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INTRODUÇÃO

Quando ela nasceu,
Era só de uma cor,
Não adianta separar,
Que a Capoeira é uma só...
A capoeira é...simplesmente Capoeira!!!
(Graduado Bala, Associação Acapoeira, Barcelona, Espanha)

A capoeira como manifestação cultural brasileira e fenômeno social que
envolve pessoas de classes e grupos sociais diversos é capaz de agregar valores educativos
significativos, possibilitando um olhar diferenciado sobre a diversidade cultural de nosso
povo que, ao longo de sua história, vem, por meio de lutas de resistências, buscando
encontrar sua verdadeira identidade.
Criada e desenvolvida pelo povo africano escravizado e seus descendentes no
Brasil, notadamente nas ruas, becos, trilhas e nos espaços escondidos dos povoamentos e
espaços públicos provavelmente no final período colonial e início do Império, no contexto
de opressão, desconstrução e enfraquecimento da identidade desse povo, infringida pelo
europeu colonizador, representado pelos exploradores portugueses que aqui aportaram a
partir do ano de 1500, essa cultura se constituiu historicamente em um dos instrumentos
privilegiados de resistência e estratégia de sobrevivência no bojo das complexas sociedades
urbanas brasileiras, notadamente no século XIX, período em que se tornou um “tormento”
para as autoridades do Império e símbolo de confusão, baderna e disputas acirradas por
prestígio e poder no entendimento das pessoas na sociedade em geral, em especial nas
cidades do Rio de Janeiro e Salvador.
Assume importância significativa nos embates políticos, sendo pano de fundo
para o primeiro conflito político da recém criada república (REGO, 1968), envolvendo
capoeiristas afamados e políticos da época, no contexto das proibições e perseguições das
quais foi vítima da implacável política policial que tinha como um de seus objetivos

4
centrais dizimar a prática da capoeiragem e retirar os capoeiras das cenas urbanas
(SANTUCCI, 2008; SOARES, 2002a).
Após décadas de perseguições e quase chegando à extinção, a capoeira resistiu,
se reinventou e, no cenário das políticas cívico-patrióticas e de integração política e
construção do estado nacional (SOUZA, 2008), assume a condição de cultura nacional,
sendo aceita nos currículos escolares como prática cultural educacional, figurando como
prática social e de potencial formador em inúmeros projetos de salvaguarda de nossa
cultura idealizados e executados pelos governo federal, estaduais e municipais, culminando
com sua inscrição do IPHAN como Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro.
Nos dias atuais é vista como um método genuinamente brasileiro de ginástica e
educação, bem ajustado e apropriado aos alunos de nossas escolas, por se tratar de uma
significativa manifestação da cultura popular, repleta de movimentos, musicalidade e
bastante difundida em todos os campos sociais, além de ser detentora de “[...] uma riqueza
sem precedentes para ajudar na formação integral do aluno.” (CAMPOS, 2001, p. 23).
O estudo tem como justificativa principal o entendimento de que a
escolarização da capoeira que surge no contexto de valorização das manifestações da
cultura popular brasileira e contribui efetivamente para a ampliação de pesquisas
educacionais que circulam nas relações entre o formal e o não-formal pode, por se tratar de
um fenômeno sócio-cultural de marcantes traços identitários com a história cultural
brasileira, contribuir de forma efetiva como instrumento de aquisição de uma postura crítica
de crianças e jovens na escola na releitura ou no emprego de novos olhares sobre a
sociedade em geral e, de forma particular, da cultura específica em que estão inseridos.
Compreender como se deu o processo histórico de escolarização ou de inserção
da capoeira nos currículos escolares oficiais pode apontar para o estudo e posterior adoção
de novas fontes de pesquisa e estudo sobre a história cultural brasileira e piauiense, além de
servir de subsídios para implantação de procedimentos de ensino-aprendizagem mais
próximos, adequados e apropriados à realidade existencial destas crianças e jovens na
escola, dada a dinamicidade e o envolvimento de aspectos lúdico-gestuais e de
musicalidade que acompanham o processo didático-pedagógico da capoeira, se constituindo
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assim, em meu entendimento, em outra justificativa significante e legitimadora deste
estudo.
O interesse pela pesquisa teve em minha vivência na capoeira a motivação
principal e, de acordo com a concepção de Fonseca (2006), está inserida no conjunto das
pesquisas que nascem
[...] da própria experiência de vida dos autores, da proximidade física, do
investimento pessoal, profissional ao longo de suas vidas; das questões sociais,
educacionais, humanas e políticas que acompanhavam os pesquisadores ao longo
de suas caminhadas. Assim, não são temáticas atreladas a um plano exterior de
investigação, são atreladas à vida dos autores, que buscaram, no espaço
acadêmico, possibilidades de investigar, compreender melhor, registrar e
transmitir as experiências dos sujeitos, dos processos educativos compartilhados
por eles em diferentes realidades sócio-culturais do país, de diferentes maneiras.
(FONSECA, 2006, p. 241)

A partir dessa experiência de 32 anos no mundo da capoeira, adquirindo o
reconhecimento e o título de mestre em 2002, desenvolvendo trabalhos efetivos de prática,
ensino e difusão da capoeira no Piauí, no Brasil e no mundo, associado à minha história
acadêmica, com a realização de uma pesquisa que culminou numa dissertação de mestrado
pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Piauí, a
orientação de projetos PIBIC-UESPI (Universidade Estadual do Piauí), a publicação de
artigos científicos em periódicos, a apresentação oral em eventos acadêmico-científicos e a
produção de um livro, em que os diálogos e as interlocuções sempre perpassam a possível
integração entre a capoeira e o campo educacional, formal ou não-formal, despertei meu
interesse para, tomando como pano de fundo a história da capoeira no Piauí, buscar
subsídios históricos sobre o processo de escolarização da capoeira em Teresina-PI.
Nesse aspecto assento minhas preocupações nas seguintes questões: De que
forma se deu o processo histórico da capoeira no Piauí, quem são seus pioneiros, seus
principais protagonistas, suas características peculiares e como se desenvolveu até os dias
atuais? Como se deu o processo histórico de inserção/adentramento da capoeira em
espaços formais de educação, enquanto cultura popular, de rua, marcada pela liberdade,
pelas possibilidades de inventar, de criar, de reinventar práticas? Quais as interfaces
possíveis e as efetivas contribuições da capoeira, prática educativa, na educação formal de
crianças e jovens identificados por meio da análise de registros escritos sobre experiências
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desenvolvidas com essa prática educativa em escolas e outros espaços institucionais de
educação?
São questões que a tempo dominam o imaginário das pessoas de alguma forma
envolvidas com a prática da capoeira em Teresina, sejam pesquisadores, admiradores,
curiosos, novos praticantes e, acima de tudo, seus líderes (professores e mestres), me
chamando a atenção a maneira fugidia e sem nenhum embasamento mais consistente, salvo
o uso de opiniões amparadas em supostas experiências e vivências que, no entanto,
poderiam ser facilmente desconstruídas diante das muitas versões proporcionadas pela
imaginação, inventividade e interesses pessoais, às vezes totalmente irreais e fora de
propósito, tais como, períodos, datas, fatos, protagonistas, dentre outros, aliados à total falta
de explicação sobre o uso de qualquer tipo de fontes para uma melhor legitimação de tal
processo e que, quando confrontados desvelavam tal despropósito. Diria, assim, que se trata
de questões ainda não respondidas, carentes que são de um olhar investigador, legítimo e
comprometido com verdade.
Portanto, entendo que um dos aspectos relevantes da pesquisa se concentra na
possibilidade de, com o uso de método e fontes adequadas e legitimadas, capazes de
proporcionar o trânsito entre a academia e o popular, ou seja, o uso das teorias acadêmicas
associadas à experiência das vivências efetivas no contexto das práticas culturais e
populares, enquanto sujeito ativo da história que se busca entender, contribuir para o
desvelamento dessas questões, ou mesmo uma aproximação condizente que possa
contribuir para responder às questões, interesses e anseios daqueles que se inserem na
prática e/ou estudo da capoeira em Teresina, busca essa que intenta a construção de um
cenário claro e significativo dos sujeitos, das práticas, dos processos, dos rituais, enfim, das
histórias que compõem essa fascinante prática cultural brasileira.
Entendendo que para uma melhor explicitação de meus objetivos e pensando
numa forma de efetivar um recorte objetal bem definido, fez-se necessário a explicitação da
problemática que sintetiza todas as inquietações iniciais e fragmentadas. Neste sentido
organizei o estudo em torno do seguinte problema: Como se deu a trajetória histórica da
capoeira e o processo de escolarização dessa cultura a partir das narrativas de mestres de
capoeira de Teresina-PI?
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Assim sendo o principal foco da investigação, assim como sua relevância,
ineditismo e originalidade, recai sobre o processo histórico da capoeira no Piauí e seu
desenvolvimento enquanto prática cultural educativa não-formal, compreendendo que, em
seu primeiro movimento de aproximação aos espaços de educação formal, por ser
representada como prática “marginal” começa por “invadir a escola”, vai conquistando
espaço e se solidificando como prática presente nestes espaços, culminando com seu
reconhecimento e elevação à condição de componente integrante dos currículos escolares
oficiais, notadamente por se tratar de uma cultura que aborda vários aspectos de nossa
história, de nossa cultura, a partir de outros “olhares”, de outra lógica e racionalidade, às
vezes negando muitos dos conteúdos tratados como acabados e definitivos nos manuais e
nos discursos escolares e possibilitando o livre trânsito de saberes, conhecimentos, valores,
histórias, cantos, contos, dinâmicas, gestos, rituais, ritos, teatralidade, dentre outros
aspectos que, por sua proximidade, encantamento, simbiose de ritmos, linguagem popular e
significativa beleza plástica que atrai, desperta o interesse e contribui para uma
aprendizagem mais prazerosa, dinâmica e integral.
Tomando como fio condutor a problemática descrita e tendo claro o caminho
que deveria seguir, em busca dos fragmentos, das frestas e das pistas que possam melhor
orientar esse caminhar, notadamente por se tratar de questões ainda não respondidas em
trabalhos desta natureza, se não apoiado em certezas, mas certamente realizando um recorte
objetal efetivamente definido e objetivo, tracei o seguinte objetivo geral, “Investigar como
se deu a trajetória histórica da capoeira e o processo de escolarização dessa cultura a
partir dos testemunhos orais de mestres de capoeira de Teresina-PI.”.
Sabendo que tal proposta deve se cercar e amparar em ações imediatas e
objetivamente traçadas, no sentido de ser plenamente alcançada elaborei alguns objetivos
específicos, os quais passo a destacar a seguir:
- Buscar aspectos e fragmentos teóricos para o entendimento e a construção de
uma história cultural da capoeira e suas características atuais;
- Investigar as interfaces possíveis e as efetivas contribuições da capoeira na
educação formal de crianças e jovens identificados por meio da análise de registros
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escritos sobre experiências desenvolvidas com essa prática educativa em escolas e outros
espaços institucionais de educação;
- Identificar as representações da capoeira em jornais e revistas periódicas;
- Conhecer as memórias, as vivências cotidianas e os saberes dos mestres de
capoeira, bem como os sentidos e significados próprios atribuídos a essa cultura.
Na busca de uma abordagem apropriada ao problema levantado nessa pesquisa,
assim como na procura da maneira mais apropriada de trabalhar com as fontes que trazem
ou efetivam um diálogo com o passado que pretendo investigar, me pareceu mais evidente
atentar para a necessidade de combinar e cruzar diversas fontes, diversos traços e
fragmentos, tais como textos de jornais e de revistas periódicas, imagens e documentos
oficiais ou não-oficiais, correspondências por cartas e cartões postais da época, na tentativa
revisitar, reconstruir e dar significado a esse passado.
Seguindo as veredas percorridas por Melo (2010) busquei apoio no campo
historiográfico da História Cultural, notadamente porque
As possibilidades de novos trabalhos no campo da História nos incentivam a
buscar temáticas antes consideradas insignificantes aos historiadores,
preocupados com temas até então tidos como de maior valor historiográfico. Com
a multiplicidade de objetos as fontes também foram alargadas, expandindo
inclusive o seu significado, para além do velho dito-escrito oficial, os jornais, os
depoimentos orais, as fotografias vão mais adiante dos antigos manuais dos
métodos de pesquisa histórica. (MELO, 2010. p. 18)

No caso específico de minha pesquisa, entendendo que a capoeira se constitui
em uma prática cultural educativa em que prevalece a transmissão oral de saberes, sendo
sua própria tradição mantida de forma oral de geração a geração, sem a preocupação do
registro escrito e desconfiando da existência em Teresina de poucos documentos
substanciais, em jornais, revistas periódicas, acredito ser fundamental o uso dos relatos
orais de memória das pessoas que vivenciaram suas experiências no período e no contexto
dessa cultura, que participaram efetivamente da construção de sua história, tais são os
mestres de capoeira.
A criação e produção de fontes inéditas sobre o processo histórico da capoeira e
sua conseqüente trajetória e escolarização, construídas por meio de entrevistas de história
oral, realizadas a partir dos testemunhos desses mestres, se constitui numa quase exigência,
atentando, no entanto, para não se pender para o que Lozano (2006) classifica de estilo
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arquivista-documentalista, reconhecendo, assim, os que agem como técnicos que praticam a
história oral com o intuito fundamental de criar e organizar arquivos de documentos
transcritos procedentes de uma vasta gama de entrevistas gravadas, criando e acumulando
dados em monumentais arquivos.
Opto por seguir uma abordagem que considera o trabalho com fontes orais uma
arte de escutar, com foco na técnica da entrevista aberta, entendendo ser a entrevista uma
troca entre dois sujeitos, pelo estabelecimento de uma espécie de mutualidade (PORTELLI,
1997, 2000).
Segui os escritos de Vasconcelos (2009), a partir de um texto que acolhi como
base e inspiração dessa pesquisa, fundamento teórico iluminador, além de principal artefato
na orientação de meus pensamentos e minhas ideias, intitulado Besouro Cordão de Ouro: o
capoeira justiceiro, publicado na Coleção Intempestivos (vol. 77), pelas edições UFC, no
ano de 2009, que constrói na forma de um ensaio de história social a partir da história de
Manoel Henrique Pereira, negro capoeirista e justiceiro, que teve fama na Bahia do início
do século XX e se estende nos dias atuais, imortalizado nas cantigas das rodas de capoeira
pelo mundo afora, salvaguardado no imaginário popular, herói, justiceiro e protetor,
enquanto no discurso oficial era tratado como desordeiro e bandido.
A concepção de história que abordo nesse trabalho é retirada da ideia que
Vasconcelos (2009) deixa evidente no ensaio descrito, num processo constituído e
construído pelas próprias pessoas, numa espécie de dinâmica compartilhada e complexa,
carregada de ambigüidades e permeada de contradições, daí resultando que ao se abordar o
sujeito histórico, deve-se ter claro que se trata de uma pessoa viva, real, com suas
subjetividades e peculiaridades; sabendo, ainda, que estas vão se forjando histórica e
culturalmente por meio de um processo de conexão contínua entre suas dimensões pessoal
e social, de forma intensa e intimamente articulada.
Entendo, assim, que sujeitos históricos são as pessoas comuns, tal como o
Besouro Cordão de Ouro, os transeuntes e moradores das cidades, das vilas, dos pequenos e
grande povoamentos, dos meios rurais e urbanos, trabalhadores, artesãos, pescadores,
capoeiristas, agricultores, vaqueiros, pescadores, os diversos grupos de posseiros, sem
terras, os velhos, os jovens, as mulheres, os prisioneiros, as prostitutas, representantes e
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militantes de movimentos sociais, dentre muitos outros segmentos de pessoas vivendo
experiências próximas, socializando vivências de trabalhos diversos, contribuindo
significativamente para os mais variados modos e maneiras de se organizar, ou como deixa
transparecer Vasconcelos (2009) aprendendo a sobreviver nos mais adversos espaços e
tempos, tais como, os becos, ladeiras, encruzilhadas, esquinas, ruas e trajetos escondidos, e
que também deixa evidente a partir de uma interpretação livre, cada qual com sua
experiência cultural diversa e diferente, sofrendo olhares, interpretações e representações
que podem passar da aceitação à exclusão, da valorização e admiração à marginalização,
alvitrando a possibilidades de perspectivas essencialmente diversas.
Por outro lado, o entendimento de cultura perpassa a ideia de realidade social,
que por sua vez é carregada do sentido que estas pessoas expressam, de acordo como
reagem, atuam, enredam, conduzem suas vidas, no pleno exercício, às vezes nem tanto, de
suas reais possibilidades criativas, construindo e modificando, dessa forma, elas mesmas, a
realidade social da qual são sujeitos; outra vez, a partir de uma interpretação livre, poderia
dizer que a cultura reflete as pessoas criando instituições e vivendo nestas e conforme estas
instituições, recriando-as e as transformando contínua e dinamicamente.
Foi então, tomando a obra ressaltada que minha decisão foi reforçada para o
trabalho com as fontes orais, visto que o processo minuciosamente descrito por
Vasconcelos (2009) deixa evidente se tratar de um instrumento útil na investigação da
dinâmica e complexidade em que se constitui o social, em especial pela possibilidade de
estabelecimento do diálogo entre duas pessoas e, por meio do qual, vão se forjando visões,
concepções, entendimentos e, acima de tudo, versões pessoais, únicas, da realidade sobre a
qual se pretende deter o olhar, ou seja, se desvelar as memórias dos sujeitos que a
experienciaram.
Minha experiência e proximidade com o tema da pesquisa emerge como um
fator fundamental para a leitura, interpretação e esgotamento de todas as possibilidades das
fontes utilizadas, visto que, enquanto mestre de capoeira com vivência de 32 anos na
prática e ensino dessa cultura, conhecendo de perto e convivendo diretamente com os
mestres que escolhi para entrevistar, tive a possibilidade de realizar uma descrição densa,
aprofundada, intensa, descrevendo a realidade investigada de forma minuciosa (GEERTZ,
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1989), detalhada, interpretando o testemunho de fatos, histórias, passagens, memórias,
esquecimentos e silenciamentos a partir de minhas próprias memórias, no caso, das
memórias de quem também se fez e continua sendo um sujeito desse processo.
Concebo, assim, essa proximidade e intimidade com o tema, uma possibilidade
de significativa riqueza na ampliação do controle e verificação, na legitimidade e na
segurança no decorrer de todo o processo da pesquisa, permitindo, também, um cruzamento
das fontes levantadas mais efetivo e intenso.
Meu diálogo com Portelli (2010) se deu a partir da leitura de sua obra Ensaios
de História Oral, publicado no Brasil em 2010, pela editora Letra e Voz e se concretizou
enquanto base teórica fundamental para o uso sistemático da História Oral como
abordagem metodológica dessa pesquisa durante a participação do VIII Encontro de
História Oral do Nordeste: memórias, saberes e sociabilidade, realizado no Centro de
Ciências Humanas e Letras (CCHL) da Universidade Federal do Piauí (UFPI), no período
de 10 a 13 de maio do ano de 2011, sob coordenação da Associação Brasileira de História
Oral, de forma particular dentro do Minicurso A História Oral como metodologia para
História Social: um estudo da proposta de Alessandro Portelli, ministrado pelos Doutores
Robério Américo (DGH/UFPI) e Lila Luz (DSS/UFPI), durante o qual pude conceber a
importância de se trabalhar a partir dessa abordagem tendo como instrumento privilegiado a
entrevista, melhor compreendida como entre/vista, numa troca de olhares, possível espaço
que favorece o diálogo entre uma pluralidade de autores, visto que deste encontro se
manifestam por meio das narrativas das pessoas entrevistadas, sujeitos da história, diversas
perspectivas, silêncios e omissões que muito revelam, diferenças e tensões, temores e
expectativas imaginadas, dentre outras possibilidades, focando esforços no trabalho das
narrativas como textos, ou no dizer de Portelli (2010), com enredos e interpretações da
dinâmica social tecidas pelos sujeitos.
Questionando sobre o que seria mais importante para o historiador o ver ou o
ouvir, Lopes e Galvão (2001) destacam a importância do ouvir por meio da
contextualização do uso da história oral na atualidade, fonte essa que se assenta nos
testemunhos das pessoas (depoentes) que vivenciaram e podem falar sobre o passado,
notadamente nas pesquisas em que registros escritos são raros ou escassos.
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Sobre a história oral, Alberti (2010) afirma que
A História oral é uma metodologia de pesquisa e de constituição de fontes para o
estudo da história contemporânea surgida em meados do século XX, após a
invenção do gravador a fita. Ela consiste na realização de entrevistas gravadas
com indivíduos que participaram de, ou testemunharam, acontecimentos e
conjunturas do passado e do presente. Tais entrevistas são produzidas no contexto
de projetos e pesquisa, que determinam quantas e quais pessoas entrevistar, o que
e como perguntar, bem como que destino será dado ao material produzido.
(ALBERTI, 2006, p. 155).

Meu objeto de estudo carrega em sua história alguns dos aspectos que
legitimam e encaminham minha opção pelo uso da história oral, principalmente por não
terem sido identificados, até data recente, nenhum registro escrito sobre sua história, a não
ser jornais (somente a partir da segunda metade dos anos de 1980) e alguns escassos
periódicos (também, estes últimos, a partir dos anos de 1980) não acadêmicos, de livre
circulação, exigindo a produção de fontes para pesquisa futuras, sendo esse um dos
propósitos de minha pesquisa, daí o emprego da entrevista de história oral dos mestres de
capoeira de Teresina.
O entendimento que fui construindo sobre a história oral também contribuiu de
forma efetiva por essa opção. Entendo a história oral como interdisciplinar, visto que seu
uso pode acontecer em diversos campos e áreas das ciências humanas, tais como na música,
educação, economia, movimentos sociais, engenharia, medicina, serviços de saúde, serviço
social, teatro e cultura popular, além de demonstrar uma relação próxima com categorias
como memória, linguagem falada, biografia, tradição oral, dentre outras.
Realizei, em primeiro lugar, uma investigação bibliográfica me debruçando na
literatura produzida sobre a capoeira buscando descrever seu processo histórico no Brasil e
analisando as interfaces e os resultados obtidos a partir das narrativas escritas a respeito de
experiências desenvolvidas com a prática dessa cultura em espaços de educação escolar,
situando-a contextualmente e descrevendo a relevância de um projeto de pesquisa
acadêmica que verse sobre o tema.
Vale ressaltar que, inicialmente, minha proposta era, além das entrevistas de
história oral com os mestres de capoeira de Teresina, realizar uma etnografia em espaços
institucionais de educação em que a capoeira era praticada de forma oficial, um
componente curricular. Minha experiência nessa cultura favoreceu o trânsito livre e a fácil

13
identificação de escolas e centros sociais1 em que existia essa prática, isso somente em uma
breve busca nos bairros mais próximo do centro da cidade.
Em Teresina, comumente, a capoeira está inserida no currículo das escolas
públicas por meio de projetos dos governos federal, estadual e municipal e em escolas
privadas, através de contrato estabelecido com a direção da escola, geralmente de forma
verbal, sendo cobrada uma taxa mensal dos alunos, da qual é repassado determinado
percentual ao professor responsável pelas aulas e outra parte ficando com a escola; existem
casos em que são estabelecidos contratos oficiais e a contratação por assinatura de carteira
de trabalho, em especial quando o professor já possui alguma formação acadêmica (em sua
maioria, Educação Física).
Eu próprio vivenciei essa realidade ao ministrar aulas de capoeira em espaços
públicos (Centro Social do Matadouro; Colégio João Soares, Escolão do Promorar, Ginásio
Verdão) como bolsista em projetos sociais desenvolvidos nesses contextos e privados
(Escolinha do Sinopse, Educandário Cavalinho Azul, Colégio Liberdade), sempre por meio
de acordo verbal, sem vínculo oficial, além de experiência com assinatura da carteira de
trabalho (SESC).
No entanto, após reflexão identifiquei a existência na literatura acadêmica de
uma vasta gama de relatos de experiências sobre a dinâmica e os resultados de práticas
desenvolvidas com a capoeira, suas contribuições e as interfaces entre os saberes dessa
cultura não-formal e as práticas pedagógicas formais, o que me levou a optar por efetivar o
estudo bibliográfico destacado acima, deixando o estudo de campo de natureza etnográfico
para futuras pesquisas, guardando ainda as devidas considerações em relação ao esforço e
ao tempo que seriam desprendidos para a concretização de tal estudo, aliados ao
significativo esforço que demanda o emprego de entrevistas de história oral, o que tornaria
a pesquisa muito longa e extensa.

1

Em estudo preliminar consegui identificar e manter contato com mestres que desenvolvem trabalhos em
nove espaços de educação formal, escolas e centros comunitários. Foram eles: Unidade Escolar Helvídio
Nunes, Centro Social do Poty Velho (Piratinga), Escola Municipal Santa Maria da CODIPI (Amarelão),
Unidade Escolar Sinval de Castro, Unidade Escolar Dom Severino, Colégio Anísio de Abreu, Quartel do
RONE/Pelotão Mirim, Escola Municipal Governador Chagas Rodrigues, Centro Social Marista.
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Em seguida, me debrucei sobre as entrevistas de história oral com os mestres de
capoeira identificados como detentores do conhecimento sobre a história da capoeira em
Teresina e seu processo de escolarização, tomando como critério por serem os primeiros a
ensinar e manter viva a tradição dessa arte. São eles: Mestre Caramurú, Mestre Tucano,
Mestre Zé Carlos e Mestre Chocolate.
Nessa investigação não foi minha intenção trabalhar com grande quantidade de
entrevistas, visto que, a partir de minha vivência no universo da capoeira, identifiquei que o
trabalho com muitas pessoas traria riscos significativos de distorções sobre a realidade que
pretendia buscar e desvelar no estudo, o que me conduziu à opção com entrevistas mais
notáveis, expressivas e representativas que pudessem provocar distorções e diferenças entre
si, no sentido de, assentado nas possibilidades que as interpretações diversas podem
favorecer, trabalhar as alternativas, as expectativas e os limites advindos desse confronto.
Selecionei, assim, os entrevistados pela representatividade e autoridade
adquirida e reconhecida no universo da capoeira, forjados nos embates da dinâmica de
desenvolvimento dessa cultura, envolvidos em sua prática e sendo rigorosamente aceitos
como mestres de capoeira, tendo, portanto, suas narrativas a representatividade e a
capacidade expressiva no fornecimento de subsídios para aprofundar os entendimentos
sobre a dinâmica social problematizada e sobre a qual decidi descortinar aspectos de sua
história.
O estudo apresenta uma natureza qualitativa, seguindo, conforme explicitei,
emprego da abordagem da história oral, estudo em que pesquisador e pesquisado se
envolveram de forma integral, em relações diretas, assentado na preocupação, no cuidado e
no apuro de considerar constantemente as relações, os saberes, as concepções, os interesses,
os entendimentos e os valores dos mestres entrevistados em sua própria experiência; feito
com o emprego de observação sistemática prolongada e o registro minucioso de cada
encontro, pelo uso de caderno de campo, de tudo o que ocorreu, descrevendo as reações, os
efeitos, as expectativas dos entrevistados, assim como, fatos peculiares acontecidos, o
contexto e outros aspectos que contribuem para o enriquecimento da narrativa escrita
construída enquanto texto dessa tese.
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Conforme evidenciei, sigo aqui algumas pistas fornecidas por Alberti (2004) e
Portelli (2010), entendendo que uma questão fundamental na realização da pesquisa
ancorada na abordagem da história oral é que o entrevistado possa ser entendido e entenda
a si mesmo como sujeito, cuja fala é importante para aquele contexto estudado, para aquela
prática pesquisada, gerando, assim, uma relação de igualdade, um jogo de relações, um
envolvimento, uma constante dinâmica de gestos, expressões, formas de se comportar, uma
teatralidade (VASCONCELOS 2006, 2009) e que pode ser mais bem compreendidas na
passagem a seguir:
Em 1972, durante uma viagem de trem, liguei meu gravador no meio de uma
conversa informal Amerigo Matteucci, um pedreiro, prefeito da cidade de Polino
(próximo a Terni), e extraordinário contador de história. Vinte anos mais tarde,
um grupo local filmou uma entrevista em vídeo com ele. As estórias e as palavras
eram surpreendentemente consistentes (em parte, porque desde nossa entrevista
ele as tinha repetido muitas vezes em público), mas era perceptível a mudança do
relato para o público. No vidiotape, Matteucci usava suas melhores roupas,
sentou em sua escrivaninha de prefeito, e recitou, perante a Câmera, um
monólogo para uma audiência invisível. Sua voz era lisonjeadora, a linguagem de
seu corpo (perdida na minha gravação, mas vívida em minha memória) era mais
formal. Por outro lado, algumas linguagens corporais e expressões faciais eram
pelo menos visíveis; por estar muito mais ciente de falar em público, e devido ao
fato de a filmagem implicar mais preparação, foi mais coerente e claro, e o vídeo
estava mais próximo de um produto terminado enquanto a minha fita requeria
muita edição. Uma vez de novo, meu propósito não é considerar uma forma
melhor que a outra: a apresentação pública consciente de si é tão parte de uma
cultura como a expressão oral espontânea. Mas elas constituem diferentes gêneros
de discurso, e são melhor ajudadas (ou mais ativamente estimuladas) pelos canais
diferentes de coleta e transmissão. (PORTELLI, 2001, p. 24).

Tomei como recorte temporal o período de 1970-2009, efetivando uma divisão
no tratamento, interpretação, transcrição e organização das narrativas dos mestres
entrevistados por décadas, tendo como critério a atuação mais efetiva destes em
determinado período.
A partir disso, abordei da seguinte forma os testemunhos obtidos nas
entrevistas: década de 1970: Mestre Caramurú e Mestre Zé Carlos; Final de década de
1970 até início da década de 1990: Mestre Tucano e Mestre Chocolate; Década de 1990
até 2009: Mestre Tucano, escolha que se justifica pelo reconhecimento obtido por eles no
universo da capoeira, associado à continuidade no ensino e na difusão dessa cultura.
De acordo com a necessidade, inclusive a partir da intenção de efetivar o
cruzamento de opiniões diversas e dos olhares de outros sujeitos dessa história, foram
realizadas entrevistas com outras pessoas que contribuíram ou participaram enquanto
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testemunhas para a construção dessa história, tais como, professores de escolas que viveram
suas experiências a partir da primeira metade da década de 1970, período aproximado da
chegada da capoeira no Piauí, assim como autoridades políticas, educacionais e pessoas
comuns, da comunidade do entorno social próximo às escolas identificadas como as que
primeiro abrigaram a prática da capoeira.
Como forma de realizar um diálogo intenso e rigoroso com as fontes de história
oral obtidas por meio das entrevistas, foi realizado uma imersão efetiva no Arquivo Publico
do Estado do Piauí, Casa Anísio Brito, localizada à Rua Coelho Rodrigues, nº 1016, no
Centro, criado pelo documento da Secretaria do Governo e oficializado pela Lei n. 533 de
1909, com o objetivo de receber e conservar debaixo de classificação sistemática todos os
documentos concernentes à legislação, à administração, à história e geografia, às
informações científicas, literárias e artísticas do Estado do Piauí (GUIA DO ARQUIVO
PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, 2008).
A Casa Anísio Brito funciona desde o ano de 1980 em um prédio arquitetônico
de estilo art dêco, contando em seu acervo com documentos históricos e intermediários do
período colonial, imperial e republicano, hemeroteca, fototeca, biblioteca de apoio e
registros sonoros e visuais.
A investigação foi delimitada aos jornais existentes a partir da década de 1970,
sem querer instituir nenhuma prova definitiva ou ainda esgotar a questão, mas se
fundamentando na não existência de nenhuma citação por parte dos mais antigos mestres de
capoeira, nem tampouco estudiosos e historiadores que pesquisam sobre a história do Piauí,
bem como, em obras literárias, a respeito de algum movimento que possa remeter à
capoeira, o que me leva a acreditar, ao menos até a presente data, que a capoeira não se
constituía em uma prática em Teresina antes do início da década destacada.
Foi utilizada como instrumento de coleta dos dados da pesquisa a entrevista,
com questões abertas em que os entrevistados se posicionaram de forma livre, com o
emprego do gravador e registros fotográficos e em diários de campo. Foram entrevistados,
como ressaltado, mestres com vasta experiência no ensino da capoeira em Teresina, além
de pessoas que de alguma forma vivenciaram essa história, contribuindo com seus relatos e
testemunhos para a construção do corpus documental a ser trabalhado na pesquisa.
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O tratamento dispensado aos dados coletados passa pela transcrição das
entrevistas e posterior textualização (MEIHY; HOLANDA, 2007), até a construção do
texto final, em que efetivarei um diálogo envolvendo as concepções obtidas e registradas
nas entrevistas, com as informações obtidas nas referências bibliográficas consultadas,
assim como com os documentos encontrados e consultados em jornais, revistas periódicas e
outros documentos.
Acredito que, a partir dos resultados da pesquisa, poderão ser estabelecidos
pressupostos de intervenção pedagógica da capoeira nas escolas, notadamente pela proposta
de fomento das discussões sobre aspectos históricos dessa cultura, carregados de elementos
simbólicos da luta por libertação, de resistência político-cultural a qualquer projeto
dominante e de formação e fortalecimento de forte sentimento de identidade e
pertencimento à cultura brasileira
Finalmente, o trabalho foi organizado em três capítulos. No primeiro capítulo
abordo a capoeira, prática cultural educativa, demonstrando aspectos de sua história,
desvelando alguns mitos que cercam essa história e demonstrando como se constituiu, de
prática popular marginalizada por setores dominantes da sociedade, em Patrimônio Cultural
Imaterial Brasileiro.
No capítulo segundo, apresento o percurso metodológico utilizado na
concretização da pesquisa, explicitando as teorias que embasaram e iluminaram minhas
ideias, assim como as opções na escolha do universo, dos sujeitos, dos instrumentos e da
postura metodológica que predominou na condução do processo.
Finalmente, no capítulo terceiro, procuro desvelar o processo histórico da
capoeira em Teresina/PI, bem como o processo percorrido por essa cultura até sua chegada
às instituições escolares de ensino formal, à luz das narrativas dos mestres de capoeira
sujeitos do estudo, buscando, ainda, amparo na análise de textos jornalísticos, de periódicos
e documentos outros, tais como, ata de associação.
Nas considerações finais exponho os achados da pesquisa e minhas
compreensões a respeito das contribuições e das possibilidades que a pesquisa se propõe a
fomentar.
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CAPÍTULO I

CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DA HISTÓRIA DA CAPOEIRA: MITOS,
VERDADES E POSSIBILIDADES

Imagem 1 – Roda de Capoeira Angola na Bahia

Fonte: Google Imagens, Acesso em: 07/07/2011 (Domínio Público)

Neste capítulo, abordarei a prática da capoeira como atividade sócio-cultural,
uma prática cultural educativa que nasceu no seio de uma população escravizada, oprimida
e discriminada, prática esta que, durante o seu desenvolvimento histórico, foi conquistando
reconhecimento de disciplina pedagógica presente nos currículos de escolas de Educação
Infantil, Ensino Fundamental e Médio e de significativa parcela de universidades e
faculdades brasileiras, ganhando o mundo por meio da conquista de adeptos, em muitos
países afora, como cultura nacional, carregando em seu bojo aspectos de luta, esporte,
dança, jogo, musicalidade, malícia, filosofia de vida, dentre outros e que cada vez mais
atinge status de atividade de alto potencial de inclusão social e de fortalecimento de
identidades.
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Faz-se necessário efetivar algumas considerações teóricas acerca da capoeira
como prática cultural educativa, abordar seu processo histórico, discutindo aspectos de sua
origem, instrumento de defesa contra opressões, passando por momentos de profunda
repressão e perseguição, se configurando como uma cultura enraizada na cultura urbana
brasileira, forjando identidades geralmente ligadas às formas de resistência das camadas
sociais desfavorecidas ou das chamadas culturas “minoritárias”, até conseguir despertar a
sociedade para a importância de seu legado cultural, assumindo a condição de instrumento
pedagógico conscientizador e de resgate da história do povo brasileiro.
Neste sentido me utilizo do apoio teórico da História Cultural campo que ganha
significativo espaço nas universidades no mundo inteiro, desaguando numa representativa
produção de historiográfica que envolve uma variedade de publicações especializadas, tais
como livros, artigos científicos, apresentações orais em eventos científico-acadêmicos,
além, notadamente, na produção e defesa de Dissertações e Teses, fruto do que Burke
(2000, 2008) classifica de virada cultural e Hunt (2006), a partir de um apanhado histórico
desde a emergência dos estudos da escola das Annales até a ênfase atual nas
representações, práticas e produções culturais, defende de redescoberta dos objetos de
estudo apanhados pelas redes históricas, demonstrando o “[...] quanto mais culturais se
tornaram os estudos históricos, e quanto mais históricos se tornaram os estudos culturais
[...]”. (HUNT, 2002, p. 29).
A ascensão dos estudos do social na história e o interesse dos historiadores pela
história vinda de baixo proporcionou o surgimento de investigações sobre a “[...] vida
cotidiana de operários, criados, mulheres, grupos étnicos e congêneres.” (HUNT, 2006, p.
02), me permitindo pensar o estudo da capoeira, cultura popular nascida em contextos
reiteradamente denominados de “marginais” pelo discurso da oficialidade, mas que, na
verdade, eram forjados enquanto focos de resistência dos sujeitos sociais em seus embates
cotidianos por sobrevivência e dignidade no Brasil do final do século XVIII e início do
século XIX, sua história e sua configuração atual, objeto de pesquisa, esgarçando as
possibilidades próprias de sua multidimensionalidade (música, luta, jogo, expressão,
gestualidade, história, dança, tradição, rito e rituais, dentre outros), demonstrando seu
aspecto de prática cultural educativa e situando suas interfaces possíveis com as práticas
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pedagógicas escolares, visto que ocupa hoje lugar de destaque nos currículos escolares
oficiais.
Olhar e entender a capoeira, prática cultural educativa e, também, pedagógica é
opção orientada pela liberdade que o termo possibilita na concretização de pesquisas sobre
as práticas cotidianas dos chamados “marginais”, os excluídos da história oficial e alijados
das narrativas que predominam nos cânones oficiais, como prefiro dizer a respeito daqueles
que recebem ou são vítimas de determinadas “marcas” preconceituosas, que os
determinam, significam e representam como inferiores, pertencentes ao conjunto
componente das “massas ignóbeis”, de uma suposta “baixa cultura”, diga-se de passagem,
sem o poder de dizer, de escrever sobre si próprios, o que me desperta o interesse para
investigações que efetivem imersões às culturas dessas pessoas, descortinando o quanto tem
a dizer e a expressar, revirando o olhar e subvertendo as formas oficiais de conceber suas
histórias, inclusive demonstrando que, muitas vezes, de vítimas e algozes, podem ser
identificados como sujeitos e produtores de sua cultura e de sua história.
Assim sendo, pontuo momentos importantes neste caminhar histórico, tais
como: a capoeira como instrumento de resistência contra a opressão ao povo negro; a
capoeira como fenômeno social urbano com a promoção de desordens, perseguições e
alianças com as camadas dirigentes; a valorização da capoeira e a busca da superação dos
preconceitos; a identificação de seu valor educativo; assim como a construção de
possibilidades para o emprego da capoeira nos espaços educacionais formais como recurso
de grande valia na construção e fortalecimento de identidades, notadamente de alunos
pertencentes às camadas menos favorecidas econômica, cultural, social e politicamente, a
partir da produção bibliográfica disponível sobre o tema, assim como, das narrativas das
vivências de mestres de capoeira com experiência comprovada na prática, ensino e difusão
dessa cultura.

1.1 Considerações teóricas acerca da capoeira como prática cultural
educativa
A capoeira constitui-se em uma manifestação da cultura brasileira com
características de jogo, luta e dança praticada ao som de instrumentos musicais (berimbau,
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pandeiro e atabaque), acompanhada de palmas e cânticos, com aspectos característicos de
um eficiente sistema de luta e comunicação oral e gestual fundamentada nas tradições
culturais genuinamente brasileiras. É, ainda, uma atividade que envolve, de diversas
formas, o indivíduo que a pratica.
Meu primeiro contato com a capoeira, teve início em 15 de novembro do ano de
1979, quando iniciei a prática dessa arte, na Unidade Escolar Benjamim Baptista,
localizado à Rua Jônatas Batista, zona norte de Teresina, próximo ao Estádio de Futebol
Municipal Lindolfo Monteiro e o Ginásio de Esportes Dirceu Mendes Arcoverde, “o
Verdão”, em espaço físico que era cedido pela direção da escola para a prática da capoeira
em fins de semana e feriados.
Imagem 2 – Mestres Tucano e Bobby jogando capoeira (1983)

Fonte: Arquivo particular (Mestre Bobby)/pode manter

Fui iniciado sob a orientação do Mestre de capoeira José Gualberto da Silva
Neto (conhecido como Mestre Tucano)2, meu irmão, que teve a difícil tarefa de liderar um
grupo de capoeira em Teresina, ainda muito jovem, num período em que essa cultura era
2

Na prática da capoeira, existe uma tradição muito forte, que diz respeito ao apelido que cada praticante
adquire durante as aulas de capoeira. Esta tradição é oriunda do período em que a capoeira era proibida
pelo código penal brasileiro, sendo que muitos capoeiristas utilizavam-se de apelidos para dificultar a
identificação de seu nome nos registros da polícia, sendo, às vezes, confundidos com o próprio apelido, não
sendo raro os praticantes que passaram para a posteridade conhecidos mais por seus apelidos do que com
próprio nome, como por exemplo, Bimba, Caiçara, Traíra etc. (SILVA, 2010).
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vista como prática marginal, sendo praticada somente em locais periféricos, afastados do
centro da cidade, sem a representação que hoje possui, presente nos mais diversos espaços
sociais, culturais, educacionais, esportivos e outros.
Desde então, ao largo de uma experiência construída em aulas, cursos,
encontros, realização de diversos eventos, intercâmbio com praticantes de todo o Brasil e
no exterior3, centrei esforços em demonstrar a importância dessa cultura para o
engrandecimento de nossa consciência identitária, assim como na contribuição para a
formação de hábitos e atitudes benéficos à saúde e ao bem estar geral da pessoa, trazendo,
no bojo de sua história, informações que favorecem o desenvolvimento de um
entendimento mais crítico da história brasileira, notadamente sob uma perspectiva da
história social do povo brasileiro.
Imagem 3 – Mestre Bobby em Milão-Itália (2008)

Fonte: Arquivo particular (Mestre Bobby)/ Desfocar o careca do berimbau

As características da capoeira que permitem sua definição de prática cultural
educativa e pedagógica são muitas e se iniciam já em sua gênese, visto se tratar de uma
cultura que se constituiu a partir do movimento dos oprimidos, movimento que surge no
sentido de se contrapor à cultura eurocêntrica que chega ao Brasil para impor valores
morais e éticos ideologicamente discriminatórios, situando o povo local e o povo negro que
aqui chega como mão de obra escrava em uma condição inferiorizada de culturalização,
desaguando em um processo histórico que reflete diretamente na educação, posto que, ao se

3

Em setembro de 2002, ministrei um curso técnico de capoeira para jovens universitários, da Universidade
de Caracas, em Caracas, na Venezuela, promovendo um batizado de capoeira e diversas palestras sobre a
capoeira, sua origem, fundamentos e evolução. Nos anos de 2008 e 2009 organizei e realizei, juntamente
com um grupo de mestres e contramestres piauienses, batizados de capoeira, cursos e shows artísticoculturais em Milão, na Itália e Asker, na Noruega. Em 2011 particpei na organização de um curso técnico,
batizado de capoeira e entrega de cordas (graduação) em Bogotá, capital da Colômbia.
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propor o estudo da história do país, seja em qual esfera se deseje, se utilizando do estudo
sobre aspectos fundamentais das culturas que marcaram forte presença na história, como é
o caso da capoeira, evidentemente surgirá ou se esgarçará toda uma dinâmica de
compreensões, entendimentos, leituras, interpretações, dentre outros, que trarão novos
debates a estes estudos, novas possibilidades e novos olhares.
Para chegar a essa compreensão, me embaso numa concepção de educação a
partir das reflexões de Durkheim (2008) quando concebe ser esse um processo que remete à
ação exercida pelas gerações adultas sobre as novas gerações, tendo como finalidade
promover nessas últimas uma série de transformações, dentre as quais podem ser
destacadas as físicas, intelectuais e morais, ambas devidamente adequadas aos interesses da
sociedade, e que, em meu entendimento, seria o processo global de formação do ser
humano, desde seus primeiros contatos com o mundo, envolvendo relações e práticas
sociais, de sua inserção nos variados ambientes sociais, sua materialidade nas culturas, se
fazendo sujeito na construção da história, presente, portanto, não somente nas escolas, mas
na família, no trabalho, nos grupos culturais e sociais e na sociedade de forma geral, se
confundindo com a própria vida.
Dentro desse processo mais geral se encontra a pedagogia, à qual reservo um
conceito relacionado ao processo ou caráter de intencionalidade na condução de qualquer
processo ou ação educativa, envolvendo organização, objetivos claramente determinados,
incidindo sobre o modo adequado de conduzir essa ação educativa; diria, ainda, que a
educação envolve todo processo de formação humana, a pedagogia se encarrega de
conceder intencionalidade à ação educativa contribuindo efetivamente na sua eficiência,
sistematizando procedimentos e métodos, teorizando a respeito dos processos e
organizando de forma condizente a ação educativa.
É nesse sentido que, retomando as explicações efetivadas anteriormente nesse
texto, me utilizo do conceito de ‘prática cultural educativa’ na condução das análises sobre
e através da prática da capoeira, por se tratar de um termo que conduz a uma ação de
caráter educativo, que se dá de forma livre, espontânea, nos meios populares, nos mais
diversos espaços sociais, porém sem negar seu caráter intencional, de prática espontânea
permeada de rituais e códigos sistematicamente organizados, inclusive carregada de fortes e
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significativas tradições o que, em minha concepção, não nega e nem prescinde do
pedagógico, mas sim caminham juntos na construção histórica da capoeira.
Seguindo este raciocínio, quando se pensa numa educação compromissada com
o processo de transformação social, atenta à questão da identidade cultural, do resgate e da
importância dispensada à diversidade cultural que, efetiva e indiscutivelmente, envolve a
cultura dos povos negros, assentada na produção de estudos que englobem várias culturas,
logo se identificará que a capoeira é imprescindível, assumindo centralidade neste processo
de incorporação, tanto no âmbito escolar quanto não escolar, de culturas oprimidas ou
dominadas.
Ao se perceber o quanto significante é a capoeira na história social, política e
cultural do Brasil, o quanto de espaço ocupou e segue ocupando, as pessoas pertencentes ou
que se identificam diretamente com essa cultura, terão aumentadas suas possibilidades de
desenvolvimento da autoestima, o que para crianças e jovens educadas, quase que
exclusivamente, para se identificarem como menores e inferiores, ensinadas a abaixar a
cabeça diante das imposições dos detentores do poder, que se colocam sempre como
centrais e mais importantes, é de extrema relevância e significância, além de demonstrar
todo o seu caráter de prática educativa e pedagógica.
Como ressalta Vasconcelos (2006), por meio da ginga e de toda a teatralidade
expressa nas malícias e mandingas, a capoeira a contribui de forma efetiva na
conscientização, aceitação e valorização da identidade cultural de crianças e jovens,
notadamente aqueles que nascem e vivem em condições socioeconômicas, culturais e
educacionais desfavorecidas, ou inferiorizadas, e isto se dá porque a ginga deve ser
executada sempre com o olhar atento, perspicaz, fingindo de distraído, porém firmemente
concentrado e voltado para frente e que, seguindo o raciocínio de Silva (1998) e Santomé
(1998) significa uma espécie de reeducação do corpo, em que se inicia a concretização da
lógica de que se é capaz, de que se pode e deve sempre olhar a si e aos outros de frente,
sem negar identidades e sem temer “pertencimentos”, entendendo que diferenças e
diversidades existem e devem ser, acima de tudo, entendidas, compreendidas e respeitadas,
raciocínio que apresenta maior e melhor centralidade quando vai se percebendo, e isso é
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muito marcante nas sociedades atuais, que as imagens corporais estão presentes, jamais
podendo ser relegadas em todo trabalho humano.
Quando de considera a educação escolar, a capoeira possui aspectos que podem
favorecer novas dimensões aos conteúdos pedagógicos, e que serão destacadas a seguir
nesta tese, visto ser detentora de uma capacidade sem igual de atrair as pessoas, de
congregar pessoas ao redor de seus espaços, como, por exemplo, na roda de capoeira, lugar
em que são expressados e socializados os jogos, os cantos e todo um conjunto de
possibilidade que atraem e concentram verdadeira e demoradamente os alunos, estes
ficando expostos a uma infinidade de conteúdos vivos que vão formando conceitos,
agregando saberes, despertando interesses e aumentando possibilidades de aprendizagens
significativas e da sua permanência na escola.
Na prática da capoeira, as crianças e jovens, a partir do momento que aprendem
determinado movimento, descobrem a história por trás desse movimento, o simbolismo de
sua expressão, as responsabilidades que advém da aplicação e do uso de cada movimento
aprendido, o que deixa claro as condições criadas para que assumam responsabilidades e de
expor opiniões, inicialmente por meio do corpo em movimento, e em seguida pela
expressão de suas falas, fazendo com que se sintam valorizadas e prestigiadas.
O contato com e entre os corpos, qualidade fundamental na capoeira, tende a
ser uma condição essencial de aprendizado e respeito ao afetivo, tendo em vista que muitas
crianças e jovens não possuem em seu cotidiano relações, tais como, o abraço, o aperto da
mão e o sorriso sincero, o que na capoeira é essencial, sendo o contato do corpo com o
outro uma constante.
O ensino da capoeira cria ricas possibilidades pedagógicas de promoção,
desenvolvimento e manutenção da autonomia e da descoberta de valores essenciais para
uma comunidade, grupo ou sociedade que se pretenda democrática, como a valorização do
senso de criticidade, ressaltados pelo contato com novas formas de leituras e de
compreensão da história do povo, percebidas e contadas por meio das memórias de outras
pessoas que não a detentoras dos discursos históricos oficiais, como é o caso dos mestres de
capoeira entrevistados nesta pesquisa.
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Pertencer a um grupo e fazer parte das aulas de capoeira, além de possibilitar a
vivência e reflexão sobre o jogo, proporcionando aos alunos entender como e porque se
organiza pedagogicamente uma roda de capoeira, assim como a capacidade de
identificarem o seu papel naquele jogo, leva ao entendimento sobre a importância de se
valorizar os conhecimentos adquiridos por meio dos saberes dos mestres dessa arte,
fundamentos que se constituem numa espécie de código e estatuto de conduta, como por
exemplo, na elaboração tática das formas de se jogar, procurando assimilar novos
conhecimentos e de superar as dificuldades surgidas.
Neste processo, se envolver na produção e na dinâmica de um jogo produz o
equilíbrio de forças, garantindo a participação de todos, envolvendo o coletivo no jogo de
relações, estabelecendo uma relação direta destas experiências com a vida cotidiana dos
alunos, além de possibilitar a aprendizagem de habilidades corporais naturalmente,
promovendo modificações constantes e diárias, expressando conhecimentos e socializando
as emoções experienciadas.
Em meu entendimento, a proposta do jogo da capoeira possui uma relação
íntima com as pedagogias destacadas por Falcão (1996) e Silva (2002), em que o diálogo
está presente em todos os momentos, visto que a dinâmica do jogar, por si só, já se
constituiu em um diálogo, e para que se possa jogar com o outro tem que se estabelecer
uma relação de diálogo, de criatividade, de contraposição à opressão ideológica ainda
fortemente presente nas sociedades contemporâneas.
Na tradição da capoeira a ritualização possui papel central e suas possibilidades
educativas são inumeráveis, sendo o diálogo do oral com o corporal um dos fundamentos
mais relevantes e, por consequência, mais educacional, visto serem processos interativos de
trocas, onde os alunos que já incorporaram os fundamentos do jogar e cantar estão
favorecendo o desenvolvimento daqueles que ainda estão em fase de incorporação.
Neste sentido, pode-se identificar claramente a existência de um processo
interativo entre os sujeitos, da ocorrência plena de diálogo, de mimese, troca de experiência
compartilhada e de muitas outras possibilidades, de um fazer pedagógico que busca superar
com a mesmice de sempre, que proporciona aos alunos novas possibilidades, do contato
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com coisas que antes se encontravam distantes da sua realidade, alheias a sua cultura, mas
que podem, ao ser disponibilizadas, levar ao despertar de ricos aprendizados.
Conceber a capoeira prática cultural educativa e pedagógica envolve identificar
todas as suas possibilidades no respeito às diferenças, facilitando o aprender junto e
prazeroso, incidindo sobre a construção pluricultural de conhecimentos e saberes,
descortinando os silenciamentos hegemônicos, favorecendo o resgate histórico da cultura
dos povos colonizados e a valorização das tradições culturais, bem como, concebendo o
corpo em movimento e dinamicidade criativa enquanto fonte de produção e socialização de
conhecimentos e saberes.
Para melhor entendimento destes aspectos, empreendo um caminhar através da
história da capoeira, numa tentativa de identificar aspectos que contribuam para demonstrar
a relevância dessa cultura, seja como artefato de resistência, seja como “testemunha” de
uma história que se reluta em contar nos bancos escolares, que é negada por trazer implícita
em seus movimentos, fundamentos e narrativas, uma história que, se contada, pode
desnudar parte da vergonha que foi a construção de uma nação centrada numa economia
escravista, em que a principal riqueza vinha da expropriação total de um povo, de uma etnia
e do descaso para com sua cultura.

