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MEMÓRIA DA CAPOEIRA: A RECOSNTRUÇÃO DA ALMA AFRO-

BRASILEIRA 

Prof.º  Ms. Francílio Benício Santos de Moraes Trindade - IFMA 

RESUMO: Neste trabalho, faz-se uma análise da poesia feita nas rodas de capoeira em As 

canções e histórias de um Capoeira (2007), de Ulisses Gomes da Silva, o Esquilo da 

ABADÁ-CAPOEIRA e estabelece relações identitárias com a cultura popular. Assim, essa 

poesia afro-brasileira contemporânea contribui no processo de construção da memória do povo 

afro-brasileiro, da reterritorialização e da própria cultura afrodescendente. Essas memórias são 

recriadas pelo Griot, poeta capoeirista, a fim de que seja reconstruída também a memória da 

poesia da Capoeira, de acordo com temática abordada em cada poesia, sobretudo, do ponto de 

vista estético, social e cultural. Revela, então, seus valores e costumes que contribuíram para 

própria história de resistência cultural afro-brasileira, ocorrida no continente americano. Para 

isso, há de se recorrer algumas leituras de alguns autores como  Aleida Assmann, Stuart Hall, 

Jair Moura. Carlos Eugênio Líbano Soares, Frede Abreu, Paul Gilroy entre outros que 

contribuíram em revistas, periódico, cd, DVD, documentários entre outras mídias. 

Palavras-chave: Memória da Capoeira, Literatura Afro-Brasileira, Identidade e Cultura, 

Capoeira, Ulisses Gomes da Silva. 

 

MEMÓRIA DA CAPOEIRA: A RECOSNTRUÇÃO DA ALMA AFRO-

BRASILEIRA 

Prof.º  Ms. Francílio Benício Santos de Moraes Trindade - IFMA 

A palavra Capoeira possui várias conotações, desde pequeno perdiz de voo, 

moleque que toca capoeira, vadio, escravo da cidade, malandro, peralta, dado ao 

exercício e o ofício da Capoeira, segundo Antônio Joaquim Macedo Soares, em seu 

Dicionário brasileiro da língua portuguesa, consoante Carlos Eugênio Líbano Soares 

(1994, p.17-18). Macedo Soares (1954, p.51) cuja primeira edição ocorre 1889, ele nos 

revela a evolução dessas acepções:  

Pode ser que capoeira gente venha de Capueira mato. Do negro que    

fugiu dizia-se e diz ainda ‘foi para a capueira, caiu na capueira, meteu-

se na capoeira’. E não só do negro, também do recruta e do desertor 

do Exército e da Armada, e que procuravam fugir das autoridades 

policiais. E diz-se também do gado que foge para o campo. Um 

capoeira não seria sinônimo de ‘Negro fugido’ ‘canhambora’,  

‘quilombola’? Este para se defender precisava atacar, e às vezes 

inculcava apenas mais malvadez que tinha. ‘Negro fugido, 

canhambora, quilombola’ ainda hoje são sinônimos de entes faquistas, 

assassino, e ao mesmo tempo vivo, esperto, ligeiro, corredor, destro 

em evitar que outros o peguem. Capoeiras enfim. (APUD. SOARES, 

1994, p. 18) 
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      Essas conotações acabam por revelar a própria evolução da série sinonímica 

da palavra Capoeira até chegar ao nosso tempo que já possui um conceito de Capoeira 

como uma arte que engloba várias artes “Macedo Soares ainda mencionaria os verbetes 

Capoeirada: ‘Bando d’ capoeiras, malta de faquistas, ação de capoeiras’, Capoeiragem: 

‘exercício da capoeira’ [...] ‘deslealdade, traição’, e Capoeirar: ‘jogar capoeira’.” 

(SOARES, 1994, p.18-19). Essa ideia de jogar Capoeira foi consagrada pela Capoeira 

Contemporânea, embora haja também expressões como vadiar, brincar ou pular, 

utilizadas no Recôncavo Baiano. 

