do 
mundo está mudo, mas meu Deus ressuscitou / Onde, onde está 
teu Deus / Não vejo Deus apenas, na boa solução / Também 
vejo o meu Deus na hora da aprovação / Pois meu deus está no 
céu, também no meu coração / O do mundo está mudo, mas 
meu Deus ressuscitou / ALELUIA! (94) 

FALA: Deus ressuscitou nosso Deus é Jesus Cristo, esse 
trabalho foi feito exclusivamente para ele, Deus seja... Eu 
acredito, Deus seja louvado, todos somos de Deus, somos 
atletas do senhor, para Deus vamos glorificar mais e mais em 
nome de Deus... Que as vidas sejam cruzadas libertas sejam 
transformadas pelo poder de Deus, pois cremos que a diferença 
é que realmente nosso Deus ressuscitou..(Antonio, Igreja 
Ministério Restauração) (95) 
 

 Todos os alunos cantavam esta música, e do andar superior vinha um som de 

corneta próximo ao som de pistão, cortante e estridente nos ouvidos dos presentes. 

Os alunos seguiam em uma fila meio que desorganizada, e o público lhes dava 

passagem formando um corredor. Algumas pessoas os seguiam também, mas não 

foi possível saber se eram os familiares, e antes  que  se  pudesse chegar  ao  andar  

________________ 
 
94 – Cântico gravado no CD Ministério Restauração, 2006. 
 
95– Cântico de despedida feito pelo mestre Antonio da Igreja Ministério Restauração no encerramento de evento em 2006. 
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superior da Igreja, já estavam de volta descendo as escadarias, compondo 

novamente o ambiente anterior. 

 Com todos no local, o mestre fez a oração final de agradecimento, saudando 

os mestres e convidados, encerrando o evento, aparentemente frustrado pelo final, 

ao que parece, algo não saíra como o esperado, fato confirmado na entrevista 

posterior. 

 Após as considerações finais os convidados retiraram-se, restando apenas o 

líder da Igreja Renascer em Cristo com quem podemos conversar em seguida, 

enquanto isso os instrumentos e roda eram desmontados. 

 Esse uso do espaço sagrado para uma prática vista como profana tem 

ganhado espaço no meio Evangélico. Em conversa posterior com o mestre Antonio, 

ele nos revelou que as aulas ocorriam exatamente no local onde houve o evento, em 

horários em que não há cultos. Ocorre então a evangelização por meio do 

movimento físico, sendo a capoeira o principal veículo de aproximação dos possíveis 

fiéis de Jesus. 

 Ao ser questionado sobre o relacionamento da capoeira gospel com os 

seguidores da Igreja, o Professor Antonio comenta que os freqüentadores da Igreja, 

em sua maioria a aceitam sem problemas, outros embora resistam no início, após 

uma conversa com as principais lideranças da instituição acabam aceitando. 

Segundo ele, os que não são a favor não se manifestam, entendem que o trabalho 

social desenvolvido no local merece crédito e o esforço do professor visto com 

positividade. 

 No início as pessoas não respeitavam ou entendiam as dimensões desse 

trabalho, entravam de sapatos, desfavorecendo os conceitos de higiene trabalhados 

por ele durante as aulas. Com isso, os temas das aulas anteriores iam por água 

abaixo, sendo quebrado o protocolo pelas autoridades máximas da Igreja. Ele 

procurou reverter essas situações mostrando tolerância, aceitando as “provocações” 

e vendo-as como barreiras a serem ultrapassadas, mostrando a todos que na 

adversidade pode-se tirar algo positivo para o crescimento pessoal. Passado um 

tempo após a implantação desse trabalho na Igreja, e de certa conscientização, ele 
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procurou empregar em seu trabalho no ministério o que denominou “Restauração”, 

para a solidificação da Igreja. 

 O mestre entende que um dos fatores que contribuíram para ascensão do 

trabalho com a capoeira gospel foi a presença de missionários de outros países, 

especificamente dos Estados Unidos, e isso foi fundamental para o fortalecimento do 

trabalho na Igreja. Sempre que vêm ao Brasil, eles gostam de assistir as rodas de 

capoeira gospel, que baseadas na liturgia são iniciadas por orações em louvor a 

Jesus, apresentam músicas de cunho Evangélico, depoimentos e manifestações 

espontâneas de fé feitas pelos alunos, que precedem a palavra final do mestre para 

confluir numa oração de encerramento. Mesmo quando não há uma demonstração 

prevista no roteiro os missionários pedem para observar como o trabalho vem sendo 

desenvolvido. Com isto, há uma aproximação maior, um estreitamento dos laços 

entre os observadores e a capoeira gospel, fortalecendo a idéia de espalhar a 

palavra de Deus em solo norte americano e esta pode ser uma tendência, já que os 

resultados são satisfatórios aqui no Brasil. 

  Abertura cultural resultante dos interesses de pastores norte americanos pela 

prática da capoeira gospel fez com que esse trabalho realizado no ABC e periferia 

de São Paulo trouxesse bons frutos. Isso, considerando-se as dificuldades 

encontradas pelos missionários em atrair pessoas para a pregação, tanto aqui como 

no mundo, e, principalmente, tratando-se de crianças e adolescentes, que não 

freqüentam Igrejas ou gostam de ouvir a mensagem. Para os missionários, parte de 

tal problema parece ter uma solução imediata, sendo a capoeira a ferramenta 

perfeita para tal objetivo. São raros os que ouvem um batuque, um toque de 

berimbau ou cânticos e não pare ou ao menos olhe, mesmo que rapidamente, para 

o que ocorre no local. 

 Não há uma explicação para o fascínio que a capoeira exerce sobre muitas 

pessoas, o fato é que ela atrai a criança e o jovem e, segundo seus idealizadores, 

sendo a “morada” de Deus e o local perfeito para a liturgia, ela facilitará muito os 

trabalhos de evangelização pelo mundo. Com o jovem jogando capoeira e esta 

sendo ministrada dentro da Igreja se teriam então as primeiras academias nos 

preceitos gospel. 
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 Nesse contexto para Antonio, de certa forma o Brasil surge como um 

laboratório, onde há uma busca por soluções aos problemas existentes entre os 

jovens e a religião evangélica pelo mundo. Aqui o movimento gospel se estrutura em 

regiões muito próximas umas das outras, com condições sociais distintas, e essas 

divergências sociais despertam ainda mais o interesse na capoeira gospel, 

principalmente, por também ocorrerem no resto do mundo, tornando óbvio esse 

interesse. 

 

3.5. Missão do Movimento Gospel na Capoeira. 

 Com o crescimento dos movimentos religiosos na periferia das grandes 

cidades como São Paulo e as da região do ABC paulista, surge a cada instante uma 

placa anunciando novas opções de salvação. Nota-se que tais propagandas se 

confundem com as existentes no comércio ao redor, sendo afixadas sobre lojas, 

oficinas mecânicas e do próprio corpo, ao exemplo das academias de ginástica em 

São Caetano do Sul. Talvez seja mera coincidência, mas, parece mais uma 

estratégia religiosa, pois na concepção de alguns evangélicos neopentecostais, as 

academias de ginástica são consideradas lugares de práticas pecaminosas do culto 

ao próprio corpo, portanto não aceitável. 

 Segundo a óptica dessas instituições, para elas, os desportistas são seres do 

mundo, pecadores que afrontam os mandamentos de Deus com a idolatria do 

próprio corpo. Segundo Cruvinel (96), isso ocorre devido a interpretação das 

escrituras sagradas, em que muitos Pastores pentecostais entendem que o corpo 

deve ser conservado em perfeito estado de saúde, porque tal corpo é para servir a 

Deus, ser a morada quando o Divino Espírito Santo se manifestar. 

Um aspecto importante da capoeira gospel é o despertar para o 
exercitar do espírito humano. Muitos capoeiristas não sabem ou 
então confundem-se sobre isso e pensam que há apenas o 
corpo e a alma. Mas a verdade é que somos um espírito, 
possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Quando 
descobrimos  este  conceito da palavra de Deus então passamos  

__________________________ 
 
96 – Entrevista com Luis Roberto Cruvinel  da  Igreja Pentecostal Assembléia de Deus. São Bernardo/2007. 
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a compreender valores éticos, morais e espirituais com maior 
profundidade. (mestre Antonio) (97) 

Segundo os costumes pentecostais o homem fiel e temeroso aos 

ensinamentos do evangelho, pela leitura e entendimento da bíblia, deve orar para 

que seu corpo se fortaleça, e tão somente por meio dessas orações, fazendo das 

visitas de porta em porta à casa dos fiéis, a única ginástica permitida por Jesus. 

Qualquer outra forma de exercício físico será inte rpretada como uma forma de culto 

do corpo, portanto, desrespeitando os ensinamentos do livro sagrado dos cristãos. 

Para os pentecostais mais fervorosos qualquer prática esportiva é coisa do demônio, 

devendo o homem de bem manter-se afastado.(98) 

Em geral, a prática do esporte no meio evangélico causa desconforto entre os 

pentecostais da grande São Paulo, principalmente quando o assunto é os 

neopentecostais e pentecostais, que utilizam das práticas corporais, especificamente 

a capoeira, fragmentando assim um cenário que já é bem dividido.  

Estas observações nos ajudam a pensar sobre o comportamento desses 

crentes que trabalham com a capoeira. Os religiosos se dividem em dois pólos 

distintos, os em prol das práticas esportivas e os que estão contra esta tendência de 

“mercado”. É curioso observar que o motivo que os separa também os aproxima, já 

que os dois pólos estão próximos das academias de ginástica da região da Grande 

São Paulo. 

 Para um dos grupos, terem uma academia ou clube como vizinhos lhes dão a 

idéia que há muitos infiéis a serem salvos, e as pregações passam a ser um 

chamado constante, já que a igreja fica visível e em oposição aos locais de Cultura 

física.  

Por outro lado os pentecostais do outro pólo se posicionam a favor do 

exercício corporal para a glória do Jesus Cristo, por manifestação do Espírito Santo 

de Deus. Assim acreditam que o corpo do fiel deve estar saudável, pois Deus, na 

representação do Espírito Santo, não se manifestaria em corpos doentes.  

_______________________ 
 
97 - Artigo: Capoeira Gospel, maio de 2005 – www.capoeirajovemforte.ubbi.com.br 
98 – Trecho do debate no programa de rádio Carlos Apolinário na rádio Mundial AM. 
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Este pensamento é contrário ao primeiro, que entende que as mudanças 

psicológicas provocadas pela prática do exercício físico já é uma anomalia e a 

presença do sagrado não seria notada nos corpos molestados pelo próprio homem. 

Quero saudar a todos na paz do senhor, fui mestre de artes 
marciais durante 17 anos. Hoje eu me encontro dentro da 
presença do meu senhor há 10 anos. Vou deixar bem claro, 
conheceres a verdade e a verdade vos libertará. Eu não 
concordo com ninguém, mas pode ser ministro, meu filho, pode 
ser quem for, essa é minha opinião, esse tipo de coisa, ou o 
crente é crente ou não é, eu nunca obtive nada pelo esporte. 
Hoje estou do outro lado, Deus me libertou desse meio. O 
crente, ele tem de aprender uma coisa, a Bíblia diz bem clara, 
diz pra todo mundo pregar o evangelho, só de você sai de casa 
de manhã, chega no meio do dia você já perdeu pelo menos uns 
4 quilos, fora o jejum que você já vai fazer. (Marcos) (99) 

Contrapondo-se a esses fatos, o segundo grupo entende que a prática 

esportiva como a capoeira, favorece física e mentalmente o indivíd uo, devendo ser 

usada pelo homem em sua plenitude e a favor de Deus. Com isso, mostram-se mais 

liberais, procurando legitimar seus conceitos na própria evolução da espécie 

humana, acreditando que toda criação é obra do divino e afirmando que demônios 

não possuem o dom da criação.  Nesse sentido, a medicina nos mostra por meio da 

fisiologia do exercício humano que o homem pode melhorar sua vida pela prática da 

atividade física regular, seja ela espontânea - como andar, correr caçar, necessários 

em tempos primórdios para sobrevivência da espécie – como também aquelas 

realizadas em aulas, nos módulos das academias, ou ainda, procurar profissionais 

das diversas áreas que tratam da saúde física do corpo humano. Não discutiremos 

esta questão neste momento, mas vale ressaltar que o próprio ato de sentar-se e 

levantar-se nas igrejas evangélicas, o subir e descer dos braços e a expressão 

corporal motivada pelos cânticos de louvores tornam-se uma prática física e 

benéfica à saúde das pessoas. 

 As igrejas próximas aos locais de práticas físicas despertam ainda mais a 

curiosidade, se observarmos o interesse dos pólos citados anteriormente, o primeiro 

aproxima-se com o objetivo de exorcizar a própria cultura corporal, numa clara 
________________________ 

99 - Trecho do debate no programa de rádio do Evangelista Carlos Apolinário da Igreja Pentecostal Assembléia de Deus na 
rádio mundial AM. 
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tentativa de fechar o estabelecimento, e se possível usurpar os freqüentadores, 

tornando-os servos de Deus e abolindo toda e qualquer forma de ato que não seja o 

louvor deus. 

 No outro pólo, os irmãos firmam um pacto com Deus, apoiando-se nas 

escrituras sagradas, passando a louvar a Deus e acreditando que toda a criação é 

fruto da obra divina. Nesta perspectiva, os adeptos deste pólo infiltram-se nos vários 

núcleos de práticas esportivas, adaptando-se numa clara tentativa de recriar algo 

que como diz o cantor e compositor Chico Sceince em seu álbum “Afrociberdalia”, 

“Estou desorganizando para me organizar”. Nos parece que os adeptos da capoeira 

gospel vislumbram-se com tal possibilidade, apoiados numa estrutura secular 

reorganizada a sua maneira, num entendimento que visa esse êxito, onde muitas 

vidas serão salvas. 

 Contrários aos que tentam repelir a prática física, os evangélicos “puros” 

misturam-se no mundo sagrado e profano da capoeira como uma “prova” da forma 

de evangelizar, tornando-se missionários de um mundo simbólico. Esses homens ou 

mulheres parecem entender que Deus “está” os guiando para este horizonte.  

Partindo dessa visão alguns aspectos inerentes da capoeira serão substituídos por 

algo próximo ao sagrado. Portanto, uma cultura secular seria uma “tábua de 

salvação” para esportistas dos novos tempos e a capoeira o principal chamado para 

a evangelização. 

