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1.- Història i moviments bàsics de l’Art Afro-Brasiler 

 
1.1. Història 
 

Els estudis sobre la Capoeira, malgrat ser recents, aporten importants elements per al seu 
coneixement.  

 
Es creu que la Capoeira es va produir a la fi del segle XVI o a principis del segle XVII. 

Els negres de l'Àfrica són els responsables de la seva creació. Alguns Capoeiristes i 
investigadors creien que la Capoeira es va crear a l'Àfrica i va ser  portada a Brasil pels 
esclaus a meitat del segle XVI. Aquesta teoria ara no és la més acceptada. Diversos estudis 
indiquen que la Capoeira ha estat creada i desenvolupada en territori brasiler. No es nega 
l’africanisme de la Capoeira, però sí del seu origen (la Capoeira va ser creada amb principis 
dels africans, o descendents dels africans, però en territori brasiler). 

 
 Es sap que els negres eren insuperables en la lluita cos a cos, que tenien una gran  força 

física degut a l’esgotador treball muscular que requeria la càrrega de coses pesades. 
Acostumats a la vida a l'Àfrica, les feines que abans formaven part de l'activitat quotidiana a 
la seva pàtria es van imposar com a treball forçós a Brasil. L'aparent submissió era el mode 
dels negres, de diversos costums i cultures, de guanyar el temps necessari per crear (o 
simplement tenir) l'oportunitat d'escapar perquè no tenien una llengua comuna. 

 
L'expressió corporal ens ensenya una llengua que permet la comunicació sense paraules, 

l'establiment d'una fraternitat en els gests: una dansa revela els sentiments i les idees en 
l’elasticitat i l'harmonia dels moviments. Doncs d’això van fer servir els negres: protestant, 
individual o col·lectivament, expressant el llenguatge del cos en la revolta, en l'inconformisme 
a les regles del joc del sistema colonial: la formació de quilombos promovent les fugues, i 
assassinant senyors. 
 

 La fuga d'esclaus es va fer cada vegada més 
organitzada. És fàcil imaginar el negre desarmat, però 
utilitzant el cos per donar un cop en el moment oportú per 
guanyar la llibertat. La terra de vegetació rastrera era 
apropiada per practicar la lluita i així poder enfrontar-se 
contra els persecutors per aconseguir la llibertat. La vegetació 
rastrera, expressat en llenguatge tupy caá-puera donaria nom 
als guerrers i la seva lluita: Capoeira. 

 
 
 
 
 
La Capoeira, com totes les manifestacions africanes, van ser severament perseguides 

durant el període d’esclavització a Brasil, Trobant en els Quilombos (refugis de negres fugits 
de les senzales) un ambient propici per la seva pràctica i propagació. 

 
En  1888 va ser aprovada la llei Áurea per la princesa Isabel posant fi a  l’esclavitud al 

Brasil. Aquest fet va causar una  profunda alteració social al país Els negres alliberats van ser 
exposats a una societat preconceptuosa, on el negre era vist com un ser inferior i incapaç de 
realitzar certes activitats en la societat. Rebutjat i sense condicions de competir en aquesta 



societat, el negre va passar per moments difícils i la Capoeira moltes vegades era utilitzada 
per fins negatius ( robatoris, baralles,..). 
 

Amb la proclamació de la República (1890) es va intensificar la persecució a la capoeira 
( i a totes les manifestacions africanes), arribant a l’exterminació en alguns estats brasilers. 
L’estat de Bahia, en aquell moment, sorgeix com la gran referència per la Capoeira al Brasil. 

 
Amb el pas dels anys els negres vénen conquistant el seu espai en la societat i, 

conseqüentment, la Capoeira és reconeguda com una art que simbolitza la resistència d’aquest 
poble contra l’opressió i la discriminació. 

 
La Capoeira va romandre il·legal  fins els  anys 30 i 40 d'aquest segle, quan van ser 

obertes a Salvador (Bahia), les primeres "acadèmies" amb llicència oficial per l’ensenyament 
de la  capoeira com una pràctica esportiva.  

