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 PERSONAGENS 

 

-Beto pernas longas o famoso capô (grande 

capoeirista). 

 

-Ziléia - Dono do bar. 

 

-Pimenta - Garçom. 

 

-Mariléia - Moça linda da noite louca pelo capô.. 

 

-Lucrécia e Laércia - Amigas da Mariléia. 

 

-Peitoril - Líder de Gangue sujeito forte e causador 

de encrenca. 

 

-Jacaré - Sujeito metido a Dom Juan e tocador de 

violão. 

 

-Os vinte da gangue do Peitoril com nomes ou 

apelidos estranhos. 

 

-Amigos do capô - Alessandro, Luiz e Wesley. 

 

- Dicionário de golpes de capoeira - Wikipédia. 

 

-Alguns desenhos retirados da internet com 

informação do site. 
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-Todos os desenhos em negrito foram retirados de 

um site da internet, mas que não consegui gravar a 

origem. 

 

-Este trabalho é apenas um presente a um amigo e 

não foi feito para ser comercializado, apenas para 

diversão e homenagem ao colega que em um 

momento de brincadeira alegando ser mais lutador 

de capoeira do que fui na minha juventude após ver 

um pôster meu subindo em uma parede batendo o pé 

no teto a quase 3 metros de altura disse: 

 

-“Sei 375 golpes de capoeira, se tiver te dando 

pancada e chegar no 179º e esquecer o 180º não pulo 

eu começo tudo de novo ouviu bem?” 
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http://www.nestorcapoeira.net/galeria.htm 
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 Existem pessoas que passam pela vida e deixam sua 

marca registrada, pessoas que criam para si uma luz 

própria com um brilho especial, e esta pequena 

narrativa trará um dos grandes momentos deste 

personagem que ainda jovem é reconhecido como 

um dos grandes da capoeira na cidade em que mora, 

mas que pela sua humildade e sempre querer ficar 

longe dos holofotes não é comparado aos mestres, 

mas aprendeu muito com Bimba, Pastinha, Corisco e 

Besouro. 

 

Seu apelido não muito conhecido fora de sua cidade 

Uberlândia, é “CAPÔ” abreviatura de capoeirista, 

seu nome é ALBERTO conhecido por Beto e a seu 

nome todos sempre incluíram a expressão PERNAS 

LONGAS, verdade, pois suas pernas são enormes, 

permitindo a este exímio capoeirista usa-las como  

arma mortal com uma elasticidade inimaginável! 
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Se fosse contar aqui todas as histórias dos 

acontecimentos com este grande “CAPÔ” precisaria 

de milhares de páginas, mas me limitarei àquela 

passagem que me parece ser uma das mais 

maravilhosas por sua atuação corajosa, desenvolta  

dando pernadas para tudo quanto é lado, e fazendo 

seu corpo voar com rodopios fantásticos deixando a 

platéia de boca aberta e olhos estatalados e seus 

adversários deitados no chão. 

 

Era uma noite que prometia muita música, uma 

mulherada que até então não tinha aparecido ali no 

bar do ZILÉIA um cara que todo mundo gosta e 

adora freqüentar seu bar, pois o tira-gosto dali é 

maravilhoso, a cerveja geladíssima, enfim um lugar 

digno para se viver uma noitada e tanto. 

 

As mesas estavam todas ocupadas, a música corria 

solta, um pouco de samba, pagode, sertanejo, e até 

MPB, a noite prometia as pessoas alegres, bonitas e 

arrumadas, parecia um desfile de moda cada menina 

mais bonita que a outra e a rapaziada só de olho. 
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Já eram 21hs da noite, uma suave brisa tentava 

cortar o poder do calor que ajudava os ânimos de 

quem tomava uma geladinha, os corpos não se 

mantinham quietos, a mulherada e os rapazes se 

mexiam acompanhando o batuque do som era uma 

daquelas noites que parecia um presente dos céus. 

 

Chegava com aquele andar cheio de ginga o Beto 

pernas longas o famoso capô, com sua tradicional 

calça branca, aquele tênis branco e uma camiseta 

preta escrita “MEU VÔO ALCANÇA SUA ALMA” 

Uma frase que deixava muitos curiosos, mas era 

assim, nosso grande capoeirista tem essa mania criar 

frases polêmicas e coloca em suas camisetas, a 

turma tem uma admiração maravilhosa por ele, 

apesar de ser um grande capoeirista se mistura com 

todos e nem parece um grande mestre. 

 

Nem deu o primeiro passo para dentro do bar e 

Ziléia já acenou gritando, chega mais capô venha 

tomar uma comigo, e passando por cada mesa 

alguém estendia a mão batendo na sua como se fosse 

um cumprimento de turma esse capô era mesmo o 

rei do pedaço, mas sempre guardando sua  
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humildade, somente usava um termo que o tirava 

dela, que sabia 375 golpes de capoeira e se estivesse 

aplicando eles em alguém e chegando por exemplo 

no 179º e se esquecesse do próximo não pularia para 

o seguinte mas começaria tudo de novo que Deus 

ajude quem for seu adversário!  

 

Nem assentou na mesa do Ziléia para tomar seu 

primeiro copo e recebeu o aceno de Mariléia uma 

gata do bairro, sempre sorridente e soltando sua 

beleza no ar, e recebeu um aceno com um largo 

sorriso do Beto, mas ele continuou seu papo com 

Ziléia. 

 

Mais e mais pessoas foram chegando, há de se 

lembrar que capô não procurava situações 

conflitantes, procurava sim manter a discrição e 

estar ao máximo com todos. 

 

Nem bem próximo das 21,30hs, chega um bando 

sim este é o melhor termo mais de 20 rapazes com 

gozações e palavrões a torta e a direita sem respeitar 

ninguém, achando que tudo ali pertencia a eles. 