 Esta tendência ganha força nas igrejas pela própria evolução do pensamento 

humano, tentando se modernizar quanto ao acesso das informações que os veículos 

de comunicação propiciam aos cristãos de agora. Observamos entre os evangélicos 

as suas inquietudes e o seu desejo pelo saber do mundo real. Passam então a 

questionar o discurso do pastor, confrontando-o com a realidade existente nas ruas 

e as exigências do mercado de trabalho. Para eles, não se preparar ou ficar alheios 

a evoluções científicas e tecnológicas, seria colocar seu futuro à margem. 

 O crente “desdemoniza” o que até então era pernicioso ao espírito do cristão 

e o sacraliza numa tentativa de salvar seus filhos e os demais irmãos das práticas 

demoníacas, passando o corpo a ser um eficaz instrumento de evangelização. A 

capoeira seduz os adultos, fascina aos jovens e as crianças por sua ludicidade e 
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força, talvez suas principais qualidades, dando um sentido e sensação de liberdade 

física e espiritual.  Num contexto físico faz-se de tudo e diz-se de tudo que quiser, 

basta ter inteligência suficiente para codificar cada gesto e cada fala, numa 

linguagem entendida somente por quem a pratica. 

 Talvez esta simbiose da prática corporal com a religião, experimentada pelos 

novos convertidos, seja uma oportunidade de penetrarem em lugares até então 

intransponíveis pelos evangélicos. Os evangelistas estão cientes desta realidade 

que é a capoeira gospel, percebem o seu poder de atração, quando numa rua ou 

praça se forma uma roda, pois logo as pessoas se aproximam para observar.  Nesse 

cenário o pregador sente-se estimulado, no tocar do berimbau, faz-se silêncio, as 

pessoas olham atentamente todo o ritual no enlace dos jogadores, e ao cessar a 

melodia dolente dos berimbaus, o pregador inicia uma prece, pronunciando, 

segundo eles, a palavra de Jesus. 

 Iniciado o processo de evangelização pela oração do pregador, os irmãos que 

compõem a formação da roda, juntamente com os jogadores, elevam suas mãos 

para o alto e dão glória a Jesus, e em vários momentos dizem “Amém, amém 

irmãos”. Logo que a roda começa a dispersar, o tocador de berimbau reinicia o 

toque e começa a cantar hinos evangélicos, onde o refrão é repetido por todos, para 

Cruvinel, este é um dos momentos mais propícios para a evangelização por meio da 

capoeira, em sua opinião quando se utiliza música é mais fácil chegar ao coração 

das pessoas, que por vezes até repetem os refrões de cada cântico. Como diz o 

Mestre Elton, o Mestre Suíno, “O berimbau chega aonde a bíblia não chega”, o mais 

importante é que leva a mensagem às vidas dos capoeiristas mundanos, que na 

visão do pertencente a capoeira gospel, precisa chegar a Deus, entender e aceitar 

Jesus no coração para ser salvo. 

 Ao que parece, a palavra e a liturgia proferidas em rodas de capoeira nas 

ruas são favorecidas pela distração que o jogo provoca em quem as assiste, elas 

parecem hipnotizadas enquanto assistem ao jogo. As mensagens são passadas 

pelos cânticos por meio dos versos dos mestres, como em outrora, tão eficientes em 

sua transmissão quanto no tempo dos povos que viveram nas senzalas do Brasil 

Colônia. Os “capoeiristas de Jesus” tentam reviver tal experiência numa clara 

tentativa de alcançarem e superarem os efeitos ou êxitos obtidos por homens e 
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mulheres sobreviventes, por assim dizer, desse comportamento social ocorrido no 

Brasil. Acredita-se serem muito mais devotados, já que além dos corpos, tentavam 

também separar as almas, aprisionando o pensamento pelo medo. O sentimento de 

medo, em relação ás crenças africanas, mesmo na atualidade, causa estranheza em 

muitos, independentemente de sua camada social, e basta ouvir o tambor para sua 

alma reportar-se ao presente, segregando-a numa assustadora e eterna prisão 

sensorial. 

 

3.6. Batalha Espiritual – O Aflorar da Consciência na Capoeira Gospel 

 O combate iniciado entre Deus e o Diabo, tão enfatizado nas letras musicais 

dos pentecostais e neopentecostais, tornou-se tão temido por parte desses 

religiosos quanto os sons provocados pelas formas de expressões correntes na 

capoeira atual.  

 O percutir dos atabaques provoca o tremor dos corpos femininos e 

masculinos dos religiosos, como se fosse um êxtase involuntário, num espasmo 

incontrolável. Esse temor transcende seu significado, tendo início em algum trauma 

da juventude, ou, motivado pela falta de conhecimento dos familiares que o 

utilizavam como uma forma eficaz de controle.  

Tanto o som dos tambores, como a crença do Saci-Pererê eram pesadelos 

para as crianças, e ao que parecem formas de controle por meio do medo 

encontradas pelos pais. Quando recorriam a tais artifícios para manter sua prole 

afastada dos negros, trouxeram muito mais danos que benefícios, pois as 

informações deturpadas, ou mesmo, as poucas informações deixaram seqüelas 

irreparáveis em seus inconscientes e, hoje para muitos jovens de algumas regiões 

ou religiões, o tambor é algo aterrorizante. 

 O tambor que ainda os assusta agora se tornou objeto de adoração e louvor 

consentido pela religião. Isso segundo as interpretações que fazem da Bíblia 

Sagrada, especificamente do salmo 149:03, anteriormente citado. Com vigor em sua 

adoração a Jesus, o capoeirista usufrui dos instrumentos pertinentes à capoeira. O 

mesmo formato dos atabaques encontrados em terreiros de candomblé é introduzido 
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nos templos das igrejas, assim como também os berimbaus e demais instrumentos 

de percussão. 

 A maioria dos líderes da capoeira gospel acredita que uma batalha está 

sendo travada, mas num plano imperceptível aquele que vive com as coisas do 

mundo, na verdade num plano espiritual e para entendê-lo seria preciso ser um 

servo de Deus em todos os aspectos: ser puro, temer ao Salvador, ser humilde e 

entender das escrituras sagradas. Essas qualidades tornam-se fator determinante 

para o capoeirista gospel, pois assim, será possível fortalecer as forças de Deus 

para o confronto iniciado. 

 Por esta modalidade ser liderada principalmente pelos pentecostais e 

neopentecostais, nota-se constantemente em seus discursos sinais dessa 

imaginada batalha, talvez regidos por seus princípios ideológicos. 

Essas igrejas entendem que participam de uma “guerra 
espiritual” entre Deus e o Diabo e aquilo que acontece aqui às 
pessoas está, de alguma forma, relacionado com essa guerra. O 
posicionamento em um dos lados da trincheira é determinante 
para o bem-estar e o sucesso pessoais. As dificuldades na 
família, na empresa, na vida pessoal e todas as mazelas que 
acontecem no dia-a-dia são atribuídas à ação do Diabo na vida 
das pessoas. Esses pentecostais dão pouca ou nenhuma 
relevância ao comportamento ascético, tanto nos usos e 
costumes como evidencia de santidade, quanto na maioria de se 
portar em relação aos negócios e ao trato com o dinheiro, 
(ABUMANSSUR, 2005:117) 

 Em entrevistas feitas, observou-se que o capoeirista religioso entende que 

Jesus está aumentando seu exército aqui na terra e ele será o escolhido para o 

confronto final. Cabe então ao praticante de capoeira observar os sinais, o chamado 

de Jesus para ser salvo e inserir-se no exército divino. Para ele a força de cada ser 

vivo está contida na palavra sagrada, e no que tange a capoeira, ela está na música. 

Assim como Mestre Elton, o Mestre Suíno, muitos acreditam que a capoeira possui 

essa característica ideal para proferir a palavra de Jesus e arrebanhar almas. 

 O praticante de capoeira gospel prioriza mais os cânticos e hinos evangélicos 

do que as cantigas históricas pertencentes á capoeira secular. E segundo Elton, o 

capoeirista deve ficar atento ao que ocorre fora da roda, pois no seu entendimento 
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as forças malignas agem neste universo. Sendo a roda um espaço protegido pelos 

cânticos, essas forças procuram interferir no comportamento das pessoas, 

principalmente as que se encontram fora dela, atuando em suas mentes 

desprotegidas, motivando-as a cantarem músicas mundanas, exaltando as práticas 

demoníacas, os orixás e suas religiões, consequentemente motivando a violência na 

roda durante o jogo de capoeira. 

(...) Do lado de fora da roda é muito mais perigoso do que o lado 
de dentro. Porque o comportamento, o biótipo, a forma de 
perturbar é que fazem as pessoas compor músicas. E que faz as 
pessoas vestirem então aquilo que for colocado lá na cultura na 
forma de ser do capoeirista, entendeu? O capoeirista às vezes é 
muito traíra. É muita falsidade. É muita maldade. É muita coisa 
que ta por trás, do lado do outro. Isso aí é que é diabólico e foi 
colocado por satanás. Mas isso não ta na capoeira, mas eu to 
dizendo que isso é muito forte na capoeira. Então o que ta 
envolta dos capoeiristas, da capoeira é que precisa ser 
quebrado, e Deus ta quebrando e é o que Deus vai usar a partir 
daquele que ta libertando. Isso aí pra Deus não é nada. (100) 

O missionário procura destacar em seu discurso o poder de Deus, e, o 

fundamental papel dos capoeiristas de Cristo no cenário descrito, repetindo por 

várias vezes algumas palavras como (você está sendo chamado), em alguns trechos 

da entrevista parece que estamos diante de uma interpretação muito bem elaborada, 

em que o entrevistado tenta converter o entrevistador, logo percebemos que a forma 

com que o evangelizador se expressa é algo interiorizado e que faz parte da sua 

personalidade.  Segue o mestre, numa interpretação particular das possíveis 

reações de Deus contemplando um jogo de capoeira: 

(...) Eu acho que Deus quando vê uma roda de capoeira, ele 
senta ali e fica assistindo aplaudindo, isso é o que devemos pra 
Deus, Deus quer libertar o homem, o justo as amarras na cultura 
da capoeira, da música. O inimigo amarra muito as pessoas. 
Acho   que  Deus é tão criativo que quando ele ver o ser humano  

 

_______________ 

100 – Elton Pereira de Brito- Professor de Educação Física, Teólogo e membro da Igreja Comunidade Evangélica de Goiânia 
mestre Fundador do Grupo de Capoeira Candeias. Obras publicadas: Fundamentos da capoeira - ed.Grafset, 1999. No 
caminho do mestre. Goiânia-1998. Capoeira e Religião – 2006. Um dos principais lideres do movimento gospel no Brasil. 
Dados obtidos durante entrevista em 2006, São Paulo. 
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 sendo criativo fazendo esporte , aliança, ele diz eu to ai no 
meio.(101) 

Para Cruvinel, é neste ambiente que o missionário deve atuar e louvar a 

Jesus, mesmo se for numa roda secular. O professor deve aproveitar das tradições 

existentes na capoeira, como exemplo, na abertura de uma roda, onde quem a inicia 

canta uma ladainha e não podendo ser interrompido antes da palavra chave “Iê!”, 

portanto, um cenário perfeito para falar-se de Jesus. 

De acordo com o Diácono e capoeirista Hélio, esse fato ocorre e pode ser 

sentido durante o cântico. 

(...) A batalha espiritual, mesmo não estando somente nas 
músicas, elas são um instrumento, também que faz parte, 
porque nós temos um mundo espiritual, nesse mundo estão os 
anjos e os demônios, satanás e tudo aquilo, a intenção das 
músicas é que coloque os demônios, potestades, principados, 
forças das trevas pra correr. Mas ao mesmo tempo você tem que 
ser um servo de Deus pra cantar essas Músicas. Nós andamos 
em oração porque nós andamos sempre refletindo a respeito de 
tá em tais lugares. (...) (102)  

                 A música utilizada nos CD’s atuais de capoeira vem recheada de cânticos 

de louvor e adoração a Jesus. Num contexto literário, poderíamos afirmar que se 

trata de verdadeiras orações de graça, exaltação e exorcismo, em alguns casos se 

aproxima da capoeira tradicional, principalmente no que se refere aos cânticos de 

abertura. Mas, diferentemente de sua forma secular, no modelo gospel, Jesus ocupa 

todos os lugares e estrofes, as músicas não trazem inovações nas melodias, quase 

sempre são parodias dessa antiga expressão cultural afrodescendente.  

Assim como ocorre em vários grupos, onde seus adeptos sacralizam os 

cânticos em intenção aos orixás e/ou santos do catolicismo luso-brasileiro. Os 

renascidos consagram os cânticos a Deus e ao “Espírito Santo de Deus”. Ao ouvir 

alguns CD’s é como estar num culto evangélico pentecostal, e neste sentido, temos 

uma capoeira consagrada e regrada nos fundamentos do evangelho, pelo menos no  

___________________________________________________ 
 
101 - Elton Pereira de Brito, Professor de Educação Física,Teólogo e membro da Igreja Comunidade Evangélica de Goiânia 
mestre Fundador do Grupo de Capoeira Candeias, um dos principais lideres do movimento gospel no Brasil. Dados obtidos 
durante entrevista em 2006, São Paulo. 
102 – Entrevista com Hélio dos Santos, responsável pelo ministério de capoeira ABA PAI na Igreja Apostólica Renascer em 
Cristo, 2007. 
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entendimento dos novos messias de berimbaus. 

 Alguns adeptos da capoeira gospel deixam claro em seu discurso qual seria o 

alvo nessa batalha no plano terrestre. Outros ao contrário procuram ter cautela, mas 

observa-se certo direcionamento nas palavras quando escutamos e “lemos” nas 

entrelinhas das letras das musicais. Além da adoração e louvação a Deus, ao Cristo 

e ao Divino Espírito Santo, nota-se que o capoeira mandingueiro é desafiado num 

confronto idealizado pelo gospel, num jogo simbólico, onde o novo capoeirista vence 

a outra religião.  

 (...) Um moço mal encarado / Veio comigo jogar / Oi no pé do 
berimbau / Eu senti um arrepio / A coisa mais esquisita, Que 
meu corpo já sentiu / Ele veio com mandinga / E eu fui com 
oração / Por meu Deus meu protetor / Eu não tive medo não / iê! 
Viva meu Deus, câmara!(...) (103) 

 Isso causa nos leitores das letras certo desconforto perante esse embate de 

co-irmãos, e levando-se em conta que a espiritualidade não está na arte e sim em 

cada pessoa: na verdade a música faz referencia ao confronto do Capoeirista gospel 

e a mandinga do oponente. Vale lembrar que o termo mandinga, mesmo para os 

leigos, refere-se às práticas mágicas, mas geográfica e etimologicamente, diz 

respeito a um lugar, cidade ou povo de certa região da África, povo que possuía 

conhecimento da leitura, escrita e da matemática; erroneamente atribui-se ao termo 

mandingueiro o sinônimo de feitiçaria, quando deveria ser o que veio da região de 

mandinga. (LOPES, 2003).  