 
En aquesta època van destacar dos mestres  bahianos negres i originaris dels barris 

pobres de la ciutat, Bimba i Pastinha, considerats pels capoeristes actuals com els “herois 
culturals” d'aquesta lluita.  

 
Per portar a terme el seu projecte regional i ètnic, van establir dos estratègies diferents.  
 
El creador de la capoeira Regional Bahiana, mestre Bimba, no va veure cap 

inconvenient en modificar aquest combat, incorporant-li moviments de lluita occidentals i 
orientals (com box, catch, savate, jiu-jitsu i lluita greco-romana).  

 
Per una altra banda, el mestre Pastinha, un altre capoerista bahiano conegut, 

contemporani de Bimba, i igualment interessat per la legitimació de la pràctica del joc, va 
reaccionar contra aquesta modificació de la Capoeira, afirmant la “puresa africana” de la 
lluita, difonent l’estil de la Capoeira Angola i procurant distingir-la de la Regional. 

 
A diferència del segle XIX, quan la pràctica de la Capoeira era vista com un delicte 

donant lloc a la discriminació dels negres, la capoeria ja es vista com un esport i com una 
ajuda perquè els negres poguessin ser integrats a la societat: estan a dins “no jogo”. 

 
Bimba i Pastinha van utilitzar tàctiques diferents, 

defensant formes diferenciades d’integració social. Les seves 
escoles van proposar mitjançant la Capoeira, estratègies 
simbòliques i polítiques diferents  que  tenien com a finalitat 
ampliar l’espai polític dels negres a la societat brasilera, 
indicant dos camins possibles. D’una banda va ser organitzat 
l’estil Regional, que  malgrat incorporar elements de lluita 
occidentals, guarda elements que reafirmen la identitat ètnica 
negra en la música, els tocs del berimbau i en els propis 
moviments de batuque i maculelê.  

 
La Capoeira Regional posa en contacte sistemes de valors diferents i per això, 

construccions corporals diferenciades (moviment corporals de blancs i negres), realitzant una 
mediació, per crear un camp simbòlic, ambigu i ambivalent. 

 
 Sobre aquest aspecte la Capoeira Regional ofereix una afirmació d’identitat més àmplia 

que la de la Capoeira Angola afirmant la presència del negre com a part de la societat 
brasilera i, finalment, com a símbol de la nació com un tot. La Regional admet per exemple, la 



incorporació d’elements d’altres formes de baralla i nous conceptes respecte la maximització 
dels efectes dels cops; i permet la construcció d'una nova presència negra en l’escenari 
nacional. Per això es va pagar un preu en l’àmbit polític: renunciar a l'afirmació d'una 
diferència en la identitat negra.  

 
 La Capoeira que es creu pura, representada per l'estil 

Angola és una forma inequívoca de l’afirmació de la identitat 
ètnica: en la seva pròpia designació els practicants reafirmen 
el seu origen i al conservar la puresa de la construcció 
corporal negra, demarca una forma culturalment diferent de 
jugar capoeira. Els defensors de la Capoeira Angola 
consideren que existint  una resistència en el moment 
d’inclusió del negre a la societat brasilera, només ella es 
revaloritzada com la reafirmació d'aquesta resistència en 
funció de la recuperació d’una identitat negra específica, en 
l’àmbit de la construcció política d'una consciència negra. La 
construcció d'aquesta identitat és possible a partir d’una 
postura conservadora, que reinventa la tradició i només es 
manté amb la recuperació simultània dels altres elements que, 
en el pla simbòlic, organitzen aquesta visió del món negre. 
Exemple d’això és la reafirmació de l’origen africà de la 
Capoeira a partir del ritual d’iniciació anomenat dansa de la 
zebra o N’Golo. 

 
Més o menys entre 1964 i 1979, just en el període de la dictadura militar, van succeir 

importants modificacions en la capoeira regional que la van allunyar, encara  més, dels rituals 
propis de la capoeira d'Angola tradicional, i també de la pròpia regional. Alguns la van 
anomenar capoeira contemporània.  