 

Ziléia preocupado foi na direção deles, procurando 

ser cortês para tentar manter o nível do ambiente. 
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A princípio todos eles foram bem recebidos e logo 

acomodados nas mesas mais ao fundo próximo do 

telão. 

 

Dentre eles um despontava alto e forte depois se 

soube do nome, Peitoril, realmente o peito do cara 

era um tanque, as suas mãos nossa, pareciam duas 

tampas de privada, os pés duas pranchas de esqui, 

meu deus o cara era da pesada! 

 

Mariléia já não se agüentava ali na mesa com as 

duas amigas Lucrecia e Laércia, não tirava os olhos 

do capô e se engraçava constantemente, e nem 

percebeu que o Peitoril não tirava os olhos dela, mas 

ela era alvo de muitos olhares uma mulher e tanto, 

garbosa, esguia e com um corpo escultural digna de 

ser desejada sempre. 

 

E não deu outra, o Peitoril chamou o garçom 

Pimenta e pediu para levar um bilhetinho para a 

Mariléia, o garçom logo atendeu e ai se não 

atendesse e levou aquele guardanapo dobrado para a  
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gata da noite e a entregou o bilhete, ela meio que 

sem graça educadamente abriu e leu: 

-gata mais linda dá prá por uma cadeira do seu lado 

pro degas chegar mais? Do admirador Peitoril. 

 

Vichi ela ficou engasgada e enroscada, tava afim do 

Beto capô e agora aquele brutamontes queria chegar 

junto, ai, ai, ai, ela tinha que agir rápido, pois tava 

dando sopa e deu uma de apertadinha e foi para o 

banheiro, caminho que passava ali bem do lado do 

Beto.  

 

Passou como uma manequim desfilando para todos, 

e torcendo para que o Beto a visse e provocava cheia 

de dengo jogando os quadris de um lado para outro, 

nossa tinha marmanjo de todos os lados engolindo a 

moça pelos olhos e não poderia ser de outra forma, 

até o Beto capô chegou junto com os olhos parecia 

que despia aquele mulherão e se sentia o tal por estar 

ali desfrutando daquela gata maravilhosa. 

 

Peitoril percebeu a encenação toda da Mariléia e 

ficou pensando por que ela dava fácil para aquele 

magricela de pernas longas e sem jeito pra mulher, 

pra ele parecia mais boióla que macho não tava  
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certo ele se achava o máximo e não ia deixar a coisa 

mole não. 

 

Uma garrafa foi direta prá mão dele e sem usar o 

copo bebeu uma no gargalo direto, o bicho parecia 

ter um cano da boca ao estomago a amarelinha 

desceu que ninguém percebeu, e a turma pra não 

deixar correr tinha que seguir o chefe e cada um fez 

o mesmo por enquanto a brincadeira tava dando 

lucros pro Ziléia, pois cada rodada descia umas 20 

garrafas na mesa do peitoril e a turma era realmente 

cachaceira. 

 

Mariléia voltava do banheiro e de propósito deixou 

sua bolsa cair ao lado de Beto e ele como de 

costume cavalheiro levantou agachou com uma 

facilidade de mestre de capoeira e pegou a bolsa 

para Mariléia que deu um sorriso largo, sua mão não 

recebeu a bolsa, mas fez de propósito desviar dela e 

acariciar a mão do Beto, eta tentação, e Beto 

gentilmente trocou algumas palavras: 

 

-E ai qual é seu nome? 

 

-Mariléia e o seu? 
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-Beto meio que apelidado de pernas longas e capô; 

 

-Te conheço muito de nome, sua fama é bem grande 

e sempre tive vontade de conhecê-lo. 

 

-Que bom para mim é um prazer você é uma gata! 

 

-Obrigada assim você me deixa sem graça. 

 

-Eu? Acho que você perde a graça por tantos ficarem 

de olho em você. 

-Nem percebi, pois só estava prestando atenção em 

você. 

-Obrigado, mas você não quer assentar para 

podermos conversar? 

-Nossa seria uma honra! 

 

E Beto puxou uma cadeira e ela assentou só depois 

Mariléia lembrou de suas duas amigas. 

 

E a mesa cresceu Beto, Mariléia seu Ziléia já não 

tinha lugar, como anfitrião corria de mesa em mesa           

para cumprimentar a todos e oferecer alguma coisa 

ou saber do que precisavam. 
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E o Peitoril já tava bufando do outro lado vendo 

aquelas cenas todas, puta que pariu dizia ele, hoje a 

merda tá solta, e eu não vou pra casa sem dar um 

beijo naquela mulher!  

 

           

Realmente os nervos estavam inflamando, a turma 

do Peitoril já tava no gargalo bebendo todas, e a 

coisa tava de mal a pior, a música estava mais alta e 

o sambão corria solto, até que o garçom Pimenta 

percebendo que a coisa tava escurecendo ofereceu 

uma geladinha de brinde da casa para o Peitoril e 

não deu outra o Peitoril disse: 

 

- Ô meu, olha o tanto de gente aqui e você só traz 

uma de brinde? Tá com pãoduragem? ou dá ou 

desce! 
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Pimenta ficou sem palavras e argumentou que ele 

era que tava pagando, pois o cliente era de primeira 

e merecia aquela gelada, mas o Peitoril era de 

amargar mandou o pimenta ir carregar garrafa e 

copo e o deixar em paz, mas sem se esquecer de 

trazer mais uma rodada de 20 cervejas. 