1.2 Uma história da resistência dos povos africanos no Brasil
Falar sobre a história da capoeira passa necessariamente por uma análise da
questão do povo negro no Brasil que, por sua vez, requer uma reflexão inicial sobre a
história da escravidão no Brasil, pois a luta do negro de seus descendentes em nossas terras
inicia-se no período colonial, do mesmo modo como os preconceitos que hoje conservamos
contra o negro estão enraizados e construídos sobre os próprios preconceitos do passado,
devidamente utilizados para condenar e manter o negro escravizado.
Segundo Peregalli (1988), na África negra existiam dois tipos de escravismo: o
patriarcal e o comercial. No sistema patriarcal de escravismo, o escravo podia ser obtido
mediante guerra ou se transformar de homem livre em escravo por transgressão a alguma
Lei. No sistema comercial o escravo era considerado uma mera mercadoria, um objeto de
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compra, venda e aluguel, sem direito à vida ou qualquer outro benefício (alimentação,
vestuário, habitação etc.), dependendo a sua própria existência exclusivamente da vontade
de seu senhor.
No Brasil, a escravidão foi influenciada diretamente pelo sistema comercial
implantado pela metrópole européia, ou seja, o escravo era destinado à produção de todos
os afazeres e da matéria prima para exportação, garantida por um Estado hegemônico e por
uma ideologia legitimadora da escravidão, que procura inculcar a ideia de existência da
aceitação do escravo, de forma pacífica, de sua condição. Neste sentido “[...] o cristianismo
foi utilizado como um eficiente mecanismo de controle social.” (PEREGALLI, 1988, p.21),
visto que, o consolo para a aceitação de uma “justa” condição de escravo estava em
depositar total confiança nos desígnios de Deus, para somente assim usufruir das
recompensas e benesses de um “paraíso eterno”.
A escravidão tornou-se o principal produto econômico no Brasil colônia, fruto
da revolução comercial européia. Os negros africanos eram aprisionados na África e
trazidos ao Brasil para serem vendidos de acordo com o preço monopolizado pela ideologia
do “comprar barato e vender caro”.
As viagens do tráfico de escravos produziam lucros significativos para os
comerciantes da época e eram dominadas por formas subumanas no transporte dos
escravos. As viagens faziam parte de uma operação internacional que incluía a caça,
transporte e distribuição de escravos africanos em terras americanas, em que,
aproximadamente, 50% morriam no caminho ou no processo de caça em terras africanas.
Segundo alguns pesquisadores, como Moura (1988) e Lopes (1988), oficialmente
desembarcaram no Brasil um total de 5.400.000 escravos.
Foi, portanto, o modo de produção escravista um dos mais importantes
geradores das contradições que constituíram, e ainda hoje constituem, o conflito social e
das lutas de classes no Brasil, envolvendo a luta do negro brasileiro por identidade e
respeito. É assim, como nos chama a atenção Moura (1988), que devemos reconhecer que o
determinante fundamental do comportamento do povo negro, quer de passividade, quer de
rebeldia, está imbricado na situação do ser escravo.
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O Brasil foi um dos países do mundo que mais tardiamente oficializou a
abolição da escravidão e ainda por cima conservando-se a estrutura latifundiáriooligárquica, rigidamente hierarquizada, com uma economia baseada na exportação de
produtos primários e subordinada aos interesses do mercado mundial. Percebe-se, com isso,
a dificuldade de uma integração social, econômica e cultural do grande contingente de
escravos libertados que acabaram por constituir uma grande massa de marginalizados em
na formação social brasileira. (CARVALHO, 2005).
É nesse processo contraditório que pode-se situar as lutas dos negros escravos
tentando conceber o seu teor social e a sua inegável relevância histórica. A luta dos
escravos espalhou-se por todo o Brasil. A luta contra a opressão se materializava de várias
formas e surgia em várias frentes. Segundo Moura:
Os quilombos, as insurreições, guerrilhas, assassinatos de feitores, de capitãesdo-mato e de senhores, o bandoleirismo, incêndios de canaviais, roubos e
colheitas e raptos de escravos, quando não o suicídio, tudo isso era um fenômeno
sociologicamente normal porque correspondia à contrapartida de negação de
produção escravista. (MOURA, 1988, p.28).

A conscientização progressiva da comunidade negra, principalmente nos
grandes centros urbanos, provocou discussões e questionamentos sobre o papel do negro
como contestador e agente coletivo da história do Brasil, notadamente o desmascaramento
de ideologias que ajudaram a criar e a perpetuar o mito da passividade do negro escravo e o
Brasil como berço da democracia racial, que outra coisa não pretendia senão justificar a
opressão sobre o negro no Brasil.
O movimento de consciência negra coloca a discriminação racial como central
nos debates sobre a condição de ser negro no Brasil. A discriminação racial ainda existe no
Brasil, às vezes de forma sutil, outras vezes de forma clara. Indicadores Sociais do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, de 2003, afirmam que um trabalhador branco
ganha, em média, 3,9 salários mínimos mensais, um negro, ganha 1,9 salários mínimos;
enquanto um branco passa, em média, 8,3 anos na escola, um negro passa 06 anos. Por
outro lado, dados do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA), de 2001,
afirmam que o número total de indigentes brancos é de 30, 73% e o de negros indigentes é
de 68,85%; a população de pobres no Brasil, de cor branca, é de 35, 95%, já a população de
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pobres negros é de 63, 63%, isso num universo populacional onde 45,33% é considerado ou
se considera negro e 54,02% se consideram brancos.
Diante deste quadro, o movimento de conscientização sobre a condição do
negro procura desvendar o mito da convivência pacífica entre as raças em nosso país,
tentando demonstrar o tamanho da injustiça brasileira quando o assunto é distribuição de
rendas, determinação de direitos e cumprimento das leis. Procura desvendar, ainda, a
ideologia inventada em torno da questão racial, quando se afirma que a pobreza está
relacionada à incompetência histórica do negro em determinadas áreas profissionais,
ressaltando-se o sucesso do negro apenas no esporte, no samba e no futebol, por exemplo.
As reivindicações dos negros começaram a ganhar mais força, segundo Ferrara
(1986), com a criação do jornal Clarim da Alvorada, em 1924, que a partir de 1928 assume
caráter fundamentalmente político. Em 1930, foi fundada a Frente Negra Brasileira, que
logo após sua fundação já contava com milhares de membros. Localizada em São Paulo, a
Frente tinha o objetivo de integrar o negro à estrutura de classes e à ascendência social,
com o estímulo à implantação de políticas que garantissem ao negro trabalho, estudo, casa
própria, além da elevação da autoestima e da construção de sua identidade, num movimento
que se configurava como fortemente mobilizador e corajoso.
O principal veículo de divulgação das ações, ideias e práticas da Frente Negra
Brasileira foi o jornal A Voz da Raça, criado na própria Frente que, após muita luta,
conseguiu se transformar em partido político (Partido Frente Negra Brasileira) em 1936,
fechado logo em 1937, pela política repressora do Estado Novo e a ditadura de Getúlio
Vargas. (VALENTE, 1994).
Mesmo atuando de forma constante, a luta dos grupos negros contra a
discriminação passa por momento de retração no período que perdurou entre o Estado
Novo e o golpe militar de 1964, quando sofre maior e mais enfática política de
silenciamento e de repressões extremas.
Estimulados pela luta dos movimentos negros americanos e pela luta por
libertação dos povos africanos, o movimento negro brasileiro toma novo impulso,
demonstrando um esforço de conscientização e autoafirmação de uma identidade étnica
(VALENTE, 1994), porém com sérios problemas de organização e legalização. Neste
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cenário destaca-se o Movimento Negro Unificado (MNU), criado em São Paulo, no ano de
1978 e que tinha como principal proposta a unificação dos vários grupos negros existentes.
A ideologia da integração multirracional, ainda bastante presente em nossa
realidade em tempos modernos, consubstancia-se e torna-se fenômeno real pelo fato da
grande maioria dos brasileiros não assumir o racismo, transformando-se num dos maiores
obstáculos para a militância dos movimentos negros, pois já que não existe um conflito
declarado é pouco provável a união dos negros numa ação conjunta.
Não se pode esquecer que a experiência escravista determinou a sociedade
brasileira, notadamente a população negra, deixando marcas na cultura e na identidade do
povo negro (CARVALHO, 2005), pois, como ressalta Ribeiro (1995), qualquer povo
submetido a tantas atrocidades acaba passando por um processo de desapropriação de si
próprio, ao ver reduzida e negada quase à totalidade a sua condição humana, sendo
obrigado a sofrer um processo de transfiguração étnica, que se prolonga mesmo após o
processo de abolição mantende o negro numa condição de liberdade, porém desamparado
em seus direitos, na condição de marginalizado e sem nenhum reconhecimento social.
Desta realidade, foi surgindo a ideologia da “Democracia Racial” brasileira,
mito que, segundo alguns autores4, foi criado na intenção de manter sempre afastada a
possibilidade de se discutir as questões sobre a condição de exclusão social em que se
encontrava, e ainda se encontra, o negro brasileiro, além de tentar desarticular e diminuir a
luta dos movimentos populares, consistindo na difusão e tentativa de perpetuação de
ideologias que afirmavam a existência no Brasil de uma igualdade na participação social e
na garantia de condições de vida digna entre todas as pessoas, não importando a etnia ou
raça a que pertença, tampouco a cor da pele ou a condição social, em que todos são iguais,
negro ou branco.
Não se pode negar a importância e o desejo em se alcançar tal estado de
igualdade social no Brasil, sendo este um dos objetivos dos movimentos negros no país,
4

Cavalleiro (1998) e Munanga (1999) abordam a questão da Democracia Racial como um suposto mito
criado e difundido pelo poder dominante como uma estratégia de amortecimento das lutas populares e dos
conflitos étnicos; uma ideologia centrada no silêncio implícito, sutil e disfarçada que carrega em sua origem
a intenção de mascarar o vivo preconceito que nunca deixou de existir no Brasil. Neste sentido, a
Democracia Racial brasileira seria uma farsa que tenta, de todas as formas, esconder a existência de dois
brasis, um rico e desenvolvido e outro pobre e ultrapassado.
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desde a constituição dos estados independentes dos Quilombos, passando pelos
movimentos pós-abolicionistas, até os movimentos democráticos mais atuais, todos lutando
pela concretização de um país verdadeiramente democrático.
Não se pode esquecer, também, que para este objetivo tornar-se realidade faz-se
necessário, dentre outras coisas, diminuir, ou extinguir totalmente, as diferenças entre o
Brasil rico e o Brasil pobre; garantir condições de vida digna e participação social à grande
camada de brasileiros excluídos; promover um processo de conscientização da população
sobre a existência, mesmo que silenciosa e negada, do preconceito racial no Brasil; e
implementar uma política educacional que combata as práticas de exclusão e desigualdade
nas escolas, favoreça a desmistificação de conceitos e ideologias racistas, supere as
deturpações históricas sobre o povo negro no Brasil, resgate a participação dos negros na
construção da História do Brasil, além de garantir a presença e convivência da diversidade
e da pluralidade humana nos contextos escolares.
Apesar das dificuldades e obstáculos, declarados ou não, os grupos negros
organizados vão construindo uma significativa representatividade e importância na
sociedade brasileira moderna. A criação do Dia Nacional da Consciência Negra (20 de
novembro), quando é lembrada a importância histórica de Zumbi, também elevado à
categoria de herói nacional e símbolo da resistência negra, assim como a transformação do
dia 13 de maio de dia da “Abolição da Escravatura” para “Dia Nacional contra o Racismo”,
são exemplos claros de afirmação de uma identidade negra nacional brasileira.
Neste sentido, o movimento de conscientização negra do Brasil empenha-se na
luta pela implantação de ações de afirmação de uma identidade própria, como por exemplo:
os movimentos musicais da Bahia, notadamente os grupos Ilê-Ayê e Olodum, que
procuram legitimar a autoimagem do negro pela valorização do atributo racial de suas
músicas; a luta pelo desenvolvimento de propostas educativas voltadas para a reflexão e
discussão que possam promover mudanças efetivas na situação econômica e política do
negro, como a garantia de permanência, por um tempo maior, dos negros na escola; a
defesa de cotas para os negros, nas Universidades, no serviço público e nas empresas,
dentre outras.
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Além de todos os aspectos que foram abordados, pode-se considerar, também, a
questão sobre o resgate cultural, enquanto política de afirmação positiva para o
fortalecimento da identidade do negro no Brasil. Portanto é necessário que se busque, de
forma clara e transparente, uma constante releitura da história brasileira, em que seja
possível estudar, conhecer, refletir e resgatar nossa cultura, suas origens e sua dinâmica e
dimensão multicultural. É a pluralidade cultural que faz do Brasil uma nação própria e
única, mistura de raças, culturas e costumes, que devem ser organizadas numa sociedade
verdadeiramente democrática e centrada num projeto de inclusão e igualdade.
Pensar em um projeto de releitura da história brasileira, como forma de se lutar
contra os silenciamentos a que são impostas às culturas chamadas “minoritárias” no Brasil,
envolve a questão dos movimentos de luta e consciência do povo negro, as diversas formas
que o negro utilizou, e ainda se utiliza, para lutar contra a opressão e as discriminações e de
construir e reforçar sua própria identidade.
Uma forma de cultura essencialmente negra, que revela e reflete de forma
efetiva toda a luta de resistência negra, inclusive por sua utilização como luta corporal e de
aspectos marciais, código de expressão oral e gestual, código de sobrevivência e
manutenção de poder nas cenas urbanas do Brasil imperial é a capoeira.
Identificada desde os momentos mais remotos da história da presença do negro
no Brasil, seja nas senzalas, nos canaviais e engenhos, assim como nos mais diversos
espaços públicos urbanos das principais cidades brasileiras, nos períodos da Colônia, do
Império e desde os primeiros momentos da República, como mercados públicos, praças,
cais de portos, adros das igrejas, dentre outros, transformando-se em desafio permanente
para a ordem escravista (SOARES, 2002), sendo perseguida até quase sua extinção,
resistindo nos quintais e terreiros das periferias das grandes cidades brasileiras, assumindo,
mais tarde, a condição de esporte e ginástica nacional, até alcançar o status de disciplina
curricular em diversas escolas e universidades, a capoeira constitui-se em valioso
instrumento histórico na construção de uma identidade nacional brasileira.
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1.3 A Capoeira como instrumento de resistência contra a opressão: uma
história cultural
Principalmente a partir dos anos 80, a capoeira tem estimulado significativa
apresentação de pesquisas acadêmicas. Nos últimos anos diversos trabalhos foram
reproduzidos nas ciências humanas (Antropologia, Sociologia, História, Psicologia Social),
nascidas das inquietações em se perceber o potencial da capoeira na compreensão das
relações cotidianas do quadro social e político brasileiro.
Como afirma Vieira (1998), a capoeira com suas múltiplas linguagens (rituais,
corpóreos, gestuais, musicais e simbólicos), pode contribuir para uma leitura da Sociedade
brasileira, com suas características, desigualdades e a luta constante das camadas sociais
menos favorecidas em fazer valer suas reivindicações.
Devido à falta de registros históricos mais fidedignos, fruto do descaso para
com os registros documentais que poderiam nos esclarecer muitos marcos importantes
sobre a história do povo negro no Brasil 5, são muitas as controvérsias sobre as origens da
capoeira, presente nas discussões. Seria a capoeira uma arte genuinamente brasileira ou
teria vindo da África, com a chegada dos escravos no Brasil?
De um lado estão os estudiosos e pesquisadores que defendem a capoeira como
manifestação africana aqui introduzida pelos negros africanos, principalmente o povo
Banto da região de Angola.
Carneiro (1997) afirma que a capoeira inicialmente era praticada entre os
angolanos, não como meio de defesa, mas como dança religiosa, como um ritual
tipicamente banto (povo angolano). Segundo Câmara Cascudo (1967), pesquisador do
folclore brasileiro, os banto-congo-angoleses praticavam na África danças litúrgicas ao som
de instrumentos de percussão, transformados em luta aqui no Brasil.
Esse pensamento busca reforço em danças africanas que muitos afirmam ser
semelhantes à capoeira, como o N´angolo (dança da zebra), porém este pensamento perde

5

Rego (1968, p. 9), afirma que um dos responsáveis direto por esta escassez de documentos escritos sobre a
história do negro no Brasil, foi o conselheiro Rui Barbosa, ministro do Governo de Deodoro da Fonseca,
que, por volta de 1890, sob a justificativa de “apagar um pouco da vergonha nacional”, mandou que fosse
queimada toda a documentação existente referente à escravidão no país.
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hoje cada vez mais forma, pois não existe em outros países que receberam influência
africana, manifestações semelhantes à Capoeira.
Imagem 4 – N’golo (esboço de Albano Neves)

Fonte: Revista História, ano 3, n 30, mar. 2008, p. 16.

Cortês (2000) afirma que a capoeira, um misto de dança, luta e jogo, foi
introduzida no Brasil pelos escravos bantos de Angola, durante o período colonial,
defendendo que a capoeira aqui chegou com os primeiros negros africanos, que diante do
estado de escravidão e opressão trataram de “introduzi-la” como arma de defesa. Seguindo
o mesmo raciocínio, Ferreira (1978) comenta que o notável pintor Caribé, em artigo
publicado na revista Sul América, de dezembro de 1954, afirma que foi no porão de pau dos
veleiros do século XVI que chegaram à Bahia os primeiros capoeiristas, numa alusão muito
comum para aqueles que pregavam que a capoeira teria nascida em terras africanas, daí sua
denominação mais comum “capoeira Angola”.
Sobre essa questão Rego (1968) afirma
Mas, mesmo que se tivesse notícia concreta da existência de tal folguedo por
aquelas bandas, ainda não era argumento suficiente. Está documentado, e sabido
por todos, que os africanos, uma vez livres e os que retornaram às suas pátrias
levaram muita coisa do Brasil, ciosas não só inventadas por eles aqui, como
assimiladas do índio e do português. Portanto, não se pode ser dogmático na
Gênese das coisas em que é constatada a presença africana; pelo contrário, devese andar com bastante cautela. (REGO, 1968, p. 31).

Os defensores da teoria da origem africana da capoeira apontam a existência,
ainda nos dias atuais, de certas lutas que lembram a capoeira. A este respeito Bonfiglioli
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(1984), destaca que Carlos Serrano, professor da Universidade de São Paulo, natural de
Angola e morando há 15 anos no Brasil, diz existir na tribo Achiluandas, formada por
pescadores que habitam próximo da capital Luanda, uma luta com passos coreografados e
utilizados como luta, chamada N´golo, ou dança da Zebra 6, inclusive com o uso de
instrumentos, com a função ritualística e ritos de iniciação, a exemplo do Berimbau na
capoeira, e que a partir de combates corpo-a-corpo, em espaços amplos, foi utilizada como
arma de resistência contra os colonizadores portugueses.
Outras lutas de tradição africana, semelhantes à capoeira, são a Bassula, a
Cabangula e o Umudinhú. A Bassula constitui-se num rápido combate entre dois lutadores,
dentro de uma roda, geralmente num terreno arenoso, onde um dos lutadores atira a perna
sobre a coxa do adversário que, para se defender, desvia-se pulando, sendo praticada mais
por pescadores.
A Cabangula, praticada na região de Malenge, é realizada por jovens que
querem se tornar adultos, num combate em que os golpes de perna são aplicados numa
demonstração de bravura e coragem, visando derrubar o oponente quando este estiver
apoiado numa só perna.
Entre os Quilengues, povo de uma região próxima ao sul de Benguela,
encontra-se o Umudinhú, um combate repleto de acrobacias, com os lutadores executando
saltos espetaculares, com a intenção de efetivar um golpe, embora sem a presença de um
adversário. (BONFIGLIOLI, 1984).
No entanto, o maior argumento que os defensores dessa teoria se utilizam
centra-se justamente na questão que envolve o vocábulo capoeira, ou seja, o significado
deste termo, pois a capoeira era denominada “jogo de angola”, “brincadeira de angola”,
“capoeira de angola”, numa clara alusão, segundo a teoria da origem africana, à sua origem
como prática trazida pelos negros africanos vindos de Angola.
São muitas as controvérsias sobre o tema. Segundo Rego (1968, p. 21), ao fazer
um amplo apanhados histórico, antropológico e etimológico a respeito do vocábulo

6

Segundo Líbano (1995), constitui-se numa antiga espécie dança dos Humbe, da região do sul de Angola,
com movimentos de grande beleza, porém sendo utilizada como prática esportiva, como exercícios de
disputas de habilidades, entre os jovens, sem conotação religiosa ou ritualística.
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capoeira, o termo está associado a inúmeros significados, tais como o espaço aonde os
escravos fugidos corriam para enfrentar seus perseguidores, denominado Co-puera, ou
mato ralo, roça velha cortada; podendo ser ainda oriundo do Tupi, mais precisamente
Caápuêra, significando também mato cortado que nasce em substituição ao que se
derrubou, vegetação rasteira; também aparece atrelado aos costumes de uma ave chamada
capoeira, comum no Paraguai e Brasil, notadamente por seu canto singular, uma espécie de
assobio trêmulo e contínuo, imitado pelos moleques pastores ou vigiadores de gado, o que
levou estes a serem denominados de capoeira.
Ainda em relação à ligação do termo com a ave, Rego (1968, p. 23) rebuscando
estudos publicados na Revista Brasileira de Filologia, com autoria de Antenor Nascente,
esclarece que, na concepção desse pesquisador, “[...] o macho da capoeira é muito ciumento
e por isso trava lutas tremendas com o rival, que ousa entrar em seus domínios.”, levando-o
ao entendimento de que os passos característicos dessa luta podem ser comparados às
destrezas e agilidades demonstradas pelos praticantes do jogo da capoeira, motivando assim
a denominação.
Por outro lado, os defensores da capoeira como cultura brasileira, argumentam
que a origem do termo é derivado do tupi-guarani caapo e significava buraco de palha,
buraco no mato, sendo que eiro era derivado do português e significava gente pertencente a
camada social de baixo prestígio.
Neste sentido, capoeiro seria o cesto carregado pelos escravos urbanos, muito
comum em aglomerações próximas aos mercados e feiras populares que se espalhavam nos
grandes centros urbanos do Brasil colônia, servindo notadamente para carregar galinhas,
aves e capões (SOARES, 2002), enquanto capoeira seria o carregador do cesto.
Um excelente trabalho de pesquisa sobre o termo capoeira foi efetivado por
Soares (2002) em sua obra A Capoeira escrava e outras tradições rebeldes no Rio de
Janeiro (1808-1850), em que o autor, utilizando-se dos artigos de Adolfo Morales de Los
Rios7, destaca que o termo é híbrido, tendo duas raízes, uma indígena, do tupi-guarani
7

Los Rios Apud Soares (2002, p. 49), era arquiteto e historiador, e foi autor de uma série de artigos
publicados a partir de 19 de julho de 1926, no jornal Rio Sportivo, numa coletânea de artigos intitulada
“Capoeira e capoeiragens”, aonde defendia a capoeira como arma de defesa pessoal tão poderosa quanto
outras lutas, como o boxe, o savate, o jiu-jítsu e a luta romana.
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capo, e outra portuguesa eira que se utilizava para determinar um grupo de baixa extração
social. Los Rios aborda a questão e denomina de falhas as explicações tradicionais sobre a
etimologia do termo capoeira.
No seu entendimento, a designação da capoeira de vegetação rasteira, aceita
facilmente pelos etimologistas tradicionalistas brasileiros é muito fraca e não contém uma
forte fundamentação, por remeter ao local para onde os negros escravos fugiam, as
capoeiras, sendo que estes acabam por receber a alcunha de capoeira. Los Rios apresenta
como argumento o fato de que “O agente repressor incumbido de recapturar os escravos
fugitivos no Brasil colônia era o capitão-do-mato, que teria de ser denominado, na assertiva
irônica de nosso narrador - a se acreditar na versão tradicional - capitão-da-capoeira.” (LOS
RIOS apud SOARES, 2002, p. 50).
Inicio, assim, as reflexões sobre a corrente de pensamento que defende a origem
da capoeira, cultura genuinamente brasileira, aqui criada pelos negros africanos em sua
ânsia por libertação, aproveitando-se de diversos aspectos de sua cultura (música, dança,
luta, manifestações esportivas, rituais, dentre outros) e desenvolvendo um sistema de luta,
através do qual pudessem lutar por sua liberdade, utilizando-se desse sistema para puderem
diminuir a distância “marcial” entre os representantes de sua etnia, escravizados, oprimidos
e desarmados, e os representantes da etnia branca, colonizadora, opressora e detentora de
todo o poderio econômico e militar disponível naquele período histórico.
Os defensores da capoeira como cultura genuinamente brasileira, acreditam ser
ela uma mistura de diversas culturas (lutas, rituais, danças) africanas no Brasil, explicando
que jamais foram encontrados vestígios na África de uma luta parecida com a capoeira,
vindo seu nome do mato ralo, denominado capoeira, em que os escravos ficavam após
serem libertados ou fugidos (CAMPOS, 1990)8.
Reforçam esse pensamento, partindo do pressuposto de que com a chegada dos
primeiros escravos no Brasil, houve uma tentativa de desarticulação de qualquer forma de
organização que pudesse se transformar em levante ou revolta dos escravos, motivo que
8

Um dos muitos argumentos defendidos por muitos estudiosos, segundo Campos (1990), diz respeito ao fato
de que a capoeira, como é praticada e difundida no Brasil, não é encontrada na África, tampouco em
nenhum dos países onde houve a escravidão negra. No entanto, na própria África, assim como nos demais
países em que é praticada nos dias de hoje, a capoeira sempre foi levada por brasileiros.
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levou os mercadores portugueses a efetuarem uma separação dos diversos povos africanos
que aqui foram trazidos para o trabalho escravo, promovendo uma mistura cultural em que
não fosse possível nenhuma comunicação lingüística entre os sujeitos, como afirma Ribeiro
“[...] a política de evitar a concentração de escravos oriundos de uma mesma etnia, nas
mesmas propriedades, e até nos mesmos navios negreiros, impediu a formação de núcleos
solidários que retivessem o patrimônio cultural africano.” (1995, p. 115).
Essa prática tinha o intuito de tornar cada vez mais difícil a comunicação e a
possível organização de revoltas e fugas, como fica evidente na afirmação de Silva:
Por esse processo dificilmente os membros de uma mesma tribo voltavam a se
cruzar, inclusive porque os fazendeiros não costumavam comprar dois escravos
da mesma tribo. Tudo convergia para isolar o escravo: as diferentes línguas
dificultavam a comunicação; os diferentes costumes e até as rivalidades tribais o
separavam. [...] Processo que ia diluindo a formação de uma consciência escrava
que possibilitasse a organização de formas mais elaboradas de resistência.
(SILVA, 1996, p. 07).

Foram misturadas, assim, pessoas da camada dirigente de determinada tribo
com guerreiros, com artesões e até mesmo trabalhadores escravos. Nesse momento, houve
uma troca muito rica entre as culturas diversas, o que era quase impossível em seu
continente de origem devido às condições adversas impostas pelo próprio desenho
geográfico do lugar, com vales, imensos rios, desertos, montanhas, a própria fauna, densas
florestas, dentre outros fatores, sem esquecermos as guerras e disputas que, ainda nos dias
atuais, assolam o continente africano. (SILVA, 1996).
Dessa “troca” ou contato cultural, motivado pela ânsia de libertação do povo
negro no Brasil, condição imposta pelo branco europeu em sua desenfreada e impensada
cobiça pelo poder, leva ao surgimento de uma manifestação totalmente nova, com
características próprias e uma combinação jamais imaginada de aspectos tão diversos como
luta e dança. Nasce, assim, a capoeira, arte e cultura genuinamente brasileira.
Neste contexto, surge ou começa a ser moldado, o tipo social “capoeira”, como
ficou conhecido o praticante de capoeira no decorrer da história, notadamente através da
linguagem romântica dos memorialistas da primeira metade do século XX, como podemos
atestar da passagem citada por Soares (2002) e retirada da obra de Luís Edmundo, escritor
que produziu uma vasta obra sobre o Rio de Janeiro do século XVIII, que assim fala sobre
o “capoeira”:
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Alguns usavam capa de saragoça, envolvendo todo o corpo. A maioria de pés no
chão, outros calçavam tamancos ou alpercatas de palha. Mas todos traziam no
pescoço um escapulário com o santo ou santa de devoção ou da freguesia. Diante
do olhar embasbacado dos circunstantes – soldados, rameira, pés-rapados,
ciganos, lavadeiras, aguadeiros, quitandeiras – o capoeira entra em cena.
(SOARES, 2002, p. 53).

Outros estudiosos (SANTOS, 1987; AREIAS, 1984; BRITO, 1983) afirmam
que a capoeira surgiu como forma de resistência contra a opressão, quando os escravos
africanos não dispondo de armas para se defender de seu opressor, descobriram no próprio
corpo, seguindo o instinto natural de sobrevivência tanto de sua integridade física e
humana, quanto de preservação de sua cultura e de sua etnia, uma forma de arma para
contra-atacar seus algozes, ou seja, utilizam-se do próprio corpo como instrumento de
defesa, com a aplicação de saltos, coices, marradas, cabeçadas, gingas, ataques e recuos,
para que pudessem abrir espaços para sua fuga, seguindo para os refúgios denominados
Quilombos9, sendo o de Palmares o seu mais importante representante, verdadeiras
comunidades alternativas e centros de resistência negra contra a implantação do Estado de
opressão infligido no Brasil pelos colonizadores portugueses.
Imagem 5 – Jogo de Capoeira (Samuel Querido de Deus)/1930

Fonte: Revista História, ano 3, n. 30, mar. 2008, p. 19.

9

Sobre a história das revoltas escravas no Brasil e a política de resistência, que se centravam na tentativa de
implantação de um Estado Negro no Brasil, contra o colonialismo português, e que culminou com a criação
dos Quilombos, ver a excelente obra de Décio Freitas, Palmares: a guerra dos escravos. 5. ed. Porto
Alegre: Mercado Aberto, 1984.
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Neste contexto e com perspectiva de resistência, materializada num verdadeiro
corpo marcial de luta, a capoeira, na tentativa de resistir e se propagar entre os
representantes da camada escrava no Brasil, no entendimento desses autores, teve que se
ocultar em forma de dança, embalada ao som de cantos, palmas e instrumentos primitivos
dos negros nas senzalas e nos terreiros em frente às casas dos senhores coloniais, durante o
único momento em que os negros tinham livre para “diversão”, na realidade para a diversão
dos senhores e de suas famílias.
Era, pois, nestes momentos que os negros aproveitavam, em mais uma criativa
tática de resistência, para o aprimoramento de suas técnicas de defesa, para uma suposta
fuga, numa espécie de treinamento dos movimentos de sua luta, a capoeira, como se fosse
uma dança ou um ritual primitivo, mascarando estes movimentos e escondendo do olhar
atento do repressor as verdadeiras intenções daquela “dança”, tão formosamente embalada
ao som de cantos e palmas.
O certo é que, como instrumento de defesa do negro africano escravizado e
sujeito às mais cruéis violências, que poderiam ser rotineiras ou aplicadas de súbito, nasceu
o jogo da capoeira. Nasceu como jogo de angola, numa alusão aos maiores representantes
da raça negra no Brasil, os escravos capturados na região de angola, na África
(CAPOEIRA, 1981; OLIVEIRA, 1985; CAMPOS, 2001, CORTÊS, 2000), e se torna
capoeira numa referência ao mato ralo, denominado capoeira, para onde os negros
supostamente fugiam, durante rebeliões, em procura de espaços amplos onde poderiam se
movimentar e utilizar-se de forma astuta e ágil a sua luta, em confrontos de vida e morte e
que mais tarde viria a influenciar significativamente na construção das características de
nossa “brasilidade”10.
Essa possibilidade do uso do próprio corpo como instrumento de defesa, como
garantia de uma possível liberdade, possibilitava uma superioridade quase imbatível do
negro em um combate desarmado.

10

Segundo Aurélio Buarque de Holanda, no Novo Aurélio Século XXI - o dicionário da língua portuguesa, 4ª
impressão, editora Nova Fronteira, 1999, “brasilidade”, diz respeito ao sentimento de amor ao Brasil, ao
caráter distintivo do brasileiro e/ou do Brasil.
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Portanto, o surgimento da capoeira se confunde com a história da resistência
negra no Brasil, a propósito do que afirma Silva “Os Negros faziam incursões às fazendas e
povoados mais próximos, onde cometiam grandes depredações vingando-se, não raro, das
afrontas e maus tratos sofridos de seus antigos senhores [...]”. (1993, p.12). Embora com
armas primitivas, quase todas improvisadas, os negros derrotaram sucessivamente vinte e
quatro expedições chefiadas pelos célebres Capitães- de- Mato. Começava a tradição
marcial da capoeira.

1.4 A Capoeira como fenômeno social urbano: desordens, perseguições e
alianças com as camadas dirigentes.
Com o fim da escravidão, o que não significou a aceitação imediata da cultura
negra na vida social (VIEIRA, 1998), a capoeira passa por um momento obscuro e ressurge
no século XIX, transformando-se em um fenômeno social, notadamente nos grandes
centros da época: Rio de Janeiro, Salvador e Recife.
Podia-se observar a figura do “Capoeira” presente em obras de Machado de
Assis, Aluízio de Azevedo, na arte de Rugendas e Debret, dentre outros, mostrando assim o
convívio dos capoeiristas nos costumes da época. Geralmente pertenciam às famosas
Maltas11, bandos organizados, cada qual com sua denominação, grito de guerra e
demarcação territorial, que aterrorizavam a sociedade naqueles tempos, sendo os
integrantes de outras Maltas considerados inimigos mortais, o que gerava perseguições e
verdadeiros duelos, muito alardeados e divulgados nos jornais e noticiários do período.
Criaram um código de ética próprio, servindo aos interesses dos poderosos que faziam parte
da cena política, fossem Monarquistas ou Republicanos, apenas pelo dinheiro e status
oferecidos por seus “serviços”, como nos embates políticos, muito comuns na época.

11

Em suas pesquisas sobre as formas de resistências negras no Rio de Janeiro, Soares (1997) afirma que a
malta de capoeira era a unidade fundamental da atuação dos capoeiras, formada por três ou até cem
indivíduos, tinha o caráter de associação de resistência entre os escravos e homens livres pobres na cidade
do Rio de Janeiro da segunda metade do século XIX, alcançando, por volta de 1850 forma de organização e
demarcação territorial bastante complexa e desenvolvida, definindo pontos de encontro e locais de reunião
entre os componentes, destacando-se entre as inúmeras Maltas a dos Guaiamus e Nagoas. Ainda segundo
Soares (2002, p. 57), as Maltas de capoeira, tiveram seu período de maior organização e atuação, com
conseqüente documentação historiográfica, somente a partir da segunda metade do século XIX.
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Percebia-se a importância das forças políticas para a proliferação da capoeira, bem como
para o seu desvirtuamento.
Gilberto Freyre, em sua obra Sobrados e Mocambos, faz uma apreciação
fundamental sobre a passagem da sociedade patriarcal para a sociedade caracteristicamente
urbana, trazendo um rápido trecho de como a capoeira estava envolvida nessa passagem,
explicitando o caráter de aliança que o tipo capoeira começava a servir, deixando seu
aspecto de capanga de engenho para servir aos interesses marcadamente político-partidários
que começavam a ser moldados nas tramas sociais urbanas, em especial nas cidade do Rio
de Janeiro e Salvador, assim como, às características dos movimentos e das armas típicas
desse jogo denominado capoeiragem.
Os trabalhos de pesquisa de Karasch (2000), realizados ainda nos fins dos anos
de 1960, em que a autora volta o seu olhar para a escravidão urbana do século XIX,
montando um excelente panorama da vida social e cultural dos escravos na cidade do Rio
de Janeiro, capital do Império no Brasil, deixa evidente a marcante presença da capoeira
neste período histórico. Karasch (2000) aponta aspectos dicotômicos12, que, embora
concebidos como partes diversas, foram sendo forjados de forma integrada, harmoniosa e
indissociável na composição deste instrumento de resistência escrava no Brasil, assim
como, recorre aos relatos de viajantes europeus, como Rugendas, e definiram alguns desses
contornos da capoeira, notadamente uma arma de luta dos negros escravos do Brasil,
afirmando:
No século XIX, os negros de ganho e os carregadores eram versados nessa forma
de luta e freqüentemente presos por aleijar ou matar um oponente com um golpe
rápido. Porém, quando a polícia não estava por perto, os negros de ganho
passavam seus momentos de ócio nos mercados do Rio jogando capoeira.
Rugendas, por exemplo, identifica e ilustra dois escravos encenando o “jogo da
capoeira” ao som de um tambor, enquanto outro escravo observa. Ele sugere o
uso gracioso dos pés na dança, mas não captura as qualidades atléticas e estéticas
da capoeira moderna, na qual os movimentos mortais de um golpe de pé da
cabeça tornam-se um elegante desvio sobre a cabeça do “oponente” que se
esquiva com perícia e suavidade do golpe. (KARASCH, 2000, p. 331).

12

Karasch (2000, p 331), aponta claramente dois aspectos dicotômicos da capoeira: o aspecto lúdico, presente
no jogo da capoeira, embalada pelo ritmo das palmas e dos cantos e pelo som dos tambores primitivos, e o
aspecto de luta de resistência escrava, utilizada pelos negros escravos para proteção de si mesmo e de suas
mercadorias, nos mercados e ruas e praias, através da aplicação de potentes golpes com a cabeça e com os
pés. Para mais detalhes, ver Soares (2002, p. 55).
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Em texto a respeito da dessa manifestação popular do povo brasileiro, Cordeiro
(2005) afirma que essa característica se evidencia por se encontrar sua prática em
atividades dos mais diferentes setores sociais, tais como praças, centro sociais, academias,
clubes, centros de reabilitação de crianças em situação de vulnerabilidade social, escolas,
universidades, clínicas e outros, muitas vezes de forma espontânea, organizada e praticada
em conformidade com os interesses das pessoas em suas relações cotidianas e, geralmente,
associada ao lazer, prazer e livre expressão.
Porém essa aceitação social atual da capoeira carrega traços de resistências e
lutas para ser reconhecida e valorizada enquanto cultura que contribuiu de forma efetiva na
formação do povo brasileiro. A partir de um contexto de perseguições e acordos com
políticos os capoeiras aprenderam a “burlar” as imposições culturais colonizadoras por
meio da criação e recriação de seus elementos culturais.
Ao defender uma relação pluricultural que envolvia negros, índios e brancos
fugidos do sistema vigente na época, Cordeiro (2005) fornece pistas que reforçam o
entendimento de que a capoeira foi forjada em terras brasileiras a partir de uma mistura de
culturas de povos diversos, formando uma cultura com elementos e origens bem variados.
Mesmo com o advento da libertação da escravidão os povos negros continuam
com o sonho de liberdade, visto que seguem uma sina de pessoas de etnia menores, aos
quais no máximo seriam merecedores dos subempregos ou trabalhos tidos como de
contravenção, reforçando a política de exclusão que atinge notadamente aos negros,
mestiços e brancos pobres, visto que
[...] para se manterem íntegros nessa situação desajustadora, esses sujeitos
preservaram suas manifestações lúdicas, agonísticas e místicas, o que lhes davam
uma identidade, os mantinham crentes, vivos e dispostos a continuar lutando. É
nesse contexto que, através dos registros literários e policiais do início do século
vinte, tomamos conhecimento de um novo tipo popular que povoava as ruas,
principalmente das cidades do Rio de Janeiro, Recife e Salvador: os capoeiras.
(CORDEIRO, 2005, p. 209).

Além do Rio de Janeiro, também no Recife e em Salvador os capoeiras
apareciam constantemente nas manifestações populares e de rua, como os folguedos típicos
desses locais, como o Frevo e o Samba de Roda, sendo assim representados:
Os capoeiras nada mais eram do que negros e mestiços que, vivendo à margem da
sociedade, excluídos dos direitos sociais de um cidadão comum, viviam da
contravenção e se defendiam através da arte da capoeiragem, técnica de luta
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recriada a partir de elementos culturais, fundamentalmente africanos,
miscigenados com alguns aspectos da cultura dos portugueses e indígenas, que,
no Brasil, ajudou no processo de libertação da escravatura. (CORDEIRO, 2005,
p. 209).

Na realidade, pode-se compreender que os capoeiras se constituíam em sujeitos
que, de uma forma ou de outra, contestavam o sistema social que os excluía, construindo
sua identidade por meio de todo um código gestual, de uma linguagem corporal, que
passava pelo modo peculiar de se vestirem, incluía uma verdadeira filosofia de vida, com
hábitos, valores e comportamentos bem característicos, assim como o linguajar e a forma
com que se relacionavam com o trabalho capitalista que se implantava no Brasil.
Isso fica evidente na medida em que se destaca a importância que assumiam os
capoeiras, verdadeira instituição, aterrorizando os cidadãos que podiam usufruir dos bens e
serviços proporcionados pela nova ordem social que se estabelecia.
O incômodo causado pela capoeira naquele período fica visível, de forma mais
contundente, quando, ao se analisar as formas de castigo físico contra os escravos, percebese que a repressão volta-se mais efetivamente contra os capoeiras do que sobre qualquer
outra modalidade de “criminoso” escravo, é que se pode ler na fala de Karasch quando
afirma que “Depois que os açoites foram restritos ao calabouço, escravos criminosos e
lutadores de capoeira continuaram a ser punidos em praça pública.” (2000, p. 181).
São famosas, neste período, as crônicas que exaltam o destemor e a
impetuosidade dos capoeiras, geralmente egressos das camadas populares e menos
favorecidas economicamente, muita vezes confundindo-se com os malandros e arruaceiros
que faziam fama naquele entorno social. (MOURA, 2000).
Eram comuns investidas contra transeuntes e contra os próprios policiais, que
fugiam atemorizados, ao se defrontarem com os “famigerados” e temidos capoeiras da
época, com a eficiência dos inerentes e característicos golpes da capoeiragem. Porém, não
eram somente os representantes das camadas populares que laureavam a prática da
capoeiragem, como afirma Moura:
Nessa época, vultos salientes na política, no magistério, nas forças armadas,
também cultivavam esportivamente a capoeiragem, como Duque Estrada
Teixeira, o capitão Ataliba Nogueira, os tenentes Lapa e Leite Ribeiro, Antonico
Sampaio, aspirante da Marinha e, o grande diplomata, José Maria da Silva
Paranhos Filho, Barão do Rio Branco. A tais heróis, sucederam outros: Augusto
Melo, o cabeça de ferro; Zé Caetano, Braga Doutor, Caixeirinho, Ali Babá e,
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sobre todos, o mais valente, Plácido de Abreu, poeta, comediógrafo e jornalista,
amigo de Lopes Trovão, companheiro de Pardal Mallet e Bilac no O Combate,
que morreu, com heroicidade de amouco, fuzilado no túnel de Copacabana.
(MOURA, 1999, p. 48).