A memória da Capoeira é tão complexa quanto misteriosa, conforme Trindade 

(2013), pois, aos poucos, vão se desvendando textos literários, aquarelas de pintores, 

depoimentos orais para que seja montado um grande quebra-cabeça ainda fragmentado 

a respeito da história da Capoeira, de acordo com a pesquisa de Frede Abreu (2005), 

esse patrimônio cultural que o mundo já consagrou, conforme depoimento de Gilberto 

Gil, Carlos Eugênio Líbano Soares, do próprio Frede Abreu e Itapuan entre outros 

intelectuais como o historiador Cid Teixeira no documentário sobre Mestre Bimba: a 

capoeira iluminada, de Luiz Fernando Goulart (2004). 

A Capoeira representa uma memória viva e dinâmica da reconstrução da 

memória afro-brasileira, pois o que há de mais novo nessa arte é a descoberta dos 

movimentos oriundos dela mesma e de diversas origens africanas, pois a tradição está 

presente na própria Capoeira Angola, na Capoeira Regional Baiana e na Capoeira 

Contemporânea do final do século XX e início deste século XXI. À medida que 

descobrimos seu universo, reconstruímos a nossa identidade africana e afro-brasileira. 

Ulisses Gomes da Silva, Esquilo, revela em uma canção poética, chamada Berimbau 

me falou, a própria história da Capoeira no período colonial do Brasil, desvendando 

através da oralidade os conflitos existentes entre os Capoeiras e o Capitão do Mato que 

representava o sistema escravocrata, essas informações foram transmitidas pelos 

cantadores nas rodas de Capoeira:  

 Meu berimbau me falou 

 Meu berimbau me falou 

  

 Histórias da Capoeira 

 Que ninguém nunca contou 

  

 Assim tudo aconteceu 
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 Assim tudo começou 

 Trouxeram os negros da Africa 

 Pra trabalhar pro sinhô 

  

 Do N golo e da Bassula 

 Também da Camangula 

 Nasceu a Capoeira 

 No tempo da escravatura 

  

 Negro arrebentou correntes 

 Depois de tanto Mau-trato 

 No meio da Capoeira 

 Ele venceu o Capitão-do-mato 

 

 Berimbau a todo tempo 

 Só você que me embala 

 Só pra quem tem sentimento 

 É que o berimbau fala 

 (SILVA, 2007, p. 151) 

 

Esquilo faz essa canção poética tocando seu berimbau, dialogando com o seu 

instrumento que na África é sagrado, por isso ele é o símbolo da Capoeira e quem o toca 

comanda a roda e define cada tipo de jogo, conforme o ritmo: “Quando escrevi essa 

canção, realmente parecia que eu estava conversando com o berimbau e que ele me 

contava em detalhes como tudo aconteceu no passado” (SILVA, 2007, p. 152).  

Esses elementos simbólicos e significativos como o berimbau, o atabaque, a 

ginga, o lenço de seda, a navalha, o punhal de aço, a faca de ponta, a malícia, a 

mandinga, o patuá, a rasteira, o rabo de arraia, a cabeçada, o cruzo do vaqueiro, o 

cantador griot, a negaça e os braços em movimento resistem até hoje, transformados em 

uma arte secular que engloba várias outras artes como a música e a própria poesia já 

citada, esses elementos dessa arte resistiram o processo de marginalização e 

desconstrução das manifestações afro-brasileiras. Então, a Capoeira como Candomblé e 

a própria culinária afro-brasileira como exemplos entre outras manifestações culturais 

reconstruíram suas identidades.  

Segundo Aleida Assmann (2011), em Espaços da recordação: formas e 

transformações da memória cultural, na primeira parte deste livro, a autora comenta a 

respeito das funções da memória, afirma que muitos são os caminhos que levam até “à 

memória: caminhos teológicos, filosóficos, [...] históricos, sociológicos,  [...] o caminho 

dos estudos literários se bifurca. Em uma das placas ars, ‘arte’, em outra, a palavra vis, 

‘potência’.” (ASSMANN, 2011, p. 31). A arte é manifestada pelo povo através de 

técnicas capazes de expressar não só seus sentimentos, mas também capaz de refletir 
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sobre os acontecimentos e os efeitos que eles causam nessa cultura desse povo. Por isso 

a memória de um povo deve ser reconstruída, sobretudo, pela sua manifestação artística, 

já que há elementos suficientes capazes de desvelar essa fenda da história do povo afro-

brasileiro.  