 

A noite tava pra ser daquelas, chega o Jacaré um 

cara da pesada tomador de cachaça e tocador de 

violão, metido a Dom Juan e gozador, amigo do 

Peitoril e logo que entrou o Peitoril viu e gritou bem 

alto: 

 

-Jacaré vem pra esse lado do rio aqui a água esta 

melhor e, mais fresquinha. 

 

E Jacaré foi já tinha passado no bar do seu Jiló e 

tomado umas 10 dozes tava começando a enxergar a 

luz no fim do túnel e para ele a noite tava 

começando. 
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A noite cada vez mais parecia uma festa, o bar do 

Ziléia era assim mesmo, a turma que freqüentava 

não deixava a peteca cair, desce mais uma gritava 

um, mais duas outro falava chamando o garçom, e o 

tempo corria, mais e mais pessoas chegavam e a 

noite parecia uma passarela, pois cada vez mais 

apareciam gatinhas lindas! 

 

Mariléia, Lucrecia e Laércia não paravam de 

cochichar, o assunto era o Beto, e os gatinhos da 

noite, Laércia estava encantada com o Peitoril, nossa 

nunca tinha visto alguém assim, aquele cara com 

aquele corpo,  

-ai meu Deus exclamava ela deixa esse peixe cair na 

minha... Quero dizer rede! 

 

Mariléia alertou Laércia de que o cara não cheirava 

bem e ela logo disse: 

-Meto um perfume no bicho e ele fica tinindo! 
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-Não é disso que to falando menina, é que o cara é 

meio mal encarado. 

 

Lucrécia disse: 

-Tanto macho no pedaço e falam só de um? 

 

Alguém gritou lá do fundo: 

 

-Põe um sambão ai Ziléia. 

 

E dá-lhe samba, naquela altura, e os corpinhos dos 

meninos e das meninas não ficavam quietos, cada 

um a sua maneira acompanhando o som. 

 

Beto levantou para ir ao banheiro e os olhos da 

Mariléia em cima, pareciam babar tava a fim do cara 

mesmo. 

 

De longe Peitoril acompanhava todos os lances e 

gritava para o Pimenta: 

 

-Desce mais uma ô cara. 

 

E pimenta trazia aquela rodada especial, a cerva 

geladinha, a marca? Qualquer uma, mas o que não  
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podia faltar era aquela pinguinha de alambique que o 

Peitoril virava como se fosse uma dose do melhor 

Wisque da terra, e a pinga era boa mesmo dos 

alambiques da gloriosa Araguari, tipo exportação de 

primeiríssima qualidade selo campeão na nossa 

nação. 

 

O tempo passava e o sangue do peitoril esquentava, 

seus olhos pareciam dois vulcões expelindo lava 

vermelho que queimava na direção da Mariléia, ela 

não escaparia, era gata demais para ficar solta no 

pedaço, e tava chegando a hora pra apertar aquele 

corpinho e beijar aquela boquinha, ela era demais... 

 

Peitoril chamou jacaré e disse a ele que fosse até a 

mesa da Mariléia e tocasse uma canção, a mais 

linda, talvez uma composta ali na hora falando do 

desejo dele por ela, e disse: 

 

-Vai lá e encante a moça, cante para ela e não cante 

ela, diga de minha adoração e paixão, e ai se ela não 

gostar eu arrebento as cordas desse violão. 

 

Jacaré meio que amedrontado saiu da mesa e 

aplaudido pela turma do peitoril nossa parecia que ia  
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cantar para todo mundo mas foi na direção da mesa 

da Mariléia, Lucrécia e Laércia. 

 

Educadamente mas com seu jeito de Don Juan logo 

foi pondo as manguinhas de fora, e ainda bem que 

lembrou que ele estava ali era para o Peitoril e disse 

 

-Mariléia desta vida 

 Poesia pronta do universo 

 Vou cantar uma canção de amor 

 A pedido do cara, o Peitoril, 

 Que te admira como uma rainha. 

 

E dedilhando as cordas do violão foi tocando uma 

nova canção, que estava sendo composta ali naquele 

momento com a letra: 

-Noite que estrelada seduz 

 Olhos e alimenta espírito 

 Possui encanto distante 

 Pois aqui encanto maior existe! 

 

 É Mariléia encanto de menina 

 Mulher sedutora apaixonante 

 Faz esquecer a beleza do universo 

 Pois é a maior beleza de todo ele! 
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 Bela, Bela, Mariléia 

 Nestes versos que eu canto 

 Falo do amor do Peitoril 

 Por seu encanto de mulher. 

 

Meu santo pai misericordioso, não é que o Beto 

ouviu e se enciumou? Levantou e foi o mais 

próximo possível da mesa das meninas e ficou ali, 

pois dava para escutar e a cada instante do canto do 

jacaré mais e mais ciúme aparecia e Beto já tava 

esquentando a moringa. 

 

Mariléia meio que envaidecida por ver o seu Beto ali 

ouvindo aquele canto fez de conta que nada estava 

acontecendo e jacaré empolgado cantava a paixão de 

Peitoril por ela.  

 

Mas de longe Ziléia sentia alguma coisa no ar, 

olhava profundamente as expressões do Beto e 

ficava ainda mais inquieto, temia por alguma reação 

daquele que ele sabia ser bom de pancada. 

 

Jacaré tocava como se estivesse nas nuvens, 

empolgadíssimo e lógico não poderia desiludir o 

Peitoril, e a coisa tinha que dar certo. 
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Peitoril de longe dando aquelas tragadas fundas, e 

levantando o pescoço abria a boca e soltava a 

fumaça em forma de círculos, como se fosse um 

mágico e acreditando que tava dando um espetáculo, 

e tomando a geladinha, uma atrás da outra. 