 
Potser com una conseqüència de la repressió del règim militar,  

les seves expressions es van fer més violentes i més perilloses i els 
jugadors van passar a ésser veritables adversaris; més que un joc, la 
capoeira va passar a ser una lluita.  

 
En aquest període, i a començaments de la dècada dels 80, la 

capoeira va patir una profunda crisi d'estils: l'Angola  es va afeblir 
quasi al punt de desaparèixer, la regional, com vàrem dir, "va 
evolucionar" cap a la contemporània i ningú no es posava d'acord, ni 
tan sols en coses tan bàsiques com quina seria la vestimenta que 
s'hauria d'usar.  Ni que dir sobre quines regles seguir en un campionat 
regional i menys encara en un campionat nacional.  

 
Tanmateix, passat aquest moment de crisi existencial, la capoeira d'Angola va ressorgir 

de les cendres, més forta que mai; la regional, va mantenir els seus principis; i la 
contemporània, filla única de la regional, es va independitzar suavitzant les seves formes, 
fent-se menys violenta.  

 
 
 
 
 
 



Alguns, opinen que la contemporània dista molt d'ésser 
catalogada com a capoeira. Diuen que els jugadors (que per a ells no ho 
són), salten sols, individualment, com a acròbates en un circ 
desorganitzat. Pensen que abans, els jugadors feien tots els moviments, 
molt més variats i divertits, i que ara repeteixen una meia lua de 
compasso dotzenes de vegades i es creuen que això és capoeira. 

 
 

Altres diuen que la contemporània s'ha quedat amb la millor part de l'Angola  i de la 
Regional.  

 
En honor a la veritat, hi ha públic per a tots, i ningú no és amo absolut de la veritat. 

Cada capoeira té el seu, bo per a uns, dolent per a altres... en fi: que cada un decideixi quin és 
l'estil que més satisfà les seves necessitats.  

 
Ningú no és millor que un mateix, per saber què és el que més li agrada. 
 
 

1.2. L’origen del terme Capoeira 
 
És d'acceptació generalitzada el supòsit de que el joc d'agilitat corporal ha estat 

l’instrument usat pels esclaus fugitius, en la defensa contra els seus persecutors, representats 
per la figura del capità de la jungla. I era en la jungla on hi havia el combat decisiu. Doncs va 
ser en aquest tipus de matoll (capoeira) on els negres buscaven refugi i oferien resistència als 
persecutors. 

 
Una de les teories de l’origen de l’expressió Capoeira estableix com aquest el  

llenguatge tupy: caá-puêra (caá = matoll; puêra = que ja va existir) resultaria en els 
brasileirismes capuíra, capoêra i capoeira. Uns altres estudiosos  afirmen que la paraula 
capoeira designa un tipus especial de cistella, usat en el transport de gallines, que  eren 
conduïdes per esclaus fins al mercat. Segons els defensors d’aquest supòsit, mentre esperaven 
l'arribada dels comerciants, els esclaus es divertien practicant els joc que també seria 
anomenat pel nom capoeira. Els filòlegs, com Plínio Ayrosa i Antenor Nascentes, tenen com a 
definició única i universal el “jogo del capoeira”. 

 
 Queda encara la paraula *capoeiragem” utilitzada per anomenar la pràctica d’aquest joc 

i utilitzada  al Codi penal de 1890 pels juristes de l’època, que sancionaven la pràctica del joc, 
classificant-la com una activitat criminal. 

 
 

1.3. Història del Maculelê 

 
Dins les celebracions profanes locals, commemoratives del dia de Nossa Senhora da 

Purificação (2/Fev.), la santa patrona de la ciutat, el Maulelê és molt comú a l’interior de 
Bahia, precisament en la Regió de Recôncavo i molt difós a la Ciutat Santo Amaro da 
Purificação.  

 
Aquesta manifestació de forta expressió dramàtica, important en les festes populars, es 

destinava a participants del sexe masculí que ballaven en grup, copejant els bastons al ritme 
dels atabaques i al so dels càntics en llenguatge popular, o en dialectes africans. Dins de totes 



les festes existents a Santo Amaro, ciutat marcada pel verd de les plantacions de canya, el 
Maculelê era el més ric en colors. EL seu ritme vibrant contagiava a tots. 