o que importa são as rupturas significativas ... Mudanças em uma 

problemática transformam significativamente a natureza das questões 

propostas ... As utilizações  da cultura propôs-se – muito no espírito 

da ‘crítica prática’ – a ler a cultura da classe trabalhadora em busca de 

valores e significados incorporados em seus padrões e estruturas:como 

se fossem certos tipos de ‘textos’. Porém, a aplicação desse método a 

uma cultura viva e a respeito dos termos do debate cultural 

(polarizado em torno da distinção de alta/baixa cultura) foi um desvio 

radical. Cultura e Sociedade, num único e mesmo movimento, 

constitui uma tradição (a tradição de ‘cultura-e-sociedade’), definiu a 

sua ‘unidade’ (não em termos de posições comuns, mas de 

preocupações características e formas de expressão de suas 

indagações) e fez uma contribuição distintamente moderna ao assunto 

ao mesmo tempo em que escrevia seu epitáfio. (HALL, 2013, 143-45). 

A Capoeira assim como a culinária e o candomblé são manifestações de 

resistência cultural, são transformados no território brasileiro, revelam também a sua 

identidade afro-brasileira nesta sua reterritorialização em nossas terras. Em uma de suas 

manifestações artísticas, através da literatura cantada, Ulisses Gomes da Silva (2007), 

Esquilo, em Volta no tempo, se transporta há tempos que recria imagens de ícones da 

Capoeira, ele reconstrói a memória através de nomes significativos, cada nome uma 

história, um elemento fundamental para a divulgação e fomentação dessa arte secular. 

Esses personagens tornaram-se mitos como Mestre Pastinha, considerado pelos 

Capoeiras o pai da Capoeira Angola e Mestre Bimba, o criador da Capoeira Regional 

Baiana, ou uma lenda da capoeira como Besouro. Eles representam toda uma classe de 

Capoeiras que aos poucos foram construindo essa arte com suas artes manhas e 

contribuíram para que ela chegasse à nossa época como seus fundamentos e tradições, 

filosofia e princípios, alguns conservaram a tradição da Capoeira Angola, outros deram 

também uma contribuição vanguardista como mestre Bimba, evoluindo a partir da 

capoeira Angola para a Capoeira Regional Baiana, assim definida pelo próprio Mestre 

Bimba.  Todos esses vultos históricos estão na nossa memória oral e popular que 

Esquilo evoca nesta canção: 

                            Se eu pudesse eu voltava no tempo iaiá 

 Se eu pudesse eu voltava no tempo ioiô 

  Se eu pudesse eu voltava no tempo Iaiá 

   Eu voltava no tempo ioiô 
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   Eu voltava no tempo iaiá 

 

  Voltava pra ver mestre Bimba jogar 

  Voltava pra ver seu Pastinha também 

  Eu voltava pra ver seu Traíra, Maré e também Paraná 

  Voltava pra ver Besouro Mangangá 

 

  Voltava pra ver Atenildo e Rosendo 

  Voltava pra ouvir cantar Mucugê 

  Voltava pra ver Caiçara voltava pra ver Waldemar 

  Voltava pra ver Onça-negra e Aberre 

 

  Voltava pra ver a luta do batuque 

  Voltava pra ver o brilho da navalha 

 Na Bahia ver mestre Norônha no Recife Nascimento Grande 

 E no Rio pra ver seu Manduca da praia 

 

  Se eu pudesse eu voltava no tempo iaiá 

\ pra saber como tudo aconteceu  

  Se eu pudesse eu voltava no tempo 

  Voltava no engenho e senzala 

  Pra ver como a Capoeira nasceu. 