 

Beto foi chamado pelo Ziléia mas fez de conta que 

nem ouviu, pimenta se aproximou e fez o convite 

mandado por Ziléia para que ele fosse tomar uma 

geladinha com ele, mas não adiantou. 

 

Beto aproximou da mesa da Mariléia ainda mais e se 

dirigiu a ela convidando-a para assentar com ele na 

outra mesa e ela fingiu não ouvir, ele chegou mais 

próximo e refez o convite e ela educadamente pediu 

a ele que aguardasse um pouquinho pois o jacaré 

estava ali cantando para elas. 

 

Nem pensar, Beto tava mesmo era querendo acabar 

com aquela liberdade toda do tal do jacaré e fez 

questão de aproximar ainda mais e fez novamente o 

convite e ainda colocando a possibilidade de  

assentar ali com as meninas e passar uns bons 

momentos. 
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Jacaré já meio que emburrado com a presença do tal 

do Beto fez menção de levantar e de longe o Peitoril 

assistia aquelas cenas e ficava pensando mo que 

estaria acontecendo e viu o Jacaré levantar e sair 

sacolejando o violão e acendendo um cigarro puto 

de raiva. 

 

Beto nem pestanejou e assentou Mariléia bem que 

queria dar uma de fresca, mas a chance tava ali 

naquela hora e deu um sorriso largo para o Beto. 

 

Já na mesa com peitoril jacaré desabafou dizendo do 

merda do Beto que chegou para atrapalhar, e 

assumindo a grandeza do que fazia estava 

arrancando sorrisos e suspiros das meninas.  

 

Peitoril já estava com as mãos tremendo e o copo 

que ia à direção de sua boca já não parecia seguro e 

algumas gotas da cerveja caiam em sua calça 

engomadinha, e a coisa já tava esquentando por 

aqueles lados, toda turma percebia o chefe 

envermelhando a face e quase mastigando o cigarro 

e disse: 
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-Puta que pariu esse bosta metido a sei lá o que não 

vai atrapalhar minha noite, eu to afim da gata e ela 

vai ficar comigo e foda-se o resto. 

 

Ziléia estava desesperado e nem imaginava o que 

poderia fazer para acalmar os ânimos, foi até a mesa 

do Beto e das meninas e procurou jogar uma 

conversa fiada convidando o Beto para ir com ele até 

um lugar ali perto do bar para buscar umas caixas de 

cerveja. 

 

Negativo, o Beto não tava a fim de sair jamais 

daquele lugar, Mariléia já tinha ocupado seus 

pensamentos e já começava a esquentar seu coração. 

 

Um da gangue do Peitoril como que sentindo as 

dores da paixão do chefe, levantou e foi na direção 

da mesa, para tirar satisfação com o merda do cara 

que estava atrapalhando a paquera do chefão. 
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Aproximou-se da mesa e disse: 

 

-menina meu chefe tá a fim de sua companhia pode 

ser? 

 

Beto ficou esperando a resposta da Mariléia, e ela 

disse: 

 

-Fico agradecida, mas estou acompanhada do Beto e 

das minhas amigas. 

 

Disse então o rapaz: 

 

-Não acredito que uma gata dessas que encheu os 

olhos e o coração do Peitoril escolha este bostinha 

sem graça para ficar... 

 

Meu santo padre eterno, Beto começou a mexer na 

cadeira, primeiro com a cintura, depois com as 

pernas, e rapidamente movendo o pescoço de um  
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lado para outro como que estivesse esquentando o 

corpo para uma possível batalha. 

 

O cara dando uma de desajeitado deixou o copo de 

cerveja que carregava na mão esquerda cair na 

cabeça do Beto e imediatamente procurou pegar um 

guardanapo para secar a lambança, e antes que 

pudesse colocar a mão na cabeça do Beto, levou um 

senhor pisão no pé esquerdo e imediatamente 

soltando um grito, lógico o tal do Beto pernas longas 

o famoso capô calça 44.  

 

A turma do peitoril que de longe não tirava os olhos 

do acontecimento tava que tava cada um querendo ir 

até lá e meter a mão na cara do bostinha. 

 

Ziléia correu e aumentou o som, colocou um 

sertanejo, e apressou o Pimenta para dar mais e mais 

atenção aos clientes e nem ficar ali parado assistindo 

o desafio do cara da turma do peitoril. 
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O tal carinha tinha o apelido de magricela, e era 

meio que machão e causador de brigas, antes que a 

dor do pisão passasse ouviu o Beto falar: 

 

-Tá a fim de que meu irmão? 

 

-Tu me paga moreno desgraçado, espera só prá ver a 

surra que nós vamos te dar seu merda.  

 

-Fica na sua senão vai pro hospital vestir camisola 

branca seu merda de nada, capacho de líder de 

gangue, caça seu rumo antes que eu te arrebente. 

 

Peitoril já quase espumando a boca, levanta e logo é 

segurado pelos amigos, que na verdade queriam era 

mostrar serviço e mais que depressa três deles foram 

à direção do Beto. 

 

-Vamos lá degas e pavão disse Leopardo apelido por 

ser um cara muito rápido e seguiram os três. 
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-Tai bicho disse leopardo para o Beto tá a fim de 

apanhar agora ou quer ir lá pra fora pra não passar 

vergonha, nós vamos te arrancar o coro e se ficar 

esses ossos, vamos usar pra jogar bete amanhã na 

rua de casa seu bosta de nada. 

 

Beto nem quis ouvir mais nada, do jeito que estava 

na cadeira jogou o corpo pra cima e rodou a perna 

direita como um compasso certinho batendo na cara  

dos três e antes que caísse no chão com aquele 

molejo sem igual, parecendo mesmo uma mola, os 

três já estavam gemendo ali quase que uns sobre os 

outros. 