Daquela época são comuns, também, relatos iniciais sobre a institucionalização
da capoeira, organizada em Maltas, constituindo um significativo aspecto da política
escrava, voltados mais especificamente para os conflitos de rua, não percebida pela polícia
da época como um movimento organizado e muito mais como desordeiros de rua.
(SOARES, 2002; KARASCH, 2000).
Com a Proclamação da República, surge uma nova fase de perseguição à
Capoeira com a criação do decreto nº 487 do Código Penal Brasileiro, de 11 de outubro de
1890, que estabelecia, no Capítulo XIII, dos "vadios e Capoeiras", penas de até seis meses
de prisão para todos que fossem pegos praticando capoeira ou que pertencessem a alguma
Malta ou deportação do país, no caso de se tratar de estrangeiros. Inicia-se um período de
tentativas de extermínio da Capoeira com muitos de seus adeptos sendo exilados e
participando de trabalhos forçados em prisões pelo país.
Foi, sem dúvidas, uma medida que visava sobremaneira uma perseguição, e
consequente extermínio da capoeira da cena urbana brasileira, visto que, em sua maioria, os
capoeiras vinham da camada escravizada da sociedade e, por não terem a mínima
oportunidade de emprego, viviam a perambular pelas ruas em busca de algum meio de
sustento, utilizando-se constantemente da prática de sua luta, folguedo de apresentação de
sua destreza e de sua perícia, além do emprego de sua força física a serviço de trabalhos
políticos de segurança e proteção de determinados grupos (SANTOS, 1987).
O Decreto supracitado ainda afirmava que além da prática de exercícios de
destreza corporal, do porte de armas e de correrias, estava proibida a formação de grupos
entre os praticantes da capoeiragem, sendo seus chefes sujeitos à aplicação da pena em
dobro (de um a três anos) e possível deportação para ilhas marítimas na fronteira do país.
Sampaio Ferraz, natural de Campinas, São Paulo, nos idos de 1887, foi
promovido a promotor de justiça e não escondia aversão total à capoeira, demonstrando
disposição para combatê-la a qualquer custo, sendo nomeado chefe de polícia do Distrito
Federal, em 1889. (SOARES, 1994).
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Essa ilustração, que vai se delineando no sentido de mais uma onda de
repressão contra a capoeira, aqui, não podemos nos esquecer, representando a luta por
preservação da cultura negra, ou seja, um artefato cultural (SILVA, 1999) que foi se
construindo no campo da resistência contra a opressão imputada a todo um povo de forma
arbitrária e totalitária (ARENDT, 1989), que tentava forjar todo este caráter desumano da
escravidão numa atitude natural, desprovendo os elementos de etnia negra de qualquer
possibilidade de se conceber enquanto cidadão livre e detentor de direitos, como a liberdade
e a igualdade.
Essa nova onda de repressão contra a capoeira, reporta à criação da instituição
policial, nos idos de 1808, com a chegada da família Real ao país (HOLLOWAY, 1997),
para que se pudesse exercer um policiamento ostensivo na capital do país.
É importante lembrar que se vivia um cenário no qual a capoeiragem se
constituía numa manifestação bastante comum nas ruas da capital, ampliando os eventos
em que os constantes confrontos envolvendo os praticantes da luta causava medo e
provocava transtorno aos cidadãos e moradores da cidade, notadamente através das Maltas
de capoeira, visto que essas instituições alcançavam seu auge com verdadeiro domínio e
pleno desenvolvimento (SOARES, 1997), com a formação de verdadeiros partidos, como
por exemplo, Conceição da Marinha, Moura, Lapa, Carpinteiros de São José, Glória,
dentre outras, chegando ao ponto de constituírem duas grandes nações, a dos Guaiamus e a
dos Nagoas, declarando guerras entre si e, o mais importante, oferecendo seus serviços aos
partidos políticos, ou correntes de pensamento político, que imperava na época, os
conservadores e os liberais.
Era um período em que os capoeiras “infestavam” as ruas das cidades e
contribuíam para a construção da identidade do tipo malandro que imperava nas relações
“marginais” das ruas e becos da vida urbana, contribuindo efetivamente na constituição de
personagem genuinamente brasileiro, o “mulato”, menos robusto e mais arisco do que o
negro escravo africano, tipo forjado nas muitas misturas entre as etnias que dominavam a
cena urbana, imortalizado na literatura brasileira13 e responsável pela difusão do tipo
capoeira, transformado em agente repressor e transgressor da ordem dominante, mais
13

Pode-se citar Machado de Assis (Contos, Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997, p.53), no conto A Causa
Secreta, e Aluísio de Azevedo (O Cortiço, 8. ed., São Paulo: Ática, 1979).
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precisamente, figura que incomodava pelo caráter de liberdade e de contraposição que
impunha aos interesses hegemônicos da época.
Outro aspecto a destacar na época, é o caráter bastante gregário da capoeira
(KARASCH, 2000), representado por uma prática cultural fortemente coletiva, cunhada
pela necessidade de defesa contra os opressores e materializada em espaço de
aprendizagens de formas de resistências diante do quadro negativo imposto pelas elites
dominantes.
Desta época, também, são muitos os conflitos envolvendo a capoeira e as elites
políticas governantes, provocando algumas crises políticas devido ao envolvimento de
personagens ilustres em rusgas com a polícia através da prática da capoeiragem,
demonstrando a importância da capoeira como fenômeno social brasileiro, a partir da
primeira metade século XIX até os dias atuais.
Dessa forma, calcada numa perseguição sem precedentes implantada pela
polícia contra a capoeira, tendo no chefe da segurança pública Sampaio Ferraz, temido e
respeitado pela sua rigidez e determinação na captura e castigo dos capoeiristas, a capoeira
é afastada das ruas, praças e demais logradouros que constituíam o cenário público urbano
dos grandes centros do Brasil naquele período, sendo praticada mais nos terreiros e morros.
(SANTOS, 1987).
Esse quadro permaneceu até 1934, quando o então Presidente Getúlio Vargas
extingue o Decreto nº 487 e libera a capoeira, bem como outras manifestações populares
(notadamente as de origem negra), para sua prática livre, após assistir a uma apresentação
de capoeira comandada por Manoel dos Reis Machado, afamado no meio capoeirístico
como o Mestre Bimba, responsável pelo desenvolvimento do primeiro método pedagógico
de ensino da capoeira, denominado de Capoeira “Regional Baiana” 14, amparado e
subsidiado por seus alunos, muitos dos quais universitários, sendo considerado até os atuais
dias o pai da capoeira moderna.

14

Método de ensino criado por Mestre Bimba, em 1928, centrada nos fundamentos da luta escrava
denominada Batuque, e que se constituía numa seqüência lógica de movimentos de ataque, defesa e contraataque, podendo ser ministrada para os iniciantes de forma simplificada, permitindo e facilitando o
aprendizado de forma motivada e segura. (CAMPOS, 2001).
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A esse propósito afirma Vieira: “A maior contribuição introduzida, por Mestre
Bimba, na capoeira foi o seu método de ensino. O curso de “Capoeira Regional” tinha uma
duração variável [...] com aulas de uma hora, três vezes por semana.” (1998, p. 43).
Segundo Campos (2001), Mestre Bimba contribui de forma significativa para a
superação da concepção da capoeira como cultura marginal, trabalhando em sua academia
(Centro de Cultura Física Regional – CCFR) a capoeira em forma de ginástica, associada a
uma conscientização cultural identitária desta prática como arte genuinamente brasileira,
culminando com o registro do CCFR, n° 305/1937/AP/NCL, de 09 de julho de 1937, junto
à Secretaria de Educação Saúde e Assistência Pública do Estado da Bahia.
É importante ressaltar, a partir da leitura de Capinussú (2006), que a capoeira já
nessa mesma década, mais especificamente no ano de 1936, assumia papel central no
contexto histórico do surgimento e consolidação das academias de ginástica no Brasil,
notadamente por meio do Mestre Agenor “Sinhozinho” Sampaio, que inaugura em
Ipanema, na Avenida Vieira Souto, no Rio de Janeiro, um ginásio destinado ao ensino de
capoeira na versão carioca15, halterofilismo e ginástica, adotando, de forma que pode ser
considerada pioneira, procedimentos generalizados na atualidade no âmbito das academias
nacionais, ou seja, espaço de iniciação física, de condicionamento e de prática de cunho
privado concentrando várias modalidades de esportes, lutas, ginástica, musculação, dentre
outras.
A propósito desta nova “roupagem” que começa a assumir a capoeira, prática
cultural e desportiva nacional, praticada nos mais diversos espaços sociais (escolas, centros
comunitários, clubes sociais, academias), que teve como expoente, além de Mestre Bimba,
com a criação de sua capoeira regional, muitos outros pesquisadores que, interessados nas
contribuições que percebiam na prática da capoeira, encarregaram-se de difundi-la
institucionalmente, passarei ao próximo ponto de análise sobre o seu caráter histórico, o
despertar social nacional para a verdadeira importância da capoeira e a superação do caráter
discriminatório que a perseguiu todos estes anos, fruto de suas origens indissociáveis da
presença do povo africano no Brasil e do preconceito imputado aos representantes de etnia
15

O destaque aqui se dá pelo fato, ressaltado por Rego (1968), de que Mestre Sinhozinho se notabilizou no
universo da capoeira por praticar e ensinar uma capoeira, vista somente no Rio de Janeiro, sem o uso de
instrumentos e centrada na prática desportiva, com características essencialmente de lutas.
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negra proporcionado por uma política de intolerância e de total desrespeito às diversidades
e pluralidades humanas.
Ao largo das discussões de sua origem de prática marginal e de sua
transformação em cultura identitária brasileira, emergem os debates em torno de seus
fundamentos, da existência de aspectos que possam ser considerados fundamentais, não
podendo sofrer alterações, sob pena de descaracterizar a prática, de provocar uma ruptura
em sua continuidade histórica, visto que pertencem a um passado imemorial.
Porém sob a desconfiança, não somente minha, mas de muitos outros
pesquisadores e praticantes, assim como outras tradições sociais e institucionais que são
consideradas antigas, muitos aspectos e características da capoeira são bastante recentes, se
constituindo muito mais em costumes do que tradições antigas, criados com a intenção de
garantir legitimidade a determinados mestres e as concepções fundadoras de suas escolas.

1.5 As tradições da Capoeira: herança e legado cultural ou invenção
recente?
A obra A Invenção das tradições, de Hobsbawm (1997), traz excelente reflexão
a respeito das tradições inventadas, costumes, rituais e redes de convenções humanas, por
meio de uma imersão nos estudos que versam sobre continuidade e rupturas históricas.
Logo na introdução ele nos convida a um diálogo instigante permeado pelo exercício do
pensamento crítico, quando sugere que “Muitas vezes ‘tradições’ que parecem ou são
consideradas antigas são bastante recentes, quando não são inventadas”, são tradições
inventadas pelas elites nacionais forjando e justificando a existência e respectiva
importância de suas nações (HOBSBAWM, 1997, p. 09).
O termo tradições inventadas surge dessas reflexões e é proposto enquanto
categoria, ou conceito, que carrega um sentido amplo, porém sem se perder em
indefinições, notadamente por tomar como objeto tanto as tradições inventadas e
formalmente institucionalizadas, quanto outras que se estabelecem de forma muito rápida
não podendo ser facilmente localizadas e enquadradas em período de tempo e espaço
determinados.
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O fundamento central em que se assentam as ideias propostas no texto de
Hobsbawm está à compreensão que se deve ter, a partir de novos olhares, ao sentido de
continuidade e de ruptura históricas, visto ser condição indispensável para uma tradição se
constituir como tal, seu caráter de invariabilidade, em contraponto aos costumes que, por
sua vez “[...] não pode se dar ao luxo de ser invariável [...]” (HOBSBAWM, 1997, p. 10);
além do mais, deve-se atentar para o fato de que a decadência do costume provoca
significativa modificação na tradição à qual está atrelada.
O processo de invenção da tradição, ainda por merecer estudos por parte dos
historiadores, remete à compreensão de que é determinado pela formalização, ritualização e
referências ao passado, visto que o processo humano de socialização é histórico e, portanto,
sujeito a transformações constantes, às vezes rápidas e envolvendo uma amplitude tal que
acaba por proporcionar rupturas com os padrões sociais que sustentam determinadas
tradições, o que, consequentemente, demanda a invenção de novas tradições.
Outro entendimento significativo que se desvela da leitura do texto de
Hobsbawm (1997) é que uma das questões que mais incute na mentalidade das pessoas a
ideia de perenidade e duração imemorial das tradições, não permitindo que se identifique
nestas a intenção inventiva humana16, é a utilização de antigos elementos na elaboração de
novas tradições inventadas, como por exemplo, linguagem, práticas e comunicações
simbólicas, o que garante ou encaminha à ideia de que são tradições, não inventadas, mas
antigas, de grande poder simbólico, sustentadas por princípios simbólicos e morais oficiais
em determinada sociedade.
Enfatizando um olhar a partir do objeto específico de minha pesquisa de
doutoramento, busco apontar alguns elementos apropriados para reflexão a respeito da
questão das tradições no universo da capoeira, algumas delas bastante propaladas e
defendidas como tradições antigas e imutáveis, que devem ser mantidas e preservadas sob

16

Nessa passagem me refiro ao entendimento ingênuo, geralmente predominante na cabeça das pessoas que
não se debruçam de forma investigativa sobre a questão das tradições e que, por isso mesmo, possuem a
compreensão de que determinadas tradições sociais, costumes, padrões etc., carregam consigo uma natureza
quase divina, uma coisa dada, essencialmente verdadeira e que não pode, jamais ser mudada, tal podemos
citar a reverência quase sagrada dispensada ao hino nacional, por exemplo, em nossas escolas em passado
recente. Para maior aprofundamento sobre isso ver MELO, Salânia Maria Barbosa. A construção da
memória cívica: espetáculo de civilidade no Piauí (1930-1945). Teresina: EDUFPI, 2010.
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pena de, caso não sejam atendidas, descaracterizar e desvirtuar sua prática, mas que, na
verdade, são muitas delas tradições inventadas.
Além de Hobsbawm (1997), me utilizo das ideias de Rego (1968), que se
sustenta em trabalho etnográfico realizado nas escolas de capoeira e do contato direto com
os mais antigos mestres dessa arte da Bahia nos anos de 1960, dentre outros, desvelando,
sem a pretensão de apresentar ideias acabadas e definitivas, o que realmente se pode
entender como tradição e o que não passa de tradições inventadas na capoeira
Em trabalho recente (SILVA, 2010), estudei as representações político-culturais
da capoeira em livros didáticos de história, adotados nas escolas públicas municipais de
Teresina-Pi, no ano de 2005, partindo da concepção de que a capoeira se constitui em uma
cultura brasileira, de origem afrodescendente, inventada no contexto de escravidão,
exploração, perseguição e extremo preconceito contra o povo africano em terras brasileiras,
hoje reconhecida enquanto Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil 17, o que reforça na
compreensão de muitos praticantes a necessidade de se “resgatar” e preservar suas reais
tradições, ou seja, aqueles aspectos que não podem ser inovados e que se constituem nos
fundamentos dessa arte.
Nesse estudo identifiquei, além de acentuado preconceito em relação às culturas
de representação minoritária (negro, mulher, portadores de deficiências, pertencentes a
matrizes religiosas não cristãs, idosos, criança e juventude etc) um silenciamento em
relação à capoeira, muito embora fique claro no corpo teórico do trabalho a relevância e
significação central que ocupou a capoeira na história recente do Brasil (a partir do
“descobrimento” do país pelo povo português aos olhos da cultura ocidental européia),
embasado por farta bibliografia visitada, o que demonstra que naquele período estudado
ainda se tratava de uma vítima de determinadas “marcas” contrárias a sua livre veiculação
17

Patrimônio Cultural Imaterial significa representações da cultura brasileira (cerimônias, festejos, danças,
músicas, lendas, contos, brincadeiras) e modos de fazer (comidas, artesanatos, instrumentos etc). A
Capoeira teve registro como Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro, dia 21 de outubro de 2008 (Roda de
Capoeira/forma de expressão e Saberes dos Mestres/saberes). Em Salvador-BA o Conselho Consultivo do
Patrimônio Cultural do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), que delibera a
respeito dos registros e tombamentos do Patrimônio nacional, e a partir de iniciativa do IPHAN e MINC em
sua política de ação e registro resolveu criar: plano de previdência especial para os velhos mestres de
capoeira; estabelecimento de um programa de incentivo à capoeira no mundo; criação de um centro nacional
de referência da capoeira; plano de manejo da Biriba (madeira apropriada para o fabrico do berimbau).
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em manuais oficiais, ou seja, não era permitida que a capoeira fosse livremente apresentada
enquanto manifestação de nossa matriz cultural, muito menos em livros escolares.
Notadamente a menos de uma década a capoeira já alcança status de patrimônio
cultural e passa a ser aceita como detentora de conteúdo social e potencial formativo,
podendo circular livremente nos registros oficiais e sendo tema de programas
governamentais de fomento e salvaguardo de nossas “raízes” culturais, consequentemente
aceita como prática curricular oficial em espaços escolares, por exemplo.
Em uma rápida retomada sobre suas origens me sirvo de Vasconcelos (2006)
para afirmar que a capoeira constitui-se em uma simbiose de diversas manifestações,
envolvendo em uma única prática arte, dança, luta, música, canto, poesia, teatralidade,
história, dentre outros aspectos, numa mistura de expressões e gestos que formam uma
espécie de jogo, de disputa marcada pela malícia, agilidade, velocidade e força cinegética
dos contendores, utilizada historicamente como instrumento de resistência, do povo negro
africano, escravizado no Brasil, contra a política de opressão implementada pelos senhores
de engenho.
Sua origem é controversa, pois alguns estudiosos defendem que se trata de uma
cultura africana aqui trazida pelos primeiros povos africanos escravizados, em sua maioria
da etnia Bantu, da região de Angola, enquanto que outros defendem sua origem brasileira,
sendo aqui desenvolvida pelo povo africano escravizado, enquanto instrumento de defesa e
resistência a partir da necessidade e da ânsia por libertação, originando-se de uma fusão de
culturas africanas, de aspectos ritualísticos, gestuais e musicais da cultura deste povo, se
constituindo em uma cultura única, com aspectos característicos bem diversos das possíveis
manifestações que lhe serviram de origem (CARVALHO, 2007; SILVA, 2010).
No entanto, ao largo das discordâncias sobre sua origem, um aspecto é comum
a todas as pesquisas e estudos sobre a capoeira: seu desenvolvimento se deu nas ruas, nos
espaços livres existentes nas localidades rurais do Brasil Colônia, assim como nas ruas dos
centros urbanos da época do Império (SOARES, 2002); a capoeira nasceu no meio do povo,
se originou e se constituiu em cultura “popular” carregada de aspectos identitários
significativos do sentimento de brasilidade, ou seja, foi a partir do Brasil, por meio de
nossos Mestres e Professores, que a capoeira ganhou o mundo, infestada por nosso modo
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de ser, nossa linguagem, processos gestuais, nossos códigos mais identitários. A capoeira
hoje é praticada, admirada e reverenciada enquanto cultura brasileira.
Utilizar-me-ei das ideias de Burke (2003) para justificar a centralidade de meu
olhar, a partir de uma ótica acadêmica, para a capoeira, fenômeno sócio-cultural brasileiro,
concebido em prática educativa18, campo de produção, circulação e difusão de saberes,
entendendo ainda que, a partir da leitura desse pensador, informação se refere a um
determinado dado puro, cru, específico e prático, sem nenhuma alteração; o conhecimento
denota o que, a partir da informação, foi processado, sistematizado por nosso pensamento,
um trabalho mais apurado sobre os dados, podendo gerar algo novo; a sabedoria, por sua
vez, envolve os conhecimentos passados pela experiência individual, pessoal, próprio de
cada um, do cotidiano, encontrados no plural de toda cultura.
Em meu entendimento a capoeira carrega consigo e se fundamenta a partir de
saberes culturais, da experiência e vivências dos mestres que os transmitem de forma oral e,
principalmente, gestual e que no contexto atual atraem olhares investigativos de outros
campos de conhecimentos, como por exemplo, da história social, em especial da nova
história cultural (BURKE, 2008; HUNT, 2006).
Na afirmação de Burke (2003) fica mais evidente a possibilidade da emergência
de estudos em direção da história e dos valores dos grupos particulares, assim como de
categorias explicativas de caráter regionalizadas.
Hoje, depois do que pode ser considerado uma “reabilitação” do saber local e do
conhecimento cotidiano, deve ficar óbvio que há “conhecimentos” no plural em
toda cultura, e que a história social, como a sociologia, deve-se ocupar de tudo o
que passa por conhecimento na sociedade. [...] Outra perspectiva, mais próxima
da história social, distingue entre os conhecimentos produzidos e transmitidos por
diferentes grupos sociais. Os intelectuais são os detentores de certos tipos de
conhecimentos, mas outros campos de especialização ou know-how são
cultivados por grupos como burocratas, artesãos, camponeses, parteiras e
curandeiros. Esses campos de conhecimento implícito atraíram recentemente
alguma atenção dos historiadores, especialmente no contexto do imperialismo e
da contribuição dos habitantes nativos para conhecimentos que os governantes,
cartógrafos e médicos europeus proclamavam como seu. (BURKE, 2003, p. 21).

18

O termo “Práticas Educativas” me foi sugerido por meu orientador, Profº Drº José Gerardo Vasconcelos, a
partir das discussões no NHIME (Núcleo de Pesquisas em História e Memória da Educação), na
FACED/UFC, por se tratar de um termo abrangente, que envolve uma vasta gama de práticas em educação,
avançando em relação ao discurso que insiste em conceber educação somente a partir da escola, das práticas
pedagógicas dos professores em sala de aula, dos intelectuais da educação etc. O termo favorece a liberdade
de se pesquisar os marginalizados, os excluídos, dentre outras histórias silenciadas ou não-solicitadas.
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Acredito que são evidentes e bastante convincentes os argumentos que
sustentam o surgimento de métodos e objetos de investigação, de olhares peculiares
voltados para a compreensão da história, que propõem o abandono de conceitos antigos que
consideram como central somente os elementos econômicos e políticos e concede
significativa importância às distinções culturais e à dimensão simbólica, como enfatiza
Hunt (2006) ao comentar sobre o interesse dos historiadores marxistas pelo estudo da
cultura:
Nos últimos anos, contudo, os próprios modelos de explicação que contribuíram
de forma mais significativa para a ascensão da história social passaram por uma
importante mudança de ênfase, a partir do interesse cada vez maior, tanto dos
marxistas quanto dos adeptos dos Annales, pela história da cultura. Na história de
inspiração marxista, o desvio para a cultura já estava presente na obra de
Thompson sobre a classe operária inglesa. Thompson rejeitou explicitamente a
metáfora de base/superestrutura e dedicou-se ao estudo daquilo que chamava
“mediações culturais e morais” – “a maneira como se lida com essas
materiais...de modo cultural”. (HUNT, 2006, p. 05).

Historicamente podem-se identificar dois segmentos gerais, ou estilos, que
servem de base, ou de matriz fundadora, para determinar a escola que seguem os
praticantes dessa arte atualmente: Capoeira Angola, identificada como tradicional, popular,
folclórica, um legado de Angola, trazida e difundida no Brasil pelos primeiros negros
africanos que aqui chegaram, vindos de Angola, daí sua denominação, tendo em Mestre
Pastinha19 sua figura mais conhecida; e Capoeira Regional, na realidade uma variação da
Capoeira Angola, com inovações e admissão de elementos originários de manifestações de
lutas européias e orientais, denominados de golpes ligados por seu criador e principal
difusor, Mestre Bimba20, além de se servir dos golpes de uma luta antiga dos escravos
chamada de batuque, da coreografia do maculelê e outros folguedos.
Neste ponto levanto algumas questões que podem contribuir para o
entendimento sobre a natureza dos aspectos que são considerados práticas pertencentes ao
conjunto de uma tradição antiga, enquanto fundamentos da capoeira, fomentando reflexões
19

Vicente Ferreira Pastinha, nascido em 5 de abril de 1899, em Salvador, jogou capoeira até idade avançada,
afirmando ter tido como mestre um africano de nome Benedito, publicado um livro com o título de Capoeira
Angola e um Álbum de vinil com músicas de capoeira e um relato autobiográfico. (REGO, 1968).
20
Manuel dos Reis Machado, nascido em 23 de novembro de 1900, em Salvador, iniciando na Capoeira pelos
ensinamentos de um africano conhecido com Bentinho; introduz elementos novos em 1927, apresentando
suas inovações pela primeira vez em uma exibição pública, no ano de 1936, no Campo do Machado,
denominando-a de Capoeira Regional, sendo o primeiro mestre a abrir uma academia de capoeira
reconhecida oficialmente pela Inspetoria de Ensino Secundário e Profissional da Bahia, em 9 de julho de
1937. (REGO, 1968).
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para se pensar se não seriam tradições inventadas recentemente, inovações sobre as quais se
pretende estabelecer certos estatutos de padronização e oficialização, geralmente instituídas
por aqueles que buscam aceitação de “autoridades” reconhecidas no mundo da capoeira,
que se representam enquanto detentores da verdade e representam o “outro” como meros
reprodutores de suas determinações, entendimentos e compreensões.
As reflexões que passo a propor dialogam com Rego (1968) e Silva (2010) e se
amparam em minhas experiências e imersões de campo no universo da capoeira, a partir
dos quais posso afirmar que existem certos elementos na prática da capoeira que são aceitos
como componentes de uma tradição maior, de uma herança ou legado cultural transmitido e
preservado oralmente e, mais recentemente, por estudos e produções historiográficas, que,
na concepção de mestres e praticantes, não devem jamais passar por inovações, visto se
tratarem dos fundamentos básicos e característicos da arte.
Na obra Mestre Bimba: corpo de mandinga, Sodré (2002) destaca, a partir da
leitura de Hobsbawn (1997) e Burke (2008), a expressão “tradição inventada”, enfatizando
que muitas tradições, em especial rituais e festivais, foram criadas como forma de se
legitimar um apelo ao passado, notadamente no final do século XIX, o que pode ser
estendido para qualquer país, o que inclui perfeitamente o Brasil, em especial no caso da
capoeira no tocante à suas origens. Assim o autor se expressa:
Atribuir à capoeira angola uma origem autêntica (essencial, sem invenção
histórica) é nada saber da dialética complexa do processo de construção desse
jogo no território nacional. O que existia mesmo, nos começos, eram formas
diversas de uma capoeiragem primitiva, antiga, que, a exemplo da região do
Recôncavo, encaminharam-se para uma síntese urbana em Salvador. (SODRÉ,
2002, p. 74).

São bastante significativas as disputas por legitimidade de matriz cultural
original da capoeira entre os praticantes da Capoeira Angola e os da Capoeira Regional. A
questão da indumentária também suscita acaloradas discussões em torno de suposta
padronização em relação ao uso de cores e trajes específicos. O debate se estende ao jogo
da capoeira, em suas formas de manifestações e nos espaços em que acontecem, passando
pelos toques executados e os instrumentos utilizados, culminando com a ritualização que
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cerca todos estes elementos e se expressa na organização e desenvolvimento da roda de
capoeira21.
Em primeiro lugar abordarei a questão das disputas que versam em torno da
denominação da capoeira em angola e regional, notadamente em relação aos praticantes da
Capoeira angola que requisitam para si o status de tradicional, de capoeira pura, acusando
os praticantes da Capoeira Regional de inovações que desrespeitam e descaracterizam a
verdadeira capoeira.
Diante dessas colocações Rego (1968) apresenta argumentos apropriados e bem
esclarecedores. O autor inicia chamando a atenção para a denominação “Capoeira Angola”,
a qual está atrelada, grosso modo, à distinção que se faz entre angola e regional, mas que
acaba servindo de pressuposto que a capoeira veio de Angola, trazida pelos negros de
Angola. Porém, não se deve esquecer que
[...] mesmo que se tivesse notícia concreta da existência de tal folguedo por
aquelas bandas, ainda não era argumento suficiente. Está documentado e sabido
por todos, que os africanos uma vez livres e os que retornaram às suas pátrias
levaram muita coisa do Brasil, coisas não só inventadas por eles aqui, como
assimiladas do índio e do português. Portanto, não se pode ser dogmático na
gênese das coisas em que é constatada a presença africana; pelo contrário, devese andar com bastante cautela. No caso da capoeira, tudo leva a crer que seja uma
invenção dos africanos no Brasil, desenvolvida por seus descendentes afrobrasileiros, tendo em vista uma série de fatôres colhidos em documentos escritos
e sobretudo no convívio e diálogo constantes com os capoeiras atuais e antigos
que ainda vivem na Bahia, embora, em sua maioria, não pratiquem mais a
capoeira, devido à idade avançada. (REGO, 1968, p. 30-31).

Esse raciocínio pode ser reforçado pela constatação da não existência de
documentação precisa na qual se possa amparar e afirmar com segurança ser a capoeira
uma invenção dos negros de Angola, recebendo a denominação hoje conhecida de capoeira
Angola e, por isso mesmo, tratada como a verdadeira capoeira, ou capoeira tradicional, ou
ainda aquela trazida pelos negros africanos de Angola.
21

A organização do espaço de prática da capoeira em forma de círculo, composto por praticantes e
assistentes, e com dois contendores jogando ao centro, realizada em espaços públicos das cidades como
praças, praias, mercados públicos, cais de portos, assim como nos espaços de treinos, tais como academias,
clubes sociais, escolas, quadras de esportes, salões de associações, dentre outros espaços pois todo treino de
capoeira termina com uma roda de capoeira, constituindo-se em um espaço em que qualquer pessoa pode
participar, mesmo aquele que apenas admira e queira conhecer e se divertir jogando a capoeira. Geralmente
é organizada por um mestre, professor ou aluno graduado. O ritual que permeia o desenvolvimento de uma
roda de capoeira é basicamente um momento de prática livre, podendo envolver uma grande diversidade de
pessoas, causando uma múltipla gama de reações: em alguns casos estranheza; em outros perplexidade; em
outros, ainda, fascínio.
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O próprio Mestre Bimba afirmou que inventou a Capoeira regional porque
achava a Capoeira Angola muito fraca como educação física e luta, o que o levou
desenvolver um sistema de inovações fortes o suficiente para “[...] preencher os requisitos
que a capoeira Angola não preenche” (REGO, 1968, p. 33) e, portanto, jamais para criar
“outra” capoeira, ou seja, minha suspeita remete ao entendimento de que não houve, por
parte de Mestre Bimba, a intenção de criar uma nova modalidade de capoeira, mas uma
ênfase, a partir de sua leitura e entendimento, da necessidade de aperfeiçoá-la, de fortalecer
pontos que entendia como frágeis, torná-la mais eficiente como luta e educação física.
Percebe-se que os movimentos da Capoeira Regional, em seu conjunto, não
diferem dos movimentos da Capoeira Angola a ponto de descaracterizá-la, havendo, como
ressaltado, pequenas inovações que mais remetem a variações, além da introdução de
elementos de manifestações antepassadas bastante conhecidas e elementos de lutas
estrangeiras, porém facilmente identificados e que não comprometem a integridade da
prática dessa arte.
É o que nos diz Rego, na passagem a seguir,
A capoeira é uma só, com ginga e determinado número de toques e golpes, que
servem de padrão a todos os capoeiras, enriquecidos com criações novas e
variações sutis sôbre os elementos matrizes, mas que não os descaracterizam e
interferem na sua integridade. Apenas o que houve na capoeira dita regional, foi
que Mestre Bimba e desenvolveu, utilizando elementos já conhecidos dos seus
antepassados e enriquecendo com outros a que não lhes foi possível o acesso.
(REGO, 1968, p. 33).

Em outra passagem reforça essa ideia,
Mesmo a capoeira estilizada, encenada nos palcos de teatro, televisão e dançada
nas Escolas de Samba da Bahia e da Guanabara, ainda tem muito dêsse “legado
do Angola”, de que fala Edson Carneiro, quanto mais a capoeira de Mestre
Bimba, que conforme já disse anteriormente, é a mesmíssima Capoeira Angola,
apenas com a adoção de elementos novos europeus e orientais, ressaltando disso
os chamados golpes ligados, não existentes na Capoeira Angola. (REGO, 1968,
p. 269).

Nas palavras de um dos mestres baianos de maior destaque na prática da
capoeira, o mestre Canjiquinha (Washington Bruno da Silva), esse entendimento é
reforçado sobremaneira, inclusive sendo o referido mestre sempre apontado como legítimo
representante da dita Capoeira Angola, apresentando sua capoeira pelo Brasil e no exterior
e com participação no filme luso-brasileiro “O Pagador de Promessas” de 1961,
distribuído pela Cinedistri, dirigido por Anselmo Duarte e vencedor, no ano de 1962, com o
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Palme d’Or (Palma de Ouro, em Cannes), além de musicar o filme brasileiro Barravento,
da Iglu Filmes, dirigido por Glauber Rocha, também de 1961. (REGO, 1968). Sua fala traz
o seguinte conteúdo:
Não existe capoeira regional nem angola. Existe capoeira. Apelidaram capoeira
de angola porque foi praticada, aqui no Brasil, por volta de 1855 pelos escravos
na sua maioria angolanos. Então eles ficavam na senzala treinando. Eles viram
que dava para se defenderem com ela. Então botaram o nome de capoeira angola,
mas CAPOEIRA É BRASILEIRA. O ÚNICO ESPORTE BRASILEIRO É
CAPOEIRA. EU SOU CAPOEIRISTA. NÃO SOU NEM ANGOLEIRO NEM
REGIONAL. Porque não canto música de angola, que não sou de candomblé. Eu
canto capoeira e jogo capoeira. Agora capoeira é de acordo com o toque. Se você
está numa festa: se tocar bolero você dança bolero; se tocar samba você dança
samba; - a capoeira é conforme: tocando maneiro você dança amarrado; tocando
apresado você apressa. [...]. (MOREIRA, 1989, p. 21). (destaque do autor).

É exatamente no filme destacado acima que pode-se assistir, em várias
passagens, os capoeiras da escola de Mestre Canjiquinha executando o jogo da capoeira
causando surpresa, notadamente para aqueles que insistem na existência de duas
modalidades totalmente distintas de capoeira, o modo como os capoeiristas em cena
executam os movimentos, a saber: em pé, rápidos, apresentando explosão na execução dos
movimentos e uma acentuada e característica objetividade.
O que leva a crer que não existia, desse modo, ou ao menos não seria tão
notório a ponto de ser necessário a criação de outra forma de jogar a capoeira, essa suposta
fragilidade da capoeira, mais precisamente da Capoeira Angola.
Por outro lado, procuro levantar uma questão que entendo ser de importância
central nesse debate e diz respeito ao entendimento que se tenta reforçar da superioridade
marcial, ou eficiência enquanto luta, da Capoeira Regional em relação à Capoeira Angola, e
que seria: como os discípulos dos demais mestres de capoeira, praticantes das formas
diversas de se jogar capoeira ensinada em outras escolas, que não a de Mestre Bimba,
conseguiram sobreviver e perpetuar seus estilos, fortalecer seus fundamentos e resistir até
os tempo atuais, efetivando uma espécie de continuidade e, porque não, de renovação?
Não se torna fácil e até mesmo seria difícil encontrar respostas adequadas a
questões dessa natureza quando se parte do princípio de que existia uma forma, modalidade
ou estilo de capoeira, denominada de Capoeira Angola que, por não apresentar evolução e
se mostrar ineficiente luta, foi quase extinta por uma nova modalidade, conceituada de
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Capoeira Regional, que se mostrou eficiente, objetiva e mais adequada ao que se entende
por capoeira.
Entendo e defendo a ideia de que o jogo da capoeira, em suas mais diversas
formas de expressão e manifestação, se constitui em um diálogo que envolve uma
linguagem complexa e profunda, marcada por ritos, rituais, manhas, mandingas, malícias,
vivência, espontaneidade, criatividade, improviso, dentre outros aspectos, por meio dos
gestos e expressões corporais, tais como a ginga, o riso, a gargalhada, o fingimento, as
negaças do corpo, os saltos, os golpes, bem como a oralidade, como se pode perceber nas
músicas, cantos e cantigas, empregados não somente na composição da parte musical da
roda, mas, acima de tudo, enquanto um código para alertar a atenção e os sentidos dos
praticantes, ensinando como agir, se comportar e efetivar uma leitura adequada das
intenções do outro no momento do jogo, ou mesmo de qualquer pessoa envolvida no
cenário montado em torno da roda de capoeira, com toda sua mística e riqueza simbólica.
Aquele que, durante o jogo, souber efetivar uma leitura mais adequada do e
sobre o outro terá melhores possibilidades de se sair bem, ser superior naquele momento o
que não esgota as possibilidades desse outro, nem tampouco é garantia de que “na volta ao
mundo”22 não poderá ser surpreendido por uma nova leitura, ou uma contra-leitura
efetivada por seu adversário, tornando o que se tinha como certo totalmente incerto.
A reflexão sobre esses elementos me permite acreditar na evidência da não
existência de uma suposta tradição em relação à denominação da capoeira, que possa levar
a entendimentos tais que determinado segmento carregue em seus princípios os
fundamentos básicos e as verdades únicas em relação à organização, rituais e à prática da
arte, sendo mais uma questão de entendimento, de posicionamento, de opções e das
intenções de cada pessoa.

22

A “volta ao mundo” se constitui no movimento em que os dois contendores, ao convite e iniciativa de um
deles, executam várias voltas em torno da roda, sempre separados a uma distância em que possam se
enxergar, numa espécie de ritual que pode ter vários significados e intenções, tais como: descansar e
recuperar o fôlego para continuar o jogo; armar um “bote” ou ataque inesperado; pensar em novas
estratégias de jogar, quando encontra dificuldade no jogo; dentre outros. É importante que os capoeiras
fiquem bastante atentos nesses momentos, pois o jogo continua, sendo que a qualquer momento, tanto quem
convidou para a “volta ao mundo”, quanto quem acompanhou, pode desferir um ataque surpresa. Trata-se,
pois, de mais uma mandinga da capoeira.
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Dialogando com as ideais de Hobsbawm (1997), chamo a atenção para a
existência, nesse caso, de uma clara distinção entre tradição e costume, visto que ao
falarmos em tradição não podemos esquecer sua característica principal que é a
invariabilidade, se assentando em práticas fixas e formalizadas, reguladas por regras aceitas
ou não formalmente expressas, que conduzem à inculcação de valores e normas, sempre
trazendo uma continuidade com o passado, enquanto que o costume não é invariável, não
impede as inovações, pode mudar e, acima de tudo, demonstrar compatibilidade como o
costume anterior, visto que
Sua função é dar a qualquer mudança desejada (ou resistência à inovação) a
sanção do precedente, continuidade histórica e direitos naturais conforme o
expresso na história. [...] O “costume” não pode se dar ao luxo de ser invariável,
porque a vida não é assim nem mesmo nas sociedades tradicionais.
(HOBSBAWM, 1997, p. 10).

Acredito que é o que ocorre na capoeira em relação às suas tradições antigas e
fundamentais e seu caráter de invariabilidade, havendo sim a superação de certos costumes
e a criação de novos de acordo com a conformidade dos mestres dessa arte, garantidos
principalmente pela liberdade de criação e de, como se diz comumente nesse universo,
“variação”, ou seja, de variar tanto na execução e nomeação dos golpes, nos toques e nas
cantigas, quanto no jogo em si.
Novamente dialogando com Rego (1968), passarei agora à reflexão em torno do
uso de indumentária, execução dos toques do berimbau e a ritualização da roda
(organização, disposição e execução do jogo).
O uso de uma indumentária na capoeira, uma caracterização de sua prática,
assim como artefato de identificação de grupos e o uso de padrões determinados, tais como
cores e logomarcas, também é coisa bastante atual, não se constituindo em uma tradição,
nem tampouco um estilo de vida antigo “único” dos capoeiras, deixando evidente que
qualquer tentativa de se resgatar, preservar ou manter uma tradição nesse aspecto não passa
de mitificação romântica, de acordo com o que Morgan (1997) afirma ao analisar a vida
cultural do País de Gales no século XVIII e início do século XIX:
Neste período os patriotas e estudiosos galeses redescobriram as velhas tradições
históricas, linguísticas e literárias e criaram um passado que jamais existiu para
substituir as tradições inadequadas. A mitificação romântica atingiu níveis
fantásticos no País de Gales, marcando para sempre a história da região
(MORGAN, 1997)
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No caso da capoeira identificam-se duas fases distintas. Na primeira e de
caráter efetivamente romântico, pode ser identificada com o período em que os capoeiras
eram temidos e assumiam ares de “malandro” ou “bamba”23. É desse período a ideia do uso
de uma vestimenta específica do capoeira, assim descrita por Rego (1968):
Fala-se que o capoeira usava uniforme branco, sendo calça de pantalona, ou seja
uma calça folgada com bôca de sino cobrindo todo o calcanhar; camisa comprida
por cima das calças, quase que à semelhança de abadá; chagrin e lenço de
esguião de sêda, envolto no pescoço, cuja finalidade, segundo me falou Mestre
Bimba, era evitar navalhada no pescoço, porque a navalha não corta sêda pura, de
que eram fabricados êsses lenços importados. [...] O lenço de esguião de sêda de
que fala Mestre Bimba não era uso privativo do capoeira. Funcionava como
enfeite para proteger o colarinho da camisa contra o suor e a poeira, o que ainda
em nossos dias se vê em festas de largo, quando o negro brinca, coloca um
simples lenço de algodão ou uma pequena toalha de rosto entre o pescoço e o
colarinho da camisa. Como o capoeira foi um elemento marcante em nossa
sociedade, a sua maneira de ser, em seus hábitos e costumes, embora na sua quase
totalidade normal como de outro indivíduo qualquer, ficou como característica
sua. (REGO, 1968, p. 43-44).

Além dos elementos citados, ainda havia relatos sobre o uso de uma espécie de
argolinha de ouro na orelha, como um símbolo, uma marca de valentia e de demonstração
da força daqueles que a usavam, sendo atribuído o uso de tal artefato como exclusivo pelos
capoeiras, dada a posição que ocupavam na sociedade da época, o que também é facilmente
refutado, visto que existem relatos de pessoas já bastante idosas que apresentavam a marca
na orelha indicando que haviam usado o artefato, mas não eram capoeiras, além de se
constituir em um hábito comum dos negros de Angola o uso de uma argola minúscula na
orelha esquerda, sem especificar que eram estes capoeiras. (AMARAL, 1967 apud REGO,
1968).
A segunda fase corresponde ao uso de uniforme formado por camisa de meia,
com a logomarca (bandeira, símbolo, marca etc) da academia ou grupo, com a
predominância de cores variadas e berrantes e que no entendimento de Rego (1968) mais
pareciam times de futebol ou bloco carnavalesco, cuja preocupação era, além de cercada de
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A leitura de Castro (2011) demonstra que, vítimas de audaz perseguição policial iniciada em 1890, os
temidos capoeiras sumiram das cenas urbanas das cidades grandes, principalmente no Rio de Janeiro,
ressurgindo, no entanto, poucas décadas depois, por volta de 1920, como o “bamba”, termo que na língua
quimbundo mbamba significa mestre, e que representou um personagem típico do mundo negro, presente
nas festas de rua, tendo pleno domínio do corpo, gingado próprio da capoeira, forte influência na criação do
samba, passando a ser conhecido como o malandro, cujas façanhas, valentia de coragem se transformaram
em mito no universo da cultura popular.
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um mau gosto sem precedentes, eminentemente turística, refletindo muito mais
comportamento pessoal do que uma tradição ou costume comum à prática dessa arte.
O trabalho de Lühning e Pamfilio (2009), resultado do projeto Menino quem foi
teu mestre: a capoeira em Salvador nas fotos de Pierre Verger, nascido a partir de
aprovação em edital disponibilizado no programa Capoeira Viva, do Ministério da Cultura,
nos anos de 2008 e 2009, teve como objetivo selecionar fotos que retratam a capoeira (240)
do acervo de 62.000 fotos da Fundação Pierre Verger e, por meio da leitura dessas fotos
discutir a realidade da capoeira na época em que foram tiradas pelo escritor e fotógrafo
Francês Pierre Verger (1946-1948) e observar as mudanças que foram acontecendo na
capoeira no passar dos anos, em especial em relação aos costumes e características
peculiares da arte.
De acordo com as autoras do trabalho,
Naquela época, existia uma grande diversidade na capoeira, e cada um dos
capoeiristas tinha o seu jeito de jogar. Até parece que a diferença que se faz hoje
entre a Capoeira Angola e a Capoeira Regional ainda não era tão presente. Na
Capoeira Angola, cada dupla cria sua sequência de golpes. Ela, geralmente, tem
um jogo baixo, mais rasteiro, e hoje é jogada com o capoeirista sempre calçado, e
acompanhada por uma orquestra maior. [...] Já a Capoeira Regional investiu na
inclusão de golpes de outras artes marciais, é jogada com o capoeirista descalço,
tem uma bateria menor e conta com sequências estabelecidas por Mestre Bimba
(1899-1974), responsável pela sua criação. (LÜHNING; PAMFILIO, 2009, p.
08).

No trabalho citado, os autores chamam a atenção, a partir da leitura efetivada
nas fotos mais antigas, de que não existia mesmo na década de 1940 uma tradição definida
em relação a dois tipos ou modalidades diferentes e completamente opostas de capoeira,
inclusive destacando que todos jogavam descalços, abrindo a possibilidade de releituras
sobre os supostos costumes que exigem a execução do jogo com os capoeiristas calçados
como se fosse uma tradição da capoeira.
Na sequência das análises das fotos a capoeira aparece jogada comumente em
espaços ao ar livre, tais como, ruas, praças, praias, largos, mercado, bem como em locais
afastados do centro da cidade. Somente um espaço surge das imagens, mais reservado,
construído especialmente para a prática da capoeira: o Barracão do mestre Waldemar. Esse
é um dado que contribui para o entendimento de como as escolas de capoeira eram forjadas
de forma espontânea, enquanto instituições não-formais, em torno da figura do mestre e
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envolvendo pessoas comuns que demonstram jogar a capoeira “[...] pelo prazer do desafio,
do exercício e da filosofia da capoeira, que busca preparar as pessoas para o jogo da vida,
no qual o ataque é a defesa. E o jogo é pra valer, mas sem machucar o outro” (LÜHNING;
PAMFILIO, 2009, p. 23).
Imagem 6 – Capoeira de Rua na Bahia/dec. 1940

Fonte: LÜHNING, A; PAMFILIO, R. A Capoeira em Salvador nas fotos de Pierre Verger.
Salvador: Fund. P. Verger, 2009, p. 26.

Aliás os próprios espaços em que a capoeira era praticada não atendia aos
princípios predominantes na atualidade e que, como desejam alguns, não atende a uma
lógica determinante, como pode nos esclarecer melhor Silva (2008) na fala destacada a
seguir:
Antigamente, o lugar da capoeira era unicamente o espaço aberto: da rua, do
fundo de quintal, da festa de largo. Esses espaços, que ainda permanecem nas
periferias das grandes cidades, continuarão a alimentar, a fornecer grandes
mestres, pois no momento em que deixarem de existir, provavelmente a capoeira
será outra. Por outro lado, com os espaços cada vez mais exíguos nos grandes
centros das cidades, novos espaços foram criados para a prática da capoeira: as
academias. [...] Um novo espaço cheio de novos estilos, interpretações ou
reinvenções. (SILVA, 2008, p. 20).

A leitura apurada da fala descrita deixa evidente que, mesmo quando se fala em
tradição ou espírito da capoeira em alusão a uma suposta forma fundamental de sua prática,
tal é o espaço apropriado a sua expressão, não se encontra uma tradição antiga, única,
fundamental, mas sim uma gama de possibilidades, uma variedade de locais em que era
praticada, levando ao imprescindível dinamismo, movimento e reinvenção constante das
culturas e de suas imaginadas tradições.
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Outro dado relevante para os propósitos desse artigo diz respeito ao uso de
vestimentas para a prática da capoeira, sobre o qual as fotos analisadas deixam evidente a
não existência de uniforme padrão, vestimentas padronizadas e sistematizadas, nem
tampouco uma tradição única que possa denotar um fundamento básico da capoeira, visto
que os capoeiristas são retratados jogando com a roupa que estão vestidos na ocasião, que
podem ser sunga, roupas de trabalho, com o uso de camisas, sem camisas, com chapéu,
ternos branco ou escuro etc.
Vejamos o que comentam os organizadores da pesquisa:
Podemos perceber que, na capoeira, ainda não se tinha estabelecido o costume de
usar um uniforme padronizado. Nas fotos de Verger, este hábito de usar
vestimentas padronizadas só começa a aparecer nas imagens com mestre
Pastinha. Os seus alunos usam um uniforme inspirado em um clube de futebol,
pelo qual Pastinha torcia: o Ypiranga. Hoje, o uso do uniforme é comum em
todos os grupos de capoeira, na Capoeira Angola e na Regional, já que a capoeira
começou a assumir-se como esporte. Assim, ela perdeu o estigma de
marginalidade que a acompanhava desde o séc. XIX. (LÜHNING; PAMFILIO,
2009, p. 19).