 
Són contradictòries i poc clares les teories del seu origen. Està considerat com un acte 

popular d’origen africà que havia florit en el segle XVIII en les plantacions de canya santo-
amarense i que es va seguir fent, durant més de dos-cents anys, en commemoració d’aquesta 
ciutat.  

 
Un dels seus registres més significatius 

consta en la nota fúnebre publicada pel diari 
"O Popular" (10/Des/1873), que circulava a 
Santo Amaro on deia que el dia 1 de desembre 
va morir l’africana  Raimunda Quitéria, amb 
edat de 110 anys. Malgrat la seva edat, encara 
treballava i escombrava els voltants de la 
església  de la Purificação, per les festes del 
Maculelê. A l’inici d’aquest segle, amb la mort 

dels  grans mestres de Maculelê d’aquesta ciutat, les festes van començar a desaparèixer i van 
deixar de constar, per molts anys, com les festes de la patrona. 

 
Al 1943, un altre mestre, Paulino Aluísio de Andrade, conegut com Popó del Maculelê  i 

considerat com el pare del Maculelê, a Brasil, va reunir parents i amics per ensenyar-los a 
dansar, tenint com a base els seus records, intentant incloure'l novament en les festes 
religioses locals. El seu grup va passar a ser conegut com "Conjunto de Maculelê de Santo 
Amaro".  

 
A través dels estudis de Monoel Querino (1851-1932) es troben indicacions que el 

Maculelê és un fragment del Cucumbi, una dansa dramàtica  on els negres copejaven trossos 
arrodonits de fusta, acompanyats de cants. En el "Dicionário do Folclore Brasileiro" de Luís 
da Câmara Cascudo s’indica la semblança del Maculelê amb els Congos i Maçambiques.  

 
Emília Biancardi va escriure un llibre que es titulava "Olelê Maculelê", considerat com 

un dels estudis més complets sobre l’ assumpte.  
 
La intenció aquí no és explicar totes les hipòtesis que hi ha sobre els orígens d’aquesta 

dansa folklòrica, els exemples citats anteriorment  
serveixen per demostrar el grau d’incertesa que persisteix amb relació a les possibles 
interpretacions sobre els principis del Maculelê.  

El Maculelê va sofrir profundes alteracions en la seva coreografia i indumentària, el 
resultat va ser una descaracterització. Per exemple, el que era originalment presentat com una 
dansa amb la coreografia feta en cercle, amb un parell de figurants movent-se en el seu 
interior sota el comandament del mestre de Maculelê, va ser substituït per una entrada en fila 
índia amb les parelles ballant individualment i sense el comandament del mestre. El gingado 
quebrado, que és del  frevo, va ser substituït per una ginga dura, de poc moviment de cintura. 
Més recentment, es fa la presentació sense l’entrada en fila, cada figurant es posa 
individualment, sense compondre parelles, i realitza moviments  separadament, però més en el 
mètode d’una aula de gimnàstica comú que d’una presentació folklòrica minuciosa. 

 
S’ha de reconèixer que no només el Maculelê, sinó que totes les manifestacions populars 

vives, es veuen sotmeses a modificacions al llarg del temps i amb el pas dels anys.  
 
 



1.4. Història de la Samba de Roda 

 
La samba té el seu inici als voltants del 1860, com una manifestació de la cultura dels 

africans que van anar al Brasil. D’acord amb els estudis històrics, la Samba de Roda va ser 
una de les bases de formació de la samba carioca. 

 
La samba està dividida en dos grups característics: la samba chula i la samba corrido. 

En principi, els participants no samben quan els cantors criden  la chula (una classe de 
poesia). La dansa només s’inicia després de la declaració, una persona samba cada vegada al 
mig de la roda al so dels instruments i de les palmes. En la  samba corrido, tots samben quan 
dos solistes i la coral s’alternen al cant. 