 Ao se referir a mandinga como magia, o autor nos revela a intenção de lutar 

contra as práticas religiosas afrodescendente. Para creditarem numa batalha 

espiritual, vê-se nessas letras de músicas da capoeira gospel, que o alvo terreno é o 

culto de origem africana por vezes perpassam o preconceito e a intolerância 

religiosa, antecipando assim, uma apartheid religiosa, isso se algo deva ser 

separado. Parece-nos um pouco precipitado selecionar ou separar algo que só Deus 

possui; como distinguir o certo e o errado, o mal e o bem, tal dádiva não cabe aos 

pecadores, mesmo que renascidos, mais sim ao Criador de todas as coisas. 

_______________ 

 

103 – Música do CD ABA PAI da Igreja Renascer em Cristo. 
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3.7. Código de Ética – Os Onze Mandamentos da Capoeira Gospel  

1. O fundamento é Jesus Cristo 

2. A ministração da palavra de Deus é essencial 

3. A capoeira é ensinada na sua totalidade 

4. Não falar mal de nenhuma academia, associação ou grupo 

5. Cantar músicas que transmitam uma boa mensagem 

6. Cada atleta deve buscar uma alto -disciplina e evitar palavras de 

baixo-calão 

7. Manter a decência e a ordem,  

8. Respeitar o companheiro de treino e as autoridades 

9. Dedicar-se em todos os treinamentos e atividades propostas 

10. Se lembrar sempre destas palavras de Jesus Cristo 

11. Aprendei de mim; porque sou manso e humilde de coração 
(104) 

Na capoeira secular, diferentemente do que ocorre no formato gospel, não há 

referências sobre mandamentos nas academias, mas regras de convivência social 

são estabelecidas, no caso das crianças há preocupação como a higiene pessoal, 

por exemplo. Quanto ao uso de roupas, como jogar com ou sem camisa, dentro das 

academias isso é controlado pelos donos, pois a capoeira ensinada nas escolas de 

ginástica divide espaço com outras práticas corporais. No jogo praticado nas ruas, a 

indumentária fica a critério dos praticantes e o mestre de capoeira não interfere 

nesta questão. 

 

 

_________________________________ 

104 – Este material é entregue aos alunos da Capoeira Jovem & Forte, no primeiro dia de aula. Ficando uma cópia fixada num 

quadro de avisos no local da aula. Para esse estudo ele nos foi cedido por Antonio Alves da Silva. Responsável pelo ministério 

de capoeira da Igreja Ministério Restauração na zona Leste de São Paulo. Idealizador do movimento gospel na capoeira em 

São Paulo. Com extensão para o ABC. Local onde gravamos parte das entrevistas  com alunos do seu ministério. 
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3.7.1. Regras para Inserção no Grupo de Capoeira Gospel (Jovem & Forte) 

 Expressão pública de conhecimento, concordância e aceitação das regras e 

princípios estabelecidos de organização, nos seguintes termos gerais: 

1. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. 

2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 

coisa senão em virtude da lei. Ademais toma conhecimento 

de que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e 

a imagem das pessoas. 

3. O docente de capoeira é o responsável técnico pelo seu aluno 

e assumirá a responsabilidade cabível perante dirigentes 

organizadores e a lei. 

4. A prática da capoeira será descalça e o uso do uniforme 

constitui-se obrigatório. 

5. O uniforme referido é constituído de calça branca com 

logotipo. 

6. A conduta nos jogos de capoeira e eventos terá de ser sem 

violência, sem tumulto e dentro dos mais altos padrões de 

lealdade, urbanidade, solidariedade. 

7. É terminantemente proibido ferir a integridade física do 

oponente, bem como atingir a sua cabeça, coluna vertebral ou 

órgãos genitais. 

8. O dirigente poderá suspender sumariamente, a qualquer 

momento, a participação de determinado capoeirista, ou de todo 

o seu segmento, quando julgada imprópria a sua conduta e 

solicitar a ação policial cabível.  
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9. Cada capoeirista assumirá inteira responsabilidade por 

quaisquer danos corporais, morais ou materiais causados a 

terceiros, em conformidade com a lei. (105) 

Na capoeira secular regras como estas não são abordadas pelo mestre, pois, 

muitos ministram aulas em academias que possuem outras atividades corporais, 

como a ginástica, e, normalmente as regras são passadas e firmadas previamente e 

um contrato feito entre o aluno e o proprietário do estabelecimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________ 
 
105 – Material é entregue aos alunos da Capoeira Jovem & Forte, no primeiro dia de aula. Ficando uma cópia fixada num 
quadro de avisos no local da aula. Para esse estudo ele nos foi cedido por Antonio Alves da Silva. Responsável pelo ministério 
de capoeira da Igreja Ministério Restauração. 
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CONCLUSÃO 

Na conclusão do trabalho faremos algumas observações sobre nosso tema e 

objetivos iniciais, que assim como a pesquisa, também passou de certa forma por 

uma metamorfose. Inicialmente investigávamos as ligações da capoeira com o 

cristianismo e procuramos traçar o perfil social do profissional de capoeira. No 

decorrer da pesquisa de campo, no entanto, sentimos a necessidade de direcionar o 

trabalho para um terreno novo e fértil que se apresentou em nosso caminho: a 

capoeira e o pentecostalismo.  

Nessa nova visão da capoeira, desconhecida até mesmo dos meios 

acadêmicos e religiosos, vimo-nos diante de uma mudança que está se instalando 

dentro do universo evangélico. Então, indagações e questionamentos emergiram  

imediatamente. Como surgiu e qual a finalidade da capoeira no meio evangélico? 

Pra que e por que está sendo utilizada nas igrejas evangélicas?  

Quando optamos por investigar as relações religiosas que envolvem a 

capoeira no meio cristão, esperou-se presenciar somente aspectos já existentes no 

catolicismo ou nos ritos afro-brasileiros. Questões que podemos confirmamos no 

desenvolvimento social da capoeira já nos primeiros registros desta modalidade 

esportiva. 

No decorrer da pesquisa observou-se algo maior do que havíamos pensado. 

Superadas as dificuldades inicias em contatar as lideranças envolvidas nesse 

movimento e após presenciar fatos significativos relacionados a ele, deparamo-nos 

com o surgimento de um processo de metamorfose da prática da capoeira. 

Com os dados colhidos, traçamos um paralelo entre o comportamento dos 

capoeiristas tradicionais com os participantes de um novo movimento surgido nessa 

modalidade esportiva, denominada Capoeira Gospel. A capoeira apresentou-se 

como uma pratica pertencente à cultura brasileira, em que a luta, o jogo, a dança, a 

ginga são vistas numa óptica cristã, doutrinada pela ética das ramificações 

pentecostais no ABC e grande São Paulo.  

 Em observação a capoeira nas igrejas, num primeiro momento, as estruturas 

dos grupos que trabalham com a capoeira gospel mostram certa falta de 



 130  
 

 

organização, com metodologias de trabalho não muito claras. Sob um olhar mais 

rigoroso, percebe-se que essa aparente falta de organização vem do próprio 

capoeirista, que se articula de forma muito rápido ocasionando assim essas falhas 

estruturais. Esses problemas puderam ser constatados por meio dos registros de 

eventos de capoeira destinados a causa evangélica no ano de 2006.  

O capoeirista evangélico contrariando conceitos de certas igrejas se comunica 

por meio da internet, em intensas trocas de informações ou conversas entre os 

irmãos (forma pelo qual se tratam) (106).  

Hoje, a experiência de viver a religião por meio de 
reorganizadores eletrônicos das percepções e das vivências 
transforma as coordenadas das relações sociais e dos próprios 
processos de comunicação entre os sujeitos convertidos ou em 
busca de conversão ao pentecostalismo. (107) (GOUVEIA, 2005) 

Nos bate-papos encontramos várias conversas, onde muitos que se denominam 

evangélicos “perdidos“ tentam encontrar uma academia ou Igreja Evangélica 

próximo a sua residência com aulas de capoeira, muitos procuram para si, outros 

para presentearem familiares, colocando-os para treinar num lugar de Deus.  

Segundo o comentário desses “ex-perdidos”, eles se encontraram em Deus, 

mas ao se converterem no evangelho deixaram de treinar por imposição dos 

pastores representantes de suas igrejas. Agora vislumbram esse  novo     momento, 

maravilhados porque Deus lhes deu a oportunidade de voltarem a treinar e ainda 

podem orar para Jesus pela cadencia contagiante do berimbau. Em muitos casos 

aparecem pastores querendo informações sobre a capoeira gospel, pois tem 

especial interesse em formar um ministério de capoeira em suas Igrejas.  

O desdobramento histórico do cristianismo pentecostal tem 
demonstrado uma tendência sempre mais explícita de adaptação 
aos contextos onde se insere, seja na vertente das igrejas 
autônomas, seja nos movimentos que se insere, seja nos 
movimentos que se hospedam no seio das chamadas Igrejas 
históricas. A  presença de matrizes diferenciadas na composição 

_____________ 

106 – Endereço eletrônico: www.zoene.com.br e www.clickmusical.rg3.net. Fórum de debates sobre a capoeira gospel.  A 
capoeira gospel – Pata do Leão. Ministério Nova Visão / Capoeira 100% Gospel. 
107 - GOUVEIA, Eliane Hojaij. Territorialidades do Sagrado. In: PASSOS, João Décio. (org) Movimentos do Espírito – Matrizes, 
Afinidades e Territórios Pentecostais. São Paulo: Paulinas, 2005. 
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das práticas pentecostais parece seguir um percurso que vai do 
menos ao mais explícito, da assimilação espontânea à adoção 
consciente e estratégica. É o que se pode observar no 
pentecostalismo mais recente na utilização de símbolos católicos 
e, de maneira indireta, de elementos dos cultos afro-
descendentes. (PASSOS, 2005) 

A procura por músicas que falam de Jesus e das escrituras da Bíblia também 

é algo frenético. O que também desperta a atenção é o fato de pessoas que moram 

em outros países estarem á procura de contatos, intensificando assim os laços 

culturais pelo “divino”, propósito apresentado pela capoeira gospel. 

 Não podemos deixar ao acaso os conflitos correntes no campo das ideologias 

entre pregadores das diferentes Igrejas, e os ministérios da mesma igreja. Há 

pastores declarados que consideram a capoeira como sendo fruto dos ritos 

africanos, portanto, nas suas palavras, só pode ser prática demoníaca, não 

considerando a capoeira como algo vindo de Deus. Os pastores que se declaram 

contra o movimento da capoeira gospel são rispidamente rebatidos pelas ofensas 

aos já declarados guerreiros de Jesus, defendendo os propósitos por meio da 

capoeira com fervor. 

 Em sua defesa, os capoeiristas da onda gospel se valem dos salmos 149 e 

150 como bandeiras pela qual estruturam sua forma de pensar e agir em defesa das 

palavras sagradas do velho e novo testamento, ideologia defendida por mestre 

Antonio. 

 No material colhido há trechos que revelam a verdadeira dimensão do conflito 

de idéias. Na home page fazem do debate on line a extensão das defesas das 

doutrinas ou mitos cristãos e africanos, descrevendo o comportamento psicológico e 

físico de seus respectivos deuses ou Deus. O que nos sugere e faz pensar que tal 

discórdia pode sair à campo aberto, possibilitando talvez num futuro próximo um 

diálogo numa roda qualquer. Tal hipótese foi confirmada por Antonio que ao sair de 

um debate e ter um artigo sobre capoeira gospel publicado via internet, foi 

ameaçado por telefone por capoeiristas do ABC. 

 Os debates sobre o uso da capoeira no meio evangélico também se 

estenderam ao rádio, como no programa do denominado evangelizador Carlos 
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Apolinário da Assembléia de Deus.  Em seu discurso o missionário deixa clara a 

intenção de se criar uma rede de academias Gospel, prestando assim um serviço á 

comunidade evangélica em atender aos anseios dos filhos e esposas que buscam 

uma boa saúde física, já que a espiritual vem sendo tratada a tempos. No entanto, 

há pastores contrários á prática de qualquer atividade física, defendendo que seria 

idolatria ao próprio corpo, mas esse argumento logo foi rebatido por ouvintes 

adeptos das práticas corporais ligados ao pentecostalismo. Tais conflitos estão se 

estendendo, criando ramificações que certamente influenciarão não somente a 

conduta religiosa das pessoas, mas interferindo diretamente na estrutura social dos 

servos de Jesus, se assim possamos defini-los.  

 Quanto ás interferências que ocorrem na cultura afro-brasileira ligada á 

capoeira, podemos citar o material de pesquisa colhido no decorrer da revisão de 

literatura, mais precisamente em matéria do Jornal O Estado de São Paulo de 13 

outubro de 2005, que descreve um fato ocorrido no Estado da Bahia, relacionado a 

apropriação da culinária tradicional baiana por parte dos evangélicos, assim como 

ocorre o fazem em igrejas e academias do ABC paulista.  

A reportagem fala do Acarajé, prato típico da culinária afro-brasileira, tido 

como símbolo que impulsiona o turismo do mesmo Estado e fonte de sustento das 

mulheres em Salvador. O acarajé teria seu nome mudado para bolinho de Jesus, 

mas a receita seria a tradicional, ao batizá-lo com um novo nome os evangélicos 

remanescentes do candomblé estariam liberados a vendê-los, pois não teriam mais 

ligação com o demônio, visto que o acarajé é uma iguaria usada como oferenda aos 

orixás. Que implicações podem ocorrer num futuro próximo nas vidas das velhas 

baianas, não saberemos, pois não trataremos dessa questão aqui.  

O intuito de abordar esse assunto é de colocar o leitor em contato com as 

interferências que algumas tradições culturais vêm sofrendo pelas Igrejas 

pentecostais. No caso do acarajé, só para complementar, processos jurídicos foram 

instaurados,  precipitando  conflitos  sociais  naquela cidade, com danos irreversíveis  
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para a cultura brasileira (108). Com isso, percebemos certa semelhança com o que 

acontece com a capoeira tradicional, onde sua descaracterização ocorre nos 

mesmos moldes que o acarajé.  

 Enquanto a capoeira gospel, utilizando o termo “Panteão dos Orixás” descrito 

por Prandi (1999), poderemos falar o mesmo da cultura afrobrasileira e da capoeira 

como parte deste sistema, em que, num determinado momento se apresenta com 

uma face diferente para cada situação. 