Novamente recorro a Hobsbawm (1997) para defender que o uso de
vestimentas padronizadas na capoeira não passa de uma invenção, de uma convenção, um
costume inventado para atender as conveniências de determinadas pessoas ou grupo. Neste
sentido, sua fala é bastante esclarecedora ao afirmar que
É necessário estabelecer uma segunda diferença, menos importante, entre a
“tradição” no sentido a que nos referimos e a convenção ou rotina, que não possui
nenhuma função simbólica nem ritual importante, embora possa adquiri-las
eventualmente. É natural que qualquer prática social que tenha de ser muito
repetida tenda, por conveniência e para maior eficiência, a gerar um certo número
de convenções e rotinas, formalizadas de direito ou de fato, com o fim de facilitar
a transmissão do costume. Isso é válido tanto para práticas sem precedentes
(como o trabalho de um piloto de avião) como para as práticas bastante
conhecidas. [...] Na medida em que essas rotinas funcionam melhor quando
transformadas em hábitos, em procedimentos automáticos ou até mesmo em
reflexos, elas necessitam ser imutáveis [...]. (HOBSBAWM, 1997, p. 10-11).

Nos dias atuais predomina o uso de calça de elenca ou outro tipo de malha
branca (muitos denominam de abadá ou simplesmente calça de capoeira), camisa de meia
branca com a logomarca do grupo, destacando o nome do Mestre, Professor ou outro
capoeira responsável pelas aulas em determinada academia ou local de treinos. Vale
ressaltar que existem em determinadas regiões grupos que se utilizam de uniformes em que
há o predomínio de cores variadas, seja na calça ou na camisa, como por exemplo, alguns

66
grupos de Capoeira Angola em que o uniforme é composto de calça preta de tecido, camisa
de meia amarela e calçados que podem ser tênis ou sapatos.
Concluindo a favor da não existência de uma tradição antiga sobre o uso de
indumentária na capoeira, destaco um elemento histórico importantíssimo para se pensar
nesse sentido, o qual remete ao entendimento de que a capoeira, bem como o praticante
desse jogo, foram, durante muito tempo, atrelados a prática marginal, levando os capoeiras
a elaborarem constantes estratégias de fuga, de resistência e de disfarces sendo muito
improvável, quase mesmo impossível, a existência de elementos que pudessem identificar
facilmente um praticante, tais como artefatos ou indumentárias, havendo sim o seguimento,
por partes desses, aos padrões referentes à forma de se trajar que predominavam em
determinado grupamento social e momento histórico.
Em relação à ritualização que cerca a organização das rodas, do jogo, o uso dos
instrumentos, além da nomenclatura e execução dos golpes, não existe nenhuma
determinação taxativa, nem de documentos que comprovem a existência de uma tradição
única na prática da Capoeira.
No uso dos instrumentos na roda de Capoeira muitas são as formas, tanto na
conformação, quanto na escolha de quais devem ser utilizados ou não. Certo mesmo é que
o berimbau24 é o único instrumento que pode ser usado sozinho, mesmo na ausência dos
demais que, mais comumente, são o pandeiro, atabaque, reco-reco e agogô.
Inclusive existe uma gravura muito conhecida, de autoria do pintor alemão
Johann Moritz Rugendas, que viajou pelo país entre 1822 e 1855, em que é retratada uma
cena que remete ao jogo da Capoeira25, com dois contendores gingando ao centro de uma
roda, composta por mulheres e homens que parecem se tratar de negros de ganho que
perambulavam livremente pelos espaços urbanos das grandes cidades do Brasil naquela
época, realizando serviços diversos e cujo ganho era entregue a seus “donos”; são

24

Alguns pesquisadores tendem a destacar o caxixi como um dos instrumentos que fazem parte da bateria ou
orquestra da Capoeira, porém não concordo com essa análise, visto que o caxixi surgiu e se mantém
enquanto uma peça constituinte do conjunto que forma o berimbau, assim formado: verga, vareta, arame de
aço, cabaça, cordão de rami e caxixi (cesta de palha com recheio de sementes e que serve para marcar os
tempos próprios do ritmo executado no berimbau); portanto não pode ser considerado individualmente.
25
Segundo Costa (2011) trata-se da Litografia Jogar Capoeira ou Dança da Guerra, Johann Moritz
Rugendas, 1835.
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retratados em posições que deixam entender estarem participando da roda: uns assistem,
outros acompanham com palmas e outros parecem incitar ou estimular o jogo; o que nos
chama a atenção, no contexto das análises do presente artigo, é a presença de um único
instrumento, que se trata de um atabaque.
A este respeito Lühning e Pamfilio (2009) afirmam que
A bateria, o conjunto de instrumentos musicais, que vemos nas fotos, também é
bem diferente da de hoje. Ela parece ser bem flexível, e apresenta todas as
formações possíveis. Em geral vemos dois ou três berimbaus, além de um ou dois
pandeiros, eventualmente até três. Só em uma foto [...], tirada com o grupo de
mestre Pastinha, aparecem um atabaque e um reco-reco no meio dos demais
instrumentos. Alguns berimbaus são enfeitados ou pintados com cores,
provavelmente um tradição iniciada por Waldemar e Pastinha. (LÜHNING E
PAMFILIO, 2009, P. 21).

Assim, entendo, que até mesmo o berimbau, hoje considerado o principal
instrumento da Capoeira, pode se tratar de uma tradição inventada e atual. O mesmo
acontece quanto aos golpes da Capoeira.
Não conheço documentação fidedigna que afirme taxativamente que no princípio,
no jogo da capoeira só havia golpes. Entretanto, uma observação dos fatos me
leva a crer que o acompanhamento musical não existia, consequentemente os
toques teriam vindo depois e se adaptado aos golpes e a eles ficado intimamente
ligados, a ponto de haver hoje golpes com nome de toques e vice-versa. Em
princípio, até que não se tenha conhecimento de documento em contrário, o que
me levou a pensar num jogo de capoeira sem toques foi, de um lado, o fato de
ainda hoje, se bem que mui raro, se jogar capoeira sem acompanhamento musical.
Mestre Bimba, por exemplo, não admite o berimbau no começo do aprendizado,
isso só acontecendo na terceira fase, a que chama de sequência com berimbau,
sem se falar nos discípulos já formados, que jogam durante um tempo enorme,
usando todos os golpes necessários, sem que se ouça uma nota musical qualquer,
partida de um dos instrumentos musicais da capoeira. (REGO, 1968, p. 58)

Na sequência de suas análises Rego (1968) apresenta argumentos sólidos e
convincentes, reforçando meu entendimento de que os toques na capoeira também não se
constituem em uma tradição que acompanha a capoeira desde suas primeiras manifestações,
e sim mais uma tradição inventada pelos próprios capoeiras, notadamente os mestres de
maior representação, alguns dos quais foi assumindo natureza de toques gerais, ou
fundamentais, por serem comuns a todas as escolas de capoeira. Assim se expressa o autor:
Por outro lado, temos as escassas informações deixadas pelos cronistas e
viajantes que por aqui passaram. Todos eles, quando se referem à capoeira, são
unânimes em falar isoladamente do jogo sem o toque; ou do berimbau, hoje
instrumento principal da capoeira, mas sem a ela se referindo. Rugendas, por
exemplo, embora traga uma ilustração do jogo da capoeira, acompanhado por
atabaque, no texto se restringe exclusivamente ao jogo, que chama de Kriegsspiel
(brinquedo guerreiro) [...]. A mesma coisa aconteceu com Debret que descreve o

68
berimbau sob o nome de urucungo, mas sem se referir ao jogo da capoeira. Há no
acompanhamento musical toques que se poderia chamar de gerais, porque são
comuns a todos os capoeiras, os quais são executados ao lado de outros que são
particulares de determinada academia ou mestre de capoeira. Também acontece, e
não raro, um mesmo toque, apenas com denominação diferente entre os
capoeiras. (REGO, 1968, p. 55-59).

Dentre os toques que se pode chamar de gerais, ou fundamentais, podem ser
destacados Angola, São Bento Grande, São Bento Pequeno, Cavalaria, Iúna e Benguela,
sendo que os toques divergentes destes se constituem nos mesmos toques somente com
algumas inovações e variações introduzidas pelo tocador, que, às vezes, lhes atribui um
novo nome supondo se tratar de um novo toque.
Em seu estudo etnográfico Rego (1968) contribui sobremaneira para se
entender as modificações pelas quais passam os golpes de Capoeira em suas estruturas,
assim como em suas denominações, notadamente por realizar incursões à academias de
capoeiristas proeminentes e de destaque na Bahia, dentre os quais os velhos e consagrados
Mestres: Bimba, Cobrinha Verde, Pastinha, Arnol, Bigodinho, Gato e Canjiquinha.
Vejamos a seguinte passagem:
Quanto aos golpes, esses, mais que os toques, uns desapareceram, outros
sofreram transformações substanciais e novos apareceram totalmente
desvinculados do processo de formação, que originou os golpes primitivos, como
é o caso da chamada capoeira regional que, usando de elementos importados,
conseguiu perfazer um todo de 52 golpes. À semelhança dos toques, há um certo
número de golpes, que são comuns a todos os capoeiras, como rabo de arraia,
aú, armada, rasteira, jôgo de dentro, cabeçada, maia lua, em suas várias
modalidades, de frente, costa, compasso, baixa, média, alta e mais alguns poucos
golpes. [...] há caso de um mesmo golpe seja ele de defesa ou de ataque, sôlto ou
ligado, ter uma denominação diferente para cada capoeirista. É difícil uma
descrição rigorosa dos golpes, de vez que há muito de pessoal nos mesmos [...].
Do mesmo modo que os toques, os golpes, com maior intensidade, sofrem
modificações de capoeirista, não só na sua estrutura, como na denominação, de
modo que há caso de um mesmo golpe seja ele de defesa u de ataque, sôlto ou
ligado, ter uma denominação diferente para cada capoeirista. É difícil uma
descrição rigorosa dos golpes, de vez que há muito pessoal nos mesmos [...].
(Rego, 1968, p. 68-69).

Acredito que as reflexões de Rego (1968) são significativas para que se entenda
o caráter pessoal presente na descrição e execução dos golpes na capoeira, as dificuldades
no estabelecimento de um padrão em torno destes, assim como definir quais são
verdadeiramente tradicionais ou primitivos e que acompanham a capoeira desde sua gênese
(rabo de arraia, aú, armada, rasteira, cabeçada, meia-lua etc.) daqueles totalmente
desvinculados da dinâmica de constituição dessa cultura.
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No tocante ao jogo da Capoeira, minha análise se dá a partir da organização da
roda, ou o ritual que acompanha a organização de uma roda de Capoeira, também matéria
de discussões acerca da forma correta, ou tradicional, que devem dispor os instrumentos,
comportamento dos capoeiristas, início e término do jogo, canto de entrada, dentre outros
aspectos que marcam a realização dessa manifestação.
São muitas e significativos os aspectos que permeiam o universo de uma roda
de Capoeira, elementos que podem contribuir para explicar a riqueza de sua manifestação,
que há muito tempo vem fazendo história como fenômeno sócio-urbano brasileiro, não
sendo raro ver em qualquer centro urbano, a formação de significativo ajuntamento de
gente para assistir às rodas de rua de capoeira, que carregam consigo uma espécie de magia
que atrai essas pessoas e as envolvem na cadência forte dos sons e dos ritmos associados à
beleza plástica dos movimentos gestuais dos capoeiras.
A roda de Capoeira é, portanto, um fenômeno social, uma instituição informal
em que circule e se promova conhecimentos (BURKE, 2003), marcado por aspectos de
forte conotação de educação não formal (CENDALES; MARIÑO, 2006), de manifestação
pública própria de nossa cultura, transformada em tradição cultural no Brasil, como
podemos constatar nas “famosas” rodas do Mercado Modelo na Bahia, roda do Ibirapuera
em São Paulo, roda da Penha no Rio de Janeiro, roda da Torre em Brasília, roda da paulista,
dentre muitas outras pelo país afora.
Alguns destes elementos parecem acompanhar a Capoeira desde seu processo
de formação original podendo, portanto, ser considerados pertencentes a uma matriz
fundamental, além de serem identificados como comuns a todos os capoeiristas. Outros, no
entanto, são invenções bem novas, se constituindo em apenas inovações e adequações que
não afetam ou descaracterizam sua prática.
Na Capoeira, prática em que se tem liberdade para criar e improvisar livremente
desde que se respeite as regras básicas do jogo é comum identificar em cada escola uma
infinidade de toques, cantos, golpes e rituais diferentes entre si, frutos da invenção ou da
interpretação de cada Mestre e seus seguidores. É um jogo em que vale muito do pessoal,
da forma de expressão de cada um.

70
A este respeito o Contramestre Olímpio26 defende um ponto de vista
interessante e fundamentado em pesquisas acadêmicas que desenvolve, além de sua vasta
experiência no mundo da capoeira, convivendo com mestres de vários seguimentos e
efetivando estudos etnográficos a partir da própria prática. Ele afirma:
Em verdade, não há instituição ou mestre que possa delimitar a capoeira em sua
expressão. Cultura Popular, assim, como as demais, não é engessada a um único
modelo seja do passado ou do presente. Seu desenvolvimento é atemporal tendo
dinamicidade em todos os tempos. O passado e o presente convivem
simultaneamente nessa manifestação que se metamorfoseia constantemente. A
diversidade é intrínseca à sua essência, pois a mesma tem um caráter negativo, ou
seja, nega o estabelecido, é revolucionária e sempre busca a liberdade, "não só em
relação ao sistema como em relação a si mesmo" como afirma Mestre Neco, dizer
como o capoeira deve se comportar é tarefa em vã, o que podemos é criar
parâmetros de acordo com as necessidades e estes são apenas orientações e não
lei positivas que devem ser seguidas. [...] Mestre de Capoeira [...] é detentor do
saber popular que não é nem superior, nem inferior ao saber acadêmico, mas
diferente e que atualmente tenta manter o diálogo com outros saberes.
(FERREIRA NETO, 2011).

Dialogando com Morgan (1997) pode-se identificar uma análise pertinente e
que contribui para desvelar a intenção de se estabelecer determinados fundamentos
presentes na prática da Capoeira, mas que, na realidade, não passam de pequenas inovações
e variações realizadas por alguns Mestres, tornados fundamentos característicos de suas
escolas ou grupos especificamente, ou de sua Capoeira, porém sem jamais serem
considerados como uma tradição antiga dessa arte, que sempre acompanhou seu
desenvolvimento, que faça parte de sua matriz fundadora.
O que chama atenção em sua fala, comentando sobre a tentativa dos povos
galeses em busca de uma redescoberta das suas velhas tradições, é sua afirmação sobre a
intenção em torno da criação de “[...] um passado que jamais existiu para substituir as
tradições inadequadas” (MORGAN, 1997, p. 54), alertando para o fato da mitificação
romântica, nestes casos, atingir níveis fantásticos, o mesmo podendo ser identificado no
universo da Capoeira.

26

Autor de diversos artigos publicados em periódicos nacionais e com apresentações orais em eventos
acadêmicos, José Olímpio Ferreira Neto possui Licenciatura específica em Biologia pela Universidade
Estadual Vale do Acaraú-CE (2006) é acadêmico de Filosofia pela Universidade Estadual do Ceará e possui
ainda duas Especializações em Educação, tendo a Capoeira e a Educação como foco de seus estudos, sendo
membro do NHIME (Núcleo de História e Memória da Educação) da FACED/UFC. É Contramestre do
Grupo Negaça de Fortaleza-CE, onde desenvolve trabalho comunitário com crianças nas escolas. Sua
citação foi retirado do blog www.escoladecapoeira.org, postado no dia 20/03/2011, às 17:43 h.
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Em meu entendimento, a partir dos autores escolhidos para dialogar, acredito
que a Capoeira é uma invenção do povo negro escravizado no Brasil, africanos e
descendentes, além da contribuição de representantes de outros povos, no bojo da efetiva
mistura étnica característica do país.
Discordo da suposta origem de que a capoeira se constituía em uma dança ou
folguedo já existente e praticada no continente africano, sendo aqui transformada em luta,
mas sim enquanto um código de sobrevivência do povo em seus embates cotidianos, nas
lutas e pelejas diárias, ora se rebelando e se contrapondo ao poder dominante, ora servindo
a este mesmo poder em conveniência e atendimento aos seus interesses, notadamente poder
e representação social positiva.
Sempre foi praticada nos espaços públicos, jogada e ensinada entre o povo, com
a devida licença à integração de elementos representantes das classes sociais abastardas,
inclusive representantes do próprio poder policial que perseguiu sua prática quase à
extinção.
Defendo a ideia de que a capoeira, desde suas primeiras manifestações, foi
assumindo a natureza de um eficiente código de comunicação e resistência sócio-cultural
urbano, não tendo uma única gênese, em um único local, seja rural ou urbano, mas sim foi
se constituindo a partir de várias frentes, se configurando em diversas formas de
manifestações, numa simbiose de culturas africanas, por meio de um processo de integração
e significativa interação com outras culturas aqui no Brasil, inclusive indígena, branca
européia e imigrantes de diversas nacionalidades, forjando formas de manifestações que
foram formando uma base comum fundamental, uma matriz fundadora, porém aberta a uma
infinidade de improvisações produzidas pela coletividade e que foi sobrevivendo como uma
memória de resistência, um código gestual de comunicação, um jogo de opostos em que a
luta se expressa na dança, o perder no jogo significa ganhar em experiência, no caso do
mestre experiência adquirida por uma longa e intensa prática.
A capoeira não deve ser determinada de forma acabada e única, nem o modo
como o capoeirista deve se expressar no jogo, pois que não existe um sistema único,
superior aos demais, o mais correto e que deve ser seguido por todos, ou seja,
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Em outras palavras, na capoeira não existe “dono da verdade”. Este último
caminho se refere à questão de estilo ou imposição de um determinado mestre,
porque, como todo bom mestre sabe, a natureza ou essência da capoeira se
encontra em cada pessoa. A prática, portanto, desenvolve o potencial da capoeira
inata em cada indivíduo. (SILVA, 2008, p. 19).

Acredito, sim, na existência de elementos fundamentais, de uma matriz
fundadora, que torna a capoeira uma só, que mesmo sofrendo algumas alterações e
inovações não pode ser descaracterizada em sua base. São eles: a ginga; um conjunto
específico de golpes; certos cantos; o espaço de prática organizado em forma da roda de
capoeira; a saída para o jogo sempre com dois capoeiristas agachados ao pé do berimbau
aguardando a autorização do Mestre para iniciar o jogo; a bateria ou orquestra formada por
capoeiristas tocando o berimbau, atabaque, pandeiro, reco-reco e/ou outros; o coro formado
pelos capoeiristas e/ou assistentes que compõem o corpo da roda e que respondem às
cantigas executadas, dando “o clima” ou a “energia” para os jogadores, devendo estarem
atentos o tempo todo para o desenrolar do jogo.
Não acredito ter esquecido algum elemento que possa ser considerado
tradicional e fundamento na prática da capoeira, além dos citados, estando certo, no
entanto, da existência de muitas variações, inovações e invenções recentes como o discurso
e entendimento atual de muitos capoeiristas de que a Capoeira Angola é a única tradicional,
carregando em seus fundamentos toda a tradição antiga da capoeira, ao qual realizam
eventos e promovem cursos e oficinas com os “angoleiros”, assim chamados aqueles que
conhecem os segredos dos velhos Mestres e guardam consigo a sabedoria destes, sendo que
quem desejar conhecer a verdadeira capoeira deve se inserir nestes círculos de eventos e
aprender os conhecimentos transmitidos, às vezes sem perceber que aqueles rituais, saberes,
práticas e tradições, são invenções recentes, nada mais que inovações e adequações
efetivadas por aqueles Mestres mais beneficiados com este fenômeno.
Inclusive esquecendo, ou mesmo não sabendo, que capoeira é uma só, ensinada
em locais específicos e, mais recentemente em academias, não por meio de cursos e
oficinas, criações caracteristicamente modernas que recortam uma cultura e promovem seu
“suposto” aprendizado de forma aligeirada e sem vivência.
Sem pretender promover debates mais aprofundados sobre essa realidade, por
não ser o propósito deste trabalho, gostaria de ressaltar que uma das coisas que os
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capoeiristas em geral deveriam se empenhar era pelo resgate da capoeira, centrada na
relação Mestre e Discípulo que foi se desgastando e perdendo sentido com o passar dos
tempos, reforçada pelo fenômeno de surgimento dos grandes grupos de capoeira em que os
capoeiristas perdem o elo, a afetividade, a ligação próxima com seus mestres e professores
associando seu percurso à marca do grupo.
Escola que centre sua proposta de ensino na formação de discípulos que
valorizem seu aprendizado particular, suas experiências pessoais, os ensinamentos de seu
Mestre e sua identidade histórica e cultural, aprendendo a conhecer e respeitar a história da
capoeira por meio da história de seus Mestres e partir de sua comunidade, do local em que
nasceu e vive, valorizando o caráter ritual, identificando e reinventando tradições e, acima
de tudo, trilhando de forma integral o caminho que o tornará Mestre.
Uma escola de Capoeira a concebe e difunde a partir do entendimento dos
velhos Mestres dessa arte-cultura que ao perguntado sobre o conceito de capoeira
afirmam... “Capoeira é Capoeira!”, ao qual reinventando, reconstruindo e reinterpretando
os conceitos afirmo: “Cada mestre de seu jeito, segue sua tradição, mas Capoeira é uma só
Jogada em pé ou jogada no chão!”.
O fundamento em que se assenta essa afirmação está explícito no próprio
conceito que a capoeira obteve historicamente em seu processo de constituição, pensada e
desenvolvida, uma escola que, assim como outras as práticas culturais populares, trabalha
com um processo educativo marcado por formas de ensino e de aprendizagem em que o
movimento, o gestual, a oralidade, tornam a expressividade das ações dinamicamente
conduzidas por uma mistura de alegria, felicidade, êxtase e, acima de tudo, malícia,
oportunidade significativa para que os alunos possam aprender de forma integral,
expressando sentimentos e emoções tornadas possíveis porque cada gesto e expressão que
executam são permeados de história, resultando em um processo contínuo de reconstrução
dessa história por meio das possíveis e complexas formas de agir que os corpos livres
passam a ter.
É esse valor (ser diverso e se manter plural) que caracteriza a identidade e que
deve ser ressaltado na capoeira, conhecido e mantido pelos capoeiristas, se respeitando
mutuamente, valorizando as diferenças entre os grupos, os rituais e tradições características
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da escola de cada Mestre, reforçando as liberdades de escolhas e garantindo que cada um
possa expressar sua forma de conceber a capoeira livremente, sem ter que seguir
hierarquias

construídas

e

impostas

como

verdades

absolutas,

enquadramentos,

alinhamentos em padrões definidos ou a “tradição antiga da Capoeira”.
Estas últimas, no entanto, apenas refletem a intenção de determinado Mestre ou
grupo em deter o poder, a força de impor seus valores, seus ideais e sua forma de conceber
a realidade, de representar o “outro” e, indireta ou diretamente, conduzir e determinar como
estes devem agir, o que, em meu entendimento, segue uma orientação totalmente contrária
aos valores e fundamentos mais caros à capoeira, notadamente quando se enfatiza sua
natureza de resistência a todo tipo de imposição, aliada ao livre expressar tão bem
representado em suas manifestações.
Querer regular e enquadrar a forma de ser das pessoas, independente de ser ou
não capoeirista, sempre carrega uma forte conotação de controle, de disciplinamento, de
colonização e deve ser combatido efetivamente por aqueles que defendem relações iguais e
determinadas por uma consciência democrática e comunitária, que considere como central
o respeito e a postura de entendimento nas relações com os outros, nas relações sociais
como um todo.
Defendo, enquanto Mestre e pesquisador da capoeira, uma postura de prática,
uma luta de resistência contra o estabelecido como oficial, de negação contra todo tipo de
oficialização, inclusive de qualquer tipo de conhecimento que se deseje impor à educação
não-formal, popular, própria da capoeira; contra, ainda, a todo tipo de negação à cultura dos
capoeiristas, sua forma de falar, de se vestir, de manifestar sua religiosidade, suas opções,
sua cultura específica e particular, enfim, sua forma de ser e de se expressar; a favor da
prática da capoeira como práxis pedagógica, prática pensada, refletida e política que
antecede a educação escolar e foi forjada nos contextos sociais, nos meios populares, no
bojo de encontro, confronto e síntese das diversas matrizes culturais que contribuíram para
a tecedura de nossa cultura brasileira.
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1.6 A Valorização da Capoeira: em busca da s uperação dos preconceitos e
da identificação de seu valor educativo.
Em relação à prática da capoeira, no início do século XX, dentro do contexto de
surgimento do ideário de nacionalização de nossa educação e, de forma mais efetiva, na
luta contra o analfabetismo e na melhoria das condições socioculturais do povo, emergem
movimentos em prol da nacionalização dessa manifestação enquanto o verdadeiro esporte
nacional. Em 1907, por exemplo, surge a primeira tentativa de instituição de uma ginástica
brasileira: "O Guia da Capoeira ou Ginástica Brasileira", com autor oculto nas iniciais O
D C, levando muitas pessoas de famílias “importantes” a praticar a capoeira, vendo nela um
excelente exercício de destreza e defesa pessoal.
De acordo Soares e Abreu (2009) esse autor oculto possivelmente procurou se
proteger contra a forte marca negativa que ainda pairava sobre a capoeira, associada
diretamente com a criminalização, notadamente porque, ao que se referir ao seu passado,
deixava claro que a nova etapa de engrandecimento dessa prática somente se consolidaria
quando conseguisse se libertar totalmente do aspecto de vadiagem e vagabundagem
adquirido em seu passado recente27, defendendo uma política de educação e
conscientização para a salvaguarda da capoeira, visto se tratar de uma prática excelente,
engrandecedora e patriótica, cabendo somente, neste sentido, afastar do convívio social
aqueles que denegriam sua imagem.
É exatamente a partir das proposições levantadas por alguns dos primeiros
letrados do Brasil que a capoeira começa a ser concebida em prática de educação física e
ginástica nacional, girando em torno dos debates sobre a modernização do país, já por volta
do final do século XIX, conforme destacam Soares e Abreu (2009):
O primeiro foi Alexandre Mello Moraes Filho. Sua obra mais famosa, Festas e
tradições populares do Brasil, publicada em 1901, foi como a obra fundadora dos
estudos da cultura popular no Brasil. Em plena campanha repressiva de Sampaio
Ferraz, em outubro de 1889, quando a nata da capoeiragem carioca era deportada
para Fernando de Noronha, ele publicava um artigo em defesa da Flor da Gente,
que era a malta a que pertencera Oscar, o escrevo morto na taverna em 1874. A
27

Vale ressaltar, sobre este aspecto, que a capoeira ainda nos anos finais do período imperial havia adquirido
a fama de prática ligada a gente da escória, as chamadas classes “baixas”, sendo seus praticantes, os
famigerados capoeiras, afamados e com identidade atrelada aos tipos “vagabundos”, “arruaceiros” e
“capadócios”, em especial do Rio de Janeiro, até então capital do país e significativo centro de concentração
urbana.
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tônica do Artigo era: se a capoeira pudesse ser lecionada, de certo não teria se
degenerado. [...] A geração de Mello Moraes – que passou para a história como
geração de 1870 – imortalizaria seu nome nos anais da literatura nacional, na
tentativa de transformar a visão que as elites e autoridades públicas tinham da
capoeira, ou pelo menos mudar sua história. (SOARES; ABREU, 2009, p. 247)

Por volta de 1906, já estava em voga no Brasil a concepção de que práticas
esportivas seriam necessárias e indispensáveis para se viver uma vida mais saudável e,
consequentemente, civilizada, o que contribuiu sobremaneira para que estas práticas se
tornassem habituais e incentivadas, notadamente pela medicina.
Porém, somente em maio de 1909, a capoeira resgata o prestígio dos idos anos
da segunda metade da década 1800, passando a ser considerada orgulho nacional, por meio
do êxito alcançado por um capoeirista em duelo com um campeão mundial de jiu-jítsu,
modalidade de luta oriental, realizado no Pavilhão Internacional Paschoal Segreto,
localizado na recém inaugurada Avenida Central e que contribui para a elevação dos brios
ufanistas e nacionalistas de estudantes acadêmicos de medicina e intelectuais brasileiros,
podendo ser mais bem percebido nas falas de Soares e Abreu (2009):
O duelo esperado era no mínimo estranho. O campeão mundial de Jiu-Jítsu, o
japonês Sado Miako, conhecido como “Conde Koma”, adentra o ringue. Ele
simbolizava o poder da nova potência nipônica, que disputava o cenário
internacional como a mais recente nação industrializada do mundo. Seu
adversário não demorou a entrar em cena. Um negro magro e alto, de nome
Francisco da Silva Ciríaco, que atendia pela alcunha de “Macaco”. Parecia uma
aposta perdida. As galerias estão tomadas de jovens estudantes, a maioria
apreensiva pelo destino que aguardava a “honra nacional”. O juiz chama os
contendores. A luta começa. O japonês tenta agarrar o brasileiro. Este corre pelo
tatame, instruído que fora pelos estudantes para a luta oriental. De repente,
Macaco aplica um rabo de arraia no japonês. Este baixa a cabeça. Não podia ser
pior. O Conde foi atingido na têmpora e jogado a metros do tatame, sobre uma
fileira de cadeiras. Após a contagem do juiz, Ciríaco é declarado vencedor, para
delírio dos estudantes, que carregam o herói negro pela elegante avenida, para
espanto dos elegantes senhores e senhoras que passeavam. Era o início da lenda.
Ciríaco se torna um herói nacional e prova cabalmente o que letrados diziam há
décadas: a capoeira pode enfrentar qualquer luta estrangeira em pé de igualdade.
(SOARES; ABREU, 2009, p. 249)

A representação positiva para a capoeira continha alguns aspectos que
justificavam a passagem que se dava no país que emergia como nação industrializada e
civilizada, assim como na capoeira que após anos de perseguição ferrenha quase a levando
à extinção, se constitui em atividade esportiva saudável e símbolo de orgulho nacional,
luta-esporte que podia encher de orgulho a nata de estudantes da época, envolver a elite
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cultural letrada, despertar o interesse da imprensa, além de fomentar os debates a respeito
de seu futuro em prática esportiva, educação física e ginástica nacional.
Em 1928, Anníbal Burlamaqui, mais conhecido pelo apelido de “Zuma” e um
dos mais proeminentes representantes da elite carioca, publica uma obra denominada
Gymnastica nacional (capoeiragem) methodisada e regrada, numa proposta de
sistematização da capoeira enquanto esporte nacional, considerando esta uma verdadeira
ginástica brasileira e propondo as regras e as respectivas formas de exercícios e
treinamentos, sem esquecer a importância da capoeira como instrumento de resistência e
exaltando as diversas habilidades e qualidades que a prática deste esporte pode
proporcionar à saúde das pessoas. (CAMPOS, 2001).
Na análise de Soares e Abreu (2009), Zuma transforma sua obra em
[...] um manifesto em defesa da prática da capoeira. Advoga sua nacionalidade
como jogo “puramente brasileiro”, exalta sua excelência como defesa pessoal, de
valor “inigualável”, cujos segredos fazem dela o mais sábio dos jogos até hoje
conhecidos. (SOARES; ABREU, 2009, p. 253).

Ainda no ano de 1928, Coelho Neto, também um proeminente intelectual e
membro da elite, demonstrava sua admiração pela prática da capoeira, defendendo numa
publicação periódica da época, intitulada Bazar, que a mesma fosse adequada ao modelo
desportivo que notabilizava outros esportes, tais como o Boxe inglês, a Savata francesa e o
Jiu-Jítsu japonês, reforçando o pensamento de toda uma geração que via alargada a
possibilidade, ou pelo menos assim desejava, da capoeira se encaixar nesse modelo
civilizador e eu expressava os novos valores e modos de vida da modernidade.
Um dos seguidores das propostas de Zuma foi Agenor Moreira Sampaio, o
Mestre Sinhozinho, praticante dessa arte que fez fama no Rio de Janeiro na década de 1930,
fundando uma academia onde ensinava a capoeira a partir dos princípios defendidos por
Zuma, enfatizando a educação física e a ginástica em geral, inclusive introduzindo em seu
espaço outras modalidades esportivas, tais como, boxe, corrida, halterofilismo e remo,
notabilizando-se por praticar e ensinar uma modalidade de capoeira estilizada e sem o uso
de nenhum instrumento musical, assim como por incluir, entre seus alunos, jovens da classe
média e pessoas de representatividade social elevada, muitos dos quais se destacando em
combates contra lutadores de outras modalidades de luta (REGO, 1968).
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É neste clima que em 1930 é fundada a primeira Federação de Pugilismo no
Rio de Janeiro, se filiando à Confederação Brasileira de Pugilismo, fundada em 1933 e que
em seu artigo terceiro define pugilismo enquanto desporto e luta praticada em ringues,
classificando dentre essas lutas a brasileira capoeira.
Outro movimento do período de 1930 envolvendo um claro projeto de
salvaguarda, valorização e efetivação da eficiência da capoeira, além da explicitação de
todo seu legado cultural e de suas raízes enquanto cultura brasileira de natureza
afrodescendente se deu por meio da criação e difusão da Capoeira Regional do afamado
mestre Bimba, em Salvador, na Bahia.
Mestre Bimba, Manuel dos Reis Machado, nasce em 1900, em um momento
histórico não muito favorável à capoeira, notadamente pelo fato de que nas últimas décadas
do século XIX e início do século XX os capoeiras eram facilmente identificados pela
alcunha de vagabundos ou desocupados, responsáveis por arruaças e tumultos, no contexto
do novo regime político que se instaurava com o advento da proclamação da república no
Brasil, sendo a mesma colocada no código penal, criminalizada oficial e legalmente
(ABREU, 2011).
Assim como significativa parcela dos trabalhadores braçais, Bimba trabalhava
na estiva, era estivador, vivendo inserido e adaptado no ambiente próprio de manifestação
da capoeira da Bahia, no espaço público das ruas em que se desenvolvia uma verdadeira
espécie de tráfico cultural, trocas e acordos em que os capoeiristas se destacavam e se
impunham por meio do cacete, da navalha, na disputa pelo poder, no uso da faca e na
habilidade dessa arte da malícia, desse código gestual e oral de sobrevivência, para alguns
efetivamente um jogo de vida ou morte.
Na concepção de alguns estudiosos (ALMEIDA, 1994; REGO, 1968;
CAPOEIRA, 1992) mestre Bimba tinha uma inteligência superior à maioria dos
capoeiristas de sua época, uma visão de longo prazo e logo percebe que a capoeira, devido
ao seu estado de prática presa pela repressão, necessita de orientação e modernização,
superando a condição de marginalizada e passando a ser tratada como educação física,
concebendo a si próprio um educador popular, que nascendo e desenvolvendo sua luta nas
camadas populares assume a missão de levá-la a todas as camadas sociais, oportunizando a

79
todas as pessoas a conhecê-la e praticá-la. É assim que, ainda em 1928, completa a
elaboração, organização e sistematização da sua Capoeira Regional Baiana 28, no que
associa a uma mistura do Batuque, ritmos africanos e a Capoeira Angola, como enfatiza
Campos (2001):
A Capoeira Regional é uma manifestação da cultura baiana, que foi criada em
1928 por Manuel dos Reis Machado (Mestre Bimba). Ele utilizou os seus
conhecimentos da Capoeira Angola e do Batuque. A Capoeira Angola é uma
manifestação primitiva que nasceu da necessidade de libertação de um povo
escravizado, oprimido, sofrido e revoltado. [...] O Batuque era uma luta braba,
violenta, onde o objetivo era jogar o adversário no chão, usando apenas as pernas.
(CAMPOS, 2001, p. 37)

Sua intenção, a partir de doze anos de prática e ensino na Capoeira Angola e da
percepção que este tipo de capoeira estava cada vez mais “folclorizada” e afastada de sua
essência de luta, é devolver à capoeira sua eficiência, restaurar e fortalecer ainda mais sua
natureza de luta eficiente e desporto educador, resguardando sua força de expressão cultural
baiana, passando a fazer exibições públicas, além de participar de desafios e embates com
lutadores de outras modalidades, em sua concepção, para atestar a qualidade e eficiência de
sua capoeira, além de arregimentar novos alunos, embates estes realizados na antiga Praça
de Sé, no local conhecido como Parque Odeon. (ALMEIDA, 1994; SOARES, ABREU,
2009).
Muito além das pretensões iniciais, mestre Bimba fez história com a Capoeira
Regional, contribuindo para o seu reconhecimento em esporte, arte, cultura, educação
física, luta e eficiente método de ginástica caracteristicamente brasileira, possibilitando sua
prática nos espaços acadêmicos, divulgando-a por quase todo país e, acima de tudo,
protagonizando a construção do caminho e do fio condutor responsável pela saída definitiva
da capoeira da marginalidade, notadamente por ter realizado em 1953, no Palácio do
28

A metodologia da Capoeira Regional, de acordo com alguns teóricos (ALMEIDA, 1982, 1994; CAMPOS,
2001), consistia na execução da cintura desprezada (sistema de balões e golpes ligados), depois as oito
Seqüências (combinação de golpes de ataque e defesa executada em duplas e que possibilitava o treino dos
golpes de ataque e contra-ataque e saídas, num total de 154 movimentos, favorecendo aos praticantes uma
maior intimidade com o jogo da capoeira), sendo que as sequências podem ser consideradas o ABC deste
estilo, por tornar o aprendizado rápido, fácil e eficiente. Os golpes eram classificados em traumatizantes,
desequilibrantes, movimentos básicos e movimentos de projeção. Constava ainda do Batizado, momento
bastante significativo, visto que era o momento em que o aluno iria jogar pela primeira vê numa roda
animada pelo berimbau, assim como, do Esquenta Banho, momento que consistia em se manter
“esquentado” antes do banho, servindo para se treinar movimentos aprimorados ou desafiar outros
companheiros para um “acerto de contas” e, finalmente, da Formatura, marcado por um dia de festa para
entrega de medalhas e lenços, além dos alunos demonstrarem sua evolução na luta.
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Governo da Bahia, um apresentação ao Presidente Getúlio Vargas que, após assistir ao
mestre Bimba, decide liberar a capoeira para prática livre, exaltando suas qualidades
enquanto esporte e luta nacional e afirmando ser a capoeira o único esporte
verdadeiramente brasileiro.
Imagem 7 – Mestre Bimba e o Presidente Getúlio Vargas/dec. 1950

Fonte: Revista História, ano 3, n. 34, jul. 2008, p. 68.

Vale lembrar que, além de ter sido o primeiro capoeirista a adentrar em um
palácio governamental (REGO, 1968), Mestre Bimba foi o pioneiro no registro de sua
escola de capoeira, fato que ocorreu no ano de 1937, na Secretaria da Educação, Saúde e
Assistência Pública, por meio do registro nº 305/1937/AP/NCL, assinada pelo inspetor do
ensino secundário profissional, Sr Clemente Guimarães, cujo teor concede a Bimba título
de registro para atuar oficialmente enquanto “Diretor do Curso de Educação Phisica”
(ALMEIDA, 1982).
Sem dúvidas, tanto as iniciativas de Mestre Bimba na Bahia, quanto de Zuma e
Sinhozinho no Rio de Janeiro se constituem em projeto que contribuem de forma efetiva
para a queda vertiginosa dos muitos preconceitos que cercavam a prática da capoeira,
passando essa a ser encarada como prática corporal, de conotação esportiva, envolta numa
complexidade de saberes, rituais, ritos, costumes, tradições, linguagens, de manifestação de
um jogo com característica lúdico-marcial, artístico e extremamente estético, além de
compor elemento significativamente simbólico na formação sociocultural do Brasil e que,
mesmo tendo surgida como expressão popular, elemento de resistência de um povo em
estado de opressão e repressão, sofrendo toda espécie de preconceito e perseguição,
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demonstra todo a sua riqueza e grandeza ao ponto de ser pretendida e preterida e se
oficializar enquanto esporte nacional.
De fato, no ano 1940, o Decreto nº 2848, que instituiu o novo Código Penal
Brasileiro, não mais cita a capoeira, o que leva à compreensão de que a partir daquela data
o uso da palavra capoeira não mais está associada à marginalidade, podendo ser utilizado
sem nenhuma conotação policial.
Um ano depois, em 1941, foi oficializado o Decreto nº 3199 que estabeleceu as
bases da organização dos esportes no Brasil, servindo de base para a constituição da
Confederação Brasileira de Pugilismo (CBP), trazendo em sua organização o Departamento
Nacional de Luta Brasileira e que acaba se tornando o embrião da Confederação Brasileira
de capoeira, tratando-se, portanto, no primeiro reconhecimento esportivo oficial da
modalidade. (VIEIRA, 2006).
Um dos mais importantes estudos, no caminho de sistematização e oficialização
da capoeira como prática genuinamente brasileira e da tentativa de tirá-la definitivamente
da marginalidade, é de Inezil Penna Marinho, livre-docente da escola de Educação Física e
desportos da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e uma das mais destacadas e
produtivas personalidades da Educação Física Brasileira, no trabalho Subsídio para o
Estudo da Metodologia do Treinamento da Capoeiragem, de 1945, constituindo-se num
dos principais estudos sobre a utilização da capoeira como método de defesa pessoal e
ginástica, além de desporto e que conduziu Inezil a propor a sistematização da capoeira
como a Ginástica Brasileira.
Em outro artigo significativamente esclarecedor a respeito de suas propostas em
defesa da capoeira enquanto um sistema de ginástica genuinamente brasileira, Marinho
(1982) apresenta uma reflexão sobre as relações e contribuições benéficas próprias do
emprego da capoeira na preparação física e psicológica de jogadores de futebol.
Destacando alguns métodos de ginástica adotados no mundo, por povos de características e
expressões culturais

diversas, o autor faz um

breve

apanhado histórico da

institucionalização dos métodos de ginástica no Brasil e ressalta ser chegado o momento de
difusão do que denomina de nossa ginástica brasileira, a capoeira, em especial com nossos
jogadores de futebol.
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Na passagem a seguir pode-se entender melhor suas ideias
A ginástica brasileira encontra suas raízes na cultura multissecular de nosso povo,
exprimindo um ritmo próprio, em que o ritmo musical se funde ao ritmo gímnico.
O seu conceito é biopsicossocial e histórico-filosófico, pois considerar o homem
brasileiro segundo a sua constituição somatopsíquica, a sua inserção em
determinado meio social, as características de sua história e a determinação dos
ideais que devem nortear a sua filosofia de vida. Uma das nossas atividades
físicas mais antigas, praticadas popularmente, é a capoeira, realmente nascida no
Brasil. [...] Feita a análise da capoeira, fica a mesma decomposta em exercícios
de flexibilidade, equilíbrio e destreza. [...] Os exercícios de flexibilidade e
equilíbrio, usados pela ginástica brasileira, poderão dotá-lo (o jogador de futebol)
de excepcional domínio corporal e os de destreza dar-lhe a leveza nos saltos e
aumentar a velocidade dos movimentos, o que permitirá a vantagem de frações de
segundos, assegurando-lhe o êxito da jogada. [...] A ginástica brasileira prepara
para a capoeira e tem na capoeira – arte do malabarismo corporal – a sua
coroação. A ginga da capoeira dotará o jogador de futebol de múltiplos recursos,
para evitar o confronto corpo a corpo, naquele “finta-que-vai, mas não-vai”.
Quem não se lembra de “Garrincha”, com seu desconcertante jogo de corpo, com
o qual deliraram as torcidas europeias, pouco afeitas aos segredos da capoeira?
[...] Concluindo, é indispensável que a capoeira complemente a preparação física
de nosso jogador de futebol e a ginástica brasileira há de constituir a base para
que tal fim possa ser alcançado. (MARINHO, 1982, p. 20-21)