 

A coisa já havia desandado seu Ziléia já tinha 

desesperado Mariléia, Laércia e Lucrécia já tinham 

saído dali e estavam quase encostadas na parede de 

bocas abertas espantadas e nem acreditando naquilo. 

 

As mesas ali naquela região já estava todas vazias, a 

turma tava cada vez mais junta num canto do bar 

apreciando aquele show. 
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Desta vez cinco da turma do peitoril saíram correndo 

na direção do Beto que colocando a perna esquerda  

na frente e a direita para traz levantou o braço 

esquerdo e imediatamente começou com uma ginga 

aceleradissima enquanto os olhos de todos 

acompanhavam aquele bailado e Mariléia  suspirava 

dizendo: 

 

-Meu Deus esse cara é demais, ele tem que ser meu 

proteja ele não o deixe se machucar esta noite, ainda 

quero estar em seus braços e adormecendo em seus 

lábios!  

 

Os cinco foram formando um circulo ao redor de 

capô e ele imediatamente marcou um deles o mais a 

esquerda e meteu o pé direito no seu peito jogando o 

cabra pra mais de dois metros distante, e 

imediatamente percebendo que o mais a direita se 

aproximava de sua costa, jogou as duas mãos no 

chão e como se fosse plantar uma bananeira, 

recolheu os dois pés contra seu próprio corpo e os 

esticou no peito do sujeito, esse sim voou uns três 

metros. 
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Já em pé com toda sua elasticidade, jogou seu corpo 

lateralmente amortecendo as duas mãos no chão e de 

lado e com as pernas esticadas para o alto fez um 

giro de 180 graus indo acertar os dois pés na cabeça  

de um dos dois que estava em pé, e o outro 

imaginando que o Beto ia cair correu na sua direção 

preparando um chute certeiro, mas nem deu pra 

pensar, o pernas longas bateu os dois pés no chão e 

deu um vôo na altura do peito do cabra da peste 

acertando seus dois pés frontalmente em seu peito e 

jogando o cabra sobre a mesa do peitoril que 

arrebentou com ela jogando cervejas e tira-gosto no 

chão dos que estavam ali nas mesas três caíram. 

 

Minha nossa disse uma mulher acompanhada de seu 

namorado isso tá parecendo filme de Kung-fu e mal 

ela se dava conta de que os golpes que estavam 

sendo usados ali eram de capoeira. 

 

Peitoril queria de todas as maneiras mostrar seus 

dotes de lutador, queria que queria entrar dando 

porrada a torta direita, mas sempre era contido por 

seus comparsas. 
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Nada parecia mudar aquele cenário e a 

movimentação estava aumentando cada vez mais, 

peitoril vendo a coisa ferver ali um pouco longe 

dele, pode olhar ao fundo a esquerda da sua mesa 

Mariléia, linda com os olhos estatalados na direção 

daqueles que estavam quebrando o pau, e não 

pensou duas vezes saiu em sua direção. 

 

Ziléia propunha em altos brados um sorteio de uma 

caixa de cerveja de latinha, uma porção de tira gosto 

de mandioca frita com carne de sol, enfim tentava 

criar uma formula para acalmar os ânimos, mas nada 

conseguia. 

 

Beto mesmo atento ao movimento da gangue pode 

perceber pelo canto do olho direito o Peitoril indo na 

direção de Mariléia, e mais que depressa se voltou e  
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correu na direção dela, e mais de cinco comparsas de 

Peitoril correram atrás do Beto. 

 

Percebendo a aproximação daqueles merdinhas, 

correu na direção da parede e diminuindo sua 

corrida deixou que se aproximassem, e mais que 

depressa saltou na direção da parede e os seis 

correram para abraçá-lo, e como num passe de 

mágica ele bateu o pé esquerdo a mais ou menos um 

metro de altura e deu um salto mortal para traz 

passando por cima da cabeça dos adversários. 

 

Este golpe foi um aprimoramento depois que viu o 

pôster de um conhecido que já com seus 55 anos um 

tal de Freitas possui como lembrança dos seus 

áureos tempos como lutador de capoeira, ele batendo 

o pé no teto de uma marquiz, esse cara corria na 

direção da parede, batia o pé esquerdo a mais ou 

menos um metro e pouco na parede e num 

movimento para cima levava o pé direito até mais ou 

menos uma altura de quase 3 metros, era o cara, mas 

o Beto aperfeiçoou, não batia o pé no teto, mas dava 

um salto mortal para traz passando por cima das 

cabeças de adversários.    
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Quando caiu no chão em pé ainda deu para ver o 

movimento deles voltando o corpo para enxergá-lo e 

rapidamente desfechou seguidamente chutes em 

cada um deles, também usando a mão fechada em 

rodadas espetaculares e acertando  violentíssimos   

tapas nas cabeças, pescoços e peitos, deixando todos 

deitados e quase sem respiração como moribundos e 

totalmente amarrotados. 

 

Ziléia já estava desesperado, mas não conseguia 

conter a animação de todos, naquela hora o que 

corria solto era um sambão, e todos vibravam e 

torciam, e era para o grande pernas longas o capô. 

 

O movimento de entrada e saída do bar era nulo, 

parecia que o bar estava em um lugar distante da 

cidade, mas naquele momento chegaram três amigos 

do Beto, eles chegavam de uma reunião na empresa 

em que trabalhavam era Alessandro, um cara que 

poucos sabiam mas pelo porte físico era um grande 

praticante de sumo, mas treinava as escondidas, era 

capaz de imobilizar quem se atrevesse aproximar de 

seu corpo, sério amigão mas gostava mesmo era de  
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estar com amigos tomando uma geladinha e 

trocando bons papos. 