Consumidores que somos das várias formas da cultura afro-brasileira, 

procuramos colocar em cheque todo processo de assimilação desta cultura pelo 

crente cristão do pentecostalismo brasileiro. Como parte de um sistema cultural, a 

capoeira está sendo consumida rapidamente por uma parcela significativa da 

população evangélica no Brasil. Assim como na Bahia, parte da cultura é usada  

para  saciar  a matéria  com  o  chamado  bolinho  de  Jesus, a capoeira gospel se 

apresenta para saciar as almas necessitadas da presença de Deus, nutrindo e 

regrando corpos que são vistos por diferentes ópticas no meio evangélico tratando-a 

como no formato citado. 

 Ao longo do processo de observação de campo, procuramos entender a 

dinâmica usada pelo crente gospel envolvido com a capoeira. Desta observação 

surgem algumas hipóteses de certa forma conclusivas:  

Na primeira, as evidencias apontam que o crente da capoeira gospel,  procura 

louvar a Deus Criador e ao seu filho Jesus, por intermédio do Espírito Santo. Nesse 

caso, a capoeira seria o meio encontrado para a louvação, considerando o corpo 

como a ponte para tal êxito. Nesta questão nos arriscaríamos a uma interpretação 

do estado psicológico dos membros envolvidos com a capoeira. Estando ligados ao 

veio religioso dos pentecostais, o corpo sadio do praticante nos parece entrar em 

evidencia, portanto a ferramenta que faltava para comprovarem parte de suas 

promessas e curas milagrosas, principalmente no que diz respeito ao psicológico e 

ao fisiológico. 
__________________ 

 

108 –  Jornal O Estado de São Paulo de 13 de outubro de 2005, pg.6 - A matéria saiu com o titulo: No Tabuleiro – Adeptos do 
Candomblé e Evangélicos estão Brigando por causa do quitute. Por DIAS LOPES. 
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Como mencionamos anteriormente, o capoeirista gospel ligado ao 

pentecostalismo acredita que o corpo serve para ser a morada de Deus, pela 

presença do Espírito Santo e somente se manifestaria em corpos em perfeitas 

condições de saúde.  Um capoeirista bem treinado é capaz de executar proezas 

incríveis com o corpo, então podemos dizer que ele encontra-se nesse perfil, 

principalmente quando o comparamos com pessoas comuns, sedentárias, pois 

executam manobras como pulos fenomenais, girar só com a cabeça apoiada no 

solo, equilibrar-se num dedo só, girar numa só mão, entre outras coisas beirando ao 

fantástico, que são então considerados milagre. 

 No aspecto emocional o praticante logo percebe o alívio do estresse físico e 

mental, grande parte disso se atribui ao sistema respiratório, que é ativado e 

exercitado pelo cântico (JOURDAIN, 1998) próprio da capoeira e já usado pelas 

Igrejas pentecostais. Com a melhora da oxigenação cerebral provocada pelo 

fortalecimento das vias aéreas respiratórias, há a sensação de bem estar. 

Como frisamos anteriormente, com o exercício físico as taxas de endorfina 

são potencializadas e produzidas em maior quantidade pelo organismo, levando as 

pessoas a saírem de um estado de desânimo e depressão profunda. Estando o 

corpo livre desses males e mais fortalecido, ele estará apto a receber a 

manifestação sagrada pela presença do Espírito Santo. Esta experiência, desejada e 

solicitada por meio das orações dos pentecostais ligados á capoeira gospel foi 

observada no decorrer desta pesquisa. Ideologicamente estes fatos representam o 

interesse e desejo de cada líder religioso na forma de praticar a capoeira. Embora os 

integrantes passem para seus seguidores certo ar de inocência sobre o fato, 

acreditando fielmente nos propósitos de cada evangelizador, que teria a intenção de 

salvar as almas dos irmãos que estão do lado negro da capoeira, fica evidente para 

nós que o praticante ou o pastor ligado ao gospel na capoeira usam do discurso 

sensacionalista, beirando ao fantástico, prometendo tudo que uma pessoa sem 

esperança poderia querer: saírem do estado de pobreza, curas pelo milagre da 

presença de Deus, entre outros. Ao conversarmos com os praticantes da capoeira 

gospel, foi possível perceber que a grande maioria acredita realmente em tal 

possibilidade, passando por um estado permanente de ilusão. Estando o jovem e os 

adultos desiludidos por fracassos pessoais, acabam tornando-se alvos preferidos 
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dos evangelizadores, apegando-se à primeira mística e sedutora arma que lhes 

oferecem nesse caso a capoeira.  

Vindo de onde veio a capoeira é apresentada aos sedentos por vitórias 

pessoais como uma inspiração divina. Vista como obra de Deus para libertar o negro 

da escravidão, servindo para quebrar os grilhões que outrora mantinham homens e 

mulheres cativos, certamente será eficiente para romper os elos que circundam suas 

auréolas; já que nas palavras dos pentecostais “maior o que está em mim, do que o 

que está no mundo” (109). 

Os evangélicos ligados a expressões como esta, “estamos no mundo não 

fazemos parte dele” (110), mostram que pentecostais com tais sentimentos se 

colocam na condição de guerreiros de Jesus, anjos de Deus que procuram se 

fortalecer fisicamente e espiritualmente para uma batalha cada vez mais próxima 

entre Deus e os demônios.  

 Para muitos a batalha já começo, primeiro no  plano material, sendo a 

capoeira escolhida para a batalha. Ao mesmo tempo, parte dos capoeiristas 

evangélicos estabeleceu seus alvos principais, sendo os capoeiristas mundanos os 

opositores ideais para o combate. No imaginário dos praticantes da capoeira gospel 

essa batalha teria seu desenrolar no campo religioso, sendo a oração do crente 

contra a mandinga da velha capoeira, deixando transpassar aqui por parte do gospel 

um sentimento de segregação em relação á suposta feitiçaria do capoeirista 

tradicional. 

 Se a capoeira é fruto da criação de Deus como fora falado aos olhos dos 

acorrentados (espiritualmente falando), ela certamente torna-se o instrumento ideal 

para exaltar as vitórias em nome de Jesus. Na análise que tecemos sobre o 

destaque da capoeira na vida social está vinculado com a ascensão do negro em 

varias áreas, sendo o esporte o meio encontrado por ele para sair do estado de 

segregação, deixando para traz as lamentações, colocando-se em evidencia pela 

estrutura corporal como fizera outrora com a capoeira, principal elemento deste 

alicerce pautado no religioso. 
________________________  

 
109 - Luis Roberto Cruvinel, Igreja Pentecostal Assembléia de Deus.  
110- Pastor Cruvinel 
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Algumas lideranças religiosas dão pouca ou nenhuma importância ao ocorrido 

com o negro, seus descendentes e sua forma de cultura no Brasil do século XXI. 

Permanecem alheios aos aspectos sociais das questões estruturais que 

representam a capoeira na formação da sociedade brasileira, na efervescência de 

mudanças que assolavam o país, via Bahia e Rio de Janeiro, especificamente na 

formação social do negro que por meio da capoeira (Soares: 2004). Foi temido e 

respeitado quase que simultaneamente, mesmo com sentimento de segregação 

(Bastide:2001) em relação ao Estado controlado por brancos, permanece em luta 

por direitos nas redes sociais que nos envolvem.  É fato que alguns responsáveis 

pelos grupos evangélicos na capoeira envolvem-se em causas sócias, deixando 

passar certo comprometimento com a cultura, mas ao mesmo tempo utilizam-na 

como ferramenta para evangelizar, consequentemente educar. Isso pode provocar 

profundas mudanças no alicerce da capoeira.  

Mesmo que alguns discursos não representem o desejo de provocarem t 

danos à cultura afro-brasileira, eles se evidenciam pelas ações correntes na 

capoeira gospel em comparação com a capoeira secular. Sinais destas mudanças 

foram registrados por nós. Mostrou-se uma clara intenção de alterar suas 

características tradicionais como nomes de golpes tradicionais, nome de toques, 

cânticos entre outras questões diretamente ligadas as causas dos negros e 

descendentes. Esses fatores aliados a um dinamismo cultural que nos cercam, logo 

terão uma capoeira totalmente segregada, em detrimento de algo muito próximo do 

sagrado e da capoeira secular. 

 Na disputa pelas almas dos mortais parece que tudo no momento é válido, 

mesmo que as ações de seus idealizadores acarretem prejuízos para os próprios 

evangelizadores da capoeira gospel, pois muitos dependem do complemento ou da 

renda adquirida por meio da capoeira secular. 

 Podemos afirmar que dentre as lideranças envolvidas com a questão gospel 

na capoeira a maioria é representada por brancos, a exemplo do último Encontro 

Nacional de Capoeira Gospel, em São Paulo, havia 17 participantes brancos e 03 

negros. Ressaltamos ainda que o movimento nas Igrejas representado por negros é 

de um negro para quatro brancos. Com base nesses dados, creditamos a essa falta 

de comprometimento com os laços culturais, o fato dessas pessoas não 
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pertencerem ás comunidades negras que as sustentam. Tal ausência de identidade 

negra faz com que os consumidores da cultura no formato evangélico não tenham 

uma dimensão da sua importância na formação da sociedade em permanente 

transição. Portanto, para eles qualquer mudança passa a fazer sentido. 

As discussões on line são um campo minado. Em tal campo, os insultos 

religiosos são permanentes, cada um destacando o poder do Deus de sua religião. 

Todo esse eminente caos formado na internet parece não ser difícil de transferir-se, 

faltando marcar o local e hora para o embate. Não sabemos, porém, se ele será nos 

aspectos físicos ou espirituais, já que no campo das ideologias ele já vem sendo 

travado há tempos, permanecendo num campo restrito. Com a rapidez que o 

movimento da capoeira gospel se desloca, logo os capoeiras se confrontarão.  

 Conflitos à parte, concluímos que há claras evidencias nas palavras dos 

idealizadores da capoeira gospel sobre a intenção de que ela faça parte do vasto 

panteão religioso, agora do pentecostalismo brasileiro e suas ramificações 

espalhadas pelo mundo. Como dissemos temos registros de sua trajetória na 

Europa, América do Sul, México, Canadá e Estados Unidos, onde seus adeptos 

mostram a obra de Deus por meio de corpos que se exibem em louvor a Jesus 

Cristo.  

Reforçamos ainda os ideais sugeridos pelos adeptos da capoeira gospel 

pautados nas entrelinhas das escrituras da Bíblia, interpretando os salmos já citados 

em benefício da causa, dando-lhes indulto para fazerem da capoeira uma forma de 

adoração a Deus, usando o berimbau como uma Bíblia viva. O berimbau chega 

onde a Bíblia não chega (111), neste sentido, no imaginário dos mestres, tal 

instrumento soa mais poderoso que a própria bíblia sagrada.  

Ressaltamos que estes estudos não esgotam as possibilidades de se analisar 

a metamorfose pelo qual passa a capoeira em âmbito religioso e esportivo, mas 

assinala para novas possibilidades nas transformações sociais e religiosas que nos 

envolvem.  

_______________ 

111 - Elton Pereira de Brito (mestre Suíno). Dados obtidos durante entrevista em São Paulo dezembro de 2006. 
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Por ser um movimento recente e rico em simbologia religiosa entendemos 

que esse processo deva ser observado atentamente no sentido de termos dados e 

condições de orientar a sociedade envolvida com a religião e a estrutura cultural que 

nos cerca. 
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ANEXO I 

HINOS LOUVORES E ORAÇÕES DA CAPOEIRA GOSPEL 

Este anexo contém as letras de cinco CD’S colhidos por nós durante a 

pesquisa de campo, quatro deles não foram distribuídos em lojas, foram 

comercializados entre os integrantes nos vários encontros das Igrejas envolvidas 

com o movimento da capoeira Gospel pelo mundo, visto que há um intenso 

comercio via internet num intercambio com outros países. 

Não sendo distribuídos em lojas os CD’s não tem encartes, isso implica que 

para podermos saber do conteúdo de cada letra foi necessário ouvir na integra cada 

CD. Sendo assim, transcrevemos seus conteúdos no forma que se encontra a 

seguir, sem podermos colocar os títulos de muitas delas. 

 Logo abaixo de cada letra há uma análise dos aspectos religiosos contidos 

nos cânticos, com o intuito de localizar o leitor do sentido cultural e ou religioso do 

capoeirista Gospel em relação ao comprometimento sócio cultural com o meio. 

Símbolos: (**) Estes sinais indicam que esta é uma versão de letra musical da 

capoeira secular para a capoeira Gospel. 

 

1. CD de Capoeira Gospel - Volume I 

Música I  ** 

Capoeira foi criada na era colonial / E nasceu foi na Bahia angola 
e regional / Essa luta é brasileira / Não nasceu por um acaso / 
Foi o braço de Deus forte / Quebrando os grilhões do passado / 
De um povo escravizado / Que vivia a padecer / Como o povo do 
Egito / Que estava a sofrer / Deus ouvia lá do alto / O seu 
padecer, teve plano para o branco e também para os de cor / Vê 
seu povo em liberdade para sua honra e seu louvor / Mostrando 
que ele é Deus / E Jesus Cristo é o senhor oh, oh / Ele é 
libertador. 
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 Essa música retrata a criação da capoeira não pela necessidade de um povo 

num momento extremo de inspiração, mas pelo braço forte do senhor. Comparando 

a situação do negro brasileiro com o povo perseguido do Egito, no caso brasileiro 

Deus concede-lhes a liberdade pelo uso da força. 

Música II ** 

Desde pequenininho ouvia de Deus falar / Que ele enviou á 
Cristo para o homem, ele salvar / Mas, o tempo foi passando / 
Quando pela primeira vez / Numa Igreja da cidade uma pregação 
eu escutei / Ainda hoje me lembro / O quanto me arrepiei / Ao 
saber que foi pela cruz / Foi que eu me salvei / Uma cruz que 
colocaram o Jesus Cristo meu Senhor / Por trazer uma 
mensagem que falava de amor / Pois Deus é amor / É liberdade / 
É paz, é justiça, é prosperidade. 

Musica Original: Desde pequenininho / Desde pequenininho / Eu 
ouvia meu pai falar / Que quando eu crescesse / Ele iria me 
ensinar / Ensinar a jogar capoeira, capoeira..., camará / Depois 
de tanto tempo / Pela primeira vez / Numa rua da cidade / De 
longe eu avistei / Era uma roda de gente / Com dois capoeira no 
meio / Berimbau daqui! / Pandeiro de lá! / Na roda de capoeira, 
todos entra pra joga / Fui crescendo, fiquei moço / Numa roda 
entrei / Hoje sou mestre formado / Pois em mim acreditei / 
Capoeira, capoeira..., capoeira, camará. (Mestre Brasília) 

Como podemos observar, na música original da capoeira tradicional, de 

autoria de Mestre Brasília, encontramos elementos que descrevem a tradição 

passada de pai para filho dentro da capoeiragem, e, da sua importância em relação 

á auto-estima necessária para a afirmação do indivíduo em seu meio.  