Na década de 60, mais precisamente em 1961 a capoeira é introduzida, como
desporto, no currículo da Polícia Militar do Estado da Guanabara. Em 26 de dezembro de
1972, a capoeira é oficializada pela Confederação Brasileira de Pugilismo, através do
departamento de capoeira, sendo, logo em seguida, homologada pelo Conselho Nacional de
Desporto, entrando em vigor no dia 01 de janeiro de 1973.
Neste período, surgem diversas Federações de Capoeira pelo país, a primeira
fundada em julho de 1974 em São Paulo, e hoje representadas por um total de 23
Federações Estaduais, todas filiadas à Confederação Brasileira de Capoeira, esta
devidamente fundada em 23 de outubro de 1992. (CAMPOS, 2001).
Desta época, também, são as primeiras competições oficiais, que foram
fomentadas pela Federação Universitária Baiana de Esporte (FUBE), com a realização de
campeonatos universitários (CAMPOS, 2001), logo seguida pela Federação Paulista de
Capoeira que, em 1975, promove o 1° Campeonato Brasileiro de capoeira.
São notórios, ainda neste período, os espaços que a capoeira vai alcançando
como manifestação artística, levada a diversos países como Estados Unidos, França,
Alemanha, dentre outros, firmando-se como manifestação cultural forte e que leva vários
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praticantes estrangeiros a estudarem o idioma português e a cultura brasileira para maior
compreensão da capoeira e seus fundamentos. (SILVA, 1993).
No início dos anos 80 a capoeira teve sua inclusão no currículo de várias
escolas de Educação Física do Brasil, levando o Ministério da educação, por meio da
Secretaria dos Desportos, do Ministério dos Esportes, a organizar o Programa Nacional de
Capoeira, divulgado pelo Centro de Informação e Documentação sobre a capoeira, com
pretensão de legitimar a capoeira nas antigas escolas de 1º e 2º graus, assim como, a sua
inclusão nos Jogos Escolares Brasileiros, no ano de 1985, dando uma nova significação à
prática da capoeira, proporcionando a criação de espaços para a sua propagação no campo
educacional, difundindo e fortalecendo aspectos tais como a tradição cultural e histórica, a
arte, a musicalidade e o aspecto gestual, legados dessa cultura genuinamente brasileira.
Campos (2001) destaca ainda, nos anos de 1980, o trabalho do professor de
Educação Física e Mestre de capoeira Carlos Senna, denominado Capoeira: arte marcial
brasileira, tratado que envolvia exames, formação de corpo docente, regulamentos e
súmulas das competições de capoeira, numa defesa enfática da capoeira como esporte,
destacando, sobremaneira, os valores educacionais da capoeira.
Desde então a capoeira vem ganhando destaque nos diversos segmentos da
sociedade, principalmente em instituições de ensino, sendo reconhecida como instrumento
educativo significativo na conscientização a respeito da cultura brasileira, presente no
currículo de escolas de ensino fundamental e médio, em significativa parcela das
Faculdades de Educação Física, além de sua aplicação como disciplina optativa ou prática
desportiva em quase uma parcela considerada de universidades do país.
Assim, a capoeira vai ganhando espaço nas instituições educacionais,
alavancada pela prática da Educação Física, notadamente no entendimento de professores e
estudiosos da capoeira que, pela proximidade e formação em Educação Física, entendem
ser um período apropriado para introduzir a capoeira nos espaços educacionais formais de
ensino. (CAMPOS, 2001; FALCÃO, 1995; SANTANA, 1985; SANTOS, 1987).
Outra demonstração do reconhecimento da capoeira em atividade educativa é o
grande número de projetos de atendimento a jovens e adultos em muitas cidades do país,
tanto nos centros urbanos quanto em diversos espaços rurais, numa aceitação e
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reconhecimento de suas possibilidades educativas e lúdicas. (SANTANA; CASTRO JR.;
ABIB, 1999).
Defendo, aqui, a ideia de que a capoeira, muito embora tenha uma ligação
inicial muito forte com a Educação Física e o esporte, notadamente em um período em que
buscava o reconhecimento oficial e a sua aceitação como prática educativa formal em
instituições educacionais, não pode ser considerada uma expressão eminentemente
esportiva, principalmente por se tratar de uma cultura muldimensional, ou seja, possuí
características significativamente relevantes de luta, enquanto um sistema eficiente de
ataque e defesa, baseado em esquivas, negaças e malícia, aliadas a uma significativa
característica de criatividade e improvisação, culminando naquilo que os mestres
denominam de “vadiação”, incompreensível a partir de um entendimento centrado na
racionalidade técnica e produtivista que impera em nossas sociedades modernas; seus
movimentos demonstram plasticidade e extrema beleza, podendo ser praticada e utilizada
enquanto uma dança, numa significativa fusão de corpo e mente, pois é fundamentada na
musicalidade, não se concebendo uma roda de capoeira sem sua parte musical; a parte
musical é outra dimensão essencial da capoeira, estando na base de seu fundamento, sendo
exigível que o capoeirista desenvolva a habilidade de tocar todos os instrumentos, bem
como conhecer os tipos de cantigas e, quando necessário, compor novas cantigas, como é
muito comum nos dias atuais por meio da realização dos Festivais de Cantigas.
Acredito que a exposição desses elementos já seria suficiente para justificar que
a capoeira não pode ficar atrelada exclusivamente a práticas esportivas, porém caberia
destacar ainda seu componente artístico, pois envolve todos os elementos que caracterizam
uma manifestação artística, tais como expressão gestual e oral (o jogo da capoeira em si),
ritualística (os rituais de cumprimento, de entrada e saída da roda, o ato de sempre se
agachar para iniciar o jogo, o benzimento ao pé do berimbau, dentre outros), encenação e
teatralidade (o jogo de Angola é marcado pela encenação, o fingimento, a “falsidade”,
dentre outros elementos em que os praticantes apresentam um estado de quase “transe”,
representando personagens, fingindo que está armado para assustar o outro, além de toda a
dinâmica da roda que, ao ritmo dos instrumentos e das cantigas, proporcionam um
verdadeiro cenário de atuação).
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Além destes aspectos, a capoeira carrega uma história impregnada de outras
histórias, em que a memória dos Mestres, em constante disputa, favorece a possibilidade de
novos entendimentos e interpretações inovadoras acerca da história do Brasil, da história de
resistência do povo negro escravizado e que podem contribuir para que as pessoas tenham
outras leituras sobre esse processo, desvelando novos olhares e fomentando o espírito
crítico.
Pude perceber as reais, significativas e efetivas contribuições que a capoeira
carrega em sua natureza e fundamento, por meio de minha experiência de Mestre com 32
anos de prática e vivência nessa cultura, promovendo uma interlocução, ainda inédita no
estado do Piauí, entre os saberes populares fundamentais da capoeira e os conhecimentos
acadêmico-científicos, em especial nos campos da História, da Antropologia e da
Educação, por meio de variadas práticas e produções, tais como a realização do Mestrado
em Educação, pela Universidade Federal do Piauí (UFPI), no período de 2003 a 2005,
durante o qual efetivei uma leitura das representações político-culturais da capoeira em
livros didáticos de história, da 5ª à 8ª séries do Ensino Fundamental, adotados em escolas
públicas, pontuando a significativa importância dessa arte-cultura na história do Brasil,
desde a última metade do período Colonial até a época atual, demonstrando a relevância de
se inserir a história da capoeira e dos “capoeiras” no contexto dos manuais didáticos, em
especial por se tratar de material didático utilizado em escolas públicas, espaços estes
destinados à educação formais de crianças e jovens pertencentes a camadas sociais menos
favorecidas econômica, social e culturalmente.
Além disso, enfatizei o desvelamento da prática profundamente ideológica de
“silenciamento” a respeito das culturas intencionalmente marginalizadas, perseguidas e,
quase, excluídas da sociedade, como é o caso da capoeira, principalmente por trazerem em
sua natureza o aspecto de estratégia de resistência, de código gestual e oral de
sobrevivência diante de um estado opressor, perseguidor, discriminador e injusto com o seu
“povo”, para concluir demonstrando, por um levantamento bibliográfico, inúmeras
experiências educacionais, de socialização, terapêuticas, de conscientização crítica com o
uso da capoeira.
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Atuando por outras frentes, elaborei e consegui a aprovação de um projeto de
pesquisa pelo Programa de Bolsas de Iniciação Científica da Universidade Estadual do
Piauí (PIBIC-UESPI) e orientei o TCC de uma aluna no curso de Pedagogia pela mesma
universidade, ambos tendo a capoeira como tema.
Em primeiro lugar, no período 2009-2010, acompanhei a pesquisa “A Inserção,
atuação e permanência da mulher nos grupos de capoeira de Teresina-PI: notas
etnográficas”, tendo como campo de investigação as relações de gênero, enfatizando
estudos sobre a mulher e sua participação e representação em grupos sociais, tendo como
objetivo central investigar como se dá o processo de inserção, atuação e permanência da
mulher nos grupos de capoeira de Teresina-PI, a partir de subsídios bibliográficos e por
meio da observação participante nos cenários atuais de prática da capoeira, identificando os
aspectos teórico-metodológicos de trajetória histórica da mulher e, em especial, da mulher
na capoeira, efetivando um recorte geral que desvelou como ocorre a participação da
mulher nesse universo.
Por meio do método etnográfico, de abordagem direta, com entrevistas e
contato próximo às mulheres pesquisadas nos próprios espaços em que desenvolvem suas
práticas, a pesquisa demonstrou uma forte presença feminina na prática dessa cultura,
atraídas principalmente por sua beleza plástica, pela riqueza de ritmos e culturas, tais como
a musicalidade e o forte caráter ritualístico, assim como pela possibilidade de acesso a
novos referências sobre a história do Brasil, o que reforça suas identidades, lhes desperta a
curiosidade e a motivação para o estudo de nossa cultura geral, além de conquistar novos
horizontes, como por exemplo, a possibilidade de se profissionalizar no ensino dessa
cultura, entrar em contatos com pessoas de culturas diferentes (a capoeira hoje está no
mundo e, por meio de encontros internacionais, favorece um significativo encontro inter e
transcultural) e se orgulhar de sua língua, de seu idioma, de sua forma de falar e de como
esta proporciona às pessoas de outras culturas a vontade de conhecer a cultura brasileira,
visto que, para que se pratique a capoeira, as pessoas estrangeiras necessitam aprender,
além do nome dos movimentos e das letras da cantigas em Português, aspectos de nossa
história e elementos característicos de nossa cultura.
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Sobre este aspecto, é notório o crescimento que a capoeira atinge em relação a
espaços conquistados em outros países, carregando consigo e nas bagagens dos Mestres,
professores e demais praticantes, uma gama de saberes e conhecimentos sobre essa cultura
e a cultura brasileira em geral.
A respeito disso, a Revista Capoeira: arte e luta brasileira29, em seus números
13 e 14 traz interessantes matérias e artigos sobre o destaque da capoeira no exterior, o
significativo número de eventos e encontros internacionais em que Mestres de renome na
capoeira são convidados a ministrar cursos, palestras, oficinas e coordenar batizados e
entrega de graduações, além da promoção de Professores e Mestres de capoeira no exterior,
sendo que expressivo número de capoeiristas do Brasil mantém filiais de seus grupos nestes
países, promovendo constantes viagens de alunos seus e convidados de outros grupos para
estes encontros no exterior.
O mais importante nesse verdadeiro fenômeno, que ainda carece de estudos e
investigações, é a respeitável condição que galgou a capoeira em outros países, com os
capoeiristas entrando nestes países de forma tranquila, pela sua condição de educador e
difusor de nossa cultura, ao contrário do que se percebe na leitura diária dos veículos de
comunicação, não raro comentando sobre situações constrangedoras envolvendo brasileiros
no exterior, sendo muito comum, por sinal, a marca negativa que impregna nosso povo, em
que muitas mulheres são representadas, também não raro, como aventureiras em busca de
maridos para conseguirem cidadania em alguma nação no exterior ou, o que mais causa
constrangimentos, como profissionais do sexo; os homens, por outro lado, terminam
carregando a marca negativa da corrupção e/ou do roubo, fruto das notícias negativas, às
quais acabam por se tornar comum por aqui, veiculadas por agências internacionais, assim
como pela Internet, sobre a corrupção no Estado, na política, na polícia, nos bancos, nas
relações cotidianas, enfim, em nossa cultura geral, tal como pode ser referenciado pela
leitura obra de DaMatta (2000) e sua excepcional análise a respeito do nosso famoso
“jeitinho brasileiro” e as complicações advindas desse famoso costume, em especial em
sua conotação negativa, qual seja, de ser esperto, enganar, ludibriar, trapacear, dentre
outros.

29

REVISTA CAPOEIRA: ARTE E LUTA BRASILEIRA. São Paulo: Candeias, 2011.
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A outra pesquisa que gostaria de destacar se desenvolveu durante a orientação
do TCC, culminando com a produção da Monografia, de uma aluna no curso de Pedagogia,
pela mesma universidade, também no ano de 2009, cujo tema foi “As Interfaces entre as
práticas culturais não formais e as práticas pedagógicas formais no Centro Social Marista
em Teresina-PI: uma análise a partir da perspectiva intercultural”. Partindo do
entendimento de que a capoeira, manifestação cultural brasileira e movimento social que
envolve pessoas de classes e grupos sociais diversos é capaz de agregar valores educativos
significativos, possibilitando um olhar diferenciado sobre a diversidade cultural de nosso
povo, o trabalho buscou desvelar as formas com as quais a cultura popular articula um
vasto campo do conhecimento e saberes necessários à prática educativa, tomando a
capoeira como objeto.
A pesquisa efetivou uma investigação das relações estabelecidas entre os
conteúdos pedagógicos da escola e os conteúdos culturais trabalhados na capoeira, no
sentido de se identificar as reais contribuições da capoeira na formação crítica aliada a uma
postura consciente desses (as) alunos (as) diante dos conhecimentos que adquirem, se
apropriando desses conhecimentos e informações de forma mais autônoma.
Desenvolvido no Centro Social Marista (imagem 8), instituição filantrópica
existente em 79 países, com matriz na França, que em Teresina está situado na avenida
principal do bairro Parque Wall Ferraz, bairro periférico, distante do centro da cidade e
detentor de uma configuração social, econômica e cultural bastante desfavorecida,
utilizando o método etnográfico e realizando entrevistas com 16 alunos do sexo feminino e
masculino, com idades de 11 a 15 anos, estudantes do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental.
A pesquisa revelou que esses jovens estudantes de escolas públicas, se
identificam de forma positiva com a capoeira, deixando evidente que carregam de sua
cultura particular elementos sólidos que criam um código de identidade muito próximo com
as culturas do povo, o que facilita sobremaneira o aprendizado dos fundamentos dessa
cultura e contribui na transferência desses aprendizados para outras disciplinas e conteúdos
diversos, o que pode contribuir significativamente em sua formação integral.
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Imagem 8 – Aula de capoeira no Centro Marista

Fonte: Arquivo particular (Mestre Bobby)/Desfocar os rostos

Outro achado importante diz respeito às comparações que os alunos fazem entre
o ensino da capoeira e o ensino em sala de aula, das disciplinas curriculares. Há um conflito
interessante, pois os alunos demonstram entender a importância que tem o aprendizado dos
conteúdos curriculares em sua formação escolar e formal, bem como o papel que esta
desempenha para que tenham oportunidades de ascensão social, porém entendem, também,
que a forma de ensino, a metodologia empregada pelos professores em sala de aula, ainda é
muito retrógrada, sem dinamicidade, engessando a vontade de participação, o
envolvimento, o movimento dos alunos, o que contribui para certo desinteresse. Por outro
lado a prática da capoeira é dinâmica, permite o movimento, proporciona a integração, a
expressão gestual livre, o canto, a música, dentre outros aspectos que despertam o interesse,
prendem a atenção e fazem com que os alunos aprendam de forma significativa.
Dois elementos presentes e que posso destacar como fundamentais: o
relacionamento do professor de capoeira com os alunos, apontada como fator positivo e
emocionalmente favorável ao desenvolvimento destes; assim como a linguagem utilizada,
muito próxima da linguagem dos alunos, o que os aproxima, torna o diálogo mais fácil e
deixa os alunos mais à vontade para se expressarem e serem entendidos em seus anseios e
preocupações.
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Porém, o principal achado dessa pesquisa foi de que os códigos de valores
presentes nos processos educativos envolvendo a cultura popular se diferenciam
substancialmente daqueles privilegiados num processo formal de educação, mas são de
fundamental importância para garantir a sobrevivência desses sujeitos numa realidade e
num contexto ainda muito distante da escola formal. O aprendizado sociocultural
proporcionado pela capoeira, produto da vivência comunitária de crianças e jovens, ainda
está muito longe de ser reconhecido pela educação formal, o que causa para esses sujeitos,
um estranhamento e certa rejeição, em relação aos processos de aprendizagem
desenvolvidos nessas instâncias.
Assim sendo, fica uma forte sensação de que a capoeira como processo
educativo, apresenta-se como elemento importantíssimo para a formação integral do aluno,
desenvolvendo o físico, contribuindo na formação do caráter e na personalidade e
influenciando nas mudanças de comportamento. Proporciona ainda um autoconhecimento e
uma análise crítica das suas potencialidades e limites.
Assentado nas constatações descritas no contexto das produções destacadas,
pode-se afirmar que a capoeira, muito além de um esporte, é um instrumento de luta, é
diversão, servindo tanto para a defesa pessoal, quanto para divertir, lembrando que seu
aprendizado sempre foi efetivado na rua, nas praças, nas esquinas, e somente muito tempo
depois é que começa a ser ensinada nas academias, já com uma nova dimensão, com uma
nova estrutura social.
Portanto, trata-se de uma expressão que influenciou de forma significativa
nossa cultura, nosso jeito de ser, de conceber e de se relacionar com o mundo, sendo essa a
concepção que se tem quando se defende a ideia de brasilidade, de identidade brasileira por
meio da capoeira.
É uma manifestação marcada de maneira essencial pela gestualidade e a
oralidade, com ares de dança, mas fortemente expressada como luta e código simbólico de
sobrevivência do povo nos centros urbanos do Brasil desde os primórdios do período
colonial e imperial. Além disso, carrega uma musicalidade muito característica, de riqueza
rítmica e melódica indiscutíveis, que auxiliam na transmissão das histórias, dos
fundamentos e de conhecimentos necessários na formação dos capoeiristas, fornecem
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informações interessantes sobre a história do povo negro africano no Brasil, de sua cultura
e de suas lutas de resistência contra a opressão a eles imprimida, auxiliando para que se
identifiquem fissuras e silenciamentos nessa mesma história quando contada pela ótica do
branco europeu e suas incursões por estas terras, elementos e aspectos estes suficientes para
que se identifique nessa cultura um significativo instrumento educacional na formação de
crianças e jovens, além de prática benéfica e altamente recomendável para pessoas de todas
as idades, sexo, opção religiosa, etnias e condições de vida as mais diversas.
Em Teresina, assentado nas narrativas orais de mestres dessa arte-cultura, a
capoeira tem uma trajetória histórica semelhante com a dos grandes centros, passando por
um momento de grande conturbação, marcada por um forte preconceito, incompreensão e
ignorância, explicado pela dinâmica das relações sociais do momento histórico (final dos
anos 60) em que, ao que tudo indica, se deu seu aparecimento e suas primeiras
manifestações.
Eram anos marcados por desigualdades, cercadas por relações de imposições,
perseguições e descaso contra as manifestações populares, notadamente as de origem negra,
que não tinham garantidas suas expressões por políticas públicas, consideradas muito mais
folguedos, práticas não formais de expressão de rua, ou ainda manifestações de baixo valor
cultural, mas que, devido ao trabalho sério e comprometido de seus mestres, vem
conseguindo espaço e reconhecimento em todas as camadas sociais e das autoridades
públicas e particulares.
É essa história que revisitei com o emprego de fontes orais, por meio de
entrevistas de história oral com os mestres da capoeira no Piauí, tomando o conceito de
memória como elemento essencial da identidade individual e coletiva (LE GOFF, 1996) e
situando as memórias particulares desses mestres em memória social e grupal (BOSI,
2007), no intuito de, além de ouvir e decifrar as experiências desses sujeitos utilizando-as
como fonte principal deste estudo, auxiliado pela busca e manuseio de documentos em
arquivo público e jornais, contribuir na construção de fontes para pesquisas e estudos
presentes e futuros numa área que, apesar de demonstrar fôlego, ainda carece de
contribuições dos historiadores culturais.
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CAPÍTULO II

A CAPOEIRA COMO PRÁTICA CULTURAL EDUCATIVA À LUZ DOS
ESTUDOS CULTURAIS: CAMINHOS, PISTAS E FRAGMENTOS.

Neste capítulo demonstro o caminho metodológico que norteou a pesquisa em
busca de respostas para o objeto de estudo, situando o campo em que a mesma está
inserida, por meio de um breve caminhar pelo campo de estudo, investigação e intervenção
dos Estudos Culturais, situando o momento de emergência deste campo no contexto da
virada cultural que marcou a emersão da Nova História, além da importância de suas
concepções no contexto da pesquisa, destacando o estudo da cultura como campo de
produção de significações e a construção dos significados das identidades sociais dos
diferentes grupos, situando toda esta discussão na conexão com as diversas formas de
poder.
Como enfatiza Burke (1992, p. 10), “a nova história é a história escrita como
uma reação deliberada contra o ‘paradigma’ tradicional [...]”, proporcionando, assim, a
possibilidade de se abordar novos horizontes, novos objetos, novos sujeitos e,
particularmente no caso dessa pesquisa, de novas abordagens, notadamente pela opção do
trabalho com as fontes orais, as quais foram produzidas por meio dos depoimentos colhidos
nas entrevistas com os mestres da capoeira piauiense.
De acordo com Melo (2010) a possibilidade de se desenvolver trabalhos
inovadores no campo da história, contribui efetivamente para que se busquem temáticas
antes consideradas insignificantes e desprezadas pelos historiadores, surgindo assim uma
multiplicidade de objetos, o alargamento das fontes, além da ascensão e valorização dos
depoimentos orais, das lembranças de quem vivenciou determinado período sobre o qual se
pretenda voltar um olhar investigativo.
A abertura a novas possibilidades na geração de trabalhos variados e
inovadores, envolvendo sujeitos e lugares dantes esquecidos ou propositadamente
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silenciados, fazendo surgir novas questões e ampliando os campos de investigação social,
tem na prática da História Oral uma abordagem significativa no aprofundamento sobre
problemáticas sociais e culturais, assim como no entrelaçamento, cruzamento,
relacionamento e legitimação de concepções de memória e história, proporcionando o
diálogo franco com as pessoas envolvidas e se apropriando das narrativas orais como fontes
históricas.
A partir dessa descoberta, optei por seguir de forma mais efetiva as reflexões de
Alessandro Portelli, em especial os escritos publicados na obra Ensaios de História Oral,
obra esta que tive um primeiro contato nos encontros e debates promovidos nas reuniões do
grupo de pesquisa acadêmica do Núcleo de Estudos em História e Memória da Educação
(NHIME), coordenado pelos professores Raimundo Elmo de Paula Vasconcelos Júnior e
José Gerardo Vasconcelos, este último meu orientador, quando cursava os créditos no
Programa de Pós-Graduação/Doutorado em História e Memória da Educação, na Faculdade
de Educação da Universidade Federal do ceará (UFC), me despertando a atenção pela
ênfase dispensada a “[...] reflexões sobre as problemáticas do sujeito, da cultura, da
consciência social e da memória, da representatividade social e histórica das narrativas
pessoais e únicas [...]” (PORTELLI, 2010, p. 11), assim como a forma como compreende,
aborda e trabalha com os produtos das narrativas orais dos sujeitos sociais, afirmando
serem conteúdos da memória “[..] evocados e organizados verbalmente no diálogo
interativo entre fonte e historiador, entrevistado e entrevistador.” (PORTELLI, 2010, p. 19).
Seguindo este fio condutor, a pesquisa está centrada na temática da capoeira,
enfatizando o seu processo histórico de emergência, resistência e reconhecimento sóciopolítico, tendo sido, por durante muito tempo, perseguida e marginalizada por se constituir
em instrumento de resistência e estratégia de sobrevivência de pessoas e grupos em estado
de exclusão, mas que hoje ocupa lugar privilegiado na sociedade brasileira e de
significativa parcela de nações pelo mundo, sendo reconhecida oficialmente pelo governo
federal em Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro, presente nos currículos de significativa
parcela de escolas e universidades públicas e privadas, além de sua inegável importância
pedagógica, visto que
Percebemos ser a Capoeira um instrumento bem completo para a educação
integral dos jovens estudantes do ensino fundamental, mostrando toda sua riqueza
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pelas várias formas evidenciadas, suscitando uma motivação especial para
professores e educandos. (CAMPOS, 2001, p. 83).

Neste sentido, procuro situar algumas categorias de análise que permeiam meu
objeto de estudo, tais como representação cultural, identidade e significação, no sentido de
compreender como se deu a trajetória histórica da capoeira em Teresina-Pi, em um esforço
de análise e compreensão da história desta cultura, desse fenômeno sócio-cultural de
ascendência afro-brasileira em Teresina-Pi, identificando os principais atores, as
motivações que o levaram a trilhar esta trajetória, principais entraves e dificuldades
encontradas, assim como o contexto social que serviu de pano de fundo para a construção
dessa história, notadamente por se tratar do trabalho com testemunhos orais, a partir da
coleta de depoimentos dos mestres de capoeira por meio de entrevistas.
Sigo, ainda, as trilhas fornecidas pela reflexão dos materiais colhidos nessa
investigação, em busca de respostas a respeito do processo de escolarização da capoeira em
Teresina-PI, me detendo, no entanto, somente até o ponto de sua chegada e aceitação nos
contextos escolares, sem me deter a análises sobre seu desenvolvimento, sua implantação
nos currículos, as disputas efetivadas para sua aceitação, dentre outros aspectos, entendendo
ser esta uma tarefa para futuras investigações, inclusive com alguns estudos relevantes já
produzidos neste campo (CAMPOS, 2001; FALCÃO, 1995; SILVA, 2010).
Nesse aspecto assento minhas preocupações nas seguintes questões: De que
forma se deu o processo histórico da capoeira no Piauí, seus pioneiros, seus principais
protagonistas, suas características peculiares e como se desenvolveu até os dias atuais?
Como se deu o processo histórico de inserção/adentramento da capoeira em espaços
formais de educação, cultura popular, de rua, marcada pela liberdade, pelas possibilidades
de inventar, de criar, de reinventar práticas? Quais as interfaces possíveis e as efetivas
contribuições da capoeira, prática educativa, na educação formal de crianças e jovens
identificados por meio da análise de registros escritos sobre experiências desenvolvidas
com essa prática educativa em escolas e outros espaços institucionais de educação?
A partir destes eixos de problematização e efetivando um recorte objetal bem
definido, elegi o seguinte problema central da pesquisa: Como se deu a trajetória histórica
da capoeira e o processo de escolarização dessa cultura a partir dos testemunhos orais de
Mestres de capoeira de Teresina-PI?
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Minha intenção foi desvendar como esta arte centrada na malícia e na
malandragem, tendo na ginga, na finta do corpo e na capacidade do improviso seus
fundamentos principais, o que a faz ser tratada no entendimento de seus mestres mais
ilustres como “jogo de vadiação”, teve suas primeiras manifestações, foi se desenvolvendo,
até atingir o status de prática curricular em escolas em Teresina-PI.
Por se tratar de uma expressão cultural de natureza oral e gestual, em que a
transmissão dos fundamentos, tradições, saberes e conhecimentos, se caracterizam pela
oralidade, inclusive identificando, após incessantes buscas nas mais variadas fontes, a não
existência de registros escritos fidedignos sobre a história da capoeira, exigindo um esforço
de interpretação e análise centrado na junção de múltiplos aspectos, da comparação de
abordagens diversas, de dedicação investigativa em busca dos rastros e das trilhas
percorridas por outros pesquisadores, optei pelo trabalho com os testemunhos orais,
visando escrever a trajetória histórica da capoeira e seu processo de escolarização em
Teresina-PI a partir das narrativas orais e das representações sobre este processo por meio
das memórias pessoais e coletivas de seus principais interlocutores, os Mestres de capoeira,
detentores dos saberes fundamentais dessa prática.
As entrevistas foram realizadas entre novembro de 2010 e novembro de 2011,
quando já pude contar com o auxílio de dois bolsistas de iniciação científica, contribuindo
sobretudo nas pesquisas com jornais e nas últimas entrevistas realizadas.
As memórias dos mestres entrevistados abordaram o período do final dos anos
de 1960 até início dos anos de 1990, sendo delimitado este período pelo fato de que,
geralmente, os mais antigos praticantes e pesquisadores sempre pontuam o final dos anos
de 1960 e início de 1970 como épocas do surgimento da capoeira em Teresina, por outro
lado, na segunda metade dos anos de 1990, a capoeira já se encontrava devidamente
institucionalizada, reconhecida pela sociedade enquanto prática cultural relevante e
praticada livremente nos mais diversos espaços sociais, notadamente em escolas, já
contando com ampla cobertura de seus eventos pela mídia jornalística e televisiva, além de
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receber apoio e financiamento, embora de forma minguada e pontual30, dos órgãos
governamentais, bem como de empresas privadas.
Na época delimitada como inicial, os mestres entrevistados eram jovens
praticantes, ainda sem a compreensão, o compromisso e a responsabilidade hoje assumidas,
sendo que suas memórias trazem fragmentos da realidade social do período, comumente
determinante na forma com que as pessoas compreendiam e representavam a capoeira.
Vale destacar que ao enfatizar essa espécie de diálogo entre memória e história,
o faço a partir da opção e do entendimento de que a memória de determinado grupo,
notadamente quando são identificados como minorias, marginalizados e excluídos, se
constitui em um aspecto fundamental no fortalecimento de sua identidade, ou seja, a forma
com que os representantes desses grupos trabalham suas memórias, o que destacam como
importante e quais personagens são convidados a fazer parte da construção de seu passado
desvela caminhos e pistas que devem ser seguidas em busca das histórias que se pretende
revelar.
Trabalhar a partir da perspectiva da história oral, utilizando como fontes as
narrativas orais das pessoas identificadas como detentoras das “falas” que se deseja escutar,
resulta numa transformação significativa na natureza e na construção da pesquisa, o que, no
caso particular dessa pesquisa, isso se evidencia sob duas vertentes.
Em primeiro lugar, concebi e sai para realizar uma pesquisa sobre as interfaces
entre a prática da capoeira, prática educativa de natureza não-formal, e as práticas
pedagógicas formais em espaços escolares oficiais, porém acabei enveredando pela
investigação e escrita sobre a história da capoeira em Teresina-PI, bem como a trajetória
histórica de sua chegada aos espaços escolares oficiais, evidenciando a passagem de prática
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Para maior entendimento dessa afirmação, destaco a reclamação geral de representantes de grupos de
capoeira de Teresina em relação à falta de uma política estadual de fomento a esta cultura, mesmo com
significativo número de iniciativas do Governo Federal no sentido de amparo e resguardo da mesma, tais
como implantação de programas nacionais de apoio à realização de projetos, estabelecimento de prêmios
aos mestres antigos, preservação ecológica das áreas de extração das matérias primas necessárias à
confecção dos instrumentos, dentre outras iniciativas. Esta reclamação dos administradores dos grupos recai
principalmente aos órgãos estaduais e municipais, tais como, secretarias de esportes e de cultura, alegando
sobretudo os significativos resultados que a capoeira demonstra no amparo e formação de crianças e jovens
em projetos sociais fomentados em escolas públicas e órgãos de assistência, utilizando os relatórios que
atestam os resultados positivos, além do destaque constante nos espaços midiáticos, em especial nas mídias
televisivas.
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social marginalizada, a prática educativa aceita nas escolas, ou seja, como se deu o
caminhar histórico da capoeira em Teresina-Pi, prática cultural popular e não-formal, até
sua aceitação em uma prática educativa componente do currículo escolar em espaços
escolares institucionais, descortinando as lutas travadas, as divergências, as negações, as
negociações, os preconceitos, os acertos, dentre outros fatores, sem, no entanto, como
ressaltei anteriormente, me aprofundar nas formas e processos com que foi se constituindo
e se solidificando nestes espaços.
Em meus estudos e leituras me deparei com alguns teóricos, e que destacarei
mais adiante, que fornecem luzes que contribuem de forma efetiva para o entendimento das
possíveis relações e entrelaçamentos entre a memória e a história, no caso particular dessa
pesquisa, a partir do momento de minha opção pelo trabalho com os caminhos
metodológicos favorecidos pela abordagem da História Oral e que colocam os testemunhos
orais dos mestres de capoeira em fonte privilegiada, base para as reflexões que efetivei na
produção final da pesquisa.
No decorrer das gravações, as lembranças tornam vivas o difícil processo de
aceitação dessa expressão cultural; os momentos de tensão, por um lado, e os momentos de
descontração, por outro, quando a prática se materializava por meio das rodas, dos treinos e
das apresentações; revelam, ainda, as disputas entre os primeiros grupos, os primeiros
visitantes de outros estados que por aqui aportavam, as primeiras viagens, assim como as
estratégias de socialização e de institucionalização enquanto prática social, cultural e
esportiva nos mais diversos espaços.
Os mestres de capoeira entrevistados, num esforço de memória, buscavam
lembranças na efetivação do trânsito entre os tempos e os espaços coletivos, que
consideravam significativas, visto que suas recordações, mesmo individuais, buscam apoio
“[...] a pontos de referência que existem fora deles, e que são fixados pela sociedade.”
(HALBWACHS, 1990, p.54).
Assim sendo, muito embora as lembranças dos mestres se materializem em
experiências individuais, espécies de leituras próprias e singulares, todas demonstram um
pertencimento a um mesmo condicionante, a capoeira e sua influência em seus modos de
vida.
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Até o início dos anos de 1970, Teresina era uma cidade ainda muito pequena,
de vida simples e com poucas mudanças em termos de desenvolvimento urbano, não sendo
rara, mesmo no entorno social próximo ao centro da cidade, a presença, na separação entre
as casas, de cercas de paus, na época sendo comum a expressão “cerca de talo de côco” ou
“cerca de buriti”, em referência ao tipo de madeira utilizada nessas construções,
demonstrando uma característica bastante provinciana da cidade.
O cenário político seguia a mesma organização nacional, ou seja controle
político centrado nas ideias desenvolvimentistas do projeto de modernização dos governos
militares, com o controle local nas mãos dos representantes de pequenos grupos que se
alternavam no poder no contexto do bipartidarismo político e dos embates poucos
divergentes entre os representantes da ARENA (Aliança renovadora nacional) e do MDB
Movimento democrático brasileiro).
Era um período em que, no campo educacional, predominava o ensino público,
não existindo escolas privadas que começariam a surgir somente no final dos anos de 1970.
Nas artes e na cultura os movimentos teatrais e musicais se sobressaiam, sendo o Teatro 04
de Setembro e o Cine Rex os principais espaços de expressão da cultura na cidade.
Nos esportes, além do futebol que ocupava quase a totalidade da atenção da
imprensa local, raramente se ouvia alguma notícia a respeito de outras práticas esportivas,
sendo, mesmo que raramente, disponibilizadas informações pontuais e bastante minguada a
respeito de eventos isolados da natação, do karatê, do judô e do voleibol, como pude
perceber na pesquisa realizada com jornais no Arquivo Publico do Estado do Piauí, Casa
Anísio Brito e que permitiu a identificar como raras, com textos simples e de pequena
extensão as chamadas a respeito desses esportes.
Por se tratar de uma cidade pequena ainda carregava traços de uma sociedade
tradicionalista, havendo predominância clara de valores ditos familiares e religiosos como
parâmetros para a manutenção da moralidade e dos bons costumes, amplamente defendida
nas colunas de opinião e das “Notícias da Sociedade”, ficando evidente que “sociedade”
naquele contexto se referia às famílias ricas e representantes do poder sócio-econômico
local, enquanto as notícias sobre o povo ficavam restritas às páginas policiais ou quando se
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tratava de alguma calamidade pública (enchentes, acidentes de grandes proporções) à
notícia de primeira página.
Se algum dia a capoeira existiu em Teresina tinha desaparecido sem deixar
rastros, visto que não se percebia espaços e ambientes propícios à sua aceitabilidade
enquanto uma prática bem vista aos olhos da sociedade teresinense.
Como ficou evidente até aqui, os sujeitos de minha pesquisa são os mestres de
capoeira de Teresina-PI, selecionados por meio de alguns critérios adotados e
determinantes na escolha das pessoas aptas a narrar suas memórias em depoimentos que
transmitam a clara compreensão de que se trata de narrativas, muito embora tomadas de
forma individual, que reelaboram percursos, representações, trajetórias e imagens
contribuindo efetivamente na construção sobre o passado, sobre a história e a memória da
capoeira, dos movimentos de luta pela institucionalização e pelo reconhecimento dessa
cultura enquanto prática social de significância atestada, da história de luta pela
conscientização e a conseqüente elaboração de políticas públicas que amparem, resguarde e
fomente os diversos projetos sociais que oferecem a prática da capoeira enquanto
instrumento educacional.
Tomei, ainda, como sujeitos dessa pesquisa algumas pessoas que vivenciaram o
período enfatizado, em especial aquelas que, de alguma forma, desenvolveram práticas
próximas ou diretamente integradas à capoeira, como por exemplo, professores de
Educação Física de escolas públicas e privadas, profissionais jornalistas, gestores de
instituições públicas ligadas à cultura e ao esporte, dentre outras, no sentido de
proporcionar aquilo que Yara Khoury na apresentação da obra de Portelli (2010) destaca
enquanto função primordial nos estudos com história oral, ao comentar que
Na trajetória de pesquisa e reflexões com história oral, buscamos avançar no trato
mais amplo e articulado das narrativas e das memórias como atos interpretativos,
mediados pela tradição e pela cultura, atravessadas por relações de poder, na
trama complexa da realidade histórica, como práticas que se forjam, se
entrelaçam e tensionam numa rede de relações, num tempo e num espaço vividos
(PORTELLI, 2010, p. 13)

Neste sentido, primando sempre pelo rigor científico, certo de que qualquer
trabalho com fontes exige a adoção de procedimentos específicos atentos à natureza e ao
objeto da pesquisa, o primeiro critério foi o esgotamento de todas as possibilidades do uso
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de outras fontes que pudessem fornecer as respostas buscadas no estudo, principalmente
estudos acadêmicos anteriores que seguissem as mesmas pistas e buscassem as mesmas
respostas, bem como documentos oficiais, periódicos, revistas, jornais, documentários,
dentre outros.
Em segundo lugar, procurei me cercar da certeza da legitimidade da experiência
dos participantes das entrevistas, visto que, além do cuidado que se deve ter com as fontes
orais evitando que sejam consideradas como verdades acabadas e definitivas sobre os
fenômenos estudados, nem tampouco que se privilegie o seu uso somente para cobrir os
vazios deixados pela falta de possibilidade do emprego de outras fontes, é de fundamental
relevância que se tenha a plena consciência de que este tipo de fonte fornece um produto
fruto de narrativas cercadas de significados subjetivos e singulares, de versões,
representações e interpretações elaboradas pelas lembranças e que estas, por sua vez, são
carregadas de esquecimentos, de imaginações, ocultações, de silenciamentos propositais ou
não; enfim, são testemunhos orais impregnados de memórias, identidades, pertencimentos e
tempos dinamicamente diversos, diferentes e multidimensionais, expostos que estão às
disputas pela construção das memórias de determinado acontecimento.
Assim sendo, optei pelo trabalho com os mestres que tivessem reconhecimento
no universo da capoeira, tendo exercido uma prática efetiva, com relevante trabalho, bem
como com alguma contribuição efetiva no desenvolvimento dessa cultura, tomando como
parâmetro a concepção dos próprios praticantes, referenciadas por meio de minhas
experiências e vivências no universo dessa cultura.
Concentrei-me nos mestres com idade acima dos quarenta e cinco anos de
existência cobrindo, portanto, o espaço temporal adotado na pesquisa, ou seja, tendo
vivenciado todo o período dos anos de 1970. Além disso, selecionei aqueles que
continuaram efetivamente na prática da capoeira, independente do grupo, do sexo e do
estilo praticado, levando em consideração sua inserção neste universo, como por exemplo,
participação e realização de eventos (encontros, seminários, batizados, campeonatos,
debates, palestras e outros), mantendo significativo círculo de relacionamento com outros
mestres e praticantes, comandar um grupo, escola e/ou associação com alunos, métodos de
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ensino e espaço reconhecido e ter autoridade reconhecida e legitimada no universo da
capoeira.
Como ressaltei anteriormente tomei como recorte temporal o período do final
do ano de 1969 até segunda metade dos anos de 1990, efetivando uma divisão no
tratamento, interpretação, transcrição e organização das narrativas dos mestres
entrevistados por décadas, tendo como critério a atuação mais efetiva destes em
determinado período.
A partir disso, o trabalho de pesquisa se concretizou no debruçamento das
entrevistas realizadas entre outubro de 2010 e novembro de 2011, na abordagem dos
testemunhos obtidos nas entrevistas com os seguintes mestres participantes da pesquisa:
Mestre Caramurú, Mestre Zé Carlos, Mestre Tucano e Mestre Chocolate.
É evidente que existiram outros mestres detentores de lembranças e memórias
vivenciadas na prática da capoeira dentro do espaço temporal delimitado no contexto dessa
pesquisa, no entanto, seguindo os critérios adotados na delimitação do universo
populacional da investigação não foram considerados essenciais nesse processo, isso
porque alguns não vivenciaram todo o período estabelecido, ausentando-se por períodos
longos o suficiente para tornar seus depoimentos não detentores da legitimidade necessária,
muito embora tenham retornado e dado seqüência a algum trabalho de capoeira; outros não
possuem o devido reconhecimento de sua prática no universo dessa cultura, visto não serem
possuidores de autoridade vivencial e experiencial junto aos demais mestres, tampouco
trazendo alguma contribuição relevante no desenvolvimento dessa prática, o que inviabiliza
a credibilidade de suas narrativas; existem, ainda, aqueles que não deram continuidade a
seu trabalho, ou se ausentando definitivamente, ou acompanhando os movimentos
existentes, porém sem se inserir efetivamente no universo da capoeira.
A utilização da entrevista, ferramenta imprescindível na busca de dados
fidedignos sobre o passado recente da capoeira no Piauí, teve como principal motivo a
escassez de fontes seguras sobre as informações a que me propus buscar, não encontrando
dados em fontes e registros documentais, o que, em meu entendimento, deixou claro ser a
entrevista a técnica de coleta de dados condizente e melhor adequada no desvelamento das
respostas sobre o tema em questão.
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Neste propósito segui as trilhas deixadas por Rosa e Arnoldi (2006, p. 17)
quando defendem ser a entrevista “[...] uma discussão orientada para um objetivo definido,
que, através de um interrogatório, leva o informante a discorrer sobre temas específicos,
resultando em dados que serão utilizados na pesquisa”, estruturada de forma assistemática,
assentada na solicitação de respostas espontâneas e não dirigidas, com questões abertas,
possibilitando aos entrevistados falarem livremente sobre a temática proposta.
Nesse trabalho, como venho destacando ao longo de todo o texto, estabeleço
um diálogo, partilho reflexões e estabeleço muitas de minhas opções com Alessandro
Portelli (2004, 2010), o que me permite abordar o trabalho com fontes orais como arte de
escutar e, portanto, mais adequada à técnica da entrevista, compreendendo que se trata de
um processo de “entre/vista”, ou seja, da troca de olhares e
[...] relação entre a pessoa entrevistada e a pessoa que entrevista (diálogo); a
relação entre o presente sobre o qual se fala e o passado do qual se fala
(memória); a relação entre o público e o privado, a autobiografia e a história; a
relação entre oralidade (da fonte) e escrita do historiador. (PORTELLI, 2004, p.
3).

Na lida com o estabelecimento de um roteiro de entrevista, iniciei rebuscando
pesquisas e reflexões construídas sobre o tema e levantando o máximo de informações a
respeito dos mestres entrevistados, o que me conduziu a evitar a elaboração de questões
diretas, objetivas e claras, no sentido de permitir que os mesmos pudessem se sentir
confiantes e espontâneos em seus depoimentos, possibilitando também que cada vez me
tornasse mais seguro na condução de novas entrevistas.
O roteiro serviu, não apenas para a organização precisa da coleta de
testemunhos e sua posterior transcrição, mas para que os entrevistados pudessem se
expressar espontaneamente, rebuscando as lembranças que entendessem enquanto
apropriadas, visto se tratar do registro das narrativas sobre um processo coletivo, uma
história da qual foram personagens, são parte integrantes e essenciais, contribuindo
significativamente no desenvolvimento desse processo e cujas memórias foram solicitados
a revisitarem e que acredito somente ser possível porque o fizeram com naturalidade e
liberdade suficientes para narrar suas lembranças.
Pensando neste sentido, as questões elaboradas se constituem e foram pensadas
realmente enquanto um roteiro para os entrevistadores, para que fossem capazes de obter

103
êxito nas respostas que o estudo busca obter, levantando questões acerca da descrição das
trajetórias dos mestres na capoeira, desde seus primeiros contatos até a atualidade, sobre
fatos que lhe marcaram a memória nessa trajetória, as pessoas que destacam como
principais envolvidos nessa trajetória, deixando claro suas contribuições, aspectos
relacionados ao processo de inserção dessa cultura nas escolas de Teresina, assim como as
recordações sobre os fatos e as pessoas que, segundo suas memórias, tiveram relevância
nesse processo.
Foram realizadas entrevistas com outras pessoas que, por meio de suas
lembranças e testemunhos, trazem contribuição para a construção dessa história cultural,
tais como: professores de escolas que viveram suas experiências a partir da primeira metade
da década de 1970, período aproximado da chegada da capoeira no Piauí, assim como
autoridades políticas, educacionais e pessoas da comunidade do entorno social próximo às
escolas identificadas como as que primeiro abrigaram a prática da capoeira.
A pesquisa seguiu o enfoque da nova história cultural e se assenta na
abordagem da história oral, caminho metodológico que remete ao trabalho com fontes
orais, se utiliza de entrevistas como instrumento da coleta dos dados e toma como ponto de
partida a interpelação dos sujeitos para que se sintam estimulados a narrarem suas
memórias, que servirão de produção discursiva, para a escrita da história que se pretende
contar.
As histórias e as memórias individuais desses mestres são parte da história de
toda uma geração de jovens em busca de liberdade, do direito de expressarem livremente
suas ideias e suas formas de conceber o mundo, notadamente quando o período enfocado
por eles em suas narrativas, sobre suas trajetórias na capoeira, se desenrolam no contexto
do início do processo de luta social intensa pela redemocratização política no país, mais
precisamente na segunda metade da década de 1970.
A esse respeito Thompson destaca que
Somente seguindo ponto a ponto as histórias de vida individuais é que se pode
documentar as conexões existentes entre, por um lado, o sistema geral de
estrutura econômica, de classe, de sexo e de idade, e, por outro, o
desenvolvimento do caráter pessoal, através das influências mediadoras dos pais,
irmãos e irmãs, e da família mais ampla, dos grupos de pares e de vizinhos, da
escola e da religião, dos jornais e dos meios de comunicação de massa, da arte e
da cultura. (THOMPSON, 2002, p. 333).
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Assim como toda pesquisa de cunho etnográfico, visto que as entrevistas
realizadas não foram “[...] isoladas, nem independentes da situação de pesquisa.” (BEAUD;
WEBER, 2007, p.118), utilizei o diário de campo como ferramenta de registro das
informações essenciais, das observações efetivadas durante os primeiros contatos e no
momento das entrevistas, anotando cada etapa percorrida, cada obstáculo, assim como as
situações peculiares e diversas.
Sobre este diálogo entre campos distintos, por meio do uso de ferramentas
apropriadas de outras disciplinas, destaco, ainda, outra análise reveladora de Thompson:
Em princípio, as possibilidades da história oral estendem-se a todos os campos da
história. Mas são mais fundamentais para alguns deles do que para outros. E
oferecem uma tendência que é básica a todos: em direção de uma história mais
pessoal, mais social, mais democrática. Isso afeta não só a história publicada,
como também o processo pelo qual é escrita. O historiador é posto em contato
com colegas de outras disciplinas: antropologia social, dialeto e literatura, ciência
política. O acadêmico é lançado fora do gabinete para o mundo exterior.
(THOMPSON, 002, p. 336).

A sensação que senti ao escolher “trazer o passado até o presente”
(THOMPSON, 2000, P. 334) de uma história social em que os sujeitos são pessoas
comuns, história sobre a qual predomina um silenciamento, foi exatamente a de que teria
que me imbricar no cotidiano e contexto da cultura que buscava entender sua dinamicidade
histórica, me despindo, assim, das convicções acadêmicas e seguir pistas e fragmentos mais
longe ainda.
Concordando com essas ideias Vasconcelos é significativamente claro quando
afirma que:
Vasculhar indícios da vida é a possibilidade que o pesquisador encontra para
tornar-se vivo e reviver a história como seleção de acontecimentos. A ideia de
uma história verdadeira ou essencialista nas se coaduna com a realidade da
história, com a história efetiva. É seguir um campo minado pelos feixes de
instantes que se foram e, em muitos casos, não deixaram pistas. Isso exige no
mínimo um pouco de paciência do pesquisador. Não se pode subestimar o menor
indício ou a mais remota pista que esclareça p pedaço de um quebra-cabeça
triturado pela força do tempo. (VASCONCELOS, 2009, p. 43).