 
La samba de roda està lligada al culte als orixás i caboclos, a la capoeira i al menjar 

d’azeite. La cultura portuguesa està també present en la manifestació cultural mitjançant la 
guitarra, el pandero i la llengua utilitzada en les cançons. 

 
Les dones de la roda comencen  a sambar i a mostrar, de forma subtil, tota la seva 

sensualitat, això dona molts incentius perquè els homes “caiguin” a la samba.  
 
Generalment s’utilitza després del tancament de las rodes de capoeira i amb certesa, és 

el moment més divertit.  
 
A Bahia es fa samba de roda en molts llocs i en moltes ocasions, sent molt animades i 

molt comentades aquelles que es fan en les festes de largo de Salvador.  
 
 

1.5. Moviments bàsics de la Capoeira 

 
En la capoeira, els moviments són més importants que els cops. Saber com moure's pot 

fer la diferència entre rebre o no un cop, o poder preparar un contracop més eficaç.  
 
Lamentablement, molts jugadors tenen ganes d'aprendre, tan bé com es pugui, cada un 

dels cops i mostren molt poc interès en aprendre i perfeccionar els diferents moviments.  
 
L'esperit de la capoeira és la picardia i aquesta picardia pren forma en el moviment, no 

en el cop. La picardia et permet fer veure que vas a donar un cop i, en l’últim moment, donem 
un altre. És aquest moviment quasi imperceptible el responsable de poder aplicar un cop tan 
aconseguit.  

 
En el moviment, el jugador es fa creatiu i desenvolupa un estil propi, cosa que 

l’identifica.  
 
No és que els cops no siguin importants, però sense els moviments, només serien això: 

cops. La capoeira només seria una lluita i deixaria de ser el més important: un art i un joc, que 
és l'essència de la capoeira.  

 
Els moviment, igual que els cops, poden tenir més d'una classificació, el que no significa 

alguna cosa dubtosa o cap mena de caos, sinó que, realment, tenen característiques que es 
presten a que això sigui així.  

 



Ara veurem una llista de moviments (de esquiva) i cops d’aquest art. 
 

- Ginga  

El moviment bàsic de la capoeira és la 
ginga. És la posició bàsica des de la que es 
practiquen la totalitat dels altres moviments i 
té diferents variants. La ginga consisteix en 
el balanceig entre dues posicions: la posició 
bàsica i la posició paral·lela. Quan som a la 
primera de les posicions, una de les cames 
resta avançada. El genoll avançat queda 
flexionat i el d'enrere recte però no rígid, sinó 
relaxat, recolzant només la punta del peu, 
fent servir el turmell com a molla . Amb això 
aconseguim periòdicament un impuls per 
facilitar-nos un hipotètic moviment. Si tenim 
la cama dreta davant, tindrem el braç dret 
estirat cap enrere, i el braç esquerre avançat, 
flexionat a l'altura de la cara a manera de 
guàrdia. 

La segona de les posicions, la paral·lela, consisteix, com el seu nom indica, en tenir les dues 
cames  paral·leles; en aquest moment la guàrdia estaria canviant de posició. Des de la 
paral·lela, tornem a la posició inicial però canviant de cama, i així successivament. Així 
formem un triangle isòsceles amb la base en la posició "paral·lel" i la punta al peu endarrerit  
de la posició bàsica.  

En la Capoeira d'Angola la ginga és més personal, més lliure i molt més desarticulada.  

Però la ginga no és només això: també és la forma de desconcertar a l'altre jugador; i per  
això, no és suficient només amb saber moure's. La picardia, la malícia, l'astúcia i l'engany, són 
les paraules que millor descriuen la "cinquena essència", o l'"esperit", de la ginga.  

           - Aú 
 

Aquest és un moviment acrobàtic i pot 
ésser útil per a "descol·locar" a l'altre 
jugador, evitar una rasteira o algun altre tipus 
de cop i també per a "ampliar" el territori de 
joc dins la roda. Sembla un moviment difícil 
d'executar però si som constants amb 
l'entrenament ho podem dominar molt 
ràpidament.  