Quanto á composição gospel, trata-se de uma versão da música 

anteriormente discutida. Nela o autor aborda passagens do Novo Testamento, onde 

Deus envia seu filho Jesus a terra, na missão de salvar os pecadores por meio de 

sua própria imolação. Percebesse, no entanto, que mesmo conhecendo a história 

desde pequeno, sua crença em Deus e sua conversão a uma religião, somente 

ocorreu quando começou a freqüentar a Igreja Evangélica.  

Música III   ** 
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Jesus quando ele veio / Á noite tava pra sair da terra / O pai 
chamou, foi tão cruel a maneira em que ele levou / Pra tirar 
nossos pecados, o próprio filho entregou / Jesus Cristo foi se 
embora / Foi morar lá no infinito / Mas deixou aqui na terra o 
plano de Deus cumprido / Plantou amor e faz florescer o espírito 
santo que há em você / O espírito habitando em você / O espírito 
santo que vai te envolver / Jesus cristo é uma fonte / Uma fonte 
das estrelas / Quem beber dessa água / Par sempre vai ter vida, 
ele mesmo prometeu / Ele mesmo vai cumprir, pode clamar meu 
irmão / Pois Jesus Cristo está aqui. 

 A letra fala da morte de Jesus acentuando a crueldade com que Deus o levou. 

Fala ainda do espírito Santo que habita em homens e mulheres, basta crê nele que 

os obstáculos serão vencidos. 

Música IV ** 

Certa vez trouxeram á Jesus Cristo uma mulher / Cometendo 
adultério, escribas e fariseus / E coração tão revoltados foram ao 
mestre e falaram / Pela lei tem que morrer / Ele passou um 
tempo calado / Ficando agachado analisava cada alma / Depois 
levantou e foi com calma respondendo com cuidado / Lançando 
um desafio / Aquele que jamais tenha pecado e jamais tenha 
falhado / Atire a primeira pedra /Todos se sentindo acusados, 
foram saindo calados mal nenhum / Não lhe fizeram, e ela 
descobriu uma verdade / Não foi com tapa na face, não foi com 
juízo não / Mas, sim no grande amor de Cristo / Que lhe deu 
libertação / Deus é amor é liberdade / É paz e justiça e 
prosperidade / E você que ta me ouvindo / Preste muita atenção 
/ Entregue sua vida a cristo / Saia da condenação. 

Nesta letra o autor narra seu entendimento da passagem em Jesus Cristo 

testa o poder de suas palavras em relação ao apedrejamento de Maria Madalena, 

fazendo todos recuarem ao ouvirem seus dizeres. 

Música V ** 

Zum, zum Jesus Cristo salva um / E salva dois, salva três o 
mundo inteiro de uma vez / África, oi África porque sofrer, porque 
chora / Levanta os olhos para o céu / O teu socorro vem do 
senhor / Se você caí / Deus levanta você / Se você caí, deus 
levanta você / Deus é fiel, fiel, fiel, fiel / Deus é fiel, fiel, fiel ,fiel / 
Toda gloria pertence a Deus / Aleluia, aleluia, Amém / Sua gloria 
ele não divide não divide / Com ninguém. 
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 O capoeirista exalta a Deus como Salvador dos homens, e, tenta mostrar ao 

povo africano que o bálsamo para suas dores se encontra no Senhor, pois Ele é fiel 

á Seus filhos e nunca os abandona. No trecho em que a música fala do povo da 

África, não fica claro se é sobre os africanos capturados e trazidos as Américas para 

servirem de escravos, ou, realmente ao povo que vive lá.  

Música VI 

A capoeira está a RENASCER / No espírito santo que está em 
remover / Jesus Cristo nosso mestre / Jesus Cristo nosso senhor 
/ A capoeira é para ele / Ela é feita com amor / Não por força, 
nem por violência / Mas pelo espírito diz o senhor / Estrela de 
ouro está RENASCER / Do Espírito Santo que está em você. 

 Na visão gospel a origem da capoeira é resignificada. Seu surgimento advém 

do Espírito de Deus e é forjada pelo amor, não pela força e violência, que 

caracterizam a origem da capoeira tradicional, que veio da necessidade de liberdade 

sentida pelos escravos. Nessa música nota-se um trocadilho entre o nome da Igreja 

Renascer em Cristo e o “renascer” da capoeira, levando-nos a entender que esse 

renascimento acontece por que a capoeira é usada como meio de exaltação á Jesus 

Cristo e por intermédio dessa instituição religiosa. 

Música VII 

Matheus Capítulo Cinco, Versículo 37 / O senhor nos deu uma 
lição / Falando firme e direto não fique enganando o próximo / 
Não fique com enrolação / Quem tá com a palavra sim, sem ta 
com não / Oh! Não, não / Oh ! Sim, sim / Oh! Sim, sim, sim / Oh! 
Não, não, não. 

 Aqui, cita o capítulo cinco em Matheus, que fala sobre falsos juramentos.  

Refere-se ao contraste das formas de se jogar a capoeira, com quem e para quem. 

Música VIII 

Quero que valorize o que você teme / Você é um ser, você é 
alguém tão importante para Deus / Chega de ficar sofrendo 
angústia e dor / Nesse seu complexo inferior / Dizendo a deus 
que não é ninguém / Eu venho falar numa luz que você tem / Eu 
venho falar numa luz que você tem / Ele está em você, o Espírito 
Santo se move em você / Até com gemidos inexprimíveis / Aí 
você pode então perceber / Que pra ele há algo importante em 
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você / E por isso, levante e cante / Exalte ao senhor / Você tem 
um valor / O Espírito Santo se move em você.  

O autor fala para os que estão com a estima baixa, mostrando uma possível 

cura por meio do cântico em louvor ao Senhor Jesus Cristo e pela força do Espírito 

Santo, que supostamente há em cada homem e mulher, basta que se perceba a luz 

interior e a depressão logo desaparecerá. Mas a cura somente ocorrerá pelo formato 

gospel de ser e viver. 

Música IX 

Eu navegarei / No oceano do Espírito / E ali adorarei ao Deus, ao 
meu amor / Espírito / Espírito que desce / Como fogo / Me tome 
em pentecoste / E ensinarei, de novo eu adorarei / Aos Deus a 
minha vida / Que me compreenda sem nenhuma explicação / Eu 
adorarei, ao Deus a minha vida sem nenhuma explicação. 

O praticante entrega seu corpo para que seja incorporado pelo Espírito Santo, 

e como fogo lhe consuma sem explicação. Sugere que na roda cada praticante não 

jogue sem evocar a força divina, pois ela lhe é essencial.  Há então uma substituição 

do papel da endorfina e adrenalina, que surgidas pela contração muscular dão 

disposição e energia ao corpo, agora cedem lugar ao divino invocado pela psique do 

indivíduo.  

Música X 

O Espírito de Deus se move em mim / Eu canto como rei Davi / 
Eu canto, eu canto eu canto como rei Davi / Eu luto, eu luto, eu 
luto como rei Davi / Eu louvo como rei Davi / Eu louvo, eu louvo, 
eu louvo como rei Davi / Eu pulo como rei Davi / Eu pulo, eu 
pulo, eu pulo como rei Davi. 

Sugere que sua condição emocional está vinculada ao Espírito Santo que 

nele se move. Suas ações fogem de seu controle passando a reproduzir os mesmos 

comportamentos do rei Davi. Logo as falhas também deverão ser creditadas ao rei, 

pois tudo que faz é reproduzir os meios que o levaram a glória junto a Deus.  

Música XI ** 

Paranauê, paranauê, Paraná / Jesus Cristo é o senhor Paraná / 
Jesus Cristo é o salvador Paraná / Nós somos brasileiro Paraná / 
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Filho de Deus criador Paraná / Vou dizer paranauê Paraná / Vou 
dizer em nome do senhor Paraná / O senhor é nossa bandeira 
Paraná / O senhor da minha Igreja Paraná / O senhor da minha 
confissão Paraná. 

 Pelo cântico o capoeirista reforça sua condição de servo de Deus, sendo um 

patriota acima de todas as coisas, em nome de Jesus. 

Música XII 

Eu vou, eu vou, eu vou à casa do senhor / Vou ler a bíblia, vou 
orar / Vou louvar a Deus a capoeira jogar / Capoeira para cristo 
começou a RENASCER / É feita na unção por isso eu vou dizer / 
Eu vou, eu vou eu vou á casa do senhor. 

 Fala da nova capoeira, uma sugestão para a própria Igreja Renascer em 

Cristo, pois agora a capoeira é de Jesus Cristo, devendo portando ler a Bíblia e orar, 

em louvor a Deus, todos devem jogar capoeira. 

Música XIII 

Benguela é um indivíduo dos Bantus, raça Sul africana / Que 
alem dos Benguelas tinham os Cabindas, Congos e 
Moçambiques / Entre outros negros Escravos chamados assim 
no Brasil. 

Cita alguns povos africanos que foram trazidos para o Brasil. 

Música XIV 

Jesus! Na roda iremos jogar / Mas o mesmo tempo é pra te 
louvar / É no jogo de Benguela bate palma meu irmão / Comece 
a louvar no jogo de Benguela / Tenha fé em Jesus Cristo / Para 
não se machucar / Se ficar muito difícil / Procure lembrar / Que o 
espírito Santo / É quem vai te ajudar / Ginga pra cima / Ginga pra 
baixo. 

 Vincula sua proteção às orações feitas dentro da roda, durante o jogo da 

capoeira. Basta pedir que o Espírito Santo manifeste-se a seu favor, principalmente 

no toque de benguela que é utilizado para os iniciantes. 

Música XV ** 
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Adeus, Adeus boa viagem / Eu voltarei / Adeus, a Deus boa 
viagem / Eu vou com Deus / Boa viagem / Ele é o caminho / Boa 
viagem ele é a salvação / Boa viagem / Ela é a gloria / Boa 
viagem / Ele é o caminho / Boa viagem / Ele é a verdade / Boa 
viagem / É vida ele é o poderoso / Boa viagem / A salvação, boa 
viagem / O espírito / Boa viagem / O mestre boa viagem / AMÉM! 
/ AMÉM! 

Cântico de despedida, fala das glorias de Deus. Ao sair da roda deve-se pedir 

proteção ao Pai Criador. 

2. CD de Capoeira Gospel - Volume II 

Música I 

Vou orar, Vou louvar e Vencer / Olha Deus ta comigo e estar 
com Você / Se você não acredita em Deus / Acredite ele pode te 
ajudar( REFRÃO) / Se você é aquele que está nesse ser / 
Acredite este espírito ele vai te levantar / Aqui em São Paulo ou 
em Salvador( bis) / A capoeira foi Deus que criou / Eu vou exaltar 
ao Deus criador ( bis) / O criador de todas as coisas / Nos 
convida a louvar / Pelo mar e pela terra e no Deus que nela há 
/Também tem coral de Anjos, Que estão sempre a adorar / 
Aclamando santo, Santo dia e noite sem parar / Pelo som da 
capoeira a senhor quero adorar / Pelo anjo criador com certeza 
vou gritar / Aqui em São Paulo ou em Salvador eu vou louvar ao 
Cristo senhor / AH, Tudo é criação de Deus. 

FALA: Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do pai das luzes 
porque não pode haver variação com mudança, é por isso que 
nós declaramos mesmo, que aqui em São Paulo ou em Salvador 
ou no Rio de Janeiro ou em qualquer outro Estado dessa nação. 

Nós sabemos que a capoeira é uma arte genuinamente 
brasileira, mas nascida no coração de Deus, Oh! Aleluia, louvado 
seja Deus ao acaso, ao som da capoeira, ao som de todos os 
instrumentos eu declaro o salmo 150. Nós vamos louvar mesmo 
ao senhor de coração, com toda expressão corporal, com 
decência e ordem com temor e reverência.  

Nesta música há claras evidencias de invocar Deus criador e sobe todas as 

coisas ele será louvado, o ponto de partida será o salmo 150 do qual a capoeira 

gospel está estruturada. Deus também aparece como o criador da capoeira, então 

ela aparece como não sendo fruto das lutas sociais de povos em diásporas pelo 

Brasil e sim, fruto de Deus para comunhão dos povos, neste sentido, Deus aparece 

como brasileiro, metaforicamente falando como um “mestre” no sentido da própria 
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luta para o capoeirista gospel. Por tal motivo o praticante é colocado como um 

super-capoeirista, por sua ligação com o espírito Santo sua condição de lutador é 

exaltada a cada momento. 

Música II 

Quando a trombeta tocar, aqui não vou ficar / Com meu Deus 
vou subir, vou subir; (REFRÃO) / Jesus Cristo, é meu mestre / É 
meu guia, vou para ele um dia / Com ele eu vou subir / Nessa 
vida tem luta e desafio / Contra a corrente de um rio / Que temos 
que navegar / Onde, onde está teu Deus / Onde, onde está teu 
Deus / Meu Deus está no céu e também no meu coração / O do 
mundo está mudo, mas meu Deus ressuscitou / Onde, onde está 
teu Deus / Não vejo Deus apenas, na boa solução / Também 
vejo o meu Deus na hora da aprovação / Pois meu deus está no 
céu, também no meu coração / O do mundo está mudo, mas 
meu Deus ressuscitou / ALELUIA! 

FALA: Deus ressuscitou nosso Deus é Jesus Cristo, esse 
trabalho foi feito exclusivamente para ele, Deus seja... Eu 
acredito, Deus seja louvado, todos somos de Deus, somos 
atletas do senhor, para Deus vamos glorificar mais e mais em 
nome de Deus... Que as vidas sejam cruzadas libertas sejam 
transformadas pelo poder de Deus, pois cremos que a diferença 
é que realmente nosso Deus ressuscitou.  

Os capoeiristas entendem que por meio da louvação a Deus e por serem 

atletas do senhor as vidas serão libertadas das agruras que vivem aqui na terra, 

perseguidos pelo do mundo, nos dando sinais de sua principal batalha no campo 

espiritual, e que passem por uma metamorfose e sejam transformadas 

especificamente por crerem em Deus. Reafirmam que isso será possível por que 

seu Deus realmente Ressuscitou. Seus adeptos nos sugerem também que o do 

mundo pode estar ligado à capoeira tradicional. 