Acompanhando esse raciocínio, segui a procura de pistas que pudessem
contribuir na costura do tecido e na junção dos fragmentos da história que me interessava
contar, anotando contatos, endereços, possíveis fontes indicadas e organizando os nomes
das pessoas fundamentais na tecedura do processo. Para os primeiros contatos com os
mestres escolhidos utilizei telefone, e-mail e contatos diretos, não sendo difícil manter estes
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contatos devido minha proximidade e experiência de 32 anos na prática efetiva da capoeira,
o que me permite uma imersão livre nos espaços utilizados pelos diversos grupos de
Teresina, conhecendo pessoalmente todos os principais mestres, além dos grupos mais
atuantes31.
Em primeiro lugar, mantive uma conversa informal com cada mestre,
apresentando o projeto, comentando sobre os objetivos e a relevância acadêmica e social,
explicitando minhas intenções e, finalmente, fazendo-lhe o convite para participar da
pesquisa.
Neste aspecto, não encontrei nenhuma dificuldade, visto que todos os mestres
demonstraram interesse, satisfação e gratidão por terem sido lembrados, se dispondo a
contar sua versão a respeito da história da capoeira em Teresina-PI e de sua chegada até a
escola, além do fato de que a maioria vive e desenvolve atividades em Teresina.
As exceções foram os mestres Caramurú e Chocolate que não moram em
Teresina, necessitando de um esforço significativo para obter seus depoimentos. Tracei,
neste sentido, um plano de ação que visava o contato prévio por e-mail e, posteriormente,
por telefone, já imaginando as estratégias que usaria para chegar a estes dois mestres.
No tocante ao mestre Caramurú, a situação era mais fácil, pois o mesmo possui
moradia no Piauí o que me deixou mais tranqüilo em relação aos encontros para a
entrevista. Após descobrir que morava em Luiz Correia, um pequeno município localizado
no litoral piauiense, procurei e encontrei um ex-aluno seu que conseguiu e me repassou os
seus contatos telefônicos, ao qual mantive três conversas iniciais, obtendo as primeiras
informações e acertando o encontro em sua casa para a realização da entrevista.
Por outro lado, o mestre Chocolate reside atualmente em Caracas, capital da
Venezuela, o que exigia o contato por correio eletrônico, devido o alto custo das ligações
telefônicas para o exterior que inviabilizava o contato por telefone. Assim sendo, foram
efetivados os primeiros contatos por e-mail, seguindo o mesmo processo com os demais

31

Por grupo atuante considero aquele que, cujos componentes, mais realizam eventos, participam dos eventos
de outros grupos, desenvolvem trabalhos de considerável relevância social, ou seja, estão presentes no
universo da capoeira e sendo detentores do reconhecimento dos demais grupos.
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mestres, em que apresentei a proposta e lhe fiz o convite para participar do estudo, ao qual
concordou plenamente se disponibilizando a colaborar.
Ficou acertado, então, que faríamos sua entrevista por meio de questionários
enviados para sua caixa postal eletrônica, devendo ser reenviado devidamente preenchido.
Porém logo na primeira tentativa ficou evidente que não seria uma estratégia adequada,
pois mestre Chocolate não conseguiu, mesmo com um prazo de muitos meses, responder ao
questionário.
Novamente tive bastante sorte no desenrolar do processo, pois mestre
Chocolate decidiu vir ao Brasil em férias, ficando uns vinte dias do mês de junho de 2011
em Teresina, oportunidade em que um aluno bolsista do programa de iniciação científica da
UESPI conseguiu marcar um encontro em que realizou a entrevista com o mestre.
Outro aspecto importante foi a ausência de dois mestres identificados como
importantes na história da capoeira no Piauí, promovendo, inclusive, longas discussões
sobre a legitimidade dos relatos de cada qual, sempre se acusando mutuamente da não
veracidade de suas memórias.
Um desses mestres, conhecido como Mestre Marcondes, afirma que foi o
primeiro a trazer a capoeira para Teresina, nos idos da década de 1970, vindo de BrasíliaDF, onde teria cursado e se formado em capoeira na Universidade de Brasília (UNB),
iniciando uma turma com alguns primos seus. Não existe, no entanto, nenhuma referência
legítima sobre o período destacado por mestre Marcondes, tampouco qualquer fonte
fidedigna, documental ou oral, a respeito do que afirma, visto que até mesmo seus primos
que seguiram praticando capoeira no final da década de 1970, mais precisamente no ano de
1979 quando tive a oportunidade de conhecer um deles treinando capoeira no Colégio
Benjamin Baptista, localizado na zona norte de Teresina, numa turma coordenada por
mestre Tucano, já com a presença do mestre Chocolate e outros capoeiristas do período,
não faziam referência alguma a este período supostamente abordado por mestre Marcondes.
O que se conhece sobre mestre Marcondes está relacionado a uma breve
passagem sua no início dos anos de 1980, período em que ocupou um horário numa
pequena academia de musculação que funcionou na Praça Landri Sales (Praça do Liceu),
conhecida como Academia Matro, chegando a ensinar capoeira no horário da noite, local
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que chegou a ser ponto de encontro dos capoeiristas de Teresina, tais como Tucano,
Chocolate, Monteiro, Alberto, Bobby, Bozó, John Grandão, Quinzinho, dentre outros,
assim como rápidas aparições em algumas rodas de capoeira, porém apenas tocando,
cantando e contando algumas histórias suas.
Assim sendo, a história de mestre Marcondes não possui uma representação
significativa no universo da capoeira de Teresina, sendo resgatada, em raros momentos,
muito mais por consideração e respeito pessoal do que efetivamente por sua inserção,
contribuição e atuação neste universo, o que torna, considerando os critérios que utilizei
nesta pesquisa, aliado aos conhecimentos adquiridos por meio de minha experiência
vivencial na capoeira, além da dificuldade encontrada em manter contatos com mestre
Marcondes, inviável a necessidade de realizar entrevista com o citado mestre.
O outro mestre ausente na pesquisa trata-se do Mestre Albino que, além de
afirmar ser ele o pioneiro da capoeira em Teresina, desconstrói totalmente a concepção
defendida por mestre Marcondes, enfatizando que a influência desse mestre na história da
capoeira de Teresina é ínfima, quase insignificante, não sendo o mesmo detentor nem
mesmo do título de mestre e sim de contramestre, pois, até onde se sabe, Marcondes
abandonou Brasília antes de se conquistar o título, retornando a Teresina, porém sem dar
continuidade à prática da arte.
Em relação à trajetória de mestre Albino, sua presença e reconhecimento no
universo da capoeira são incontestáveis, coordenando um dos grupos mais atuantes, o
Grupo Escravos Brancos, com um vasto leque de contribuição, inúmeros eventos nacionais
realizados, promovendo a vinda de alguns dos mestres mais renomados da capoeira a
Teresina, formando várias gerações de capoeiristas, alguns professores e mestres, se
constituindo em uma personagem bastante conhecida na sociedade piauiense.
Porém, existem muitas questões dúbias, em relação à sua efetiva contribuição
no processo histórico da capoeira e que se enquadram nos objetivos da pesquisa em tela.
Em primeiro lugar, são muitos os relatos que identificam sua presença somente no final da
década de 1970, quando já existiam alguns espaços de prática difundidos pela cidade, vindo
da cidade de São Paulo onde fez sua iniciação com o Mestre Sena, baiano, ex-aluno de
Mestre Bimba e um dos pioneiros da capoeira em São Paulo; muito embora logo em
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seguida tenha desaparecido do mundo da capoeira para se dedicar à profissão de taxista,
retornando em seguida com uma turma de alunos no Centro Social Urbano da Primavera,
bairro em que reside até os dias atuais.
Me recordo do primeiro encontro com Mestre Albino, no ano de 1981, no
Complexo Pirajá32, quando fazia parte do Grupo Palmares, coordenado por mestre Tucano
e do qual também faziam parte Chocolate, Monteiro e muitos outros capoeiristas e,
portanto, já devidamente estruturado, organizado e funcionando adequadamente,
desconstruindo a ideia de que mestre Albino teria sido pioneiro nessa arte. Neste encontro,
Albino contou um pouco de sua trajetória em São Paulo e comenta sobre o grupo que está
comandando na Primavera, efetivando convite para irmos às suas aulas e participar das
rodas, o que se consumou logo em seguida, porém sem consenso entre os praticantes do
grupo, alguns dos quais não viam em Albino uma sincera amizade, mas sim interesses
pessoais.
Outra questão significativa, está relacionada a sua personalidade difícil, que
torna complicado qualquer proximidade em busca de informações e de suas contribuições,
visto que todas as tentativas de contatos para tornar viável uma entrevista foram rechaçadas
por ele, sempre enxergando nessas iniciativas alguma forma de denegrir sua imagem e sua
história.
Neste sentido, atentando ainda para os critérios adotados no estudo, a
participação de mestre Albino foi descartada, inclusive pelo significativo fato de que sua
inserção e presença no universo da capoeira é contada pelos outros mestres entrevistados,
coincidindo em relação ao papel de destaque que o mesmo possui na capoeira, assim como
na afirmativa de que jamais se trata do pioneiro da capoeira em Teresina, se inserindo em
um momento histórico em que esta cultura já se encontrava bastante difundida na cidade.
Após o processo de coleta e conseqüente organização em arquivos individuais,
as entrevistas passaram pelo processo cuidadoso de transcrição, mantendo-se cada
depoimento o mais fiel possível da sua forma original, porém tendo a preocupação e opção
metodológica de efetivar uma revisão gramatical tornando o texto claro e conforme as
32

O Complexo Pirajá era um centro para prática esportiva, com quadras, campo de futebol, pistas de corrida,
sala de alojamento e um vasto espaço arborizado, se constituindo no espaço central de práticas esportivas
em Teresina, sendo hoje transformado no Centro Esportivo do curso de Educação Física da UESPI.
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exigências da língua padrão, o que não interferiu no conteúdo das narrativas dos
entrevistados, no sentido que buscaram transmitir por meio de suas falas.
No processo de transcrição contei com o auxílio do aluno bolsista da UESPI,
colaborador efetivo desde as primeiras entrevistas, notadamente nos registros fotográficos,
tendo, ainda, o cuidado de reler cada texto transcrito, providenciar cópias e disponibilizar a
cópia de cada entrevista para o respectivo mestre entrevistado, solicitando que o mesmo
lesse o texto para autorização de seu uso enquanto texto de história oral no contexto da
pesquisa.
Assim sendo, todas as entrevistas tiveram seus textos aprovados e autorizados
para o respectivo uso, sem nenhuma alteração no conteúdo, o que me levou à decisão de,
com os textos de história oral devidamente formatados e esgotadas as pesquisas com outras
fontes, em especial jornais, periódicos e outros documentos, concluir a etapa de coleta de
dados da pesquisa, partindo para o trabalho de análise, produção e conclusão do relatório
final, o qual descrevo no capítulo seguinte, contudo, em seguida, sigo abordando algumas
teorias que contribuíram e apoiaram efetivamente a construção teórica que sustenta essa
pesquisa.

2.1 Da História à História Cultural: entre memória, história e a história
oral
Na busca por uma abordagem metodológica na pudesse melhor situar minhas
intenções de pesquisa, que legitimasse academicamente as investigações que pretendia
realizar, fui conduzido ao estudo sobre os princípios que fundamentam a corrente de
interpretação conhecida como Nova História.
Para melhor entender esses princípios e me apropriar de forma adequada de
seus fundamentos me utilizo de um conjunto de obras básicas (BURKE, 2008; HUNT,
2006; PESAVENTO, 2008), bem como, de vários aportes que serviram de apoio às ideias
abordadas nas obras que tomei como fio condutor e que me proporcionaram um diálogo
instigante, rico em informações e amplamente complexos, principalmente pela socialização
de uma vasta modalidade de estudos e pesquisas que se detém sobre objetos variados, a
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partir do olhar da história sobre a cultura (BURKE, 2000; LOMBARDI, CASIMIRO,
MAGALHÃES, 2006; LOPES, GALVÃO, 2001).
Pode-se situar o impulso de renovação da história cultural no bojo das críticas
às posições clássicas interpretativas da história, ou seja, os dois paradigmas de explicação
dominantes até as últimas décadas do século XX, o Marxismo e a Escola dos Annales.
No entanto, Hunt (2006) destacando a declaração feita pelo historiador Eduard
Hallett Carr, em 1961, afirmando que quanto mais sociológica a história se tornasse e mais
histórica a sociologia se tornasse melhor seria para ambas, chamando a atenção e
despertando o interesse de outros historiadores para uma nova história de orientação social,
defende que já nesse período havia uma clara intenção de ascensão de um campo novo na
pesquisa histórica em que o sócio-histórico predominasse nas abordagens sobre os objetos
históricos e sociológicas.
Por outro lado, Burke (2008) ao tratar a História Cultural como um modo
peculiar de se compreender a história, situando sua redescoberta nos anos de 1970, período
a partir do qual vem desfrutando de renovação no mundo acadêmico, afirma que a História
Cultural não é uma invenção nova, sendo praticada a mais de 200 anos na Alemanha, não
sendo raridade se encontrar histórias da cultura humana, religiões ou nações desde 1780.
Os textos de Peter Burke apresentam, dentre inúmeras qualidades, a capacidade
de fornecer um vasto conjunto de referências, tanto de autores bastante conhecidos, quanto
de outros ainda desconhecidos, demonstrando uma rica pesquisa e, neste sentido, o autor
vai descortinando uma variedade de estudos clássicos que contribuem sobremaneira para o
que ele denomina de esboço da história da história cultural.
Ao iniciar suas reflexões a respeito da história da história cultural, Burke
(2008b) divide a história em quatro fases. A primeira é a fase clássica, entre 1800 e 1950, a
qual chama de história cultural clássica e situa como principais expoentes os historiadores
suíço Jacob Burckhardt e o holandês Johan Huizinga, enfatizando a ideia de que o
historiador cultural trabalha sobre a história dos clássicos, assim denominadas as obrasprimas da arte, literatura, ciência e filosofia, centradas na hermenêutica ou arte da
interpretação, entendendo a cultura, ou espírito da época por meio da interpretação dessas
obras.
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Mesmo com predominância da história política e a marginalização da história
cultural, havia a preocupação em se retratar padrões de cultura e descrever o pensamento e
os sentimentos de uma época e suas expressões, cabendo ao historiador descobrir esses
padrões ao se debruçar sobre temas, símbolos, sentimentos e formas culturais.
A segunda fase, que tem seu começo na década de 1930, é a história social da
arte, tendo suas primeiras contribuições na obra de acadêmicos, em especial os alemães,
que desenvolvem seus trabalhos exatamente no departamento de história, como o sociólogo
Max Weber e sua obra A ética protestante e o espírito do capitalismo de 1904, trazendo
uma análise centrada nas raízes culturais do sistema econômico dominante na época, o
qual, segundo Burke (2008), inspira gerações seguintes, como por exemplo, as ideias de
Norbert Elias e seus estudos de história cultural e que culminam na obra O processo
civilizador, de 1939, abordando, a partir da história dos modos à mesa, a forma com que o
autocontrole sobre as emoções vão se desenvolvendo entre os séculos XV e XVIII na
Europa Ocidental.
Nesta fase pode ser destacado, ainda, o interesse pelo estudo dos esquemas ou
fórmulas culturais e perceptivas, principalmente, como os gestos são capazes de expressar
emoções, tendo nos psicólogos, filósofos e estudiosos de literatura os principais
interessados, com foco em estudos sobre a interpretação de imagens, estudos iconográficos
e iconológicos.
É interessante e desvelador perceber os efeitos da grande diáspora causada pela
ascensão de Hitler ao poder no ano de 1933, com sua prática de perseguição aos judeus,
levando estudiosos historiadores alemães a se refugiarem nos Estados Unidos e na GrãBretanha e proporcionando, de acordo com Burke (2008), significativa contribuição para a
transmissão e transformação das tradições culturais, em áreas tais como história das ideias,
história intelectual e cultural, além do surgimento de um grupo de marxistas que voltaram
o foco de seus interesses para a relação entre cultura e sociedade.
É nesse período que se evidenciam os interesses sobre as questões culturais e
que vão levar à terceira fase descrita por Burke (2008), situada na década de 1960 e
identificada com a descoberta da cultura popular ou a descoberta do povo, assim expressa
nas palavras do próprio autor:
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A idéia de “cultura popular” ou Volkskultur se originou no mesmo lugar e
momento que a da “história cultural”: na Alemanha do final do século XVIII.
Canções e cantos populares, danças, rituais, artes e ofícios foram descobertos
pelos intelectuais de classe média nessa época. No entanto, a história da cultura
popular foi deixada aos amantes de antigüidades, folcloristas e antropólogos. Só
na década de 1960 um grupo de historiadores, sobretudo, mas não
exclusivamente anglófonos, passou a estudá-la. (BURKE, 2008, p. 29)

Uma contribuição considerada pioneira nesse sentido são os trabalhos do casal
Beard (Charles e Mary Ritter) sobre as mudanças culturais nos EUA, a partir de uma
interpretação econômica e social, discutindo o papel do automóvel na difusão dos valores
urbanos, os estímulos mentais estereotipados e ênfase prática e popular da ciência norteamericana.
Nesse contexto se destacam, também, os estudos do sociólogo Karl Manheim
que ao utilizar-se de uma abordagem histórica sobre o conhecimento efetiva estudos sobre a
mentalidade conservadora dos alemães.
Em relação particular ao que denomina “descoberta do povo”, podem ser
destacados os estudos de Eric Hobsbawm sobre a cultura do Jazz em ambientes da moderna
civilização urbana e individualista; as análises de Eduard Thompson a respeito do lugar da
cultura popular no processo de formação das classes operárias inglesas, notadamente na
famosa obra A Formação da Classe Operária Inglesa, de 1963, que teve significativa
influência sobre uma geração de novos historiadores; as relações mais próximas com as
ideias dos historiadores da 4ª geração dos Annales33, dentre os quais Le Goff e Schmitt,
com expressivos subsídios para o campo da história da cultura popular.

33

Da identificação da relativa pobreza nas análises realizadas pela história tradicional, em que situações
históricas complexas eram reduzidas ignorando-se outros campos de forças, coletivas e individuais, não
conseguindo responder satisfatoriamente às exigências do novo homem que surgia, complexo em sua
maneira de sentir, pensar e agir (BURKE, 1992), se originam na França, a partir de um grupo associado à
criação da revista Annales, no ano de 1929, novas ideias em torno de uma concepção de história mais
abrangente e totalizante; outra história em que o homem poderia ser considerado na plenitude de suas
virtualidades, inscritas concretamente em suas realizações e ampliando as possibilidades do fazer
historiográfico, buscando junto a outras ciências os conceitos, as estratégias e os instrumentos que
permitiriam a ampliação das visões do historiador. Dentre as mais significativas contribuições da Escola dos
Annales, na intenção de diversificar o fazer historiográfico, reside a explicitação de uma nova abordagem
histórica, com o claro objetivo de fazer dela um instrumento de enriquecimento da história, por meio, dentre
outros fatores, da sua aproximação com as ciências vizinhas, pelo incentivo às inovações temáticas e uma
interação fecunda entre a história e as ciências sociais. Da produção intelectual, no campo da historiografia,
no século XX, uma importante parcela do que existe de mais inovador, notável e significativo, origina-se
nesse grupo, em cujas bases se encontram pensadores tais como Lucien Febvre, Marc Bloch, Georges Duby,
Jacques Le Goff e, de maneira indireta, Michel Foucault em razão da interpenetração de seus interesses
históricos com os vinculados aos Annales. As ideias da Escola dos Annales podem ser assim sintetizadas: a
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Após a descrição das fases anteriores atribuídas à nova história cultural pode-se
compreender de forma mais clara sua quarta fase como assentada numa “virada cultural”
que faz eco em campos como a ciência política, geografia, economia, antropologia e
estudos culturais, em que os objetos sobre os quais os estudiosos desses campos se detém e
centram suas pesquisas se voltam para os valores de grupos particulares, nos locais e nos
períodos específicos destes, além do sucesso que os estudos culturais atingem a nível
internacional.
No entendimento de Hunt (2006) é no final da década 1950 e início da década
de 1960 que um grupo de historiadores marxistas inicia uma série de publicação sobre a
“história vindo de baixo”, das classes populares e operárias, da vida cotidiana de grupos
étnicos diversos, das mulheres, dos criados, dentre outros, movimento esse aliado às
influências da escola dos Annales, que faz emergir uma espécie de novo paradigma
historiográfico, a partir da ênfase que dispõem aos questionamentos sobre o funcionamento
dos sistemas de uma sociedade e sobre as múltiplas dimensões em que atuam enquanto
motor para o funcionamento das coletividades, tais como, econômicos, culturais, temporais,
humanos, espaciais e outros.
Nas palavras de Pesavento (2008), são alterações que, a partir do olhar sobre o
cenário internacional como um todo, já vinham se estabelecendo e que
Podemos, talvez, situar o problema das mudanças nos anos de 1970 ou mesmo
um pouco antes, com a crise de maio de 1968, com a guerra do Vietnã, a ascensão
do feminismo, o surgimento do new left, em termos de cultura, ou mesmo a
derrocada dos sonhos de paz do mundo pós-guerra. Foi quando então se insinuou
a hoje tão comentada crise dos paradigmas explicativos da realidade, ocasionando
rupturas epistemológicas profundas que puseram em xeque os marcos conceituais
dominantes na história. (PESAVENTO, 2008, p. 08).

De certa forma essa “virada cultural”
[...] está ligada a uma mudança na percepção manifestada em expressões cada vez
mais comuns, como “cultura da pobreza”, “cultura do medo”, “cultura das
armas”, “cultura dos adolescentes” ou “cultura corporativa” [...] e também nas
chamadas “guerras de culturas” nos Estados Unidos e no debate sobre o
“multiculturalismo” em muitos países. Diversas pessoas falam atualmente de
substituição da tradicional narrativa de acontecimentos por uma história-problema; a história de todas as
atividades humanas e não apenas história política; e a colaboração com outras disciplinas, tais como a
geografia, a sociologia, a psicologia, a economia, a lingüística, a antropologia social, dentre outras. Muitos
historiadores, a partir da revolução proporcionada pelo grupo do Annales, passam a manifestar interesse aos
aspectos sócio-culturais, a partir dos quais se situa a redescoberta e “irresistível ascensão da história
cultural” (BURKE, 2008, p. 164).
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“cultura” a respeito de situações cotidianas que há 20 ou 30 anos teriam merecido
o substantivo “sociedade”. (BURKE, 2008, p. 09).

Assim, na concepção dos autores consultados até aqui, vai se evidenciando que
a ascensão da história cultural se deu no contexto de “esgotamento de modelos e de um
regime de verdades e de explicações globalizantes [...], ou mesmo de um fim para as
certezas normativas de análise da história [...].”. (PESAVENTO, 2008, p. 08), posto que a
complexidade social que se configurava, além do cenário de incertezas que carrega em sua
base, favorece o surgimento de novos grupos sociais, com os quais afloram, também, uma
complexa rede de novos interesses e questões que lhes são pertinentes.
Uma pista nesse sentido é fornecida por Burke (2008) ao ressaltar que a história
cultural deve ser considerada a partir de uma tradição da cultura em que a transformação e
adaptação às novas circunstâncias devem ser consideradas como fundamentais, ou seja, as
culturas precisam ser tomadas como assentadas em diferentes tradições definidas em
termos nacionais, tais são as diferentes análises que os historiadores culturais devem
considerar ao estabelecerem seus terrenos de atuação ou de interesse, sendo cada qual
diverso de acordo com a tradição nacional à qual está atrelada: inglesa, francesa, norteamericana, alemã, holandesa ou outra.
O enfrentamento aos modelos ditos clássicos na história se efetiva na escola dos
Annales com a solidificação dos interesses pela história intelectual e cultural e com o
acentuado recuo do econômico e social frente à centralidade dispensada ao estudo das
mentalidades (mentalités), contribuindo na abertura de um leque de possibilidades para
estudo sobre representação, o imaginário social, da história das práticas, da memória e da
ascensão do construtivismo (BURKE, 2008).
No entender de Martins (2006)
A história cultural contemporânea vem realizando uma discussão rica e complexa
a respeito do lócus da cultura num determinado contexto sociohistórico. Faz parte
dessa discussão a questão do entrelaçamento entre o social e o histórico, e a
reflexão sobre algumas categorias, entre elas, mencionadas; alguns historiadores
têm-se preocupado em definir, com mais rigor, algumas categorias para que
possam fazer análises históricas com maior densidade e precisão. (MARTINS,
2006, p. 109).

Ao enfatizar o vigor da história cultural no âmbito da história, Chartier (2009)
chama a atenção para o risco constante da impossibilidade de se traçar uma fronteira segura
e clara entre essa abordagem específica e as outras histórias, ao tempo em que questiona:
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Devemos, por isso, mudar de perspectiva e considerar que toda história, qualquer
que seja, econômica ou social, demográfica ou política, é cultural, na medida em
que todos os gestos, todas as condutas, todos os fenômenos objetivamente
mensuráveis sempre são o resultado das significações que os indivíduos atribuem
às coisas, às palavras e às ações? (CHARTIER, 2009, p. 33)

Após uma série de análises, destaca ser esta uma questão que tem sua
centralidade na compreensão das múltiplas acepções do termo cultura e, consequentemente,
a mudança da “[...] fronteira traçada entre as produções e as práticas mais comuns da
cultura escrita e da literatura.” (CHARTIER, 2009, p. 38), concluindo a favor da
pertinência de se identificar questões comuns entre os diversos enfoques, objetos, âmbitos e
métodos privilegiados pela história cultural.
O movimento de deslocamento das teorias e das práticas da história cultural é
facilmente identificado como uma constante em seu processo histórico, produzindo espaços
para o surgimento de novas ideias na construção e produção da realidade, o qual não se deu
sem crítica e contestação.
A NHC não se desenvolveu sem contestações. A teoria que lhe é subjacente
muitas vezes foi criticada e rejeitada, não apenas por empiristas tradicionais como
também por historiadores inventivos, como Edward Thompson, em uma diatribe
intitulada “A pobreza da teoria”, publicada pela primeira vez em 1978. O
tradicional conceito antropológico de cultura como “um mundo concreto e
delimitado de crenças e práticas” foi criticado com base na afirmação de que
culturas são locais de conflitos, e “integradas de maneira frouxa”. (BURKE,
2008, p. 98).

Seguindo as reflexões, Hunt esclarece que:
Qual é, então, o programa da “nova história cultural”? Como a obra de Foucault,
a história mais ampla das mentalités foi criticada pela ausência de um enfoque
claro. François Furet denunciou que essa falta de definição estimulava uma
“busca infinita de novos temas”, cuja escolha era regida apenas pelos modismos
do momento. Do mesmo modo, Robert Darnton lançou a acusação de que “apesar
de uma enxurrada de prolegômenos e discursos sobre o método..., os franceses
não elaboraram uma concepção coerente de mentalités enquanto campo de
estudo”. As críticas de Furet e Darnton nos advertem vigorosamente contra o
desenvolvimento de uma história cultural definida apenas em termos de temas
para pesquisa. Assim como, às vezes, a história social passou de um para outro
grupo (trabalhadores, mulheres, crianças, grupos étnicos, velhos e jovens) sem
desenvolver um senso suficiente de coesão ou interação entre os temas, do
mesmo modo uma história cultural definida topicamente poderia degenerar numa
busca interminável de novas práticas culturais e serem descritas – fossem elas
carnavais, massacres de gatos ou julgamentos por impotência. (HUNT, 2006, p.
12).

No contexto de ampliação das possibilidades de emersão das variedades de
abordagens que podem ser empregadas pela história cultural é novamente Burke (2008)
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quem enfatiza os trabalhos de Foucault sobre como os discursos são capazes de construir os
objetos de que falam; as análises de Certeau sobre as práticas cotidianas, das pessoas
comuns, como fazer compras, ver televisão, caminhar pela vizinhança, dentre outros
aspectos presentes em “A invenção do cotidiano”; estudos sobre a invenção das nações;
sobre a escrita da história como enredo; a ascensão de categorias como etnia e gênero; a
construção das comunidades, em que são destacadas as análises de Hobsbawm a respeito da
invenção das tradições, situando muitas das ditas tradições antigas enquanto invenções
recentes e inventadas; a preocupação com a construção das identidades individuais; dentre
muitas outras possibilidades.
Enfatizando as contribuições de Foucault no campo da história cultural, Hunt
(2006) destaca que:
Mesmo que Foucault não tenha sido inteiramente bem-sucedido na abertura de
um terceiro caminho através dos domínios da história cultural, ao lado do
marxismo e da escola dos Annales, não se pode negar sua enorme influência
sobre a conceituação do campo. No ensaio “A História da Cultura de Michael
Foucault” [...] Patrícia O’Brien examina tanto a influência de Foucault como suas
práticas enquanto historiador da cultura. A ensaísta argumenta convincentemente
que Foucault estudou a cultura pelo prisma das tecnologias de poder, que ele
situou estrategicamente no discurso. Ele não tentou remontar o funcionamento do
poder ao Estado, ao processo legislativo ou à luta de classes; ao contrário,
buscou-os nos “lugares menos auspiciosos” – nas operações dos sentimentos, no
amor, na consciência, no instinto, e nas cópias heliográficas de projetos de
prisões, nas observações dos médicos e nas transformações mais abrangentes em
disciplinas como a biologia e a lingüística. (HUNT, 2006, p. 11-12).

Atentando ao propósito inicial de efetivar um movimento de revisitação às
propostas de história da história cultural, identificando os impulsos que remeteram à
suposta ascensão de uma nova história cultural (HUNT, 2006), destaco algumas abordagens
em direção à expansão das explicações para as mudanças, revoluções e transformações no
mundo político, levando à centralidade dos modelos antropológicos.
Essa tendência tem em sua base o tratamento que é dado à cultura, uma
totalidade de significados criados e utilizados pelos homens para explicar e viver no
mundo, “[...] uma forma de expressão e tradução da realidade que se faz de forma
simbólica [...].” (PESAVENTO, 2008, p. 15). Arrisco afirmar que se trata da dinâmica
humana em criar instituições e viver nessas instituições conforme os valores, normas,
regras estabelecidos e consolidados em seu desenvolvimento histórico.
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Assim, versando sobre e me apoiando em uma prática cultural, uma expressão
sócio-cultural de característica predominantemente urbana, pelo menos a partir do que se
pode melhor atestar através do estudo de fontes documentais, das narrativas de crônicas
jornalísticas e literárias e das pesquisas históricas, sociológicas e antropológicas, visto ter
sua manifestação se efetivado de forma significativa e hegemônica nas cenas e embates das
grandes cidades do Brasil nos anos finais da Colônia e por todo o Império (1800-1890),
entendo que minha pesquisa se justifica enquanto um estudo afetado e pertencente ao
fenômeno de renovação da história (BURKE, 2008), ancorado no encontro da história com
a antropologia, fazendo uso do tema cultura no plural, em sentido amplo, favorecido pelas
possibilidades postas pelos aportes da história cultural e dos estudos culturais.
O significado de cultura na perspectiva dessa pesquisa carrega consigo a ideia
de movimento e dinamicidade, inserida profundamente na realidade social e repleta dos
sentidos que as pessoas se utilizam para representarem e se expressarem, atuando e
significando os processos de mudanças sociais, compreendendo e incorporando, ou não,
perspectivas diversas, pontos de vistas e explicações alternativas, favorecendo a
compreensão da história enquanto processo construído pelas próprias pessoas, de maneira
compartilhada, porém a partir da complexidade que marca e acompanha a natureza humana,
repleta e impregnada pela ambigüidade e pela contradição, o que me encaminha à
concepção do sujeito histórico como pessoas comuns, sujeitos que vivem cotidianamente
nos diversos espaços sociais e culturais por eles mesmos construídos, que fazem, eles
mesmos, suas históricas, se imbricando mutuamente com os outros, em suas dimensões
coletiva e particular, individual e social, tais como, no caso específico dessa pesquisa, os
mestres de capoeira.
Neste sentido, Burke (2008) fala da hora da antropologia cultural histórica,
apontando um vasto campo de estudos em que fica evidente a virada antropológica, tais
como os que versam sobre história agrária e a transferência de bens móveis que
fundamentam o sistema de propriedades na Noruega e Islândia medievais; análises sobre as
regras de receber e retribuir o “dom”; a generosidade como dever moral e qualidade de
pessoas com propriedades mágicas importantes; a reconstrução de civilizações bárbaras a
partir de olhares mais positivos sobre os chamados “invasores”; a formação social das
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crenças e os padrões morais aceitos em comunidades africanas; dentre uma variedade de
exemplos.
Nas palavras de Hunt (2006) o modelo antropológico reina absoluto nas
abordagens culturais presentes, tal como explicita a seguir:
Rituais, inversões carnavalescas e ritos de passagem estão sendo encontrados em
todos os países e em quase todos os séculos. O estudo quantitativo das mentalités
enquanto “terceiro nível” da experiência social nunca teve tantos seguidores fora
da França. A influência sobre as abordagens anglo-saxã e, especialmente, norteamericana da história da cultura originou-se tanto (ou ainda mais) dos
antropólogos sociais ingleses ou de formação inglesa quanto de uma história das
mentalités segundo o estilo dos Annales. (HUNT, 2006, p. 14).

Vale ressaltar que uma das mais significativa contribuição e inspiração
antropológica aos historiadores veio de Clifford Geertz, notadamente da coletânea de
ensaios reunidos em “A Interpretação da Cultura”, bem como dos pressupostos de sua
teoria interpretativa da cultura.
De acordo com Burke (2008), ao criticar a delimitação de determinados
conceitos de cultura, que mais ocultam do que esclarecem sobre o tema, Geertz contribui
com uma definição densa e relacionado a um texto que proporciona uma leitura das
experiências como “drama social”. Vejamos essa definição por suas próprias palavras:
Um padrão, historicamente transmitido, de significados incorporados em
símbolos, um sistema de concepções herdadas, expressas em forma simbólicas,
por meio das quais os homens se comunicam, se perpetuam e desenvolvem seu
conhecimento e suas atitudes acerca da vida. (GEERTZ APUD BURKE, 2008, p.
52).

Apontando para a consolidação da abordagem interpretativa de Geertz e suas
reais contribuições para a história cultural, no que assimila como uma história de natureza
etnográfica visto que se tratam de estratégias que se centram na busca do significado, Hunt
(2006) destaca que “A decifração do significado, então, mais do que a inferência de leis
causais de explicação, é assumida como a tarefa fundamental da história cultural, da mesma
maneira que, para Geertz, era a tarefa fundamental da antropologia cultural.” (HUNT,
2006, p. 16).
Concluindo sobre as relevantes contribuições e o impacto das ideias de Geertz
no campo da história cultural pode-se destacar a forma com que, por meio de sua
etnografia, são evidenciadas as possibilidades de se efetivar leituras particulares sobre os
rituais populares ou os dramas sociais.
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Neste sentido, Burke (2008) faz as seguintes análises:
Por que a obra de Geertz, e em particular o ensaio sobre brigas de galo, teve tanto
impacto? Sua cultura humanista, a prosa elegante e a defesa da interpretação dos
significados (em oposição à análise das funções sociais dos costumes, praticada
por tantos de seus colegas antropólogos nas décadas de 1960 e 1970)
contribuíram para essa recepção calorosa. Sua preocupação com a hermenêutica
coloca-o na tradição alemã da história cultural. De qualquer forma, a “analogia do
drama”, como chama Geertz, é extremamente poderosa, ligando a antiga
preocupação com a alta cultura ao novo interesse pelo cotidiano. O poder dessa
analogia ajuda a explicar a grande atenção despertada não apenas pelas obras de
Geertz e Turner, mas também pelo livro de Erving Goffman, A representação do
eu na vida cotidiana (1959). Goffman, por exemplo, descreve um garçom que se
comportava de certa maneira com os fregueses na “área da frente” do restaurante
e de maneira completamente diferente com os colegas, na cozinha, espaço que
poderia ser descrito como “bastidores”. (Burke, 2008, p. 56).

Interpretar as culturas particulares por meio da decifração do cotidiano,
efetivando uma leitura dos dramas sociais, como por exemplo, as regras, a forma de fazer
as coisas, as particularidades que pontuam as relações populares ou protocolos culturais,
carrega uma relevância central na pesquisa que sustenta minha tese, visto que legitima o
recorte objetal a que me propus, além de permitir, seguido as veredas abertas pela
significativa quantidade de historiadores sociais e culturais, além de me situar sobre as
práticas e especificidades características de uma cultura local (a capoeira), buscando
fragmentos e pistas em que se assenta a história dessa cultura em minha região (na cidade
de Teresina, no Piauí) e dos conhecimentos locais (saberes dos mestres de capoeira do
Piauí) que contribuíram para sua consolidação (história da capoeira no Piauí) e formas
particulares como se manifestou (escolarização da capoeira em Teresina).
Assim sendo, seguindo os aportes teóricos destacados até aqui, é apropriado
afirmar que a história cultural no momento presente envolve abordagens e perspectivas
diversas em seus propósitos de estudar, interpretar e reinterpretar o mundo a partir da lente
da cultura, sendo urgente que se desvele as tendências recorrentes, assim como, a forma
com que muitos dos historiadores culturais tem se empenhado para desenvolver suas
análises.
Lopes e Galvão (2001) partindo do campo de estudo da história da educação,
indicam que ao largo do tempo as investigações nessa área ficaram atreladas
exclusivamente à fontes oficiais escritas, bem como à obras que os pensadores e educadores
eminentes vinham produzindo.
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Concordando com as autoras citadas Souza (2009) que, partindo da crítica de
que há no Brasil a predominância da concepção positiva de que a história caminha sempre
em direção ao desenvolvimento e ao progresso, a partir da compreensão de tempo uno, de
significado único, com uma única voz, observa de forma bastante clara que
A reflexão sobre a história permite olhar essa ideia positivista com distância e
ganhar perspectiva em relação à presença dessa ideia hegemônica do tempo.
Permite recuperar também seu lado silenciado: vozes de alunos e professores, que
contam histórias diferentes de histórias oficiais. Hoje, a tarefa dos historiadores
que se ocupam da memória e da história da educação é religar a história da
educação com a reflexão histórica mais recente. E, pacientemente buscar em
entrevistas com os velhos, nos antigos cadernos, nos diários, nos porões das
escolas, o que restou desse arquivo morto, para devolver à escola não uma
história nostálgica e idealizada, mas aquilo que a memória escolar compartilha
com a memória cultural brasileira – seu caráter polissêmico, polifônico, mutante,
variado e sempre surpreendente. [...] é ilusão imaginar que existe um passado fixo
a espera de alguém que o resgate, isento de paixões. Não é a distância adquirida
em relação ao passado que pode conferir à experiência antiga a positividade de
que ela estava privada quando o passado era presente. [...] Dessa forma, a
produção de reminiscência que compõe a memória do ensino permitirá um
exercício de interpretação sobre um conjunto de representações até agora pouco
explorado. Esse conjunto de versões dos depoentes propicia o questionamento
das vertentes do pensamento dominante, que adota modelos redutores das
contradições, racionalizadores das incoerências e transformadores da pluralidade
numa unicidade lógica do real. A riqueza do movimento histórico é apreendida
pelo constante exercício de busca da pluralidade de testemunhos, orais e escritos,
que apontam para as contradições e para as descontinuidades, em oposição à teia
do discurso do poder, que homogeneiza e encadeia os fatos, ignorando ou
minimizando as indefinições, os insucessos e as divergências. Na tentativa de
escapar dessa teia, é preciso dar voz e preservar para o trabalho histórico fontes
que permitam questionar versões centradas nas simplificações ideológicas que
desconhecem a importância da representação simbólica para a interpretação
histórica. (SOUZA, 2009, p. 24-25).

Seguindo os rastros deixados por estudiosos de outros domínios da história, os
historiadores da educação começam a entender que o trabalho somente com as fontes
oficiais não seria capaz de refletir toda a dinâmica e movimento da história, o que leva ao
surgimento de novas fontes que passam a ser utilizadas nas investigações recentes na
história da educação.
Dentre as novas fontes possíveis Lopes e Galvão (2001) destacam três grupos
que incluem como fundamentais para as novas abordagens da história da educação. Em
primeiro lugar estão os objetos escolares, tais como, carteiras, cadernetas de professores,
exercícios e trabalhos dos alunos, provas, boletins escolares, livros de ocorrências,
uniformes, quadros-negro, bibliotecas escolares, livros didáticos de alunos e professores e
outros.
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Ainda neste conjunto pode-se identificar os olhares investigativos que se
voltam sobre a arquitetura das escolas, o ordenamento dos espaços, os catálogos das
editoras, pinturas, desenhos, esculturas, fotografias e vários outros documentos
iconográficos e que dizem respeito a educação em outras épocas.
Em um segundo grupo, as autoras, a partir de uma reflexão do papel da
literatura no passado recente da história da educação, e centrando importância no uso dos
textos literários (romances, contos, novelas, poesias) destacam a autobiografia34, as
correspondências, diários íntimos, relatos de viajantes, jornais e revistas.
Trata-se de um universo em que a multiplicidade de opções aguça o trabalho de
busca e sensibilidade do historiador, mais do que nunca lhe situando no campo da história
cultural, visto envolver material da vida privada e do cotidiano íntimo das pessoas e grupos,
como fica claro a seguir
Os diários são o lugar dos sonhos, das fantasias, das grandes emoções e, em geral
são/foram escritos por meninas ou mulheres. Assim, é preciso levar em conta, no
mínimo, tanto os estereótipos valorizados quando se trata de uma escrita feita por
mulheres, quanto o gênero, isto é, descobrir relações, implicações da cultura que
consideram um e outro sexo. Também as narrativas dos viajantes que estiveram
no Brasil, principalmente durante os séculos XVI, XVII, XVIII e XIX,
registrando os hábitos dos habitantes de um novo mundo, são um material
extremamente interessante e ainda muito pouco explorado nas pesquisas de
História da Educação. Esses relatos oferecem descrições em que vão ficando
claros, pelos olhos de um outro, que se surpreende, emociona ou escandaliza,
costumes, trajes, modos de dizer e de fazer, espaços domésticos e públicos. É
evidente que não são espelho, nem da realidade vista/vivida, nem de nenhuma
verdade; são apenas a representação que a surpresa, a emoção, ou os preconceitos
e até injunções e conveniências políticas de um outro permitiram construir e
contar. (LOPES, GALVÃO, 2001, p. 87).

A análise da fala das autoras evidencia o uso de outras fontes históricas em sua
proximidade com o campo educacional, estendendo, inclusive, o entendimento da educação
em processo que antecede, convive e se processa além da escola, presente nas relações
sociais e culturais, econômicas, políticas, enfim, no contexto totalizante das relações e
experiências cotidianas, como é o caso particular de minha pesquisa, intencional e
necessariamente imersa sobre as dinâmicas das práticas culturais educacionais acontecendo
34

Sobre a autobiografia Scholze (2006, p. 112) afirma que “Os textos autobiográficos não devem ser
entendidos como escritos fiéis aos acontecimentos, pois nossa memória está em constante embate entre a
lembrança e o esquecimento e há que se ter em consideração também os silêncios e os saltos. Da mesma
forma, devem-se levar em conta os elementos sociais da memória através dos quais nossas lembranças
permanecem carregadas das múltiplas vozes que nos cercam, no sentido bakhtiniano, os significados
construídos em integração.”.
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dentro e fora das escolas formais, ou seja, uma educação de natureza não-formal em suas
interfaces com as práticas pedagógicas formais nos contextos escolares no passado recente
de nossa história educacional.
A abertura a outras fontes, que não os documentos oficiais, me possibilitaram,
além do emprego das entrevistas de história oral, ou fontes orais da história (RÉMOND
APUD SILVA, 2006), o uso dos jornais, periódicos de livre circulação e outros
documentos que poderiam contribuir para um confronto com as narrativas de história oral
realizadas, no caso particular de minha pesquisa, com mestres de capoeira, bem como, na
tentativa de situar os fatos narrados por estes no contexto em que se deu o fenômeno
estudado, ou seja, se possível identificar documentos (ofícios de solicitação, declarações de
autorizações, relatórios, planos de atividades, planos de ações, quadro de atividades e
outros) que descrevam o período, a forma, as características, os envolvidos, as condições e
os espaços em que se desenvolveu o processo histórico de escolarização da capoeira em
Teresina-PI.
Pesavento (2008) contribui de forma relevante quando, ao abordar sobre a
busca de um método e das estratégias do fazer história, comenta:
É a questão formulada ou o problema que ilumina o olhar do historiador, que
transforma os vestígios do passado em fonte ou documento, mas é preciso fazêlos falar. Caso contrário, eles revelam somente a existência de um outro tempo,
de um antigo, em que os homens falavam uma língua diferente, nesse país
estranho do passado [...]. (PESAVENTO, 2006, p. 63).

É novamente a partir das críticas realizadas pela Escola dos Annales, na década
de 1930, que as potencialidades da imprensa passam a ser consideradas enquanto fontes
para a história, sobretudo contra a concepção hierárquica estabelecida em relação aos
documentos sobre os quais o historiador deveria se debruçar e que, em tal contexto, os
jornais são considerados “[...] pouco adequados para a recuperação do passado, uma vez
que [...] continham registros fragmentários do presente, realizados sobre o influxo de
interesses, compromissos e paixões.” (LUCA, 2010, p. 112).
Porém, de acordo com a própria Luca (2010), ainda na década de 1970 o jornal
tornou-se objeto fundamental da pesquisa histórica, ao lado do impresso revista, numa
verdadeira explosão do universo desses impressos periódicos, assim descritos pela autora:
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O novo cenário citadino do início do século XX abrigava uma infinidade de
publicações periódicas: almanaques; folhetos publicitários de casas comerciais e
indústrias; jornais de associações recreativas, de bairros e das casas destinadas a
etnias específicas; folhas editadas por mutuais, ligas e sindicatos operários, até os
grandes matutinos e as revistas ditas de variedades, principal produto da indústria
cultural que então despontava. A publicação de catálogos relativos a acervos
institucionais abraça o itinerário da imprensa em diferentes espaços e, além de se
constituírem em importantes instrumentos de pesquisa, permitem apreender o
rápido incremento e a diversidade desses materiais. [...] Com apresentação
cuidadosa, de leitura fácil e agradável, diagramação que reservava amplo espaço
para as imagens e conteúdo diversificado, que poderia incluir acontecimentos
sociais, crônicas, poesias, fatos curiosos do país e do mundo, instantâneos da vida
urbana, humor, conselhos médicos, moda e regras de etiqueta, notas policiais,
jogos, charadas e literatura para crianças, tais publicações forneciam um lauto
cardápio que procurava agradar a diferentes leitores, justificando o termo
variedades. [...] A análise da segmentação mais contemporânea do mercado de
revistas, e sua relação com a construção de identidades a partir do consumo, é das
mais instigantes. (LUCA, 2010, p. 120).

Considerando essas análises, assim como outras pistas fornecidas pelos
estudiosos da história cultural (BURKE, 2008; HUNT, 2006), reforça meu interesse e a
decisão de se debruçar sobre os arquivos de hemeroteca e de revistas periódicas, fontes que
considero significativas para que possa promover um confronto entre as narrativas de
história oral das pessoas entrevistadas no contexto dessa pesquisa e a história recente
contada nesses periódicos.
Questionando sobre o que seria mais importante para o historiador o ver ou o
ouvir, Lopes e Galvão (2001) destacam a importância do ouvir por meio da
contextualização do uso da história oral na atualidade, fonte essa que se assenta nos
testemunhos das pessoas (depoentes) que vivenciaram e podem falar sobre o passado,
notadamente nas pesquisas em que registros escritos são raros ou escassos.
Sobre a história oral, Alberti (2010) afirma que
A História oral é uma metodologia de pesquisa e de constituição de fontes para o
estudo da história contemporânea surgida em meados do século XX, após a
invenção do gravador a fita. Ela consiste na realização de entrevistas gravadas
com indivíduos que participaram de, ou testemunharam, acontecimentos e
conjunturas do passado e do presente. Tais entrevistas são produzidas no contexto
de projetos de pesquisa, que determinam quantas e quais pessoas entrevistar, o
que e como perguntar, bem como que destino será dado ao material produzido.
(ALBERTI, 2006, p. 155).

Meu objeto de estudo carrega em sua história alguns dos aspectos que
legitimam e encaminham minha opção pelo uso da História Oral, principalmente por não
terem sido identificados, até data recente, nenhum registro escrito sobre essa história, a não
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ser jornais e alguns escassos periódicos não acadêmicos, de livre circulação, exigindo a
produção de fontes para pesquisas futuras, sendo esse um dos propósitos de minha
pesquisa, daí o emprego da entrevista de história oral dos mestres de capoeira de Teresina.
O entendimento que fui construindo sobre a História Oral também contribuiu de
forma efetiva por essa opção. Entendo essa abordagem enquanto interdisciplinar, visto que
seu uso pode acontecer em diversos campos e áreas das ciências humanas, tais como na
música, educação, economia, engenharia, medicina, serviços de saúde, serviço social,
teatro, dentre outros, além de demonstrar uma relação próxima com categorias como a
memória, linguagem falada, biografia e tradição oral.
No diálogo com a obra A história nova, de Le Goff (2001) busco amparo na
perspectiva defendida pelo autor de que tudo o que proporciona certa evocação sobre o
passado pode ser entendido como fonte histórica, atentando, no entanto, para o
favorecimento da perpetuação das recordações e, acima de tudo, que se apresente a partir da
escolha particular do historiador, o que sustenta minha opção em trabalhar
metodologicamente, por exemplo, a partir da abordagem da História Oral.
Segundo Alberti (2006) a História Oral pode ser tratada como método de
investigação científica, como fonte ou ainda como técnica de produção e tratamento de
depoimentos gravados, sendo sua característica principal a capacidade de se mover em
terrenos múltiplos e segundo as mais diversas abordagens.
Numa excelente síntese conceitual a própria autora afirma
Mas o que vem a ser, afinal, esse método-fonte-técnica tão específico? Se
podemos ariscar uma rápida definição, diríamos que a história oral é um método
de pesquisa (histórica, antropológica, sociológica etc.) que privilegia a realização
de entrevistas com pessoas que participaram de, ou testemunharam,
acontecimentos, conjunturas, visões de mundo, como forma de se aproximar do
objeto de estudo. Como conseqüência, o método da história oral produz fontes de
consulta (as entrevistas) para outros estudos, podendo ser reunidas em um acervo
aberto a pesquisadores. Trata-se de estudar acontecimentos históricos,
instituições, grupos sociais, categorias profissionais, movimentos, conjunturas
etc. à luz de depoimentos de pessoas que deles participaram ou os
testemunharam. (ALBERTI, 2005, p. 18).

Na citação anterior há a descrição de alguns elementos a partir e sobre os quais
detenho meu olhar e que, acredito, deixam mais claro o porquê da minha escolha por essa
abordagem metodológica, tais como: acontecimento histórico (processo histórico de
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escolarização da capoeira); instituições (escolas); grupos sociais (grupos de capoeira);
categorias profissionais (mestres de capoeira).
Ao valorizar a análise dos chamados excluídos, dos que são incessantemente
marginalizados e dominados, ou seja, das minorias, a História Oral enfatiza a urgência e a
importância de memórias silenciadas, esquecidas, memórias essas que são parte integrante
de culturas que não fazem parte, tampouco são favorecidas, do poder central que define
quais memórias devem ser valorizadas, que comporão o conjunto de memórias coletivas
ditas e tomadas como oficiais.
A partir do momento em que a História Oral se identifica com os grupos e
culturas dominadas, contribui efetivamente para uma tomada de consciência sobre a
importância e centralidade que podem assumir novos objetos de pesquisas identificados a
partir de tempos e espaços periféricos, notadamente, quando se trata de objetos
identificados em terrenos de embates entre memórias diversas e concorrentes, memórias em
constante conflito entre si e em busca, cada qual, do estatuto da verdade, como é o caso das
memórias em torno da história da capoeira, em especial por se tratar de uma cultura em que
o conhecimento a respeito de sua história, das formas como sujeitos, rituais e tradições
foram se estabelecendo se torna imprescindível para que se compreenda as formas com que
se manifesta e se expressa.
Thompson (2002) vai mais longe nessa análise destacando a centralidade da
história oral, notadamente na conscientização de que toda evidência histórica é influenciada
muito diretamente pela percepção individual, sendo esse viés pessoal e individual a
contribuição mais relevante da história oral.
A afirmação a seguir torna esse raciocínio mais claro:
Têm-se disseminado coleções locais e regionais de história oral. [..] E sua
utilização altera não só a textura da história, mas seu conteúdo. Desloca o centro
da atenção, das leis, estatísticas, administradores e governos, para as pessoas.
Altera-se o equilíbrio: a política e a economia podem ser encaradas – e, pois,
julgadas – a partir da extremidade receptora, tanto quanto a partir do alto. [...]
atribuindo a outras áreas mais novas de investigação – história da classe operária,
história das mulheres, história da família, história das minorias raciais e outras
minorias, história dos pobres e dos analfabetos – uma dimensão inteiramente
nova. [...] Descobriremos no passado um conjunto diferente de heróis; gente
comum, tanto quanto líderes; mulheres, tanto quanto homens; negros, tanto
quanto brancos. Cada vez mais, os pequenos grupos de história oral, estão
editando suas próprias publicações. [...] Pode ser uma história de rua e suas
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famílias; dos operários e do dono de uma fábrica; a respeito de uma greve ou da
explosão de uma bomba; recordações do lazer, da educação ou do serviço
doméstico do passado. (THOMPSON, 2002, p. 334-337).