 

O outro era o Luiz forte e exímio lutador de jiu-jítsu, 

judô e Karate, de muita paz, quem o conhece nem 

imagina que seja um grande lutador, poucos sabem 

mas alguns dizem que foi professor do Beto em artes 

marciais. 

 

E o Wesley um lutador de capoeira, conhecido por 

sua sobriedade, mas quando acionado, sai do rumo o 

cara pula mais que canguru, roda no ar mais que 

pipa sem rabo em queda no ar, mas bom mesmo de 

pancada.  

 

Ziléia quando viu os três correu na direção deles e 

implorou para que dessem um jeito naquilo e 

pedissem para o Beto quietar, a coisa tava preta, e 

logo Alessandro disse: 

 

-Beto para com isso amigo, vamos tomar uma aqui 

na mesa. 
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E Beto sem parar com a sua ginga disse assenta um  

pouco que vou terminar esta conversinha com eles e 

depois vamos tomar uma gelada. 

 

A coisa ia ficar preta ali naquele momento, nove 

estavam fora de combate, mas de uma vez um grupo 

de seis foi se aproximando do Beto, e quando um 

passava pelo Luiz, não percebeu que ele deu um 

tranco nas suas costas e o bicho foi parar perto da 

perna do Alessandro que sem querer, pois o pé 

direito sobre o pescoço dele e fez um gesto com o 

dedo indicador junto aos lábios tipo fica caladinho. 

 

O Wesley vendo um da gangue correr na direção das 

costas do Beto deu uma tesoura voadora nas pernas 

do cara e o derrubou violentamente, e antes que ele 

levantasse Wesley abaixou o corpo e rodou a perna 

direita por trás de seu corpo preparando um golpe 

fatal na cara do sujeito, mas sem querer pegou o pé 

direito de apoio do Beto pernas longas o levantando 

do chão e num giro fenomenal Beto deu um arpão 

levantando as duas pernas com as mãos e 

rodopiando no ar caindo em pé e recebendo as 

desculpas do amigo mas Beto disse: 
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-Pelo amor de deus não interfiram neste acerto de 

contas ele é só meu pelo amor de Deus esperem um 

pouco que logo vamos beber juntos. 

 

Ai o pau comeu, Beto começou a caçar um a um 

sem dó batia as duas mão no chão e com um rabo de 

arraia acertava os dois pés na cara do sujeito, com 

um rodopio no ar desfechava uma pesada no rosto de 

outro, e a coisa tava parecendo filme de Hollywood 

e um a um foram caindo sem forças para levantar 

sem dúvida com medo de voltar. 

 

As pessoas do bar já aplaudiam o Beto, Mariléia até 

deixava cair algumas lágrimas de emoção, o cara 

que ela queria era demais! 

 

Peitoril estava lá sozinho sem ninguém mais para 

ajudá-lo, mas ele estava descansado e o Beto, puxa 

vida já tinha dado pancada prá chuchu. 

 

Luiz, Wesley e Alessandro se separaram e cada um 

ia dando sopapos naqueles que queriam de repente 

voltar para o palco da briga e ficaram livres no 

centro do bar Beto e Peitoril. 
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Peitoril era forte prá danar, tal o apelido imaginem o 

peito do cara, Beto não tava nem ai, apenas estava 

posicionado prontinho pra dar pancada, e o sujeito 

forte agarrou uma cadeira e mandou na direção do 

Beto, mais que depressa saltou e rodando a perna 

direita no ar desfechou um violento golpe ainda no 

ar na cadeira saindo pedaço de maneira pra tudo 

quanto é lado. 

 

Ziléia gritava: 

 

-Quem vai pagar esse estrago todo meu Deus! 

 

Peitoril tirou do bolso uma faca e correu na direção 

do Beto movimentando com a mão direita sua arma 

branca de um lado para outro e Beto se esquivava 

rapidamente de um lado para outro, adiantava o 

corpo e voltava fazendo rodopios de 180 graus para 

tirar a atenção do peitoril enquanto isso Alessandro, 

Luiz e Wesley davam pancadas atrás de pancadas 

nos que queriam levantar e a massa dava 

gargalhadas, pois os três eram sutis com seus golpes,  
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parecia até desenho animado, e era tapa pisão e 

queda.   

  

Mariléia gritou para o Beto: 

 

-Cuidado meu amor, não deixe ele te machucar pelo 

amor de Deus eu te amo! 

 

E Beto ouvindo aquilo se encheu de brio, orgulho e 

energia, jogou as duas nãos no chão deu um salto na 

direção do Peitoril e meteu o pé na cara dele, mas 

não deu certo o cara esquivou e deu-lhe um murro 

daqueles, Beto foi parar em cima de uma mesa 

quebrando-a. 

 

Levantou limpou a roupa com as duas mãos e foi 

novamente na direção do pançudo, começou 

lentamente a gingar na frente dele daqui pra lá de lá 

pra cá aumentando a velocidade subindo e descendo 

o pescoço preparando direitinho um grande golpe. 

 

Peitoril voou com a perna direita no rumo do peito 

do Beto e ele esquivou, quando o peitoril passava 

por cima dele com as pernas abertas, Beto bateu as  
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duas mãos no chão por traz da cintura e subiu com 

as duas pernas retas no rumo do saco do bicho e deu-

lhe um só golpe certeiro fazendo o cabra cair duro 

gemendo de dor, e num rodopio maravilhoso bateu a 

mão esquerda no chão e subiu solto no ar dando um 

salto mortal e caindo de joelhos sobre as duas coxas 

do tal peitoril parecia que queria aleijá-lo, mas 

aquilo foi mesmo só para assustar e assustou o cara 

começou a gritar antes da queda do grande pernas 

longas: 

 

-Pelo amor de deus me perdoa, me perdoa... 