El jugador recolza les dues mans al terra a un costat, aixeca una cama després l'altra, 
quedant en posició invertida, amb els palmells de les mans recolzades al terra  i les cames 
obertes. Immediatament cau de l'altre costat amb una cama  dibuixant un semicercle a l'aire, 
fa el mateix amb l'altra i acaba de peus. També pot derivar la caiguda a un altre moviment o 
cop, si és necessari.  

 



L'Aú, també dóna al jugador la possibilitat d'allunyar-se o acostar-se a l'altre jugador. És 
a dir: pot ser usat com un moviment d’esquiva. 

 
També tenim l'Aú d'Angola, que a diferència de l'Aú de la Regional, es fa amb les 

cames flexionades.  
 

               - Rolê 

 

El rolê és un moviment de desplaçament on el jugador està ajupit, amb una de les seves 
cames estirades (negativa). La cama flexionada realitza un gir sobre l’altra que pot realitzar el 
mateix gir, acabant en la posició de cadeira o en qualsevol de les esquivas. 

 
 

- Esquiva lateral 

 

L’esquiva lateral té com fonament evitar un cop de l’oponent. El gest parteix des de la 
ginga, evolucionant fins la paral·lela i inclinant-se cap al costat de la cama que avança cap la 
paral·lela. 

 
 

 - Cocorinha
 

La Cocorinha és un moviment d’esquiva on el jugador es troba ajupit, en gatzoneta. Una 

de les mans la tindrà alçada i amb el colze defensant la cara i l’altra recolzada darrera, al terra. 

 

 

 

 

 



  Patades 

             - Benção 

 

 

 

 

Des de la ginga, la cama atrassada avança donant un pas ferm 

cap a davant, per a continuació aixecar l'altra cama i estendre-la 

cap a al davant com si s'empenyés un objecte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Meia lua de frente 

 

 

 
 
 
         Des de la ginga, la cama  endarrerida  avança  la puntada de peu, dibuixant un arc de 
180º.  

 
- Martelo 

 
 

 

 
 
 
 

       Des de la ginga, la cama endarrerida avança per realitzar una rotació de 90 º i amb la 
inèrcia aixecar l'altra cama i copejar com si fos un martell. 
 
.  



- Meia lua de compasso 

 

 

 
 
 
 
 
Des de la paral·lela, s'avança amb una cama, realitzant a la 

vegada una flexió del maluc, recolzant les mans al terra del costat cap 
on es vol llançar la puntada de peu. Amb la inèrcia, la cama 
endarrerida i completament estirada, dibuixarà un arc, fins completar 
un gir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.- Cants i introducció a la Roda de Capoeira 
 
 

2.1. Cants 
 
  - Ladainha 
 
Càntic entonat en la roda de Capoeira, tradicionalment en l’Angola, que, seguint la 

tradició, ha de ser cantat pel Mestre més vell i/o més considerat,  amb l’autorització del 
Mestre de la Roda. La Ladainha porta en el seu contingut la història de la capoeira i la dels 
seus grans personatges, concepcions del món, orientacions a algun aprenent, etc. Segons els 
“Vells Mestres” de Bahia, mentre es canta la Ladainha, no es fa cap “joc” físic, i és necessari 
aprofitar el moment per concentrar-se al màxim, tenint present la correcta interpretació dels 
missatges del cant. 

 
Ex.                                                        
                                                            Yê! 

Eu vou ler o B-A-Bá 
B-A-Bá do Berimbau 
A moeda e o arame 

Com dois pedaços de pau 
A cabaça e o caxixi 
Aí está o berimbau 

Berimbau é um instrumento 
Que toca numa corda só 

Vai tocar Sao Bento Grande 
Toca Angola em tom menor 

Agora acabei de crer 
O Berimbau é o maior 

Camaradinha 
Yê Viva meu Deus 

Yê Viva meu Deus camarado... 
 
  - Corrido 
 
Càntic de la Capoeira que, com els tocs dels berimbaus, determina els tipus de jocs dels 

dos capoeristes. 
 
Ex.  