Portelli (2004) chama a atenção para o fato de que a história oral se constitui
numa espécie de historiografia, ou mais precisamente, o uso das fontes orais em
historiografia, por se tratar, segundo este teórico de
[..] acrescentar à infinidade de fontes das quais o historiador pode valer-se,
também aquelas que são chamadas testemunhas transmitidas oralmente da parte
dos protagonistas ou participantes dos eventos sobre os quais versa a pesquisa, e
documentada pelo historiador. [...] Portanto, a história oral é uma arte, além de
escutar, de relação [...]. (PORTELLI, 2004, p. 1-3)

Como venho ressaltando, essa abordagem tem na entrevista seu principal
potencial, sendo que a partir do uso efetivo do gravador de voz a fita, na década de 1960 e
que possibilitou o registro dos depoimentos, seu “congelamento”, sua transformação em
documentos e a possibilidades de consulta e tratamento, passa a assumir importância
fundamental para os pesquisadores.
Ainda seguindo, enquanto fio condutor, as ideias de Alberti (2005), tomo como
fundamento, o entendimento de que
A entrevista adquiriu estatuto de documento, mas isso não quer dizer que a
história oral tenha se ajustado aos ditames da história “positivista”. Ao contrário:
trata-se de tomar a entrevista produzida como documento, sim, mas deslocando o
objeto documentado: não mais o passado “tal como efetivamente ocorreu”, e sim
as formas como foi e é apreendido e interpretado. A entrevista de história oral –
seu registro gravado e transcrito – documenta uma versão do passado. Isso
pressupõe que essa versão e a comparação entre diferentes versões tenham
passado a ser relevantes para estudos na área das ciências humanas. Trata-se de
ampliar o conhecimento sobre acontecimentos e conjunturas do passado através
do estudo aprofundado de experiências e versões particulares, de procurar
compreender a sociedade através do indivíduo que nela viveu; de estabelecer
relações entre o geral e o particular através da análise comparativa de diferentes
testemunhos, e de tomar as formas como o passado é apreendido e interpretado
por indivíduos e grupos como dado objetivo para compreender suas ações.
(ALBERTI, 2005, p. 19).

Acredito que, no campo dos estudos e investigações da história cultural, a
História Oral vem se constituindo em um dos métodos, abordagem, técnica ou fato de
efetivo privilégio, dado o favorecimento que permite, notadamente aos estudos
etnográficos, maior proximidade com o local, com os contextos cotidianos, os grupos e as
pessoas.
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Uma contribuição relevante para se entender os rumos em que caminha a
história cultural atualmente é fornecida por Burke (2000) em Variedades de História
Cultural, em que demonstra exemplos de pesquisas nesse campo, assim como o que se
constitui em interesse para os historiadores culturais.
Os ensaios apresentados na obra destacada perpassam o território do onírico,
concedendo centralidade aos sonhos e demonstrando as possibilidades de uma história
cultural dos sonhos, como o próprio autor afirma “uma história dos próprios sonhos”
(BURKE, 2000, p. 41). Assim sendo, são discutidos os sonhos na história, sonhos
individuais, sonhos “padrão de cultura”, para demonstrar a importância e a possibilidade de
se efetivar uma interpretação cultural dos sonhos.
Outra abordagem central e de significativa relevância é a questão da memória, a
qual Burke (2008) aborda como a história como memória social, afirmando ser a história a
vida da memória, o que demonstra procedência quando historiadores diversos afirmam
“que escreviam para manter viva a memória de grandes feitos e grandes fatos” (BURKE,
2000, p. 69).
A relação entre memória e história se evidencia na explicação de que a
memória reflete o que aconteceu na verdade e a história reflete a memória, em que a
transmissão da memória social, carregando em seu fundamento a história social do lembrar,
pode ser feita por cinco meios: as tradições orais; a tradicional esfera de ação dos
historiadores; as imagens; transmissão de aptidões e o espaço.
Assim como o historiador em geral os historiadores culturais devem garantir a
memória social, tendo como uma de suas principais funções desempenhar o papel de
“guardiães da memória social [...] ser um lembrete”35. (BURKE, 2000, p. 88).
No campo educacional, mais especificamente na história da educação, a história
cultural tem, também, servida de fundamento e abordagem metodológica apropriada, no
corpo das atualizações epistemológicas que vem contribuindo na geração de uma história

35

Segundo Burke (2000) no passado houve um determinado funcionário chamado “lembrete”, título referente
ao cobrador de dívidas, mas que funcionava enquanto um eufemismo para expressar a tarefa principal deste,
que era lembrar as pessoas do que elas gostariam de esquecer, cabendo, em alusão à função principal do
historiador, no entendimento deste autor, ser um lembrete.
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social e cultural, que favorece “[...] leituras diferenciadas, próprias e singulares, da
educação.” (LOMBARDI; CASIMIRO; MAGALHÃES, 2006, p. 2).
Ao privilegiar a análise sobre os excluídos e as minorias, a história oral concede
centralidade às memórias marginalizadas que, como parte integrante das culturas
minoritárias e dominadas, se posiciona e se constitui em oposição à chamada memória
oficial, ou memória nacional, possibilitando olhares sobre e a partir da periferia,
evidenciando uma realidade em que as memórias entram em disputa e os objetos de
pesquisa são escolhidos a partir do conflito, da contradição e da ambigüidade entre as
várias memórias concorrentes.
No contexto dessa pesquisa, procurei efetivar um diálogo com alguns teóricos
que trazem contribuições relevantes para o entendimento da relação entre a memória e a
história, fundamental para uma investigação científico-acadêmica que segue os caminhos
metodológicos favorecidos pela abordagem da História Oral.
Ao considerar os homens como sujeitos da História, vislumbrando as
possibilidades destes na produção, mudanças, concretização ou impedimento dos
acontecimentos, sua ação direta na construção dos fatos e nas relações daí advindas,
permite entender que as inferências das pessoas nas temporalidades também se torna
possível pelo emprego de suas lembranças, na distinção entre o ontem e o hoje e, quando
necessário, da recuperação de acontecimentos passados, função essa fundamental da
memória, visto que a percepção do passado, por mais que se pretenda conhecê-lo, somente
pode ser apreendida de forma fragmentada, em parcelas desconexas, incompleto.
Trabalhar com as fontes orais foi se constituindo numa opção mais concreta e
numa certeza de que trilhava por uma abordagem metodológica significativamente
apropriada para a tarefa de revisitar o passado por meio das memórias dos mestres da
capoeira, certeza essa que ficou mais evidente a partir da leitura de Thompson (2002),
notadamente quando lança o convite a seguir:
Toda fonte histórica derivada da percepção humana é subjetiva, mas apenas a
fonte oral permite-nos desafiar essa subjetividade: descolar as camadas de
memória, cavar fundo em suas sombras, na expectativa de atingir a verdade
oculta. Se assim é, por que não aproveitar essa oportunidade que só nós temos
entre os historiadores, e fazer nossos informantes se acomodarem relaxados sobre
o divã, e, como psicanalistas, sorver em seus inconscientes, extrair os mais
profundos se seus segredos? (THOMPSON, 2002, p. 197).
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Sigo, assim, acreditando que a busca pela compreensão do passado, é uma
tarefa de análise de seus fragmentos, de parcelas desconexas e do apanhado das referências
fundamentais a determinado acontecimento que se pretenda revistar, lembrar, recordar,
cabendo esta tarefa, fundamentalmente, à memória, em especial pela riqueza de suas
manifestações e pela vastidão de suas possibilidades.
O estudo e a pesquisa, realizados durante o curso de doutoramento, permitiu o
encontro e o diálogo com incontáveis pensadores e pensadoras que detém seu olhar sobre a
compreensão, definição e opção conceitual sobre a memória, sendo inúmeras as concepções
encontradas.
Os estudos de Maurice Halbwachs (1990), postumamente publicadas na obra A
Memória Coletiva, assentada no novo caminho sociológico sobre a vida quotidiana, sobre
as situações concretas que envolvem os indivíduos comuns na trama da vida coletiva,
fornecem explicações a respeito da natureza diversa e oposta da História e da memória,
sendo que a memória seria um produto do passado vivido, estabelecendo assim a condição
de movimento, de dinamicidade, enquanto a História apreende o passado, fixando os fatos,
definitivamente, em divisões simples. A memória seria
[...] uma corrente de pensamento contínuo, de uma continuidade que nada tem de
artificial, já que retém do passado somente, aquilo que ainda está vivo ou capaz
de viver na consciência do grupo que a mantém. Por definição ela não ultrapassa
os limites deste grupo. (HALBWACHS, 1990, p. 81).

Segundo as ideias de Halbwachs (1990), as memórias podem ser construídas
individual ou coletivamente. Em sua análise da memória coletiva, destaca a força dos
diferentes pontos de referência que estruturam nossa memória e que a inserem na memória
da coletividade da qual somos parte integrante, tais como, os monumentos, o patrimônio
arquitetônico, as paisagens, as datas e personagens históricas, as tradições e costumes,
regras de interação, o folclore e a música, as tradições culinárias, dentre outros.
Para este teórico, a nação é a forma mais acabada de um grupo, e a memória
nacional, a forma mais completa e a que melhor exprime a memória coletiva. Em várias
passagens de sua obra, aparece evidente o processo de negociação para se conciliar a
memória coletiva e as memórias individuais, visto que, em seu entendimento, uma memória
somente se beneficia de outras memórias, quando, além de seus testemunhos, existam
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suficientes pontos de contato entre ela e as outras para que a lembrança que os outros
tragam possa ser reconstruída sobre uma base comum.
Tal pode ser compreendida, neste propósito, a concepção que possuí sobre
depoimento, entendendo que se trata de um fenômeno que somente tem sentido dentro de
uma relação de grupo, pois “[...] supõe um acontecimento real outrora vivido em comum e,
por isso, depende do quadro de referência do qual evoluem presentemente o grupo e o
indivíduo que o atestam.” (HALBWACHS APUD DUVIGNAUD, 1990, p. 15).
No contexto dessa pesquisa interessa, contribuição mais significativa de
Halbwachs, entender que toda memória é constituída por meio da sucessão de eventos
individuais que promovem mudanças que são, por sua vez, produzidas em meio às nossas
relações com os diversos grupos com os quais nos integramos, bem como, a partir das
relações estabelecidas neste processo de envolvimento, daí a ênfase e centralidade que
concede à memória coletiva enquanto aquela que recompõe o passado de forma mágica,
bem como, a defesa de que as memórias são desenvolvidas, nunca de uma única maneira,
mas de diversas e variadas formas, determinadas conforme os objetivos implicados em cada
uma destas possíveis memórias.
Nesta passagem fica mais claro o posicionamento do autor:
[...] o funcionamento da memória individual não é possível sem esses
instrumentos que são as palavras e as ideias, que o indivíduo não inventou e que
emprestou de seu meio. Não é menos verdade que não nos lembramos senão do
que vimos, fizemos, sentimos, pensamos num momento do tempo, isto é, que
nossa memória não se confunde com a dos outros. Ela é limitada muito
estreitamente no espaço e no tempo. [...] Durante o curso de minha vida, o grupo
nacional de que eu fazia parte foi o teatro de um certo número de acontecimentos,
dos quais digo que me lembro, mas que não conheci a não ser pelos jornais ou
pelos depoimentos daqueles que deles participaram diretamente. [...] Quando eu
os evoco, sou obrigado a confiar inteiramente na memória dos outros, que não
vem aqui completar ou fortalecer a minha, mas que é a única fonte daquilo que eu
quero repetir. (WALBWACHS, 1990, p. 54).

Na passagem destacada a memória aparece como uma operação coletiva dos
acontecimentos, associada a interpretações do passado que se quer buscar, em que a
referência a esse passado serve, em última instância, para manter a coesão dos grupos e das
instituições que compõem uma sociedade, definindo espaços e oposições, mantendo
determinada coesão interna e reforçando sua memória coletiva.
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Percebo neste ponto a possibilidade de inserção das memórias dos mestres de
capoeira entrevistados na ressignificação do passado recente dessa cultura em Teresina-PI,
considerando-as enquanto memórias coletivas múltiplas, sabendo que cada mestre carrega
sua memória a partir da história de seu grupo, das imagens e acontecimentos que guardam
consigo, afinal a melhor lição de Halbwachs é que toda memória individual acaba se
constituindo em um ponto de vista sobre a memória coletiva, sendo imprescindível saber
que cada ponto de vista ai estabelecido sofre mudanças de acordo com o lugar que se
ocupa, o tempo que se vive e segundo as relações mantidas com os outros, sendo
fundamental a compreensão do contexto social em que as memórias são elaboradas.
Outra contribuição relevante para o entendimento sobre a memória vem de
Portelli (2004), segundo o qual a memória não pode ser pensada enquanto um receptáculo
de dados do qual podemos recuperar, quando necessário, determinadas informações, mas
um processo em contínua elaboração, ou seja, é o trabalho social que atribui um sentido
pleno e intenso a um acontecimento em relação a outro, daí que, trabalhar com fontes orais,
permite que melhor se aproxime dos significados subjetivos dos fatos que se busca
investigar.
A produção de Alessandro Portelli, assentada, sobretudo, no campo da história
social e da cultura, propõe uma revisão das memórias e enfatiza serem estas construídas e
legitimadas enquanto instrumento de dominação política, destacando que a memória não
pode ser encarada apenas como modo de se preservar informações, mas como sinal de luta
e processo em andamento (PORTELLI, 2010).
Evidencia-se, neste sentido, a compreensão de memória como campo de
possibilidades compartilhadas, reais ou imaginárias, cercadas e impregnadas por conflitos e
estados de tensões constantes, ou seja, forma como as pessoas constroem e atribuem
significados à sua experiência, assim como às suas próprias identidades.
As memórias se assentam em temporalidades que expressam experiências
vivenciadas em e pelo grupo, que nascem de uma relação individual e encaminham para a
construção de identidades, lida com representações sobre o passado, mas que são
constantemente atualizadas no presente, além de temporalidades múltiplas.
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Em um artigo interessante instigante, com o título “Memória, esquecimento,
silêncio”, Pollak (1989) provoca um debate a respeito das relações entre História e
memória, a partir da leitura de Maurice Halbwachs, criticando a ideia do que pontua como
coisificação dos fatos históricos e destacando a importância da memória coletiva,
possibilidade real da compreensão de que as memórias são construídas e organizadas no
interior dos processos históricos.
Neste sentido, Pollak (1989) chama a atenção para a existência, numa
sociedade, de numerosas memórias coletivas, ambíguas e divergentes, construídas,
desconstruídas e reconstruídas, deixando evidente as tensões e contradições entre a imagem
oficial do passado e as lembranças pessoais, processo no qual uma história social individual
é suscetível de ser apresentada de inúmeras maneiras em função do contexto no qual a
mesma é relatada, visto que, assim como as memórias coletivas e a ordem social que elas
contribuem para constituir, a memória individual resulta do equilíbrio de um sem-número
de contradições e de tensões, ou seja, mesmo no nível individual o trabalho da memória é
indissociável da organização social da vida.
Assim sendo, para Pollak, a memória pode ser entendida como um elemento do
sentimento de identidade, em seu viés individual, quanto em seu aspecto coletivo, visto ser
um fator fundamental do sentimento de significativa continuidade de uma pessoa ou de um
grupo no processo de reconstrução de si.
Na apresentação da obra Memória e Sociedade: lembranças de velhos, de Ecléa
Bosi, Chauí (1994) defende que a memória histórica, entenda-se “história oficial
celebrativa”, invade as lembranças das pessoas e dos grupos, se constituindo na capacidade
que tem as pessoas em reter o tempo passado, guardar o que se foi numa ação de evitar que
se perca para sempre o passado, evidenciando o entendimento da memória em uma via
possível às pessoas no trânsito entre suas temporalidades.
Também Thompson (2002) contribui para entendimentos sobre o ato de
memorizar, chamando a atenção para as possibilidades que as pessoas têm quando se
dispõem a relembrar ou apreender o passado, tais como, reviver embates, utopias e sonhos
que marcaram suas vidas; reacender emoções individuais, sociais e culturais, dentre outras;
relembrar práticas cotidianas, valores e hábitos de tempos idos, assim como, convivências e
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relações mútuas que se fizeram significativas; reconstruir atmosferas de envolvimentos
comunitários e coletivos, de natureza diversa, como por exemplo, lutas, lazer e diversão,
religiosidade, companheirismos, dentre outros.
Nesse universo de significados e concepções, creio que a memória pode ser
abordada e concebida em processo que não possui limites, visto que possibilita o
entrecruzamento das temporalidades, mas também dos espaços, das identidades, das
relações, das dimensões materiais e subjetivas. Na memória as lembranças, se cruzam e se
entrelaçam aos esquecimentos e aos silêncios, do dito e do não-dito, o individual e o
coletivo, relacionada diretamente à evocação do passado, no sentido de garantir sua
permanência, porém, e acima de tudo, ressignificado no presente, tal é minha intenção na
lida com as memórias, as lembranças, os esquecimentos, os silêncios e as ressignificações
presentes nas narrativas dos mestres de capoeira de Teresina-PI em seus testemunhos
registrados e nas interpretações efetivadas.
Portanto, no contexto dessa pesquisa, em que se aborda uma história do tempo
presente, de acontecimentos relativamente próximos, a memória é concebida em
reconstrução ou representação seletiva do passado, um processo individual, porém,
ancorado no entendimento de que toda memória é coletiva, visto que todo indivíduo,
necessariamente, está inserido em um contexto social, familiar, nacional, ou seja, numa
coletividade, sendo fundamental para o intuito desse estudo que, por meio da junção de
fragmentos das memórias narradas, mesmo repletas de lacunas, se possam descortinar as
memórias que falam e se transformam na história da capoeira em Teresina-PI.
Algumas das mediações possíveis entre educação, história e cultura podem ser
identificadas em diferentes perspectivas e abordagens que se propõem a interpretar essas
articulações, interfaces e elos que tem no campo dos Estudos Culturais espaço privilegiado;
entender como esse campo foi se constituindo historicamente, como se dão essas relações e
como se ampliam as possibilidades de análises das relações entre as categorias destacadas é
minha preocupação a seguir.
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2.2 Representação político-cultural e identidade: resistindo e questionando
o “outro” essencial
Ao falar de representações político-culturais, gostaria antes de comentar um
pouco sobre o conceito de representações coletivas desenvolvido por Émile Durkheim. O
objetivo primeiro de Durkheim era desvelar como se constitui a unidade na vida social,
como as sensações individuais são representadas e quais as causas universais destas
representações.
Para tanto Durkheim (1978, 1986) utilizou-se do conceito de representações
coletivas, categoria de pensamento que as sociedades se utilizam para elaborar e expressar
sua realidade e que surgem atreladas aos fatos sociais, para em seguida, elas próprias,
transformarem-se em fatos sociais, sujeitos à observação e possível interpretação. Ao
associarem-se os homens produzem uma realidade social, a qual Durkheim chamou de
consciência coletiva, que se sobrepõe às particularidades que a forma, minimizando as
possíveis diferenças individuais e fazendo sobrelevar-se uma unidade de vida social,
materializada por meio das representações coletivas. É por meio de determinados estados
psíquicos, frutos das consciências coletivas, que o pensamento, a sensação e a ação
individual das pessoas acontece socialmente, tornando-se, ao mesmo tempo, independentes
destes indivíduos, ou seja, para Durkheim os fatos sociais possuem existência própria, são
exteriores e anteriores aos sujeitos, sendo, neste sentido, entidades explicativas absolutas.
Contrapondo-se ao caráter estático do conceito de representações coletivas de
Durkheim, as representações sociais de Moscovici (1978) remetem a um conjunto de
princípios construídos e compartilhados na interação de diferentes grupos que, utilizando-se
destas representações, busca compreender e transformar sua realidade. Neste sentido, a
representação de um objeto é o resultado da transformação mental do objeto em figura e da
significação que os indivíduos atribuem a esse objeto, visto que toda representação social é
constituída de figuras e de expressões socializadas, sendo, neste sentido, a configuração de
imagens e linguagens, simbolizando os atos e as situações mais comuns dentro de
determinado grupo social.
Assim “representar um objeto é, ao mesmo tempo conferir-lhe o status de um
signo, é conhecê-lo, tornando-o significante, culminando em que todas as coisas são
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representações de algumas coisas.” (MOSCOVICI, 1978, p. 63). A argumentação de
Moscovici permite compreender que é por meio das representações sociais que os
indivíduos podem expressar a forma com que percebem e interpretam sua realidade e a
história da sociedade da qual fazem parte, o que envolve as concepções ideológicas, os
costumes, os preconceitos, as características cotidianas, as formas de trabalho valorizadas,
dentre outros aspectos que descrevem e mostram, de forma mais clara, a realidade de
determinada organização social.
Seguindo a linha reflexiva que orienta minha pesquisa, e situando minhas
reflexões no campo dos Estudos Culturais, gostaria de ressaltar que o conceito de
representação de que me utilizo não se prende às concepções de idéia, imagem mental e
significado fortemente presente nas representações sociais de Moscovici, mas orienta-se
pela compreensão das formas de inscrição por meio das quais se constroem a identidade do
Outro, como o Outro é discursivamente representado.
As representações na linha de raciocínio que elegi como fio condutor de minhas
reflexões, que chamarei de representações político-culturais, são entendidas como noções
estabelecidas mediante as diversificadas formas de discursos, determinando significados
fortemente amparados e devidamente legitimados e são conferidas a partir de sistemas
discursivos construídos e constituídos por meio de relações de poder que sustentam sua
legitimidade e seu status de verdade, revelando ser a representação um processo de
produção de significados sociais discursivamente criados.
Assim, os significados são carregados das formas de poder que os criou e,
quando organizados em sistemas de representação, contribuem para que as pessoas
apreendam a concepção de mundo social que estes sistemas privilegiam. É neste sentido
que me utilizarei da concepção de representação enquanto aquelas formas de inscrições, por
meio das quais o “Outro” é representado, ou seja, a forma “legitimada” que determinadas
pessoas utilizam para, por meio de relações de poder, determinar a identidade das outras
pessoas, grupos ou classes, e, ao mesmo tempo, a sua própria identidade.
Estes significados produzidos sobre o “Outro”, são, como afirma Costa “[...] o
resultado de um processo de produção de significados pelos discursos, e não como um
conteúdo que é espelho e reflexo de uma ‘realidade’ anterior ao discurso que a nomeia.”
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(2001, p.40). Costa segue afirmando, “Sendo assim, as representações são mutantes, não
fixas, e não expressam, nas suas diferentes configurações, aproximações a um suposto
‘correto’, ‘verdadeiro’, ‘melhor’. Aliás, o emprego de categorias avaliativas, nesta
concepção, é inadequado e desnecessário.” (2001, p.41).
Geralmente, quem tem o poder de narrar sobre o outro, de determinar sobre a
identidade do outro, acaba tomando a si próprio como referência, como normal e, neste
sentido, toma o outro como diferente, como fora do normal ou “excêntrico”, “exótico”,
“misterioso” que, quando merece nossa consideração, é pela áurea de mistério que desperta,
por ser diferente, anormal, fora do padrão instituído como “normal” e central, o que pode
levar à prática de uma política cultural que, na busca de representar o “outro”, trata de
subjugá-lo, de descrevê-lo como diferente e, até mesmo, com certo grau de discriminação,
de rejeição, de inferior socialmente, dentre muitos outros aspectos negativos, do ponto de
vista da construção de identidades.
O que mais me desperta a atenção, é o fato de que essas significações sobre o
“outro”, essa forma de forjar as identidades alheias, são construídas com a intenção de
tornar essas identidades essencializadas e portadoras de um caráter natural que não nos
caberia discutir, mas apenas aceitar, de acatar o caráter de inferior de determinada cultura,
de determinado modo de vida, de determinados hábitos, de determinados seres humanos,
frente à posição superior e privilegiada conquistada por determinados grupos, classes
sociais ou pessoas, que, favorecidos pela configuração de determinados processos
históricos, sociais, políticos, econômicos dentro de certas conexões de poder, querem tornar
“natural” o caráter de superioridade de uns sobre outros.
Geralmente, esse caráter de superioridade é explicado e justificado como se
tratasse de uma força superior “divinizada”, ou “sagrada” e, geralmente, ainda, com
inumeráveis prejuízos para os “inferiores”, como se percebe nos dias atuais, através dos
grandes instrumentos comunicacionais, porque a própria mídia, mesmo sendo muitas vezes,
empregada como instrumento de legitimação desses interesses “superiores”, vem revelando
diariamente, principalmente, através da televisão, os prejuízos sociais, culturais,
econômicos, humanos, éticos e políticos de que são vítimas pessoas somente pelo fato de
pertencer a determinadas “classificações”, como por exemplo, os jovens, as mulheres, os
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negros, os idosos, os portadores de necessidades especiais, os homossexuais, dentre muitos
outros.
A partir da concepção de representação político-cultural acredito ser possível
despertar a atenção para a necessidade de se criar espaços em que se possa promover a
desconstrução das narrativas e dos discursos que estão pretendendo tornar os ideais e os
valores hegemonicamente “superiores” como legítimos e essencializados, valores estes,
oriundos dos muitos séculos de dominação e de escravidão de povos sobre outros, de
culturas sobre outras, de discursos sobre outros, ou seja, de tornar cultural, político, social,
humano, material o outro “essencial”, o outro tornado “essência”, tornado central e legítimo
em prejuízo dos outros que estão sendo desconstruídos, inferiorizados.
É neste sentido que defendo a idéia de que quando alguém, alguma coisa, ou
fenômeno, é representado, ou explicado, ou ainda, tem determinado tipo de significado
sobre sua existência, por meio de uma narrativa ou discurso, este alguém, ou algo, está
sendo condicionado, explicitado em sua existência e nos seus atributos, qualidades, dentre
muitos outros aspectos que lhe instituem dentro de determinados “padrões”, por outro
alguém que possuí, dentro de toda uma dinâmica ou processo materialista, e nunca
essencialista, o poder de narrar, o poder de produzir identidades, as identidades dos
“outros” e a sua própria.
O conceito de identidade com o qual trabalho nessa pesquisa, conforme o
entendimento de Hall (2001), está mais relacionado com as questões de identidades
culturais nacionais; aos aspectos étnicos, raciais e lingüísticos; ao entendimento de
“pertencimento” e “descentramento”; e, finalmente, ao entendimento de que as identidades
não são coisa com as quais nascemos, mas são formadas e transformadas por meio das
representações.
Para melhor entender estes aspectos e perspectivas começarei por distinguir as
três concepções de identidade trabalhadas por Hall (2001). A primeira diz respeito à
identidade do sujeito do Iluminismo, concepção bastante individualista e masculinizada de
um ser humano unificado e dotado de uma racionalidade interior essencializada, que nascia
com o indivíduo e o acompanhava ao longo de sua existência. A segunda concepção é a do
sujeito sociológico que descentralizava a identidade de um indivíduo dotado de essência
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interior inata e lhe concedia um caráter de interação, sendo a identidade fruto das relações
com outras pessoas, ou seja, os indivíduos são forjados na interação entre o eu interior e a
realidade dos mundos culturais exteriores, onde, por meio de uma relação recíproca, nos
projetamos como pertencentes a determinada identidade cultural e, ao mesmo tempo,
internalizamos os significados e valores próprios desta estrutura cultural.
A terceira, e última concepção de identidade, fala do sujeito pós-moderno, que
vai surgindo da fragmentação das identidades que estão passando por um processo de
mudança estrutural e institucional, tornando-se mais variáveis, provisórias e problemáticas.
Neste sentido, segundo Hall (2001), o sujeito pós-moderno não tem uma identidade fixa,
essencial ou permanente, mas uma identidade definida historicamente que vai se formando
e se transformando continuamente frente às formas de representação que inundam os
sistemas culturais atuais.
Segundo Paraíso (2004), no centro das discussões sobre as diferentes
concepções da identidade dos sujeitos e conseqüente afirmação cultural dos grupos a que
pertencem, pode-se identificar a existência de duas perspectivas: uma essencialista, que
afirma a existência de uma identidade autêntica e verdadeira, e outra não-essencialista, que
defende o caráter de mobilidade das identidades, assim como sua relação direta com as
diferenças. Ambas as perspectivas, embora partam de concepções diferentes, não podem
negar, no entanto, que as discussões sobre a constituição das identidades passa
necessariamente sobre o pertencer e o não pertencer a determinado grupo.
As identidades dos sujeitos pós-modernos mudam constantemente e, segundo
Hall “[...] não são unificadas às verdades de um ‘eu’ coerente.” (2001, p. 13), visto estarem
sendo construídas numa realidade social em constante, acelerada e permanente mudança.
É, a partir destas características das sociedades modernas, em constante
mudança, que se pode entender o conceito de “descentramento”, relacionado, exatamente,
às formas com que o sujeito do Iluminismo, concebido como possuidor de identidade fixa,
foi sendo deslocado, por meio do afloramento de identidades fragmentadas, contraditórias e
inacabadas. A identidade perde seu caráter de “certeza”, de segura, ao confrontar os sujeitos
com uma multiplicidade de identidades possíveis e, neste sentido, ocorre um
“descentramento” da identidade.
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A noção de “pertencimento”, por sua vez, está integrada aos modos, ou formas,
com que os sujeitos se colocam em termos de suas identidades culturais particulares ou,
como ressalta Hall (2001), identidades nacionais. “Pertencer”, nos termos dessa pesquisa,
refere-se àquilo pelo qual o indivíduo afirma sua identidade ou o que ele é em si mesmo, o
entendimento de sua diferença e a consciência de constituir uma parte representativa na
coletividade mundial.
Neste sentido, a noção de “pertencimento” está intimamente relacionada ao
grupo social, ao contexto cultural, assim como às concepções que as pessoas de
determinado grupo utilizam para interpretar sua realidade a partir das referências históricas
e culturais que as distingue de outros grupos sociais. Assim, pode-se compreender que a
identidade constitui-se numa categoria em constante construção, pois os grupos sociais, por
meio da dinâmica de sua história, da função social que os indivíduos que compõem estes
grupos vão assumindo nos mais diversos contextos, podem recriar e incorporar outras
identidades.
Portanto, fazer Estudos Culturais passa necessariamente por compreender e
colocar como questão central a busca por afirmação da identidade de novos grupos
culturais; entender que, para os Estudos Culturais, as identidades são fugidias, móveis,
contestadas e incertas; que novas identidades são forjadas constantemente, a partir das lutas
e das contestações, empreendidas pelos grupos que não exercem poder de representação
político-cultural, contra as formas de representações dos grupos hegemônicos que se
colocam como detentores de uma identidade “verdadeira” e central, diante das identidades
dos demais grupos e indivíduos; além de, ao mesmo tempo, estar atento para a
indissociabilidade de categorias como cultura, representação, diferença e identidade e suas
íntimas relações com as conexões de poder que perpassam toda realidade cultural humana,
no sentido de encaminharmos o constante questionamento sobre a suposta “Centralidade”
das identidades hegemônicas, notadamente por meio dos discursos, escritos ou falados,
“oficiais” ou “ocultos”.
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CAPÍTULO III

SUBSÍDIOS PARA O ENTENDIMENTO DO PROCESSO HISTÓRICO DA
CAPOEIRA EM TERESINA-PI A PARTIR DAS NARRATIVAS DOS MESTRES:
FRAGMENTOS DE UMA HISTÓRIA EM CONSTRUÇÃO.

Neste capítulo abordarei o processo de desenvolvimento histórico da capoeira
em Teresina-Pi, tomando como marco inicial o ano de 1970 e enfatizando as características,
aspectos e transformações que passou em cada década até os anos atuais, assim como o
processo de escolarização dessa cultura, destacando os avanços e retrocessos de sua
chegada até as escolas, o trabalho dos mestres pioneiros, os preconceitos, as dificuldades de
superação e a luta por espaço e reconhecimento de uma prática cultural educativa não
formal em espaços institucionais tradicionais de educação formal.
Para este intuito me utilizo das lembranças e de quatro mestres de capoeira que
vivenciaram o período em que me detenho para investigação, a partir de suas memórias,
esquecimentos, representações, sentimentos e intenções que os moveram na construção e
produção dessa história, apoiados em documentos buscados em arquivos públicos e
arquivos de jornais que compreendem o período estudado e possam, de alguma forma,
contribuir na legitimidade dos depoimentos obtidos.
As narrativas orais das memórias desses mestres possibilitaram um texto
acadêmico pioneiro sobre a história da capoeira e seu processo de escolarização em
Teresina-PI, notadamente pela escassez de produções sobre a história de uma prática
cultural inscrita no contexto de luta, contraposição, revolta e relações contraditórias com o
poder oficialmente instituído no Brasil desde os tempos da Colônia, ou seja, de uma
história dos sem história.
Minha inserção e conhecimento dessa história, o que possibilita a construção de
um texto produzido pelo olhar de um “participante observador”, um observador interno,
que vivenciou significativa parcela dessa história, contribuiu para tornar os encontros
efetivados com os mestres momentos de significativos diálogos, desvelando a rica
contribuição destes atores, em especial o grande conhecimento que demonstram sobre a
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prática da capoeira e a sensibilidade para a facilitação na junção dos fragmentos dessa
história em construção.
São muitas as informações contidas em cada entrevista, integradas aos relatos
vivenciados ou ouvidos pelos mestres e que constituem o corpo do texto numa produção
que pode se inserir efetivamente no quadro de contribuições relevantes sobre o social e
história cultural do povo piauiense.
Os mestres entrevistados foram:
(1) Inocêncio de Carvalho Neto (Mestre Caramurú), natural da localidade de
Betúlia, no município de Simplício Mendes, Piauí. Nasceu em 18/08/1957, residente em
um Chalé, na Rua Beira Mara, 1666, Bairro Beira Mar, Luiz Correia-PI. Exerce a função de
Marceneiro, sendo Microempresário de uma pequena fábrica de marcenaria. É Mestre de
Capoeira da Associação Cultural Lua Nova de Capoeira, ministrando aulas numa academia
própria que montou num galpão que adquiriu, ao qual pretende construir, nos fundos, sua
própria residência. É poeta e escritor, tendo seu nome e uma pequena biografia registrada
no Dicionário de Poetas Piauienses Contemporâneos. Possuí vasta experiência na Capoeira
com viagens a vários estados do Brasil, em espacial Goiás, Brasília, Pernambuco e Rio de
Janeiro.
(2) José Gualberto da Silva Neto (Mestre Tucano), nascido em Teresina-PI
em 07/08/1962, tem 32 deles dedicados à prática efetiva da capoeira, iniciada no ano de
1978 em Teresina, pelos ensinamentos do professor carioca Paulo Capoeira, um dos
pioneiros do ensino da capoeira por aqui, com aulas às segundas, quartas e sextas-feiras no
Clube do SESC, na Ilhotas. Possui vasta experiência conquistada pela inserção e
participação em eventos de capoeira pelo Brasil e viagens internacionais, organizando
eventos de capoeira e participando de encontros promovidos por outros mestres de
capoeira. É professor de Educação Física, pela UFPI, com Especialização em Esportes e
Saúde, também pela UFPI, exercendo sua função de professor efetivo da Secretaria
Estadual de Educação (SEDUC), na APAE, Escola Consuelo Pinheiro, localizada no Bairro
Cabral, zona norte da cidade, desenvolvendo atividades de esportes, artístico-culturais e de
capoeira com crianças e jovens surdas e portadoras de dificuldades mentais leves, a mais de
20 anos. Reside à Rua Dr. Arêa Leão, 1082, Bairro Mafuá, em Teresina e desenvolve
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trabalho de capoeira na Casa da Cultura (Prefeitura Municipal), no centro da cidade, às
terças e quintas feiras, e no Colégio Alceu Brandão (SEDUC), zona sul, aos sábados e
domingos. É Mestre de capoeira pela Associação Cultural Raízes do Brasil e ajudou a
fundar a primeira associação legalmente constituída do Piauí, a Associação Esportiva,
Cultural e Filantrópica Quilombo Capoeira, no dia 12 de outubro de 1984.
(3) Mestre Chocolate, nascido em Teresina-PI, no dia 26/09/1963, tem 48
anos, reside em Caracas na Venezuela onde desenvolve trabalhos com capoeira e cultura
brasileira em várias instituições culturais, sociais e educacionais naquele país. Iniciou na
capoeira no ano de 1978, com o Mestre Tucano, seu irmão. Foi um dos precursores, ao lado
do Mestre Tucano, da capoeira nas escolas de Teresina-PI. Logo cedo partiu para São Paulo
e depois ao Rio de Janeiro, treinando e ensinado capoeira ao lado de renomados mestres
dessa arte, retornando a Teresina, onde passou breve temporada, seguindo para Caracas,
capital da Venezuela, desenvolvendo sua capoeira e criando a Associação Humaitá celeiro de bambas.
(4) José Carlos de Lima (Mestre Zé Carlos), nascido no dia 06/11/1954 em
Teresina, conhecido inicialmente como Mestre Bimba, tendo que mudar de apelido devido
a coincidência com um dos mais famosos mestres da história da capoeira no Brasil, é
funcionário público e iniciou na capoeira no ano de 1976, em Feira de Santana, retornando
ao Piauí em 1977, onde se manteve até hoje ensinando e divulgando a capoeira. Reside à
rua Ivan Messias Melo, nº 554, bairro Cristo Rei. Se destacou pela forma plástica e de
bastante leveza com que jogava capoeira, acompanhado de mais dois irmãos, em especial
com apresentações no carnaval de escolas de samba do Piauí, nas décadas de 1970 e 1980,
bem como em escolas públicas, além de ser pioneiro na difusão da capoeira na imprensa
televisiva, exibindo-se em programas de auditórios e reportagens ao vivo.
Após o processo de entrevistas, parti para o trabalho árduo de análise e do
denso processo de seleção do que comporia o texto, a partir do qual e claramente definido a
respeito de minha opção metodológica, bem como, de posse de outras fontes (jornais de
Teresina-PI), fui definindo a feitura desse texto, superando problemas e questões próprios
do cruzamento destas, enfatizando a história expressada pela memória, repleta de relatos
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plenos da veracidade, ou seja, da verdade dos que a vivenciaram e, na condição de sujeitos,
a ajudaram a se constituir.
Em relação a outras fontes documentais, não existem, ou ao menos não foram
encontrados até o presente, documentos escritos sobre a história da capoeira no Piauí,
mesmo em jornais de Teresina, revistas, periódicos, bem como nos arquivos públicos
visitados (Arquivo Público Casa Anísio de Abreu e Biblioteca Pública Estadual
Desembargador Cromwell de Carvalho).
A conclusão a que se pode chegar é que não se constituía em uma prática
comum até quase o final da década de 1970 a veiculação nos meios de comunicação
escritos, falados e televisados de Teresina-PI de reportagens a respeito da capoeira. Vale
ressaltar que essa cultura ainda ia se constituindo de forma bem rudimentar enquanto uma
prática social, visto que surgia de forma pontual, mais atrelada a um movimento recreativo,
prática descompromissada, sem uma organização intencional, planejada a partir de
objetivos claros, mesmo em relação às escolas de capoeira, se desenvolvendo muito mais
em função da satisfação pessoal de seus praticantes, talvez uma brincadeira, um
passatempo.
Outro entendimento seria a própria concepção ou representação que setores da
imprensa tinham sobre cultura, esporte e atividades recreativas ou lúdico-educacionais que
merecessem destaque nas mensagens, nos programas e nas matérias jornalísticas
produzidas.
Uma leitura na história das culturas negras no Brasil, em particular a capoeira,
deixa claro que sua aceitação em matéria privilegiada nos veículos midiáticos não se deu de
forma simples, mas sim de forma problemática, por meio de lutas sérias e comprometidas,
além do trabalho de conscientização dos grupos e mestres, culminando com o despertar do
Governo Central para uma maior valorização de nossa cultura, por meio de políticas
públicas de amparo e resgate notadamente das culturas populares, campo no qual a capoeira
teve solo fértil de manifestação e consolidação de seus princípios, através dos quais foi
conquistando outros espaços sociais.
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O trabalho com fontes alternativas que não os documentos oficiais, carregados
de objetividade e neutralidade, ao mesmo tempo marcados pela credibilidade por parte dos
especialistas nos métodos tradicionais da história, ainda é relativamente novo no Brasil.
Foi no contexto de alargamento do campo de estudos dos historiadores,
alavancando novos desafios e inquietações que provocam a emersão de abordagens,
problemas e objetos nunca dantes imaginados, tendo sua gênese nas décadas finais do
século XX, promovidos pela chamada terceira geração dos Annales. Dentre as várias
possibilidades abertas para o uso de fontes impressas, os jornais e as revistas tornam-se,
ainda na década de 1970, objeto da pesquisa histórica.
Neste sentido, pode-se falar sobre certa centralidade destes periódicos na
contribuição para a produção de conhecimentos, atentando para o fato de que:
O pesquisador dos jornais e revistas trabalha com o que se tornou notícia, o que
por si só já abarca um espectro de questões, pois será preciso dar conta das
motivações que levaram à decisão de dar publicidade a alguma coisa.
Entretanto, ter sido publicado implica atentar para o destaque conferido ao
acontecimento, assim como para o local em que se deu a publicação: é muito
diverso o peso do que figura na capa de uma revista semanal ou na principal
manchete de um grande matutino e o que fica relegado às páginas internas. Estas,
por sua vez, também são atravessadas por hierarquias: trata-se, por exemplo, da
seção “política nacional” ou da “polícia”? (já se mostrou como greves e
movimentos sociais são sistematicamente alocados na última). O assunto retorna
à baila ou foi abandonado logo no dia seguinte? Em síntese, os discursos
adquirem significados de muitas formas, inclusive pelos procedimentos
tipográficos e de ilustração que os cercam. A ênfase em certos temas, a
linguagem e a natureza do conteúdo tampouco se dissociam do público que o
jornal ou revista pretende atingir. (LUCA, 2010, p. 140).

Partindo das considerações feitas na passagem retirada de Luca (2010), e que
contribuem para tornar possível o uso de fontes impressas na pesquisa histórica, passei a
considerar como relevante a utilização dos jornais e revistas em busca de fragmentos que,
pelo recorte de reportagens, passagens, informações, comentários, artigos, textos etc.,
pudessem colaborar para a construção da história da capoeira no Piauí.
Além dos jornais, busquei outros periódicos como fontes sobre a história da
capoeira no Piauí. Dentre os periódicos encontradas existem três que podem ser
considerados citações obrigatórias, devido a efetiva escassez dos mesmos.
O primeiro trata-se de um pequeno jornal produzido pelos alunos do Colégio
Geo-Trópicos, tendo por editor Wellington Soares, rodado em off-set, diagramado na

145
gráfica do colégio, com tiragem de 1.500 exemplares e com o título de “Jornal Aliás”,
cujas matérias eram propostas e produzidas pelos próprios alunos, trazendo o desafio,
segundo seu editor, de “[...] deixar o aluno exteriorizar as suas opiniões, reflexões, emoção,
sentimentos, dúvidas e perplexidades, usando as suas próprias palavras [...]”, ao invés de
falarmos para o aluno, deixar que ele próprio manifeste suas idéias e pensamentos [...].”
(SOARES, 1987, p. 01).
A edição número três, de maio de 1987, trouxe uma matéria com o título “A
Capoeira e o preconceito”, escrita pelo aluno do terceiro ano científico Delson Lustosa de
Figueiredo (imagem 9), que à época havia iniciado a prática da capoeira com o professor
John Grandão, do grupo Senzala, em Teresina.
Imagem 9 – Matéria sobre capoeira e preconceito

Fonte: Jornal “Aliás” (03/05/87), p. 02.

O texto aborda a origem da capoeira, seu desenvolvimento e valor identitário
brasileiro, destacando sua divulgação pelo mundo e o cuidado que os brasileiros devem ter
para não perdê-la para outros países, visto que, no Brasil, ainda não se levava a sério nem
se dava o devido valor à culturas como a capoeira, o que provocava a saída de mestres
famosos para o exterior.
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Em seguida é exaltado o papel dos mestres que trabalhavam sério pela capoeira,
trazendo como única alusão à capoeira no Piauí a passagem citada:
Quase em todas as capitais do país existem academias do grupo senzala, inclusive
em Teresina, além de oito países estrangeiros. Em Teresina, o grupo senzala é
liderado por professores competentes que, através dos seus trabalhos, a capoeira
do Piauí está sendo reconhecida e bem vista em todas as outras academias do
grupo senzala no país. Já tivemos a oportunidade de trazer o mestre Camisa à
Teresina, quando entramos para o grupo e teremos a honra de contar com sua
presença mais uma vez juntamente com os melhores capoeiristas do Brasil, em
novembro para o 3º BATIZADO DE CAPOEIRA DO GRUPO SENZALA DO
PIAUÍ. (FIGUEIREDO, 1987, p. 02. Destaque do autor).

Fica evidente o caráter ideológico, permeado pela falta de vivência aliada à
jovialidade do autor do texto, a partir de um contexto amplo de desenvolvimento dos
chamados grupos-empresa que despontavam de forma significativa na segunda metade da
década 1980, marcados por um processo de capitalização do ensino e da venda de uma
vasta quantidade de materiais sobre capoeira, desde instrumentos necessários até produtos
feitichizados, ancorados na “marca” do grupo, geralmente funcionando sob o comando
central de um mestre renomado e com várias filiais no Brasil e no mundo, assim como de
muitos outros aspectos identitários que serão aprofundados em capítulo específico no corpo
desse trabalho.
Porém é inegável a compreensão a respeito da importância do grupo de
capoeiristas que vinham se organizando desde o final da década de setenta, agora
promovendo uma prática melhor organizada e que ganhava espaço em vários setores e
instituições sociais, projetando uma imagem positiva da capoeira piauiense fora de nosso
estado.
Outro periódico encontrado foi a revista “Impacto” distribuída pela Fundação
Cultural Monsenhor Chaves, tendo como diretor-editor Carlos Holanda e redatores Soraia
Cristina e Roberto de Carvalho, com impressão da Editora Gráfica de Timon Ltda.
A revista de número n. 12 do ano de 1991, trouxe uma matéria com o título
“Capoeira: arte ou violência”, realizada e produzida por Soraia Cristina, que se incumbiu de
contatar por telefone e acertar as entrevistas com os mestres à frente dos grupos de capoeira
que se mais destacavam no período de realização da reportagem, levando em consideração
aqueles com maior visibilidade na mídia, bem como de levantamento prévio mantido com
pessoas da área do esporte e da cultura que indicaram, a partir de conhecimento e
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convivência frequente em eventos e acontecimentos sociais, quais os mestres mais atuantes
e que promoviam a prática dessa cultura em Teresina.
Assim sendo, foi mantido contato com o mestre Bobby (Robson Carlos da
Silva), na época um dos componentes do grupo Senzala, desenvolvendo trabalho no clube
do SESC e coordenando outros trabalhos em escolas particulares (Pituchinha, Cavalinho
Azul, Sintagma etc), além da escola pública João Soares no Monte Castelo, bairro da zona
sul da cidade. Também foi procurado o professor Zumba (Raimundo Nonato) que se
destacava com trabalho junto ao grupo Mocambo, desenvolvendo suas atividades no bairro
Mocambinho, um dos maiores bairros da zona norte da cidade e alcançando êxito no
processo de escolarização da capoeira naquele entorno social, promovendo a prática da
cultura em escolas públicas, centro paroquiais e clubes sociais de esporte e lazer, em
especial no “Clube do Manoelzinho”, uma das mais tradicionais casas de festas e shows
daquele bairro no período destacado.
A matéria se inicia fazendo uma contextualização histórica da capoeira, com
foco nas origens do preconceito que, ainda na década de 1990, ainda era dispensado à
capoeira e que reforça minha posição enquanto um dos fatores que explicam a escassez de
material produzido sobre essa cultura, evidenciado no silenciamento a respeito da capoeira
em jornais de Teresina quando os grupos já vinham se estruturando e desenvolvendo
trabalhos sociais significantes (imagem 10).
O texto passa a abordar a questão da violência, atrelando esta à falta de
conhecimento e total ignorância de significativa parcela da população piauiense a respeito
da capoeira, reforçada pela representação que se tinha sobre a acentuada disputa entre os
grupos que sempre marcou a história da capoeira36 não somente em Teresina, mas em todo
Brasil e que foi aumentando a partir da década de 1980 com a ascensão dos grandes grupos
de capoeira que surgiam no formato de empresas tendo uma sede e várias filiais espalhadas
pelo país e no exterior disputando os alunos como clientes e fortalecendo suas marcas
acima dos valores e fundamentos particulares da arte, e que crescia em significância ao se
36

Uma rápida consulta na literatura sobre a história recente da capoeira deixa claro essa ‘tradição”, visto que
nos anos de 1800, os grande centros urbanos do Brasil imperial são demarcados e as populações vivem em
pavorosa pelas Maltas de capoeira e que, sem a pretensão de análise comparativa a-históricas, hoje
poderiam ser comparadas aos grupos de capoeira. Neste sentido consultar, dentre outros, Karasch (2000),
Santucci (2008), Silva (2010), Soares (2002) e Tonini (2008).
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assistir a execução dos golpes em número e velocidade impressionantes, a maioria
explosivos e de uma plasticidade marcante, o que acaba por criar no imaginário de muitas
pessoas a ideia de violência, de marcial.
Além disso, não se deve esquecer que se trata de uma prática cultural negra,
vítima de preconceito e discriminação histórica devido aos resquícios herdados dos muitos
anos de escravidão imputada ao povo africano e seus descendentes em solo brasileiro.
Imagem 10 – Matéria sobre capoeira: arte e violência

Fonte: Revista Impacto (1991), p. 7.