 

E todo mundo do bar gritava de alegria e aplaudia, o 

Beto era mesmo um grande mestre da capoeira que 

performance, que agilidade, o cara sabia mesmo os 

375 golpes mas naquele dia pareceu não precisar de 

todos eles, e sem dúvida não parou em momento 

algum demonstrando ter esquecido de algum, ainda 

bem pois se tivesse esquecido coitada da gangue e  
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do Peitoril ele começaria todos os golpes de novo 

que pancadaria seria. 

 

Alessandro com seu copo geladinho na mão  

despreocupadamente ainda deu um calcanhar num 

dos caras da gangue, o Luiz já tinha metido o pé na 

bunda de uns oito e jogado prá rua todos eles, e o 

Wesley parecia que tava escrevendo alguma coisa no 

peito e nas costas de outros empurrando golpe a 

golpe os cabra lá prá rua e jacaré tinha dado no pé. 

 

Já dava para ouvir a musica do Só prá contrariar,  as 

mesas já voltavam para os devidos lugares, Ziléia 

passava seu lenço amarelo na testa e depois em seu 

bigode, estava aliviado pois o prejuízo tinha sido 

pequeno, Pimenta já repunha as garrafas nas mesas, 

e tudo estava voltando ao normal. 

 

Quando todos deram conta, tava lá bem mais ao 

fundo a Mariléia abraçada com o Beto dando um 

beijo daqueles, e o Pernas longas não desgrudava 

mesmo apertava mais e mais a bichinha. 
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Os três amigos já estavam assentados na mesa, o 

Luiz e o Wesley tomavam um refrigerante e o 

Alessandro deliciava uma cerveja geladinha, e Beto 

e Mariléia já se aproximavam com Lucrécia e 

Laércia, assentaram e brindaram o sucesso após todo 

aquele alvoroço e Beto disse: 

 

-Minha arte da capoeira não existe para o mal, mas 

para lutar contra ele, procuro sempre ser o mais justo 

possível, e meus grandes mestres, Bimba, Pastinha. 

Corisco e Besouro só me ensinaram o melhor, mas 

não poderia ser diferente, por um grande amor e 

defendendo esta deusa, não poderia deixar a coisa 

correr solta, fiz o que tinha que fazer, a vida 

continua e sempre poderei levar os bons 

ensinamentos desta arte maravilhosa que é a 

capoeira, sempre para ser usada como instrumento 

de defesa e ataque para defender o bem e nunca o 

mal. 

Todos levantaram os copos como faziam os 

mosqueteiros com suas espadas, e gritaram a uma só 

voz, todos por um e um por todos, e viva o,  

 

     BETO PERNAS LONGAS O FAMOSO 

                               CAPÔ! 
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               Golpes de capoeira 

 

 

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. 

Ir para: navegação, pesquisa 

Os golpes de capoeira podem ser divididos em golpes de linha e golpes rodados, 

entretanto também podem ser divididos em golpes traumatizantes e desequilibrantes. 

Lembrando que os nomes dos golpes podem se alterar de região para região. Um 

mesmo golpe pode ter outro nome em outro lugar, ou um mesmo nome pode significar 

um golpe em um lugar e outro golpe diferente em outro lugar/região. 

                                              

    [editar] Golpes Traumatizantes 

Os golpes traumatizantes são golpes ofensivos, golpes que visam causar danos ao 

adversário. Apesar de a maioria das vezes, em rodas ou treinamento o dano não é 

desejado, então o golpe fica apenas para incentivar a esquiva do adversário. 

 Armada: também conhecida por meia-lua de costas, a armada aplica-se estando 

em pé. Através de um movimento de rotação, um pé fica firme ao chão enquanto 

o outro sobe varrendo a horizontal atingindo o adversário com a parte externa do 

pé.  

 Arpão: golpe desferido com as mãos em um movimento giratório. Com os 

braços abertos, o aplicante gira visando pegar a cabeça do adversário a 

arremessá-la ao chão com o auxílio do movimento giratório.  

 Asfixiante: golpe aplicado com a mão fechada (soco) contra o nariz e/ou boca 

do oponente.  

 

 Chapa: também conhecida como chapa de chão. Coice aplicado com uma das 

pernas estando em posição de rolê (com as duas mãos e pés ao chão, com o 

corpo virado para o chão e as costas para cima).  

 Chibata: estando na posição de início ou término do aú, o aplicante bate com o 

pé que está no alto batendo com o peito do pé e girando para voltar à base de 

ginga.  

 Cotovelada: golpe com o cotovelo em qualquer parte do corpo do adversário.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Golpes_de_capoeira#column-one
http://pt.wikipedia.org/wiki/Golpes_de_capoeira#searchInput
http://pt.wikipedia.org/wiki/Capoeira
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Golpes_de_capoeira&action=edit&section=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Trauma_f%C3%ADsico
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A3o
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 Escorão: também conhecido como pisão, chapa, ou chapa de frente. Aplica-se 

em pé distendendo a perna de trás em movimento de coice acertando o 

adversário com a planta do pé. Este golpe pode visar empurrar (derrubando) o 

adversário o traumatizá-lo.  

 Esporão: também conhecido como chapa rodada ou chapa de costas. Aplica-se 

o escorão, porém a perna de trás passa por trás do aplicante em um movimento 

de giro semelhante à armada.  

 Forquilha: é a ação de introduzir um ou mais dedos nos olhos do adversário.  

 Escala de mão: golpe semelhante ao soco, aplica-se com a mão aberta e os 

dedos encolhidos utilizando a base da mão. Estando a palma da mão voltada 

para o adversário. Normalmente é aplicado contra a face do adversário.  