 

Música III ** 

Quando o sol bater aqui nessa roda / Vai ser o sinal de Jesus 
que é para nós continuar-mos / Com esse trabalho e com muito 
amor... / Oi, Deus nos capacite, abre as nossas mentes / E aos 
nossos caminhos / Nos livrai dessa gente / Que só quer plantar 
espinhos / Na vida de muita gente / Oh, Deus a criança capoeira 
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tem que ser tratada / Cultivada com carinho / Para dá os belos 
frutos derrama meu deus a sua unção, da tua unção da tua 
unção (REFRÃO) / Nos tempos do paraíso, onde Adão e Eva 
viviam tudo ali era tão lindo / A glória de Deus resplandecia / 
Trabalhar era um prazer / A vida era só alegria / A tarde vinha o 
próprio Deus / Lá pela viração do dia / Tomava café com Adão e 
boas novas, lhe dizia / Adão tão contente ficava em paz com Eva 
vivia / Deu nome a cada animal... / Ah!...Cuidava da terra a cada 
dia / Mas, falta de vigilância, ao mandado que Deus lhe deu / 
Perdeu a paz e a confiança e a doença apareceu / O retrato 
desse mundo é a sombra do passado / O homem que não ouve 
a Deus, vai ser vencido pelo Diabo câmara... / Iê, maior é Deus, 
iê, maior é Deus câmara / Iê, é hora é hora / Iê, chegou à hora / 
A deus eu vou louvar Jesus Cristo é o Deus da minha oração / 
Jesus Cristo ta dentro do meu coração / Quando oro a meu 
Deus, peço paz e proteção, que me mantenha nessa vida em 
perfeita comunhão / Adorando a Jesus Cristo e amando meu 
irmão. 

O praticante Gospel pentecostal deixa claro nesta letra que cada nascer do 

sol é um sinal de Deus para eles continuarem com tão maravilhoso trabalhos. Eles 

comparam também a capoeira com uma criança que deve ser tratada com carinho 

pelo próprio Deus criador de todas as coisas. Rogam pelo pai que os livrem dos 

espinhos plantados por pessoas de coração impuro. Afirmam que os reflexos 

negativos de hoje nas vidas de todos foram causados pelo descaso de Adão e Eva 

no paraíso. Chegam ao extremo da imaginação quando colocam Deus e Adão em 

pés de igualdade, no imaginário do capoeirista gospel, Deus tomava café com Adão 

pela manhã e lhe contava histórias ao final de cada tarde, sempre que Adão 

encontrava-se deprimido Deus ia para alegrá-lo. 

Música IV ** 

Capoeira nada mais é do que um dom divino / As estrelas ouro 
que brilham nos olhos do bom menino / Ginga divina tenho fé / 
Aqui cultura é guerreira sem violência e ódio / Nossa arte é 
brasileira e assim vamos avante, pra cada dia renascer / A 
capoeira Jovem e Forte, eu também quero aprender, eu quero 
aprender / Eu quero aprender meu Deus me ensina que eu 
quero aprender / Eu quero aprender eu quero aprender meu 
mestre me ensina que eu quero aprender / Eu sou jovem e forte, 
com Deus vou vencer. 

FALA: Dedicamos essa música a todos os grupos de capoeira 
da região leste de São Paulo e do Brasil, vamos dizer assim do 
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planeta inteiro, declaramos a paz em Jesus Cristo de todos os 
grupos que Deus possa servir, a benção para cada mestre, cada 
professor cada uma das vidas são preciosas á ele. É na roda de 
capoeira que nós entramos, compartilhamos da amizade com os 
irmãos daqueles que desejam ter Deus no coração com alegria 
para viver, hoje a nossa motivação é Jesus Cristo. Hoje eu quero 
entrar nessa roda de capoeira / Hoje eu quero jogar essa arte 
bem brasileira / Hoje eu quero exaltar meu senhor com a 
capoeira / Pela vida eu ando a cantar exaltando ao meu criador / 
A capoeira é uma arte Deus me deu seu amor / Nós precisamos 
conhecer a deus / Não apenas de ouvir falar / Mas, realmente de 
andar com ele / Eu vim aqui buscar a presença do senhor / Para 
receber unção e louvor a Deus amor / Eu vim aqui buscar a 
presença do senhor / Para receber unção e louvor... o criador / É 
na palma, é na palma / Gloria deus, gloria Deus, gloria Deus... 

O gospel busca exaltar a Deus pela capoeira, pelas palmas e cânticos 

procuram a unção do senhor, e colocam Deus como se fora um mestre de a 

capoeira pois falam que querem aprender a capoeira e pedem a Deus que lhes 

ensinem. 

Música V 

Vou, vou jogar capoeira essa luta guerreira / Que ajudou o 
escravo soltar / Foi sofrimento enorme /Tinha que ter braço forte 
/ Pra poder deslizar e agüentar / Senhor sei que és poderoso / 
Então proteja esse povo / Que ta te adorar / Senhor, vem mudar 
essa história / Me dar á glória, faz a vontade reinar / Deus salva 
toda essa gente / Que ainda não te entende, para o teu caminho 
buscar / E os que já te conhecem / Eu sei que não te esquecem / 
Deus como teus filhos / E no meu destino sei que vai continuar a 
mandar / Nessa terra tem quatro reinos cada qual mais opressor 
/ Babilônia, meto Pérsia, Grécia e Roma de horror / Há de vir o 
quinto reino que também foi profetizado, o reino do senhor que 
morreu crucificado / Mas ele ressuscitou e deu uma surra no 
Diabo / Mostrando pro mundo inteiro como seria seu reinado / 
Reinado de paz, alegria e amor tinha de ser o reino do senhor / 
Não haverá tristeza nem dor, ah...! 

FALA: Daniel Capitulo sete (7), traz a revelação do quinto reino 
de Jesus Cristo, aqui na terra.  Poder dizer que a nossa mansão 
celestial está garantida, nós amamos Jesus Cristo, pois 
queremos estar com ele, nós louvamos ao som do pandeiro , do 
atabaque, do berimbau, do agogô e de todos os outros 
instrumentos, porque a palavra de Deus é clara, todo ser que 
tenha fôlego louve ao senhor, nós adoramos ao senhor, em 
espírito e verdade, com a capoeira o objetivo é que as vidas 
sejam alcançadas, Deus seja glorificado, pois tudo foi criado por 
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meio dele para ele, sem ele, nada disso existiria, ao senhor e 
tudo que pertence realmente a terra e tudo que nela contenha... 
Jesus lembra de mim não me deixe aqui tão só, o meu amor, o 
meu senhor, meu rei amigo, só Jesus Cristo é meu amor. E foi 
ele quem nos libertou com sua graça e seu amor, só Jesus 
Cristo é meu amor, e foi ele que nos libertou, com sua graça e 
seu amor, só Jesus Cristo é meu amor. 

 O cântico fala dos reinos de caos antes de Jesus vir a terra, colocando Roma 

como um desses reinos, supostamente criticando o catolicismo. Em seguida, há uma 

passagem da Bíblia em Daniel Capítulo Sete (7), falando do amor de Deus, e rogam 

o perdão de Deus para com a nação dos capoeiristas que o está a louvar pelo som 

da capoeira. Os que não são evangélicos possivelmente fazem parte dos outros 

reinos. 

3. CD de Capoeira Gospel – Volume III 

Música I 

Dos altos céus o Deus que é fiel / Olha para a terra / Ele está a 
contemplar / Só a observar o coração do homem / Ele saúda e 
conhece o teu interior / Deus criou o homem, para seu louvor / 
Vê tanta desolação, tanta confusão / Nações em guerra / 
Também vê a cachoeira / Sabiá na laranjeira / Vê o rio correr pro 
mar / Vê semente germinar / E formar floresta, por amar a 
criação / Cristo voltará então e reinará na terra / Maranata, orar, 
vem Jesus. 

O capoeirista profetiza a volta do Cristo Salvador e por amor a seu povo 

reinará na terra. 

Música III 

Na escola se ensina / Linguagem e numeração / Mas é na escola 

da vida / Que aprendemos a lição / Este mundo é uma arena, 

cada ser é um lutador / Superar os obstáculos é ordem do 

criador / Cada ser tem uma história / Cada história tem um labor / 

Quer vê o homem lutar com garra sem se entregar meio a dor / 

Ter a tua liberdade, perceber o seu furor / É valente por natureza 

/ Por instinto é guerreiro / No seu código de vida a liberdade sai 
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primeiro / Camarada iê viva a liberdade / Iê, viva a liberdade, 

câmara / Iê, viva meu Deus / Iê, viva meu Deus, camará. 

Retrata as lutas pela sobrevivência superando todas as dores para conquistar a 

própria liberdade. 

Música IV 

O navio ancorado / O navio ancorado / No porto está seguro / 
Mas não foi pra isso / Que determinaram seu futuro / O navio foi 
construído para está a navegar / Quero ser como um barquinho / 
Nas ondas do mar / Mas somente a Jesus Cristo / Se estiver a 
comandar / Nas muitas agruras da vida temos que saber 
navegar / Somos todos pequenos barcos agitados pelo mar / 
Mas eu chego lá, se Deus quiser / Mas eu chego lá, camarada 
eu tenho fé / Nesta vida todos somos pequenos barcos / O 
importante é saber quem esta guiando / E neste barco da 
CAPOEIRA RENASCER / Quem comanda é Jesus Cristo. 

O autor compara o capoeirista com um navio, onde ambos não devem 

permanecer parados. O capoeirista precisa navegar em nome de Jesus para 

alcançar seus êxitos e se quiser ser vencedor deve pertencer á capoeira ou Igreja 

Renascer em Cristo.  

Música V 

Jesus Cristo está vivo / Pois ele ressuscitou / Veio da glória para 
a terra / E da terra pra gloria voltou / Ele está sentado / A direita 
de Deus pai / Uma proeza como esta / Ninguém, ninguém faz / 
Ele é o advogado / Mas também é o juiz / Só Jesus Cristo tem o 
poder / De fazer você feliz. 

O autor alerta para a glória de Cristo vivo na terra, colocando-o como 

defensor e juiz de cada alma humana. 

 

Música VI 

Pois foi lá que aprendi meu abc / Paz alegria peso dobrado / Paz 
e louvor pelo berimbau / Esse trabalho ao som do berimbau. 
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Fala do aprendizado pela doutrina da Igreja Renascer em Cristo, louvando ao 

senhor pelo som do berimbau. 

Música VII 

Droga to fora eu quero mais é viver / Sou careta do algazar / Eu 
vou dizer pra você / Se droga fosse boa o nome não seria tão 
ruim / Não é bom pra você, não tão pouco pra mim / Ao som do 
berimbau eu vou jogar capoeira / To levando essa mensagem / A 
juventude brasileira / To levando essa mensagem / A juventude 
estrangeira. 

 O adepto se coloca contra o uso de drogas e tal mensagem deve ser passada 

para todos no mundo. 

Música VIII 

Oi, venha vê, oi, venha olhar / Como é que joga a capoeira de 
agora / Capoeira é jogo de cima / Capoeira é jogo de baixo / O 
de cima é regional / O de baixo é angola bem embaixo / Mas, se 
você quiser aprender / Vai ter que procurar alguma escola / Mas, 
se você quiser crescer / Freqüente agora uma igreja RENACER / 
Oi, no mundo é matar ou morrer / Oi, no mundo é matar ou 
morrer / A intenção não é essa / A intenção é viver / A capoeira 
brasileira é bonita de se vê / Oi, venha vê, ou venha olhar / 
Como é que se joga a capoeira agora e já. 

 O autor exalta que o crescimento de homens e mulheres está condicionado  a 

uma aliança com a Igreja Renascer em Cristo. 

Música IX 

Quantas vezes me angustiaram / Me, maltrataram / Me, fizeram 
sofrer / A Deus sempre eu prestava / Eu precisava somente 
saber / Saber que ele me contemplava / E conhecia todo meu 
sofrer / Saber que eu precisava somente chamar por você / 
Minha vida era cheia de trevas / Jamais eu poderia entender que 
uma luz chamada Jesus / Estava no mundo pra me converter, 
quando eu descobri a verdade / Na paz e palavra do Deus 
criador, logo então eu fui libertado do mundo de dor / Digo agora 
eu sou feliz / encontrei divina luz / Encontrei um bom amigo o 
grande Mestre rei Jesus / Vou cantando, exaltando o grande 
mestre rei Jesus. 
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Nesta letra o capoeirista comenta sua vida anterior como uma vida de trevas, 

possivelmente na capoeira tradicional, e com a capoeira gospel ele encontro a luz 

divina, neste sentido subtende-se que a capoeira antiga está ligada ao demoníaco. 

Música X 

Alegrei quando me disseram / Vamos á casa do senhor / Vamos 
jogar a capoeira na esfera do amor / Capoeira brasileira / 
Esporte tradicional, que nasceu lá na Bahia / Angola e regional, 
capoeira êh, êh / Capoeira êh, êh, ah... / É no mover do espírito / 
É que eu vou praticar / Capoeira, êh,êh / Capoeira êh, êh, ah / 
Sou de Deus o ministro / E Cristo eu vou proclamar. 

 O capoeirista gospel se coloca como ministro de Cristo e, portanto, ele pode 

jogar capoeira na Igreja para ele a esfera do amor. 

Música XI 

Capoeira não tem preconceito / Até inspira muito respeito / 
Preconceito de raça e de cor não agrada o nosso Deus / Não 
agrada o nosso criador / Cada ser tem uma história / A história 
do próprio ser / Quem não escolhe o próprio futuro / Não sabe o 
que vai ser / Para ter uma vida de paz, alegria e muito amor / 
Tudo isso é somente possível / Através do criador, ele sabe do 
nosso respeito / Conhece nossa limitação, por isso não tem 
preconceito / Simplesmente é a criação. 

O compositor gospel fala de combate ao preconceito, ao mesmo tempo 

sugere que quem não escolhe a capoeira gospel não tem uma vida de paz e só 

poderá ser feliz pelo Criador. 

Música XII 

A Deus a Deus eu vou louvar / Pra Deus, pra Deus eu vou jogar / 
Pra Deus, pra Deus eu vou cantar / Se não é pra Deus / Pra 
quem eu vou jogar / Se não é pra Deus / Quem vai me ajudar / 
Eu vou jogar na presença do senhor / E a capoeira consagro 
para Deus / Minha luta não é contra você / Minha luta não é 
contra você / Minha luta é contra principado / Dominadores e 
também potestade / Davi falou / Eu também posso falar / O 
senhor é meu pastor e nada me faltará. 

O sentimento de gratidão é exaltado á todo momento, somente pra Deus ele 

jogará. A capoeira será consagrada à Deus, comparando seu comportamento com a 
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passagem de Davi no Velho Testamento, se o senhor é seu pastor nada lhe faltará, 

portando todo principado e dominador será derrotado por seus golpes e cânticos.  