Vai você , vai você 
Dona Maria como vai você 

Joga bonito que meu mestre quer ver 
Joga denovo que eu quero aprender 
coro: Dona Maria como vai você 

 
 
 
 
 
 



2.2. Introducció a la Roda de Capoeira 
 

La roda de capoeira és un cercle de persones on es juga la capoeira. 

Els capoeiristes estan a la roda de capoeira picant de palmes al ritme del berimbau i 
cantant la música mentre dos capoeiristes juguen capoeira. El joc entre dos capoeiristes pot 
acabar al comando del capoeirista del berimbau (normalment un capoeirista amb més 
experiència) o quan algun capoeirista de la roda entra entre els dos i inicia un nou joc amb un 
d’ells. 

La grandària de la roda pot variar entre un diàmetre de tres metres fins diàmetres 
superiors a deu metres. Al mateix temps pot haver des de mitja dotzena de capoeristes fins a 
més d’una centena. 

El  joc normalment s’inicia al peu dels berimbaus. La roda de capoeira es pot realitzar 
en pràcticament qualsevol lloc, en ambients tancats o oberts, sobre el ciment, a terra, a l’arena 
o asfalt, al carrer, en una plaça, en un descampat o en una acadèmia. 

Perquè la roda sigui realitzada correctament, és necessari una orquestra d’instruments. 
L’orquestra en el Grup Engenho està configurada de la següent manera: de la dreta a 
l’esquerra; atabaque, berimbau viola (amb la carbassa més petita) que fa  el so agut al centre 
de l’orquestra, berimbau médio (amb la carbassa mitjana) que fa un so intermig, berimbau 
berra-boi o gunga (amb carbassa més gran) que fa el so greu,  pandeiro, agogô i el  reco-reco 
(instrument generalment fet de bambú, és opcional). 

La roda de capoeira és un microcosmos que reflecteix el macrocosmos de la vida i el 
món que ens envolta. Diversos elements estan encreuats en les nostres relacions amb el món i 
en el Jogo de Capoeira aquests elements apareixen de manera intensa. Respecte, malícia, 
responsabilitat, provocació, disputa, llibertat, joc i poder, entre altres, estan presents en més o 
menys intensitat durant un joc, i no hi ha un joc igual a un altre, encara que sigui amb el 
mateix oponent. 

En general la capoeira no busca destruir a l’oponent, però poden haver lesions derivades 
de combats més agressius. De manera general el capoerista prefereix mostrar la seva 
superioritat "marcant" el cop a l’oponent sense completar-lo. Si el seu oponent no pot evitar 
un atac lent, no existeix cap raó per utilitzar un cop més ràpid. 

La ginga és un moviment bàsic de la capoeira, és un moviment de cames al ritme de la 
música que recorda una dansa, per això els capoeristas amb experiència rarament estan 
gingando, perquè estan constantment atacant, defensant, i fent moviments acrobàtics. A més 
de la ginga són molt comuns els cops de rotació, rasteiras, cops amb les mans o amb el cap 
(per desequilibrar), esquives, salts mortals, girs recolzats a les mans i al cap, moviments 
acrobàtics i de gran elasticitat i moviments pròxims al terra. 

El joc de capoeira pot durar des de pocs segons, quan hi ha molts capoeiristes que volen 
entrar al joc, fins a alguns minuts. Els combats llargs generalment es fan quan dos capoeiristes 
volen confrontar les seves habilitats al màxim, o quan els dos volen resoldre les seves 
diferències en la roda. En els combats llargs és comú la volta ao mundo, que és quan un dels 
dos capoeiristes sol·licita una pausa en el joc donant algunes voltes en la roda amb l’oponent o 
seguint-lo. Després de dos o tres voltes els dos surten al peu del berimbau per continuar el 
joc. 



