
Instrumentos da capoeira 

 

 

 

Cabaças: Fechada; Gunga ou 
Berra-Boi; Média; Viola 

 

O berimbau é o instrumento que 

comanda a roda da capoeira. Ele é um instrumento de uma só corda 

composto por uma verga de madeira (Biriba), um arame, uma 

cabaça, um caxixi (chocalho artesanal), uma vaqueta e para emitir os 

sons é utilizado uma pedra ou dobrão (moeda de cobre). 

Normalmente são utilizados três berimbaus simultâneos na roda, um 

gunga ou berra-boi, um médio e um viola que possuem sons que vão 

tornando-se mais agudos gradativamente O que dá diferentes nomes 

aos berimbaus é a diferença no tamanho das suas cabaças sendo que 

o viola possui a menor cabaça e o gunga a maior cabaça. Portanto a 

definição do tipo do berimbau que está a ser tocada depende 

directamente dos outros berimbaus presentes na roda. O berimbau 

varia as notas musicais através de uma maior ou menor pressão do 

dobrão no arame e de se encostar ou não a cabaça na barriga do 

tocador. O berimbau fica seguro com o dedo mínimo por debaixo do 

barbante que prende a cabaça ao arame pela mão esquerda. O 

dobrão fica entre o polegar e o indicador desta mesma mão. Com a 



mão direita o tocador deve segurar o caxixi e bater ritmicamente com 

a vaqueta contra o arame. 

 

                                            Arame (Aço), caxixi, vaqueta e 

dobrão 

 

 

 

Atabaque: Instrumento muito antigo de 

origem oriental, presente entre os Persas e 

os Árabes e muito divulgado posteriormente 

na África. 

Chegou ao Brasil introduzido pelos 

Portugueses para ser usado em festas e 

procissões de origem religiosas a princípio. 

Devido aos africanos já o conhecerem, com o 

tempo outros tipos foram levados para o Brasil, chegando aos 

terreiros e posteriormente tornando-se um dos componentes do ritmo 

da roda de capoeira. É o principal instrumento de percussão da roda 

marcando o ritmo e facilitando a sincronia entre os três berimbaus. 

 

Pandeiro: Utilizado na velha Índia e 

Península Ibérica na idade média em festas 

de bodas, casamentos e outras cerimónias 

religiosas. Foi introduzido no Brasil também pelos portugueses e 

utilizado posteriormente em rodas de samba e pelos negros na roda 



de capoeira, sendo um instrumento de percussão geralmente mais 

agudo que o atabaque.  

                                        

Agogô: Foi introduzido no Brasil pelos 

africanos, sendo o termo agogô pertencente 

a língua nagô e significando "sino". É 

utilizado em festas populares, cerimónias 

religiosas Afro-Brasileiras e na capoeira. É 

um instrumento de ferro tocado com auxílio 

de uma vaqueta sendo hoje em dia o instrumento de percussão mais 

agudo da roda de capoeira, samba de roda e maculelê. 

 