Música XIII ** 

É mulher você já sabe cadê seu marido / É mulher você já sabe 
cadê seu marido / Seu marido é encrenca é de confusão / Você 
diz sim, ele diz que não / Mas tu vai ganhar é na oração / Você já 
sabe eu posso falar / O que vou fazer para ganhar / A resposta é 
clara eu posso falar / Oi, Maria que vai e que vem / Oi Maria que 
vem e que vai / Maria que vai com as outras / A Deus não 
satisfaz / Só Deus poderá livrar / Só Deus poderá restaurar / É 
linguaruda, é trambiquera / Grita mais que homem na feira / 
Mente mais que satanás / Só Deus poderá livrar / Só Deus 
poderá salvar / A vida de tanta Maria perdida no mundo está. 

 O autor gospel coloca a mulher na condição de mau caráter, inferior a satanás 

e tudo é motivado por ela ouvir seu marido, e só sua oração poderá livrá-la do 

inferno.  

Música XIV 

O senhor é santo / Ele está aqui / O senhor é santo eu posso 
sentir / Quando olhei ao sol brilhar / Eu vi o senhor é santo na 
imensidão do mar / Eu vi o senhor é santo no orvalho da manhã / 
Eu vi o senhor é santo na imensidão do céu / Na nuvem do céu o 
senhor é santo / Da planta colher o senhor é santo,Vi que o 
senhor é santo / O irmão sorrir, vi que o senhor é santo / 
Jogando a capoeira vi que o senhor é santo. 

 O cântico fala de sua visão de Deus pelo olhar da natureza, em tudo que olha 

Deus está presente, inclusive na capoeira. 

 

 

4. CD 100% Gospel – Volume 5 

Música I  ** 

Fala: Vamos deixar esse trabalho registrado para todo pessoal 
de Goiânia, consequentemente para todo Brasil, no segundo 
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encontro nacional de capoeira Gospel e a capoeira Jovem e 
Forte em São Paulo. Vida cristã não é feita pra covarde é pra 
quem tem coragem e vontade de lutar. Tem desafios, sacrifícios 
e passagens quase insuperáveis. Dá vontade de parar, então eu 
lembro da travessia do Mar Vermelho e também do Rio Jordão e 
do cantar de Josafá. Então percebo que Jesus Cristo é o mesmo 
que em qualquer situação, ele há de ajudar.  

Ai, ai, Aidê, meu Jesus Cristo eu cantei pra você / Ai, ai, Aidê, o 
jogo de angola é bonito de ver / Angola eu não te esqueço / Você 
está no meu coração / Eu nasci em 75 ano da tua libertação / 
Mas uma coisa me entristece / Vejo irmão matando irmão / Vou 
orar a Jesus Cristo / Só ele tem a solução, camará. 

FALA: Em seguida vocês vão escutar um pouco das músicas 
trabalhadas com crianças na zona Leste de São Paulo. 
Trabalhando com jovens, capoeira Jovem e Forte, Ministério 
Restauração com muita honra, com temor e reverência a Deus 
para eternidade, abençoando o Brasil, abençoando todos aqui 
presente para honra, para glória de Jesus Cristo. 

Fala de sacrifícios feitos pelos capoeiristas evangélicos para realizarem a 

obra de Deus por meio da capoeira. Afirma que a vida cristã não é feita pra 

covardes, logo os não cristãos se classificam como tal. Ressalta também que o fato 

da África permanecer em guerra é motivado por não ser cristã. Insinuam a existência 

de conflitos ideológicos entre essas crenças religiosas. 

Música II 

Prepara pra te encontrar com teu Deus / E pra dá explicação do 
seu viver aqui na terra / Por que é de que faz os montes e cria os 
ventos / Que para o homem, igual a seu pensamento / Faz dia e 
noite nos altos da terra / Hoje eu encontrei a salvação / Encontrei 
o Jesus Cristo / Encontrei a solução / Eu, encontrei o Jesus 
Cristo no meu coração / A fé é convicção, é olhar a semente e 
regar / Que a plantação chegar ao coração / E andar de navio 
ser salvador da nação / É voar pelo céu igualzinho a avião. 

Discursa sobre a fé que cada um deve ter, colocando em questão, possível 

acerto de contas entre Deus com os que não são cristãos com o que cada homem e 

mulher fazem na terra. Sugerindo ainda que as ações de cada capoeirista gospel 

possam salvar a nação dos mesmos. 
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Música III 

No dia que eu te encontrar / Partirão em retirada /Todos os meus 
inimigos senhor / Aprendi amar / Aprendi a dizer / Aprendi a lutar 
/ Aprendi a vencer / Em torno da vida o limite é o chão / Mas até 
nessa hora / Eu lhe estendi a mão / Na minha casa, nós 
seguremos ao senhor / O seu inimigo tocado pelo senhor / E 
transmita a mensagem do seu reino de amor / Eu ainda creio 
que viverei / O que o olho não viu, o ouvido não ouviu / E o que 
não serviu ao coração do homem / Viverei a toda nação de 
capoeiristas / Exaltando a Jesus Cristo o senhor da salvação / 
Eu ainda creio, pois tu és Deus / Eu ainda creio, tu és Deus fiel / 
Eu ainda creio que viverei. 

O canto fala de um Deus poderoso que sua presença logo assustará os 

inimigos do praticante. Da vontade de ver toda nação de capoeirista exaltando a 

Jesus Cristo o senhor da salvação. 

Música IV 

Ao guardar, ao anjo, ele muito insistiu / Que só sairia daqui com 
sua benção nas mãos / Em sonho muito lhe contou, 
abençoado ele foi / Preciso de sua benção não vou desistir / 
Sem ele eu não vou sair daqui / Só saio quando o senhor me 
tocar / Não posso mais ficar sem te sentir, nada vai impedir / A 
unção que Deus trouxe. 

Descreve um sonho com um anjo, onde ele capoeirista teria sido abençoado 

por tal percepção. 

Música V 

Tocar o pandeiro e o berimbau / Agogô e atabaque também não 
faz mal / E a ele, e a ele eu vou louvar / Louvar Jesus Cristo 
sensacional / É a ele, e a ele eu vou louvar / Sou guerreiro do 
senhor / Se vem luta eu não me entrego / Tenho garra e vigor / 
Busca o dendê / Busca o dendê / Busca o dendê pregador / 
Busca o dendê / Sou guerreiro / Sou guerreiro do senhor / Se 
vem luta eu não me entrego / Sou guerreiro do senhor / Eu digo 
fraco eu sou forte / Tenho ajuda do senhor / Eu digo fraco eu 
sou forte, eu invoco o senhor. 

O capoeirista gospel invoca a presença do senhor para vencer o oponente 

fraco, supostamente outros capoeirista, que não pertença ao meio evangélico. 

Tentando passar uma supremacia religiosa, fala do uso do dendê por parte do 
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pregador. Neste caso o inimigo seria vencido pela própria arma. Sendo o capoeirista 

gospel ligado ao pentecostalismo, faz uso de elementos da religião africana no caso 

o Candomblé que tem o dendê muito ligado ao EXU.  

Música VI ** 

Pra onde ele / Eu só vou, pra onde ele quer não sabemos / 
Senhor me leva ou senhor me traz (REFRÃO) / Vou para 
Goiânia / Eu vou lá para Bahia / Vou louvar Para São Paulo / 
Vou a cada dia / Busca o dendê / Busca o dendê / Busca o 
dendê pregador / Oi, busca o dendê / Se você vai pregar na 
Igreja / Algo em busca de solução / O povo começa a lhe ouvir, 
não presta a menor atenção / Busca o dendê / Busca o dendê / 
Busca o dendê pregador / Busca o dendê. 

  O capoeirista gospel coloca seu destino nas mãos do Senhor. Alerta ao 

pregador sobre as dificuldades encontradas na hora de pregar, caso as pessoas não 

prestem atenção, ele deve buscar o dendê, e o povo logo lhe ouvirá. 

. 

5. CD ABA PAI (Raiz da Liberdade) 

Música I – Introdução (Só falada) 

A capoeira grita a liberdade. Lembranças de um tempo de 
escravidão, o negro lutou, o negro sofreu e consegui através de 
sua arte, mostrar sua forma. O choro pode durar uma noite, mas 
a alegria vem pelo amanhecer. Por mais que nossos sonhos 
estejam distantes, eles sempre estão ligados a nossa esperança, 
eles estarão sempre ligados a nossa fé. A única coisa que jamais 
poderá se apagar do ser humano é a fé. Ela é a fonte de energia. 
É o nosso alimento que nos impede de desistir. A fé vem pelo 
ouvir, e ouvir a palavra de Deus, por mais que uma palavra 
venha lhe paralisar, certamente existirão milhares de outras, que 
lhe darão condição de vencer, esse é a palavra de Deus rica em 
promessas e também em realizações e conquistas. Este CD, não 
vem expressar somente a capoeira como arte, como movimento 
de libertação humana, mas vem também para declarar a 
liberdade do homem através do seu criador. Esta na hora de 
você deixar a palavra de Deus penetrar na tua vida e deixar a 
verdadeira experiência  espiritual. Jesus foi enviado para 
resgatar a sua liberdade, liberdade contra todo mal, liberdade 
contra o pecado. Entregue sua vida meu irmão, para o filho 
de Deus e com certeza todo angustia todo choro e todo 
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medo se transformará num caminho de benção e de paz. 
Esse é o grupo de capoeira ABA PAI, mais que a um grupo é um 
ministério com um propósito de elevar a capoeira a uma 
verdadeira liberdade e intimidade com o nosso senhor. Jesus é a 
raiz da liberdade. Deus te abençoe, em nome de Jesus. 

O autor faz apelo emocional aos ouvintes, primeiro fala de tristeza depois das 

possíveis transformações que se consegue pela fé, numa promessa da cura, prática 

corrente no pentecostalismo, para tais males este grupo de capoeira teria a solução. 

Música II  

Jesus esse nome tem poder 

Jesus / Esse nome tem poder / Quando eu entro na roda / Peço 
pra me proteger / Oi, no calvário / Ele foi crucificado / Com 
estacas e espinhos, seu sangue foi derramado / Mas tudo isso 
não foi fato em vão, pois através de sua vida / Nos ofereceu a 
salvação / Iê! Viva meu Deus, camará! / Iê! O Criador, camará! / 
Iê! Viva Jesus, câmara! / Iê! Ressuscito, camará! / Iê! Pra nos 
salvar, camará! / Iê! Dá volta ao mundo, camará! / Ai, ai, Aidê... / 
Puxa a rede pescador... 

 Fala da força do nome de Jesus, comenta a crucificação de Jesus e que seu 

sangue não foi derramado sem propósito. Portanto na roda basta invoca-lo que a 

batalha estará ganha. 

Música III  

Proteção de Jesus Cristo 

Entrei na roda / Veja só o que aconteceu / Com proteção de 
Jesus Cristo / Oi nenhum mal me venceu / Dei rasteira, dei 
martelo / Dei pernada sem parar / Joguei em cima, joguei em 
baixo / Também salto mortal / Um moço mal encarado / Veio 
comigo jogar / Oi no pé do berimbau / Eu senti um arrepio / A 
coisa mais esquisita / Que meu corpo já sentiu / Ele veio com 
mandinga / E eu fui com oração / Por Deus meu protetor / Eu 
não tive medo não / Ieê! Viva meu Deus, camará! / Ieê! O 
criador, camará! / Ieê viva Jesus, camará! / Ieê! O salvador, 
camará! / Ieê Ressuscitou, camará! / Ieê! Dá volta ao mundo, 
camará! / Ieê! O criador, camara! / Ieê! Galo cantou, camara! / 
Ieê! Cocorocó, camará! / Jesus iê, Jesus Ia... / Eu sou 
angoleira... 
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Aqui o autor de capoeira gospel coloca em cheque sua fé contra a fé dos  

oponentes em confronto na roda de capoeira, ressaltando que a fé do inimigo  seria 

a mandinga, desta forma a mesma seria derrotada pois seu Deus tem mais força, 

declarado então vencedor. Neste caso a mandinga está vinculada à capoeira 

tradicional ou mundana como é chamada por parte dos praticantes de capoeira 

gospel.   

Música IV 

Agradeço ao meu Senhor 

Agradeço, agradeço ao meu Senhor / Agradeço, agradeço / Pelo 
seu amor / Agradeço a meu Senhor / Que me ensinou a capoeira 
/ Que me guiou a vida inteira / Que te agradecer / Oi! No jogo da 
benguela / Tem que saber ser ligeiro / Ser humilde e verdadeiro / 
Quero te agradecer / Como um pai / Me criou com muito amor / 
Me formou um grande homem / Te agradeço meu senhor / Oi no 
jogo de benguela / Tem saber balançar / Por molejo nesse corpo 
/ E dendê pra mostrar. 

 Cântico de agradecimento. Possivelmente relacionado com a formação e 

aprendizado religioso, Jesus aparece como um mestre espiritual e material, 

especificamente de capoeira. 

Música V  

Capoeira melodia 

No dim, dim, dim, do berimbau / Olha eu pego a cantar / 
Capoeira melodia / Com amor vou expressar / Na canção para 
meu mestre / Tenho tanto a falar / Que com ele aprendi / Com o 
coração cantar / E por falar também em amor / A você quero 
lembrar / Que com esse faço a rima / Que é de Deus que vai te 
dar / Já cantei em muitas bandas / Mas eu tenho que falar / Que 
cantando na Igreja / Vejo benção pelo ar / E pra você entender 
agora / O que eu quero te passar / Repita assim comigo / Jesus 
Cristo me salva. 

Fala dos milagres que presencia durante os cânticos de louvores que só 

ocorrem na Igreja. Uma provável justificativa para a capoeira no ceio das Igrejas. 

Música VI 
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Jangada 

Vou, vou jogar minha jangada no mar / Oi, Espírito Santo me 
leva / Oi, leva eu, leva / O evangelho eu quero pregar / Mas por 
cima das águas vou andar / Oi Jesus Salvador vem me ensinar / 
Oi também nessa terra, tenho muito que aprender / Meu mestre 
é Jesus Cristo, vem a Ele conhecer / Pra no seu caminho eu 
andar / Oi Espírito Santo me leva / Mas Jesus me chamou pra 
essa roda / Capoeira na Igreja / É uma grande inovação / Eu 
jogo com humildade / Tenho os meus pés no chão / Na unção de 
Jesus eu quero andar / Vem leão da tribo de Judá / Nessa guerra 
também quero entrar / Minha vida é capoeira / Aprendo e dou 
lição / Nessa roda de benguela / Jesus dá o galadão / Escudo da 
fé me proteja / Mas o meu coração tem a couraça / Mas que é da 
justiça pra lutar / Vou tocando berimbau / E fazendo uma canção 
/ Agradeço a meu Jesus / Por me dar inspiração / Olha pro 
paraíso me leva / Olha lá com Jesus eu quero estar / E com Ele 
eu também quero jogar / De São Paulo a Bahia / Pelo mundo eu 
vou rodar / Jogando a capoeira / Ao senhor eu vou louvar / Oi 
Jesus me chamou / Pra jogar a noite inteira. 