Cada toc del berimbau requereix una forma diferent de jugar capoeira: 

- La capoeira Angola demana un joc més lent a la vora del terra i amb més mandinga 
 (subtil, dissimulat) 

- São Bento Grande de Bimba un joc ràpid de moltes puntades de peu en rotació 

- Iúna un joc amb molts moviments acrobàtics, etc… 

 

 

3.- Aprenentatge d’utilització dels instruments  
presents en la  Capoeira: Berimbau, Pandeiro, Atabaque i 
Agogô 

 
- Berimbau 

 

    
 

Instrument cordòfon, és el principal instrument de la 
capoeira. Pot, fins i tot, acompanyar el joc ell sol. És un arc fet 
de fusta específica, lligat per les extremitats per un fil d’acer. A 
la punta inferior de l’arc està amarrada una carbassa molt seca 
que funciona com un aparell de ressonància, aplicada contra el 
ventre nu del tocador. El filferro és copejat amb una vareta de 

fusta, anomenada baqueta, que el tocador assegura amb la mà dreta, juntament amb el caxixi, 
i modificant la intensitat del so amb l’aproximació o l’allunyament de l’obertura de la 
carbassa a la panxa. La mà esquerra, que assegura l’arc i la moneda (pedra, “dobrão”) s’acosta 
o s’allunya del filferro per obtenir els més variats sons.  

 
- Atabaque  
 

 
Tambors primaris d’origen africà coberts amb pell d’animal i amb 

una estructura de fusta amb format de con buit en l’extremitat superior. 
Són utilitzats per marcar amb les mans el ritme de la dansa. Segons Artur 
Ramos, els atabaques van ser portats al Brasil per negres sudanesos i 
bantús. L’atabaque també és bastant utilitzat al candomblé i a les danses 
religioses i populars d’origen africà.  
 

 
 



 
 
- Agogo  
 

       Instrument de percussió d’origen africà format per dues 
campanetes de ferro, que són picades amb una vareta del mateix 
metall o fusta. Produeix dos sons, un de cada campaneta. El nom és 
de la llengua gegenagô. S’utilitza també en els candomblés, bateries 
d’escola de samba, maracatu, conjunts musicals i grups folklòrics. 
 

         - Pandeiro  
 

És un instrument de percussió composat per un cercle de fusta 
guarnit de sonalls. Sobre el cercle s’estira una pell, preferentment de 
cabra o bou. Es toca copejant amb la mà i acompanya el cant amb la 
marcació del compàs. 

 
 
 

4.- Samba de Roda, Maculelê 
 
 
4.1. Samba de Roda 
 
La Samba de Roda, com el propi nom diu, es caracteritza per una roda on les  dones, i 

també els homes, comencen a sambar de tal forma que tots els capoeiristes presents acaben 
entrant en la samba. Les rodes són sempre animades i intenses, les dones mostren tota la seva 
sensualitat de manera graciosa. Generalment, la Samba de roda comença després del 
tancament de les rodes de capoeira generant la relaxació de tots. 

 
Samba és una paraula probablement procedent del quimbundo, significa umbigda, 

utilitzada per designar una dansa de roda popular al Brasil.
 

 

4.2. Maculelê 
 

El Maculelê és una dansa 
amb joc de bastons que prové 
dels antics indis cucumbis. 
Aquesta dansa té origen Afro-
indígena. La van portar els 
negres d’Àfrica cap a Brasil i 
allí es va  mesclar amb algun 
element de la cultura dels indis 
indígenes.  

 
         La característica principal 
d’aquesta dansa és els cops de 



les fustes unes contra les altres en determinats trossos de la música. 

5.- Roda de Capoeira 
         
La roda és la manifestació del joc i la lluita de la capoeira i es forma per tots els 

capoeiristes. Al peu de la roda es situen els instruments, lloc des d’on s’inicia el joc. A 
l’entorn de la roda es desenvolupen les habilitats de joc, acrobàcies, Maculelê o samba de 
roda. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- Bateig de Capoeira 
 

El bateig en la capoeira és una festa d’integració del novell al món capoeirístic. Té dos 
objectius: primer se li dona a l’alumne el seu nom de capoeira i després s’estrena en la roda de 
capoeira. 

  
         El bateig de capoeira va ser creat pel Mestre Bimba. Es realitzava una cerimònia senzilla 
per batejar els alumnes. 