 (SILVA, 2007, p.190) 

 

Esquilo consegue extrair um panorama sócio-histórico da Capoeiragem nos 

meados do século XX. As academias de Angola e Regional, lideradas pelos seus 

mestres Pastinha e Bimba, a Angola do Pelourinho do mestre Waldemar e Traíra, assim 

como Rosendo, considerado um dos alunos mais forte de Bimba da Regional, mestre 

como Noronha que representava a tradição de Capoeiras e Nascimento Grande, um dos 

maiores mestre do Recife. O poeta capoeirista consegue ultrapassar as barreiras espaço 

e tempo, volta há tempos distintos para reconstruir a memória de grandes capoeiristas e 

cenas realizadas por eles, ele também chama à atenção de outra luta que se perdeu como 

o Batuque, praticada pelo mestre Bimba e seu pai, ambos foram campeões dela, volta 

para os eventos como a introdução do Batizado na capoeira por mestre Bimba, 

simbolizada pelo lenço, volta para o tempo da marginalização, simbolizada pela 

navalha, que foi utilizada pelos Capoeiras de rua. 

A Capoeira possui uma capacidade de resistência tamanha que consegue avançar 

nos séculos de Colonização, Independência e Império, Repúbica e até a própria Pós-

Modernidade.  A memória da capoeira está interligada à memória do povo afro-

brasileiro e afrodescendente. Vários elementos nos remetem às épocas do nosso passado 

desde o século XVIII, XIX e XX com seus registros iconográficos, literários, orais, 

culturais e até mesmo utensílios de ornamentação como um brinco, um lenço de seda, 
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um chapéu, uma capa ou uma calça; como também objetos bélicos, uma navalha, um 

punhal, uma faca ou faca de ponta, pode-se constatar isso na canção Faca de Ponta: 

  Faca de ponta quer lhe furar 

                          Cuidado moço que o negro quer lhe pegar 

 

Esse negro mandingueiro tá lhe armando uma emboscada 

                             Espera você passar sozinho pela estrada 

                             Escondido numa moita com sua faca amolada 

 

                             Na roda de Capoeira o jogo é a lei do cão 

                             O negro levou rasteira na roda caiu no chão 

                             Agora jura vingança com sua faca na mão 

 

                             Berimbau tocou São Bento 

                             Hoje o jogo é pra valer 

                             Se você não der no negro, o negro dá em você 

 

                             Mas você é Capoeira 

                             E têm que usar mandinga 

                             No molejo da esquiva pra que a faca não te atinja. 

                             (SILVA, 2007, p.51) 

 

Nessa canção, o poeta capoeirista se inspira em uma história de um capoeirista, 

chamado de Chico três pedaços que foi atacado por um inimigo e a faca atingiu sua  

clavícula. Esse capoeirista passou a ser conhecido como Chico Três Pedaços, devido a 

esse acontecimento (SILVA, 2007, p. 52). Esse episódio acrescentou mais uma página 

das histórias desses Capoeiras de rua que muitos acreditam  em sua mandinga, 

construindo a memória dessa arte repleta de mistérios e peripécias.  

Examinar o lugar da música no mundo do Atlântico negro significa 

observar a autocompreensão articulada pelos músicos que a têm 

produzido, o uso simbólico que lhe é dado por outros artistas e 

escritores negros e as relações sociais que têm produzido e 

reproduzido a cultura expressiva única, na qual a música constitui um 

elemento central e mesmo fundamental. Desejo propor que o 

compartilhamento das formas culturais negras pós escravidão seja 

abordado por meio de questões relacionadas que convergem na análise 

da música negra e das relações sociais que a sustentam. Um dos 

padrões distintivos do uso da língua, que caracterizam as populações 

contrastantes da diáspora africana moderna e ocidental. (GILROY, 

2001, p. 161). 

Portanto, as canções de Ulisses Gomes da Silva nos remetem à memória afro-

brasileira da Capoeira, assim como os elementos explorados pelo poeta nos revela a 

tradição dessa arte, sendo reconstruída por essas imagens desde a história de um 

Capoeirista como também os objetos utilizados por eles, pois eles representam um 

complexo quebra-cabeça da reconstrução da identidade afro-brasileira, transmitida pela 
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história da Capoeiragem, todo esse legado contribui, enfim, para a reconstrução desse 

mistério entorno dessa arte afro-brasileira, mas também para refletirmos a respeito dessa 

identidade que aglomerou elementos de diversas origens africanas, pois a Capoeira é 

Pan-africana, ou melhor,  possui diversas nacionalidades étnicas africanas. 
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