O capoeirista fala de sua missão de pregador colocando-se ao nível de Jesus, 

assim como ele também vai andar sobre as águas. Narra uma guerra em que ele 

também quer participar e foi o próprio Jesus quem o colocou na roda de capoeira. 

Ressalta ainda a novidade que é a capoeira na Igreja e com Jesus capoeira ele vai 

jogar. 

Música VII 

Oh, menino joga capoeira / Oh! Menino balança o corpo nessa 
brincadeira / Quando eu me lembro / Do que Jesus passou / 
Agradeço por seu sofrimento / Que agüentou por amor / O navio 
negreiro / Que veio de Angola / Trazendo a cultura do negro / 
Que aqui Deus transforma / Jogando capoeira / Olha eu jogo 
com amor / Capoeira é boa e valente / Seja ela onde for / Ele 
pediu pra Deus do céu / Que lhe desse proteção / E também lhe 
desse a força / Pra sair da escravidão / E Deus de céu lhe 
respondeu / Acalme seu coração / Eu enviei a Jesus Cristo / Pra 
sua libertação / Agradeço a meu senhor / Que ouviu a voz do 
meu irmão / E salvou a sua vida / Graças a uma oração. 

Comenta a história do negro na colonização do Brasil, ressaltando que foi o 

sofrimento de Jesus quem salvou o negro da escravidão. 

Música VIII  
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Dia de festa 

Hoje é dia de festa / Tem roda de capoeira / Oi! Jesus me 
chamou / Pra jogar a noite inteira / É na beira do mar / Onda de 
capoeira / Oi! Jesus me chamou / Pra jogar a noite inteira / Na 
luta desta terra / É maré brasileira / Pra jogar a noite inteira / Por 
amor deste povo / Herança verdadeira / Oi! Jesus me chamou / 
Pra jogar a noite inteira / Faça sua aliança / Herança verdadeira / 
Oi! Jesus me chamou / Pra jogar a noite inteira 

Pede para o capoeirista fazer uma aliança com Jesus que também o chamou 

para a roda de capoeira para lutar nesta terra por amor de seu povo. 

Música IX  

Tem que ter fé 

Tem que ter fé pra viver / Tem que ter fé pra viver / Tem que ter 
fé pra crer / O que Jesus pode fazer / Pode mudar a sua vida / 
Pode mudar o seu viver / Vou lhe contar uma história / Preste 
muita atenção / Vou lhe contar do negro escravo / E sua 
libertação / Depois de muito sofrimento / Tomou uma decisão / 
Ergueu sua mão pro céu / E fez uma oração / Ele pediu pra Deus 
do céu / Que lhe desse proteção / E também lhe desse a força / 
Pra sair da escravidão / E Deus do céu lhe respondeu / Acalme 
seu coração / Eu enviei a Jesus Cristo / Pra sua libertação / 
Agradeço a meu senhor / Que enviou a voz do meu irmão / E 
salvou a sua vida / Graças a uma oração. 

 O autor destaca o a salvação do negro, que ela foi possível por que o negro 

levantou suas mãos para o céu pedindo proteção. Deus foi piedoso salvando-o. 

Música X 

Ano de Neemias 

Oi abra a porta menino / Esta unção vai restaurar / Nesse ano de 
Neemias / O meu muro eu vou firmar / E a todos os meus 
sonhos / Deus nos vai concretizar / Quando pego o meu gunga / 
Toco pra Jesus louvar / Também médio e viola / Pra orquestra 
afinar / O tambor toco manhoso / No compasso acompanhar / E 
a todos os meus sonhos / Deus nos vai concretizar / O pandeiro 
e as palmas / Em seguida acompanhar / O louvor vou entoando / 
Nesta roda animar / Na cantiga em oração / A Jesus vou ofertar / 
Angolinha lá no chão / E a benguela expressar / A canção fica 



 166  
 

 

chorada / Eu louvo a adorar / Esse ano de Neemias / O meu 
muro eu vou firmar. 

 Fala de louvar a Deus pelos sons dos instrumentos em gratidão ao salvador 

que supostamente realizará todos seus sonhos. 

Música XI  

Ano dos Sonhos 

Quando Deus nos dá um sonho / Temos que perseverar / Pois 
assim como José / Cada sonho eu vou buscar / Não, não, não há 
/ Não há nada que vai nos parar / Não há mais enfermidade / 
Que nos possa derrotar / Oi! Jesus está presente / E sua cura 
ele nos dá / Como água virou vinho / O senhor vem nos mudar / 
E através da capoeira / Ao senhor vou exaltar / Quando eu jogo 
capoeira / Gingo pra lá e pra cá / No inimigo eu dou rasteira / 
Meia lua e pisão, cabeçada e martelo de chão / Os meus golpes 
são pra mim / Só louvor e adoração / Muitos nomes tem na 
história / Mas agora eu vou falar / O maior de todos eles / 
Yeshua de Judá. 

Numa clara evidencia das praticas ligadas ao pentecostalismo, o autor 

promete a cura. Ressaltando que sua obra é fruto de uma revelação por sonhos, se 

igualando com os feitos de José da Bíblia, por Jesus está presente nada o derrotará 

nem mesmo as doenças lhe atingirão.  

Música XII  

Lá na Bahia 

Lá na Bahia aprendi a tocar berimbau / Lá na Bahia aprendi a dá 
salto mortal / Capoeira nasceu na Bahia / Hoje em dia é de todo 
lugar / É por isso na volta do mundo / Em nome de Jesus vou 
cantar / Oh Bahia terra de alegria / Mas tem sempre algo pra 
passar / É de lá que veio a capoeira / Que agora é de Jesus 
louvar / Em Ilhéus o vento bate forte / O coqueiro fica a balançar 
/ É assim também na capoeira / Eu balanço pra lá e pra cá / Oi! 
Chegando no farol da barra / Levantei minhas mãos a orar / 
Disse a Deus o meu muito obrigado / Por viver e poder lhe 
exaltar / Sou apenas um servo de Deus / Humilde em primeiro 
lugar / Pois eu sirvo a Cristo meu mestre / Na Bahia ou em 
qualquer lugar. 
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Cântico de gratidão em que o capoeirista fala de seu êxito pelo erguer das 

mãos para louvar ao criador. 

Música - XIII 

Tem que ter educação 

Lá na casa do senhor / Aprendi a dá lição / Capoeira pra ser bom 
/ Tem que ter educação / Tem que ter educação / Trabalhando 
com criança / Muitas coisas aprendi / Com paciência e amor / 
Muitos frutos eu colhi. 

FALA: Agradeço a Deus, por poder estar aqui, tenho muito que 
fazer, e jamais vou desistir, quando vejo uma criança floreiando 
pelo chão. Eu me encho de alegria, imensa satisfação, capoeira 
tem raiz, fundamento pra aprender. Planta que é bem regada, 
mais tarde vai florescer, para ser um bom capoeirista, preste 
muita atenção, com humildade e respeito, em amor no coração. 
Capoeira pra criança tem que ser uma brincadeira, duro ou mole 
é na ginga, olha eu faço sambinha de roda, com palminha vai 
marcar, a criança já se anima, e começa a brincar. 

Comenta como seu o trabalho com crianças é desenvolvido. 

 

Música XIV  

Hino ABA PAI 

Tu já conhece / Essa arte brasileira / Que se chama capoeira / 
Agora vou lhe falar / Que nessa roda não existe violência / 
Qualquer um que aqui entra / Não quer parar de jogar / Porque o 
Espírito de Deus está presente / Nele logo a gente sente o corpo 
arrepiar / Oi! Joga em cima / Oi! Joga em baixo e dou rasteira / 
Nome dessa capoeira / Agora vou lhe falar / Nome dela o que 
é... ABA PAI. 

Exaltação ao próprio grupo e como percebem a presença do Espírito Santo 

numa roda pelo arrepiar dos corpos. 
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Música XV 

Amarra o valente 

Oh! Jesus / Amarra o valente Pai / Faz o inimigo correr / Faz o 
inimigo correr / Faz o inimigo correr, quando o dia amanhece / 
Ponho o joelho no chão / Elevo meus pensamentos / A Jesus em 
oração / Na benguela ou regional / Angolinha lá no chão, o 
berimbau bem tocado / Faz parte da tradição / Você andava 
angustiado / Mas agora acabou / Entregue nas mãos de Deus o 
senhor já te curou, se você quer aprender, e jogar com coração / 
O meu mestre é Jesus / Vem pra roda meu irmão / Preste muita 
atenção / No que Deus te preparou, uma vida de vitória / Quem 
te diz é o senhor / Para ser bem respeitado / Tem que respeitar 
também / Capoeira é de paz / Violência não convém. 

Enfatiza a necessidade de apegar-se a Deus para enfrentar o inimigo. Deixar 

a capoeira tradicional para entregar-se de coração ao movimento da capoeira 

gospel, que prega a paz e a não violência.  

 

Música XVI 

Corridos 

Se você quiser saber, uma coisa vou falar / Abra o seu coração / 
Deixe nele Cristo entrar, seja um capoeirista / Com Jesus no 
coração / Oi! Jesus é alegria, a verdade e a salvação / Olha 
Jesus meu Salvador / Você é a esperança / É o nosso Senhor / 
Vem com paz e alegria / Louvar ao Senhor /Capoeira ABA PAI / 
Oi! Me chama que eu vou / Olha joga bonito / Olha joga com 
amor / Ele é a esperança senhor / Capoeira Aba Pai / Oi! Me 
chama que eu vou / Olha joga bonito / Olha joga com amor / Ele 
é a esperança / É o nosso senhor / Olha eu sinto um vazio no 
peito / Oi! Não dá pra agüentar / Capoeira que se preze / Bate 
palmas sem parar / Oi! Também responde o coro / Oi! Mas sem 
desanimar Capoeira Aba Pai / Nos ensina a louvar / Só há um 
Deus Poderoso / Nosso Deus é Jeová / Louvo a Deus tocando 
berimbau, um arame a cabaça e um pedaço de pau / Oi! 
Jogando Angola e também regional / Um arame a cabaça e um 
pedaço de pau / Mas tocar para Jesus é sensacional / Um arame 
a cabaça e um pedaço de pau / Olha o rabo de arraia e o salto 
mortal / Vem bater palma, deixa de ser fariseu / Capoeira é uma 
obra Pra honra e glória de Deus / Se tudo Ele forma / Mas se 
tudo ele criou / Porque não a capoeira / Pra louvar o seu amor / 
Capoeira angola / Capoeira regional / Oi! Cristo falou comigo no 
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toque de berimbau / Sou capoeira, capoeira sim senhor / Eu sou 
capoeira pra louvar o seu amor. 

Aqui ele expressa abertamente que a capoeira é de Deus, onde a Sua voz é 

ouvida por intermédio do berimbau ao fazer o seu chamado. É um convite para 

converter-se e ingressar no grupo. 
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QUESTIONÁRIO APLICADO 

 

QUESTIONÁRIO SEMI-ESTRUTURADO UTILIZADO NO TRABALHO DE CAMPO 
COM OS PASTORES E MESTRES DE CAPOEIRA GOSPEL CONFORME 
ESTABELECIDO NO PROJETO. 
 

Nome? 

Qual sua Idade? 

Qual sua Profissão? 

Qual sua Escolaridade? 

Renda Mensal ( entre 1 e 3 salários Mínimos, 4 a 6, 7 a 9, 10 ou mais?) 

Qual a sua Igreja? 

Você tem algum cargo na igreja?  

Há quanto tempo você pratica capoeira? 

Quando e como iniciou na capoeira gospel? 

Você sempre foi evangélico? 

Qual o significado do nome do seu grupo? 

O que é capoeira gospel? 

Porque entrou na capoeira gospel? 

Qual a diferença entre a capoeira gospel e a capoeira tradicional (secular)? 

Atualmente, qual o numero de praticantes da capoeira gospel no Brasil? e no 

mundo? 

A capoeira gospel pode ser considerada uma nova forma de religião? 

É possível o capoeirista chegar a Deus sem praticar a capoeira evangélica? 

Você entende que há algum tipo de religião na capoeira convencional (secular)? 

 Por quê? 

 O que a sua igreja acha da capoeira dentro da igreja. 

 Qual a função da música na capoeira gospel? 

 Você acha que a capoeira convencional tem alguma ligação com práticas 

demoníacas? 

 O que o capoeirista deve fazer para chegar a Jesus pela prática da capoeira? 

 Qual a função do batismo na capoeira gospel? 

Os toques de berimbau na capoeira gospel são diferentes? 

 Qual o propósito do movimento da capoeira gospel? Seria evangelizar? 
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Batizado de Capoeira Gospel – Grupo Jovem &Forte, Igreja Ministério 
Restauração 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1 – Oração para abertura da roda de capoeira gospel. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 2 – Apresentação dos convidados. 
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Foto 3 – O louvor inicial. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 4 – Oração para o início do jogo. 
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Foto 5 – O coral 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 6 – Os ritmistas 
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Foto 7 – O jogo com Mestre Itabuna da Bahia. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto 8 – Encontro com a Assembléia de Deus – Pastor Cruvinel. 
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Foto 9 – A graduação. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 10 – A oração dos ritmistas. 
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Foto 11 – A oração dos convidados e alunos. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 12 – O silêncio dos berimbaus. 
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Foto 13 – O cântico dos convidados da Igreja Renascer em Cristo. 
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Foto 14 – O apagar das luzes, o chamado do Espírito Santo. 
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Foto 15 – A oração final. 
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Foto 16 – O soar das trombetas, convite para um despertar espiritual. 
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A Capoeira Secular 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 17 – Roda tradicional com símbolo religioso do candomblé ao centro. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 18 – Apresentação e saudação as baianas em batizado de capoeira angola. 

 

 
Associação de Capoeira Regional Mestre Bimba - Bahia 
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Foto 19 – A proteção das baianas no cântico de abertura do jogo. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 20 – Passo á dois, a troca de energia na dança dos mestres. 
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Foto 21 – Samba de roda, a integração com as velhas tradições na dança final. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 22 – Cordões – sinônimo de mudanças de estágios e hierarquia no universo da 

capoeira. 