 Galopante: aplica-se uma mão em forma de concha contra o ouvido do 

adversário.  

 Gancho: estando em pé, a perna de traz sobe junto com um giro do tronco 

invertendo o lado do golpe fazendo com que o chute seja dado com o calcanhar 

ou a planta do pé no rosto do adversario  

 Martelo: estando em pé, a perna de trás sobe lateralmente, flexionada depois 

estende-se para atingir o adversário. Também pode ser aplicado com uma mão 

apoiando-se no chão, onde a mão que vai ao chão é a oposta à perna que aplica o 

golpe.  

 Meia-lua de compasso: também conhecida por rabo-de-arraia, sendo a meia-lua 

de compasso uma variação do golpe rabo-de-arraia que vem da capoeira angola. 

Ficando de lado, agacha-se sobre a perna da frente, estendendo a perna de trás. 

Faz-se um movimento de rotação varrendo a horizontal com a perna de trás 

esticada, apoiando-se na perna da frente, terminando em posição de ginga. O 

corpo do aplicante fica rente à perna da frente sobre a qual ele está agachado. O 

aplicante pode colocar as duas mãos ao chão para aumentar a sua segurança, ou 

apenas uma ou nenhuma mão.  

 Meia-lua de frente: estando com as pernas lado a lado, lança-se uma das 

mesmas estica varrendo a horizontal em um movimento de rotação fazendo a 

trajetória de uma meia-lua. Acerta-se o adversário com a parte interna do pé.  

 Ponteira: golpe que atinge o adversário com a perna de trás utilizando a parte 

debaixo dos dedos, na planta do pé, semelhante ao bicão/bicuda do futebol. 

Normalmente, mira-se a região abdominal do adversário.  

 Queixada: também conhecida como queixada de costas. Aplica-se em pé, 

estando em base de uma perna e estendendo a outra contra o oponente em forma 

de giro, de dentro para fora. A parte que atinge o adversário é a parte lateral 

externa do pé.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Capoeira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Angola
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 Rabo-de-arraia: golpe semelhante à meia-lua de compasso, porém no estilo da 

capoeira angola. Tecnicamente são o mesmo golpe, sendo um uma variação do 

outro.  

 Rabo-de-arraia (2): salto mortal para frente, onde um ou os dois pés visam 

atingir o adversário com o(s) calcanhar(es). Também podem ser aplicado 

apoiando as mãos no chão.  

 Vôo do morcego: dá um salto e estende-se uma ou as duas pernas visando 

atingir o adversário. Este golpe também é popularmente conhecido como 

“voadora”.  

                                                               

    [editar] Golpes Desequilibrantes 

 Abertura: também conhecido como escala de pé. O aplicante coloca suas duas 

pernas entre as pernas do adversário e abre-as e puxa-as forçando a abertura 

excessiva das pernas do adversário desequilibrando-o.  

 Arrastão da negativa: estando em posição de negativa, coloca-se a perna 

estendida atrás de uma das pernas do adversário e aplica-se um puxão, visando 

derrubá-lo.  

 Banda: estando em pé, aplica-se uma rasteira com a perna semi-flexionada. 

Também conhecida popularmente como “pé-de-rodo”.  

  

 Banda de costas: também conhecida como banda trançada. Estando em pé, 

coloca-se uma das pernas atrás de uma das pernas do adversário, então puxa a 

perna podendo empurrar o adversário para frente com o corpo ou braço.  

 Benção: estando em base de ginga, atinge-se o adversário com perna de trás, 

usando a planta dos pés. Assim, o aplicante empurra o adversário.  

 Boca de calça: puxam-se as duas pernas do adversário com as mãos, podendo 

ajudar com uma cabeçada.  

 Cabeçada: ato de empurrar o adversário com a cabeça. Também pode ser usado 

como golpe traumatizante, acertando com força o abdômen ou outra parte do 

corpo do adversário.  

 Crucifixo: ao receber um golpe de perna alta, o aplicante aproxima-se do 

adversário, colocando a perna do adversário sobre seu ombro. Assim, o aplicante 

levanta ainda mais a perna do adversário desequilibrando-o. Normalmente 

aplicado contra golpes giratórios altos como a armada ou contra o martelo.  

 Gancho: puxa a perna do adversário, por trás, usando a própria perna em forma 

de gancho. O aplicante pode estar em pé, ou apoiado em uma das mãos.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Capoeira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Angola
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Golpes_de_capoeira&action=edit&section=2
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 Rasteira de mão: puxa-se a perna de apoio do adversário quando este está 

aplicando um golpe (normalmente, golpe de giro alto) usando as mãos. Golpe 

utilizado em raríssimas oportunidades.  

 Rasteira: passa a perna rente ao chão em um movimento circular ou 

semicircular puxando a perna do adversário desequilibrando-o. Pode ser aplicada 

estando em pé ou abaixado.  

 Tesoura: envolve o adversário com as pernas e depois gira o corpo para 

desequilibrá-lo. A mesma pode ser aplicada no chão por trás ou pela frente. 

Também pode ser aplicada no alto, salta-se antes de aplicar a mesma, que 

também pode ser pela frente ou por trás.  

 Tombo da ladeira: golpe que visa derrubar o adversário quando ele aplica um 

golpe com salto ou faz acrobacias. Pode ser através de um escorão, puxão no pé 

etc.  

 Vingativa: aproxima-se rapidamente do adversário (normalmente logo após um 

golpe), coloca-se lado a lado com ele e com uma das pernas atrás servindo de 

apoio e aplica-se um empurrão com o cotovelo, costas, ou cabeça para trás. A 

perna que fica por trás do adversário é a que estiver lado a lado com a perna do 

oponente.  

 

                     