Em seguida o texto fornece alguns aportes e traz algumas pistas sobre a história
da capoeira no Piauí. A primeira pista identificada é a tendência a se entender que a
capoeira no Piauí teve uma origem comum e recente, não tendo, como em outros centros, a
existência de vários segmentos, cada qual formando uma escola, com seus fundamentos
básicos, sua filosofia, seus rituais, tais como tipos de toques executados no berimbau e seu
significado para o grupo, a “arrumação” e funcionamento da roda, os métodos de ensino
privilegiados, as vestimentas mantidas, os valores preservados e transmitidos, concedendo
uma identidade a cada grupo, dentre outros fatores que se diferenciavam bastante de escola
para escola, de mestre para mestre (REGO, 1968) e que remete ao entendimento de uma
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tradição inventada, recente e não uma tradição antiga (HOBSBAW; RANGER, 1997) e
fundamental da capoeira.
O texto da reportagem ressalta a existência já na década de 1990 de vários
grupos de capoeira em Teresina apontando o grupo Senzala e o grupo Mocambo como
destaques, como fica evidente nas palavras da autora do texto:
Atualmente em Teresina existem vários grupos, sendo que cada um tem sua
história diferente, mais (sic) basicamente a mesma origem e seguimento. O
grupo Senzala por exemplo, que foi fundado pelo famoso mestre-camisa (sic) tem
vários grupos em bairros de Teresina e cidades do interior, aparecendo como
destaque na lista de componentes, Bob, Grandão, Tucano, Paulinho Velho. [...]
Outro grupo que tem se destacado, inclusive como um dos melhores do Piauí, é o
grupo Mocambo, fundado em 19 de outubro de 1985 e tem como fundador o
professor Zumba, que destaca entre outros componentes, Palmeira, Jabiraca, Pajé,
dentre outros. (IMPACTO, 1991, p. 07). (grifo meu).

Outras pistas relevantes sobre a história da capoeira no Piauí destacadas na
reportagem dizem respeito à questão da busca por organização e oficialização dos grupos
em associações e federações, além dos espaços oficiais para a prática que os grupos
começaram a conquistar de forma efetiva. Em relação à organização é ressaltado que
Já existe Associação de capoeiristas que surgiu de mais um necessidade dos
praticantes e divulgadores para preservar e valorizar melhor, já que poderá daqui
a algum tempo equipar-se de clubes e locais onde se poderá realizar e
programações que visem a formação teórica, como cursos e debates. (IMPACTO,
1991, p. 09).
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institucionalizada e legalmente constituída era um fato que pode ser comprovado pela
imagem 15 reproduzida a seguir, em extrato publicado no Diário Oficial do Estado do
Piauí, ano LIV, n. 09, 96º da República, em 16 de janeiro de 1986.

Imagem 11 – Extrato de Estatuto (Associação Quilombo Capoeira)
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Fonte: Diário Oficial do Estado do Piauí (16/01/1985).

Na sequência do texto há uma afirmação que reflete as frestas existentes, dentro
desse contexto de oficialização dos grupos, que também não pode ser entendida como uma
característica própria da capoeira no Piauí, mas um aspecto bastante presente no Brasil e no
mundo em especial no universo esportivo, motivo de disputas acirradas, relacionada à
resistência dos capoeiristas da época contra a imposição a respeito da possível fundação de
uma federação de capoeira do Piauí, filiada à Federação Brasileira de Capoeira, essa por
sua vez representando um departamento da Federação Brasileira de Pugilismo, entidade
criada para organizar e normatizar as lutas marciais no Brasil, atuando principalmente na
realização de torneios e campeonatos de lutas pelo controle do número de filiados,
exigência de padronização das graduações (faixas, graus, cordas etc) e, acima de tudo, o
seguimento das normas, princípios, valores e filosofia própria, dentro de uma realidade
social ainda marcada pelo ideário de controle e uniformização característicos do recém
extinto período de militarização que imperava no país37.
Essa resistência dos capoeiristas contra a institucionalização da suposta
federação piauiense se fundamentava no ideário da entidade em seguir um critério
exclusivo de graduação38, ritualização padronizada e inspirada no processo de
37

A este respeito consultar o trabalho de Lopes (1995) que traz uma abordagem interessante sobre, nas
palavras do próprio autor, “[...] Administração Esportiva (com ênfase no lamentável, mas inexorável
processo de institucionalização da Capoeira) e Administração Pública.” (LOPES, 1995, p. 13).
38
As cores das cordas, cordões ou cordéis da capoeira, de todos os grupos independentes de sua história, da
filosofia de seus mestres e das tradições de cada escola deveriam seguir uma graduação que tinha nas cores
da bandeira brasileira sua inspiração, ou seja, as graduações deveriam se estruturar segundo as cores verde,
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administração esportiva (não se pode esquecer que, ao contrário de outros esportes em que
o processo de profissionalização estava consolidado e bem avançado, na capoeira era ainda
um sonho distante e utópico) atropelando a liberdade de expressão e a diversidade
característica dos grupos, notadamente por se tratar de uma cultura forjada nos meios
populares e, portanto, repleta de expressões, do imaginário, do rico simbolismo da cultura
do povo, notadamente dos mestres de capoeira, com seus saberes experienciais totalmente
avessos a imposições que não refletissem a tradição, antiga ou criada, à qual mantinham em
suas escolas, ainda mais quando, no contexto piauiense do qual estamos tratando, essa
federação ficava a cargo de um único mestre e seu grupo39, visto ser o único a seguir o
sistema de graduação e a hierarquia exigida pela Federação Brasileira de Capoeira.
Vejamos a passagem a seguir retirada da reportagem e que remete aos fatos
relatados:
[...] a Federação que atualmente está sendo organizada pelo professor Albino, é
totalmente descaracterizada, pois até agora em termos práticos não trouxe
benefícios, restringindo-se somente em campeonatos que favorece aos despeitos
que se assenta gradativamente entre os grupos, não existindo sequer,
entrosamento em termos organizativo e sistemático. (IMPACTO, 1991, p. 09).

Outra questão significativa relaciona-se aos espaços para desenvolvimento de
suas atividades que os grupos de capoeira iam conquistando, bem como os dias em que as
práticas eram mais comuns, sendo assim descritos:
Os lugares onde os grupos proporcionam aulas de capoeira estão instalados em
órgãos que se preocupam em dedicar a comunidade variados esportes, como o
Sesc, CSU, e alguns colégios que cedem aos finais de semana seus auditórios ou
quadras para treinos. (IMPACTO, 1991, p. 09).

Mesmo ainda se desenvolvendo em locais periféricos (CSU – Centro Social
Urbano do Parque Piauí) e em finais de semana, predominando a boa vontade da direção de
colégios que cedem seus espaços (quadras ou auditórios), demonstrando ainda uma
administração amadora como se percebe na falta de espaços ou sedes próprios de treinos, já
se vislumbra uma melhor aceitação da capoeira identificada na presença em instituições

amarelo, azul e branco, em que cada cor indicava um grau alcançado pelo capoeirista, variando de uma
única cor (verde, amarelo etc) ou de cores combinadas (verde-amarelo; verde-azul etc), estas últimas
recebendo a alcunha de “corda trançada”.
39
Trata-se do mestre Albino e o grupo Escravos Brancos que terão sua participação na história em tela
abordada em seguida no corpo deste trabalho.
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sociais oficiais de representação significativa no contexto social geral, tal como o SESC
(Serviço Social do Comércio), além é claro do processo de escolarização já bem adiantado.
A reportagem encerra trazendo mais pistas sobre a prática da capoeira naquele
período:
Não existe requisito em termos de idade, qualquer criança poderá se inscrever, e
com relação ao nível que a pessoa terá que se esforçar para se destacar, é através
das cordas que é o seu símbolo. Logo no início, o aluno usa a corda branca,
passando para a amarela, depois para a laranja, azul, verde, roxa, marrom e por
fim vermelha-branca que é considerado mestre. (IMPACTO, 1991, p. 09).

Na

passagem

destacada

aparecem

várias

características

discutidas

anteriormente e que desvela como a prática dessa cultura vai se configurando e se
institucionalizando no Piauí, tais como a aceitação de outras pessoas ainda não muito
presentes, ou ao menos pouco exploradas durante o processo de pesquisa histórica da
capoeira, caracterizando um processo marcado profundamente por um crescente interesse
como esporte, luta, combate, no contexto de “esportivização” e valorização exacerbada do
corpo, passando a um viés mais social, que proporciona a entrada de mulheres, crianças,
idosos, portadores de deficiências, dentre outros.
É notável, também, a questão do viés empresarial se manifestando e se
tornando uma cultura dentro do universo de prática dessa cultura, na exaltação do “esforço”
que deve permear o desenvolvimento dos capoeiristas como intuito principal de obter
“destaque”, levando ao entendimento do princípio do empenho para ser o melhor, alcançar
o “nível” adequado, numa clara alusão ao espírito competitivo que se estabelecia nas
sociedades ocidentais enquanto valor fundamental e que na capoeira atual é expressa pelo
simbolismo da exigência da “conquista da próxima corda” (graduação), nunca, ou pelos
menos em menor importância, pelo prazer, pela satisfação pessoal, pela ânsia em
desenvolver a malícia e a mandinga, em expressar a “malandragem” 40 da capoeira.
São muitas as referências que encontramos sobre os aspectos que devem
caracterizar o desenvolvimento e o bom aproveitamento dos discípulos nas aprendizagens
proporcionadas pelo ensino dos mestres de capoeira e que, em sua maioria, ressaltam outras
40

O sentido de malandragem na pratica da capoeira está atrelado à capacidade de enganar no jogo, na
habilidade de fintar, utilizando-se de “firulas” de corpo para desarmar a guarda do oponente e encontrar
algum “vacilo”, alguma brecha, para encaixar um golpe, uma queda ou algum tipo de “passagem” que
demonstre superioridade, mesmo momentânea, em relação às estratégias elaboradas pelo “outro”.
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qualidades que não somente o aspecto de afinamento, apuro ou aprimoramento “técnico”,
ligado mais ao caráter esportivo.
Assim sendo, seguem algumas citações:
É importante frisar que a aprendizagem da Capoeira não terá tão somente um
aspecto técnico de aprender determinada forma de luta e de esporte; o ensino
dos golpes e seqüências deverá ser acompanhado da transmissão de todos os
elementos que envolvem a sua cultura, história, origem e evolução, ao tempo
em que se estimulará a pesquisa, debate e discussão de seminários, para que o
educando tenha uma participação efetiva no contexto da Capoeira como um
todo. A idéia é que durante as aulas os alunos possam participar de maneira
integrada, jogando, cantando e tocando. (CAMPOS, 2001, p. 27). (grifos meu).

Neste sentido, é evidente que ao se defender uma prática “integrada” e que
envolva o “todo”, aqui se considerando aspectos da origem, história e evolução dessa
cultura, não se pode privilegiar somente uma análise sobre o desenvolvimento dos alunos,
assim como, a avaliação de seus progressos, nem tampouco atrelar os seus méritos, sobre o
esforço demonstrado em busca de refinamento técnico, mas seu desenvolvimento integral,
envolvendo outros aspectos significativos tais como o jogar, o cantar e o tocar, além dos
conhecimentos teóricos.
Capoeira (1985) aponta algumas pistas neste sentido:
Nos dias de hoje, década de 1980, parece-me que o ideal seria orientar o ensino
por dois caminhos diferentes, isolados, e que seriam transados paralelamente.
Assim, o professor deixaria os alunos bem soltos para o aprendizado do jogo de
angola e por outro ensinaria de uma forma estruturada e técnica a capoeira
regional, tendo sempre o cuidado de explicar que, embora tudo aquilo seja
capoeira, são duas transas diferentes. [...] o aprendizado deve ser feito na base da
observação. No caso da capoeira angola [...] o aluno deve ‘aprender a aprender’
sozinho vendo os mais adiantados dos jogadores na roda. [...] Para a regional, eu
vejo treino sistemático de golpe, de golpe e contra-golpe, golpe e esquiva, treino
de movimentação em pé e no chão, entradas e quedas, seqüências. Deve ficar que
a força da capoeira não está nos golpes traumáticos [...] o segredo da capoeira
está na movimentação e nas quedas, na rasteira, nas bandas, tesouras, vingativa,
cruz, arrastão, etc. [...] Outro ponto importante, geralmente mal cuidado, é a parte
do canto. O principiante precisa ser obrigado a responder em coro os cantos [...].
Assim, da mesma forma que ele treina uma benção, ele tem que ser treinado, tem
que se exigir que ele responda aos cantos. Só depois de algum tempo [...] é que
ele vai sacar a importância que tem uma porção de pessoas cantando juntas e
criando um clima no qual pode pintar o verdadeiro jogo. (CAPOEIRA, 1985, p.
56).

Uma leitura das afirmações de Capoeira (1985) revela que, mesmo ressaltando
a importância do treino sistemático, na prática da capoeira o mais importante é o
aprendizado pela observação, o “aprender a aprender”, um ensino em que os alunos devem
ficar e se sentir “soltos”, no sentido de aprenderem a se expressar.
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A este respeito quem nos traz uma contribuição relevante são Wulf e Gebauer
(2004) na explicitação do conceito de Mimese e seu duplo sentido que envolve além de
imitação, o fazer-se parecido, trazer algo à representação, expressar e pré-encenar, não se
restringindo, como os autores fazem questão de enfatizar, à arte, poesia e música, mas se
fazendo essencial em muitas áreas humanas e da vida social, tais como da ação, da
imaginação, do pensamento e da fala, tal, entendemos ser, o caso do ensino e aprendizagem
na Capoeira, das relações características do mestre e discípulo, como podemos perceber na
citação a seguir:
No movimento mimético, um mundo precedente já interpretado, será interpretado
a partir de um mundo criado simbolicamente. Desta forma ocorre uma nova
interpretação de um mundo já interpretado. Isto vale para a própria repetição, ou
para a simples reprodução. Assim, um gesto ocorrido repetidamente cria outras
estruturas de sentido diferentes do gesto inicial. Ele isola um objeto ou um
acontecimento do contexto ocorrente, e reproduz uma perspectiva de recepção
diferente daquela da qual o mundo precedente é percebido. […] No agir mimético
há uma intenção de mostrar um mundo criado simbolicamente de forma tal que
ele seja visto como um mundo determinado. (GEBAUER; WULF, 2004, p. 157).

Ainda em Capoeira (1985) pode-se identificar a importância do envolvimento
dos alunos no todo da capoeira, de uma prática que deve ser ensinada de forma integrada,
por exemplo, enfatizar e priorizar o aprendizado sobre a centralidade do canto, sobre a
função de promover por meio do canto a possibilidade de assimilação do verdadeiro
“clima” do jogo.
Outra contribuição relevante é feita por Coutinho (1993) ao apresentar os
manuscritos de Mestre Noronha, que lhes foram entregues em seus originais pela esposa do
mestre em novembro de 1980, dos quais organizou, selecionou e publicou aqueles que
julgou essenciais para o resguardo da memória e a compreensão do pensamento de um
mestre de capoeira, na obra O Abc da Capoeira Angola: os manuscritos do Mestre
Noronha.
Mantendo a escrita original (tomando a liberdade em transcrever de forma
extensa, visto que, nessa passagem, os originais são todos em letra de forma) destaco uma
passagem relevante para este texto, em que o mestre comenta sobre o aprendizado da
capoeira:
Todos dirigentes de cademia deve tomar uma deriberão com os seus alunos. Que
a capoeira não si aprende com I-mez. O que este aluno aprendeu para ser um
capoeirista, não para ser um capoeirista é preciso os-2-anos. Para ser um mestr,
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mais tarde aprender todas as malicia que eziste nesta malandrage, porque todo
mundo é capoeirista porem não sabe si defender na hora do aperto. Os velho
mestr que não tem mais nada para dar é quem sabe dar e vender por muito caro.
Este fundamento esta com os velho. (COUTINHO, 1993, p. 26)

Apesar da dificuldade de entendimento que uma escrita livre, complexa e
expressa repleta de flexões mentais, se constituindo em obstáculo para a interpretação,
pode-se aprender muito sobre a importância do ensino por meio da “malícia”, da
“malandragem”, que somente poderá ser apropriado de forma adequada com a vivência e
com a experiência, jamais de forma aligeirada e descontextualizada, numa espécie de
sabedoria que somente os velhos mestres da capoeira são capazes de expressar, pois
carregam consigo, enquanto um fundamento valioso e caro.
Dito isso, passo à análise do terceiro periódico encontrado que aborda aspectos
da história da capoeira no Piauí. Trata-se da edição de número 08 da Revista Bugaloo de
informação sobre moda, publicidade, turismo, esportes e lazer, voltado para o público
jovem, com tiragem de 8.000 exemplares, editada pela Point Editoração e vendida em
bancas de revistas, com abrangência em vários estados do nordeste, tais como Maranhão,
Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Piauí.
Imagem 12 – Matéria sobre capoeira (Iê, Viva a Capoeira, Camará!)

Fonte: Revista “Bugaloo” (jun. jul, 1996).
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A edição analisada é de junho/julho de 1996, portanto em um período em que já
estão institucionalizados de forma mais efetiva em Teresina os grandes grupos de capoeira,
na realidade segmentos que se filiavam a um grupo de grande relevância e visibilidade no
mundo da capoeira, comandado por um mestre, também, de renome e trabalho valorizado,
notabilizado por uma significativa parcela de seguidores e várias filiais espalhadas peço
país e pelo exterior, os quais podem ser identificados como grupo-empresa.
O texto, com o título de “IÊ, Viva a Capoeira, Camará”, é assinado por Fátima
Guimarães e centra seu foco no que ela denomina de “época de transformações” em que a
capoeira no Piauí, por meio dos trabalhos dos mestres e seus grupos, começa a colher bons
resultados, ilustrando e justificando esse desenvolvimento com os grandes eventos de
capoeira organizados em Teresina, notadamente pelos grupos que se destacam pela
proporção de suas atividades e os espaços que ocupam na sociedade piauiense e em
especial ao grupo Abadá Capoeira, cujos coordenadores se responsabilizam pelo evento que
a autora do texto se propõe descrever e tecer comentários elogiosos.
Para que a Capoeira possa ser praticada-consumida por uma grande quantidade
de indivíduos foi necessário o desenvolvimento de métodos de padronização. Na capoeira
contemporânea treina-se a espontaneidade, prevê o imprevisível “[…] a cultura
contemporânea confere a tudo um ar de semelhança […] toda cultura de massa é idêntica”
(ADORNO, HORKHEIMER, 1985, p. 99 e 100). A cultura, nesse novo modelo de
sociedade, é feita em série, industrialmente, para um grande número de indivíduos. Dessa
forma pode ser vista
[…] como produto trocável por dinheiro e que deve ser consumido como se
consome qualquer outra coisa. É produto feito de acordo com as normas gerais
em vigor: produto padronizado, como uma espécie de kit para montar, um tipo de
pré-confecção feito para atender as necessidades e gostos médios de um público
que não tem tempo de questionar o que consome. (COELHO, 1986, p. 11)

A Capoeira nesse novo contexto se entrega como mais uma mercadoria do
capitalismo. O padrão robótico é vendido em nome de uma aprendizagem rápida e que
possa modelar o corpo aos padrões atuais de beleza. Porém nem sempre isso foi assim.
[…] a Capoeira de hoje é capitalista […] a frase não se pode aplicar a toda
Capoeira, mas sim a grandes porções dos estilos hoje massificados, […] a simples
observação das respectivas gingas, fornecerá elementos para considerá-los estilos
massificados. […] é capitalista não por ser cara, não por ser custosa, mas por
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reproduzir, timtim por timtim, aspectos fundamentais da ideologia do sistema em
que vivemos […]”. (RABELO, 2010)

Além do método uniforme de ensino e prática, há, ainda, um respeito acentuado
às hierarquias. Na Capoeira, assim como “[…] no sistema capitalista o respeito à
autoridade, à hierarquia, é necessário ao funcionamento das instituições […]”. (RABELO,
2010). Dessa forma os líderes dos grupos podem ter o controle sobre os integrantes,
deixando-os no estágio da heteronomia.
O capoeirista-empresário, dono de um mega-grupo espalhado pelo mundo,
muitas vezes prostitui a atividade em nome dos apelos do mundo capitalista. O
comportamento desse tipo de capoeirista é um reflexo da sociedade e suas relações com o
trabalho e deste como uma inter-relação com o meio através das influências do capitalismo
sobre as ações humanas.
Algumas instituições exigem do capoeirista um canudo-acadêmico. O canudo é
um símbolo do aprendizado que não é superior em nada, à vivência dentro da cultura viva,
complementa a formação desta, não a substitui, nem a supera.
O respeito aos mestres de Capoeira, instrutores, treinéis, contramestres,
professores dentre outros, encaixa-se perfeitamente nos ditames daquele respeito à
hierarquia. Respeito no sentido de que um manda e os outros obedecem, respeito no sentido
de que os supostos saberes dos indivíduos de hierarquia mais alta prevalecem,
necessariamente, sobre a suposta ignorância dos de hierarquia mais baixa.
A cultura de massa promove a alienação fazendo com que o indivíduo não
forme uma imagem de si mesmo diante da sociedade, ela tem função narcotizante, enfatiza
o divertimento de seus produtos, mascarando assim a realidade e proporcionando a fuga da
mesma. Um de seus objetivos, sem pretender esgotar o tema, é promover determinado
conformismo social e assegurar o status quo da classe dominante.
No periódico em tela, essa questão fica evidente com o início dos conhecidos
“aulões de capoeira”, aulas abertas à participação livre, realizados em espaços públicos,
com o propósito de envolver a população em atividades de capoeira, promovendo uma
aproximação e maior conhecimento a respeito do trabalho desenvolvido nas escolas,
academias e grupos, mas que se transformou em um espetáculo público, visto que acabam
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somente os próprios capoeiristas participando, todos uniformizados, executando
movimentos sincronizados e várias pequenas rodas espalhadas em que todos os
participantes podem jogar, sendo que no final há a realização de uma única roda
envolvendo a realização complementar de alguns números artísticos, tais como maculelê e
samba-de-roda, além da palavra do mestre comentando sobre alguns aspectos relevantes e
relacionados ao contexto do espetáculo.
No contexto do texto é destacada a elaborada organização dos eventos,
envolvendo, além do aulão, Festival de músicas e os grandes Batizados de capoeira,
atrelados a um espetáculo artístico-cultural, envolvendo públicos enormes e a apresentação
de atrações externas, com a presença de capoeiristas de renome, pertencentes a diversas
escolas, além de outros menos conhecidos e que vinham representando regiões próximas ou
distantes, tudo a partir de uma vasta programação, como percebe-se no trecho a seguir:
Nos dias 13, 14 e 15/06/96, Teresina gingou ao som de birimbaus (sic) e acordou
com o som dos atabaques [...] A cidade começa a ter uma visão diferente na
quinta-feira dia, 13/06, onde um aulão de capoeira foi realizado em frente à
Assembléia. Era um gingado só. Ao lado da avenida não havia distinção de raça,
cor, classe social ou profissão. Eram 17:30 e o sol aproveitava para reverenciar os
capoeiristas. [...]. “O objetivo da aulão é divulgar a capoeira e mostrar que ele
pode ser praticada por qualquer pessoa e em qualquer lugar” como afirma o
instrutor Bob. [...]. Na sexta-feira dia, 14/06, foi realizado o Festival de Cantigas
de Capoeira no Ginásio do Sesc, com premiações de 1º, 2º e 3º lugares. [...].
“Com o futebol e o samba cada vez mais turísticos, acho que é a capoeira que
pode ser adotada como uma maneira autêntica da cultura brasileira”, diz mestre
Camisa. As participações foram diversas, em (sic) aos capoeiristas visitantes
registramos a presença de: Morcêgo (Mestrando) do Rio de Janeiro, Edinho
(Professor) de Brasília, Papagaio (Instrutor) de Recife; somados com alunos e
graduados de Juazeiro (Ba), Petrolina (Pe), Fortaleza (Ce), Floriano (Pi), Bélem
(Pa) e Açailândia (Ma). A organização do evento ficou satisfeita com o êxito
alcançado. “Para demonstrar o elevado nível de formação, o grupo Abadá
Capoeira – Pi, proporcionou ao público e aos participantes do evento uma
programação variada: toques, samba, capoeira, maculelê, apresentações e
reportagens; além de suprir a necessidade de se realizar um grande evento de
capoeira em Teresina”, comenta o instrutor Bob. (GUIMARÃES, 1996, p. 12).
(grifos meus).

Os destaques efetivados na passagem destacada demonstram os pontos
levantados em minha análise, referente ao formato que a capoeira em Teresina assumia na
década de 1990 em diante, se afastando de suas origens fundamentais e de suas
características particulares, assumindo os valores e fundamentos dos grupos-empresas,
numa prática centrada na “venda da imagem” desses grupos e seguindo de forma acrítica os
princípios, as tradições inventadas e fundamentos das escolas de capoeira dos mestres
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renomados, espécie de “alienígenas” em relação a nossa cultura particular e à cultura dos
grupos de capoeira do Piauí, na imposição de um quase total “esquecimento” do vivenciado
e de exaltação da história desses mestres em detrimento da história construída aqui, das
experiências vivenciadas e que forjaram a forma particular com que essa cultura é
manifestada em determinado contexto.
Assim estes grupos-empresas iam se fortalecendo, carregando consigo a
história de seu mestre fundador, fortalecendo essa história, impondo seu nome e seus
valores, chegando quase a uma mitificação ou exaltação mítica dessa figura, um quasedeus, cujas ideias, pensamentos, decisões e até mesmo vícios e fraquezas são consideradas
insuperáveis, verdades absolutas, dentre outros fatores que esgotam o contexto das
discussões que cabem nesse trabalho e que demandariam novas pesquisas, novas análises e
novas interpretações.
Bastando, por enquanto, atentar para o fato de que, na metade da década atual,
começa a se manifestar um fenômeno de contraposição, própria da dinâmica da capoeira,
em relação ao fenômeno anterior de fundação dos grupos-empresas que, apesar de não se
esgotarem, começam a perder seu monopólio, a sofrer perdas em relação ao surgimento de
grupos locais, fruto do contexto de formação de muitos mestres e da saída constante, com
participação efetiva, de capoeiristas piauienses em eventos, cursos, treinamentos, estágios
pelo país e pelo exterior, retornando com novas concepções e mais seguros de seu potencial
e de suas possibilidades enquanto capazes de desenvolver de forma significativa suas
próprias escolas, além do número efetivo de mestres e praticantes de capoeira que decidem
obter formação acadêmica e ocupar espaços nos níveis de comando e produção de
conhecimentos.
A capoeira do Piauí dá volta ao mundo e, apoiada na pedagogia da malícia e da
malandragem, consegue desequilibrar seus oponentes “alienígenas” e construir uma prática
caracteristicamente piauiense, permeada de valores e fundamentos dos mestres locais e
aberta às possibilidades de criação de novas e relevantes tradições, mantendo viva e forte a
matriz fundamental dessa cultura negra afrodescendente e que tão bem caracteriza nossa
identidade brasileira, se é que temos uma.
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A seguir destaco como se efetivou a imersão nos arquivos de jornais, buscando
fragmentos, rastros e pistas que possam contribuir para a escrita de uma história da capoeira
no Piauí, fontes que serão confrontadas com as memórias dos mestres mais antigos da artecultura capoeira em nossa terra.

3.1 Visitando o Arquivo Público do Piauí: em busca de fragmentos e pistas
da capoeira em jornais de Teresina -PI
Em um extenso artigo com o título Uso e mau uso dos arquivos Bocellar (2010)
aprofunda questões relevantes em relação à pesquisa nos arquivos, que vão desde o
encantamento provocado pela relação com os documentos ao problema da falta, nos cursos
de história, de noções básicas sobre a organização arquivista.
A fala do autor citado esclarece a importância da relação do historiador e as
fontes documentais que se encontram nos arquivos e contribuiu em minha opção por sair à
procura dessas fontes documentais em arquivos de Teresina e empreender maior
contextualização e rigor na pesquisa de história oral, pela possibilidade do cruzamento
efetivo de fontes variadas. Vejamos,
O trabalho com fontes manuscritas é, de fato, interessante, e todo historiador que
entra por esta seara não se cansa de repetir como os momentos passados em
arquivos são agradáveis. Grandes obras historiográficas tiveram sua origem nas
salas de arquivo, onde muito suor e trabalho foram gastos, após semanas ou
meses de paciente e dedicada fase de pesquisa. O abnegado historiador encanta-se
ao ler os testemunhos de pessoas do passado, ao perceber seus pontos de vista,
seus sofrimentos, suas lutas cotidianas. [...] os personagens parecem a ganhar
corpo, e é com tristeza que, muitas vezes, percebe-se que o horário do arquivo
está encerrando, que precisamos fechar os documentos e partir, sem continuar a
leitura até o dia seguinte. (BOCELLAR, 2010, p. 24).

O Arquivo Público do Estado do Piauí, Casa Anísio Brito, localizada à Rua
Coelho Rodrigues, nº 1016, Centro, foi criado pelo documento da Secretaria do Governo e
oficializado pela Lei n. 533 de 1909, com o objetivo de receber e conservar debaixo de
classificação sistemática todos os documentos concernentes à legislação, à administração, à
história e geografia, às informações científicas, literárias e artísticas do Estado do Piauí
(GUIA DO ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, 2008).
Desde o ano de 1980 funciona em um prédio arquitetônico de estilo art dêco,
contando em seu acervo com documentos históricos e intermediários do período colonial,
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imperial e republicano, hemeroteca, fototeca, biblioteca de apoio e registros sonoros e
visuais (imagem 13).
Imagem 13 - Frente do Arquivo Público do Piauí

Fonte: Arquivo Particular (Mestre Bobby)

Em minhas visitas ao Arquivo Público centrei minha busca no acervo da
Hemeroteca, que conta com jornais do século XIX, XX e XXI, com 28 títulos microfilmados e volumes do período Imperial e republicano.
Delimitei essa investigação aos jornais publicados a partir da década de 1970,
sustentando minha decisão em dois argumentos. O primeiro, sem querer instituir nenhuma
prova definitiva, nem propor ser detentor da verdade absoluta, ou ainda esgotar a questão, é
a não existência de nenhuma citação por parte dos mais antigos mestres de capoeira, nem
tampouco estudiosos e historiadores que pesquisam sobre a história do Piauí, bem como,
em obras literárias, a respeito de algum movimento que possa remeter à capoeira em épocas
anteriores ao último ano da década de 1960, o que me leva a acreditar, ao menos até a
presente data, que a capoeira não se constituía em uma prática em Teresina antes da década
de 1970.
Revisitando duas obras recentes sobre aspectos da história do Piauí, a primeira
de Jesualdo Cavalcante Barros, Sertões de Bacharéis: o poder no Piauí entre 1759 e 1889
(2011) e a segunda de Manuel Domingos Neto, O que os netos dos Vaqueiros me
contaram: o domínio oligárquico no vale do Paraíba (2010), pude novamente comprovar
um total silenciamento a respeito da presença de traços da cultura negra, muito menos,
ainda, sobre capoeira.
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Na obra de Barros (2011) é realizado um extensivo levantamento
historiográfico sobre o Piauí, descrevendo-se costumes, características e peculiaridades do
povo durante o período focado, porém somente elementos da cultura dos povos indígenas
são descritos, não havendo alusão sobre os negros no Piauí, com no máximo algumas
citações a respeito de algumas mulheres escravas alfabetizadas em um período e local em
que nem mesmo as mulheres brancas tinham este privilégio.
Por outro lado, Domingos Neto (2010) traça um perfil da complexidade das
relações de poder, de exploração e das mudanças sociais no Nordeste do Brasil, em especial
no Piauí, por meio dos relatos orais de memória de pessoas que construíram suas
identidades associadas às relações nas mais variadas dimensões, tais como, políticas,
pessoais, familiares, econômicas e modos de vida do povo, denotando citações a respeito do
predomínio da política do escravismo na economia local, ou seja, da presença do negro na
formação econômica e social do Piauí.
No entanto, nenhuma descrição, citação ou mesmo alguma passagem solta ou
destacada a respeito de qualquer manifestação da cultura do negro por estas bandas,
mantendo viva minha desconfiança a respeito da não existência ou da não manifestação da
capoeira no Piauí, o que reforça minha crença de que somente nos relatos orais de
memórias das pessoas que vivenciaram alguma forma de contato com essa cultura,
notadamente os mestres de capoeira, poderão oferecer significativa compreensão sobre a
história da capoeira no Piauí, por meio da instituição de suas próprias compreensões,
significados e sentidos sobre essa história.
O outro argumento retirei da obre de Rego (1968, p. 277), em que no capítulo
dez “Capoeiras Famosos e seu Comportamento na Comunidade Social”, ao abordar a vida
do mestre baiano Washington Bruno da Silva (Canjiquinha) faz uma descrição de suas
exibições fora do Estado da Bahia, destacando no ano de 1966 um exibição em Teresina-PI,
na Rádio Teresina, me despertando a atenção para procurar rastros dessa passagem por
Teresina de um mestre de capoeira e seu grupo e, neste sentido, iniciar por uma procura em
jornais, na esperança de encontrar algum destaque a respeito, o que novamente demonstra
uma total falta de referências a este fato.
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Assim sendo, no dia 26 de abril de 2011 fiz a primeira visita ao arquivo
obtendo informações sobre funcionamento, normas de pesquisa e aspectos históricos,
acertando minha primeira pesquisa para o dia seguinte.
O processo utilizado seguiu uma dinâmica em que diariamente eram efetivadas
duas visitas ao Arquivo Público, sendo uma na parte da manhã, iniciando por volta das
nove horas e se estendendo até às doze horas, enquanto à tarde se estendia das quinze às
dezessete horas aproximadamente.
Carregava comigo um diário de campo em que anotava os jornais consultados,
destacando nome, data e, caso fosse encontrado, algum dado ou informação a respeito da
capoeira me Teresina; optei por ir passando a vista pelos jornais, procurando me deter de
forma pormenorizada, em que lia detalhadamente, de forma compassada e com bastante
cuidado, as páginas dedicadas à cultura, esporte e policial, visto que, culturalmente ainda
nos dias atuais, a capoeira sempre vem destacada, quando da realização de algum evento,
nas páginas de esportes; quando muito raramente e em ocasiões especiais, tais como
envolvimento em algum projeto cultural de relevância política, pode aparecer nas páginas
sobre cultura; assim como, também em ocasiões especiais e mais raramente ainda, nas
páginas policiais, como por exemplo, algum praticante se envolve em brigas ou outros fatos
de natureza criminal.
Conforme realizava essa incursão bibliográfica, ia registrando no diário de
campo, além de registrar alguma citação ou imagem relacionada ao meu objeto de pesquisa
em máquina fotográfica, esse o outro instrumento que carrega comigo, juntamente ao diário
de campo.
Na segunda metade do ano de 2011, passei a contar com a colaboração de um
bolsista e um colaborador do PIBIC/UESPI na pesquisa nos arquivos da hemeroteca,
momento importante, pois pude efetivar uma espécie de releitura sobre os jornais. Os
bolsistas refizeram uma leitura em todos os jornais desde a década de 1970, numa dinâmica
que incluía visitas semanais (três visitas ou mais) em turnos variados, sempre os dois
juntos, na intenção de evitar que se passasse alguma informação despercebida, além da
efetivação cuidadosa de leituras, contando com o apoio de uma máquina fotográfica para
registro dos achados, acompanhado do diário de campo para a escrita das etapas de
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pesquisa, bem como registro dos títulos, datas, fatos importantes e outros relacionados à
imersão bibliográfica aos jornais.
De acordo com pesquisa nos arquivos da Casa Anísio Brito, desde a década de
1970, três jornais impressos tiveram expressividade no cenário piauiense: O Dia, Diário do
Povo e Meio Norte. O jornal O Dia, fundado em 1950, foi pioneiro na utilização de
impressão de qualidade superior e melhor estética (Off-Set), ainda no ano de 1972,
contribuindo efetivamente na expansão do setor comercial. Por sua vez, o jornal Meio
Norte, fundado em 1996, substituto do jornal O Estado, tradicional jornal piauiense, se
mantém com grande destaque no estado, tendo maior circulação aliada a uma estrutura
física bastante representativa, maior abrangência no interior do estado, integrando o
Sistema de Comunicação Meio Norte, composto de rádio, TV, revista e portal, além de ter
sido pioneiro na circulação às segundas-feiras e no uso de diagramação em computadores.
Finalmente, o jornal O Diário do Povo, fundado em 1997, possui uma linha editorial
independente, se constituindo no primeiro jornal piauiense a trabalhar com o jornalismo
investigativo e abrir espaço para a manifestação dos leitores (Seção “carta do leitor”)
segue disputando a segunda colocação entre os jornais mais lidos no Estado.
Neste sentido, delimitei o universo da pesquisa bibliográfica realizada na Casa
Anísio Brito os jornais O Estado e O Dia, sendo a opção pela escolha destes jornais
sustentada em sua importância e antecedência histórica na circulação impressa, enquanto os
demais jornais escolhidos, Diário do Povo e Meio Norte, por sua maior abrangência e
significância no contexto do jornalismo impresso piauiense, utilizando-os somente como
fontes secundárias com o intuito de contribuir na apresentação de como a capoeira, nos
anos da década de 1990 já é possui espaço e reconhecimento por parte da imprensa, além
de significativa representação junto à sociedade piauiense.
Nas primeiras buscas me debrucei sobre exemplares de “O Estado” e “O Dia”
do ano de 1969, não encontrando nenhuma citação, nenhuma pista e nenhum vestígio sobre
a presença da capoeira em Teresina, o que se repete por toda a década de 1970, até a
segunda metade dos anos de 1980.
Seguindo as reflexões de Alberti (2010), fui percebendo que a história de uma
cultura do povo, dos humildes, dos oprimidos, notadamente daqueles considerados “sem
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história”, visto se tratar de uma parcela da sociedade considerada pelas elites, pelos
vencedores e detentores do poder como “marginalizada”, dificilmente será registrada,
mesmo em se tratando de fontes (os jornais impressos) cuja suspeição por parte dos
historiadores ainda é significativa, fontes oriundas de uma instituição (a imprensa)
efetivamente subordinada pelas classes dominantes e carregada de discursos, interesses e
valores profundamente ideológicos (ALBERTI, 2010, p. 157-158).
Evidentemente a capoeira, em meados do final da década de 1970 e, mais
especificamente, na primeira metade de 1980, segundo o depoimento dos mestres
entrevistados nessa pesquisa, já se encontrava em processo de consolidação, uma prática
cultural e esportiva reconhecida como benéfica ao corpo e educativa, inclusive já com a
organização dos primeiros cursos, batizados e eventos envolvendo praticantes de outros
estados, bem como sua inserção no currículo de algumas escolas em Teresina.
Constatada essa ausência, que aqui resolvi trabalhar o silenciamento, ressalto
que se trata de um fenômeno que pode ser entendido sob vários aspectos, dos quais destaco
dois como centrais. O primeiro seria a falta de representação político e social dos primeiros
praticantes dessa cultura em Teresina, aliada à imaturidade e falta de experiência nos
assuntos relacionados à divulgação e socialização de seus trabalhos. O segundo aspecto, por
outro lado, pode ser considerado como a falta de interesse da própria imprensa em divulgar
o desenvolvimento de uma cultura considerada minoritária, sem importância, pouco
representativa e com passado atrelado à marginalidade (ai inclusos: preconceito, ignorância
e total falta de sensibilidade dos profissionais que compunham o quadro da imprensa
naquele período).

3.2 Revisitando e rememorando o passado: narrativas de memórias dos
Mestres de capoeira em Teresina-PI
A partir das últimas décadas do século XX com a maior evidência do campo
historiográfico da História Cultural e a ampliação das possibilidades de utilização de fontes
diversas, bem como intencionando trabalhar efetivamente com as fontes orais, me
orientando metodologicamente pela História Oral, tomei os relatos das pessoas que
vivenciaram histórias no período temporal escolhido, permitindo colher as lembranças
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dessas pessoas e me aproximar, ou chegar mais perto, dos fatos e das situações que lhes
marcaram.
Minha intenção foi realizar entrevistas com mestres e outras pessoas que
vivenciaram o processo histórico da capoeira em Teresina-PI, notadamente como
testemunhas do processo de inserção da capoeira nos espaços escolares de educação formal.
Procurei ouvir o que essas pessoas dizem do tempo vivido, de sua cultura e da cultura da
época, das práticas culturais que são objeto de minha pesquisa, das tradições que
identificaram como significantes, ou seja, as narrativas particulares sobre o mundo vivido,
contribuindo para construir fontes e analisar estas histórias ainda não contadas, que ainda
não foram registradas pela historiografia acadêmica, sabendo que são carregadas de
subjetividade e que, portanto, não são “a” história, mas representações particulares de uma
história, testemunhos históricos.
Optei por trabalhar com as pessoas que tem suas trajetórias reconhecidas no
universo da capoeira e na sociedade teresinense, que praticam e difundem essa cultura, com
alguma forma de produção prática, vivência e experiência no universo destacado,
integrantes ou não de grupos, porém com sua trajetória atrelada, em algum momento de sua
história, à prática efetiva da capoeira.
Levei, ainda, em consideração o tempo vivenciado pelo entrevistado e sua
idade, numa tentativa de apreender as memórias mais remotas sobre a história da capoeira
no Piauí. Neste sentido, mantive os contatos iniciais com os entrevistados utilizando o
contato direto, o contato por telefone e por meio eletrônico, explicando a natureza da
pesquisa e obtendo aceitação prévia de todos os contatados. O objetivo primeiro na escolha
dessa metodologia, trabalhando e tratando com fontes vivas, com a memória, é produzir
fontes históricas a partir de testemunhos, construir fontes essenciais para análise, buscando
conhecer que cada narrador traz suas particularidades, imbricadas de experiências
particulares, marcadas pelo tempo, mas que, quando juntadas, são capazes de formar ou
compartilhar de uma história completa e diversificada, tudo isso para evitar os
esquecimentos, silenciamentos e apagamentos da história.
Me orientando pelas pistas deixadas por Bosi (2007), seguirei transmitindo as
lembranças dos mestres de capoeira que escutei, acreditando que suas contribuições mais
relevantes estão na capacidade que demonstram, cada qual, enquanto excelente narrador,
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que “[...] vence distâncias no espaço e volta para contar suas aventuras [...] num cantinho
do mundo onde suas peripécias têm significação.” (2007, p. 84).
Entre as idas a Luiz Correia, pequena cidade litorânea piauiense, em busca do
mestre Caramurú (reconhecido no universo da capoeira como o pioneiro dessa cultura em
Teresina-PI) e as anotações de contatos telefônicos e eletrônicos, seguindo das ligações,
marcação do encontro com os mestres Tucano, Chocolate e Zé Carlos, o que mais me
movia era a busca de pistas que me conduzisse a algum dado novo, o que concedia
qualquer indício que pudesse corroborar a memória dos mestres, ou mesmo acrescentar
uma informação nova, importância central.
Imagem 14 – Mestre Caramurú em sua casa (Luiz Correia-PI)

Fonte – Arquivo Particular (Mestre Bobby)/Pode manter

Tive dois contatos prévios com Inocêncio. No primeiro contato apresentei o a
proposta do projeto de pesquisa e os objetivos, comentei sobre minha intenção e o porquê
de sua escolha para ser entrevistado, lhe expliquei como seriam efetivadas as entrevistas,
além de solicitar sua autorização. Mestre Caramurú agradeceu o convite e se mostrou
bastante solícito e interessado em contribuir. No segundo contato obtive as primeiras dados
sobre sua vida e a informações a respeito de sua memória na capoeira.
Caramuru chegou em Teresina no ano de 1969, iniciando na prática da capoeira
no ano de 1970, pelos ensinamentos de um primo oriundo de Salvador-BA, chamado
Washington, que veio morar na Via Militar, no bairro Marquês, zona norte da cidade, mais
precisamente no Clube do Marquês, clube dos oficiais do Exército do Piauí. Em sua

168
concepção a capoeira em Teresina teve início no ano de 1971, enquanto prática realmente
instituída, em local próprio e com o uso de vestimentas características.
Imagem 15 – Mestre Caramurú (na queda de rins), em foto de 1969

Fonte: Arquivo Particular (Mestre Caramurú)/Pode manter

Naquele período, as primeiras manifestações ficaram a cargo de um pequeno
grupo de amigos que se reuniam para a prática da capoeira, conhecido como “thurma”, que
pregavam a liberdade de expressão e eram representados enquanto intelectuais, se
constituindo numa espécie de grupo fechado, mais atrelado à forma livre de se
manifestarem e conduzirem suas experiências.
Mestre Caramurú lembra os acontecimentos que marcaram sua chegada à
Teresina e sua inserção na capoeira.
Meu nome é Inocêncio de Carvalho Neto, nascido no povoado de Betúria, da
fazenda Malhadinha, uma das fazendas mais antigas do Piauí, tá no mapa de
1970 pra trás, tem um pontinho lá com o nome de “Fazenda Malhadinha”,
onde tinham nove escravos nessa fazenda. Na época, eu me lembro vagamente
que eu passei só três anos com meus pais legítimos, a gente ia lá comer manga,
essa manga rosa, e andar naquele grande porão de pedra que tem lá até hoje, e
a coisa que eu achava muito bonita era um paredão de pedra, a cerca lá era de
pedra, feita pelos escravos. Então logo depois tive que fazer uma cirurgia,
minha mãe me deu pra minha tia, que morava em Floriano, pra fazer essa
cirurgia, e a minha tia gostou muito de mim e não me devolveu mais pra minha
mãe (risos), fui criado em Floriano. Então minha infância foi em Floriano, e
em 69 meu pai deixou a firma onde trabalhava em Floriano e a gente veio
morar em Teresina, em dezembro de 1969. Nossa mobília veio toda em um
barco e desceu ali onde hoje em dia é o Troca-Troca em Teresina, aí
começamos a morar em Teresina, lá na Rua Tiradentes, próximo ali a Coelho
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de Rezende, quase esquina com essa rua, e fui estudar no Colégio João Costa,
se não me engano é ali atrás do Lindolfo Monteiro, e logo anos depois foi
montado o polivalente. Lá no João Costa é que onde começou praticamente os
movimentos de capoeira, veja o porquê: lá tinha a quadra da LBA, uns dois pés
de manga, muito grande, então aquelas pessoas iam fazer aquela assistência
social, aquela coisa toda, e ficavam muitas pessoas lá, então certo dia
recebemos uma carta que dizia que um primo meu de Salvador iria passar uns
três meses com a gente.
As memórias de Caramurú carregam o sentimento de um período quase
romântico da capoeira, em que sua prática era atrelada a diversão, momentos de lazer e
brincadeira, reforçados nas cantigas e nas falas de mestres antigos, como por exemplo,
numa quadra de domínio público bastante cantada nas rodas de capoeira e que clama:
Tempo bom, tempo bom, tempo que não volta mais (refrão)
Tempo bom, tempo bom, quando Bimba menino e seu Pastinha era rapaz
(refrão)
Tempo bom, tempo bom, tempo bom da capoeira, tempo que não volta mais
(refrão)

Esse era o sentimento de mestre Caramurú quando fala de seu início na
capoeira.
Quando esse primo nosso chegou, ele chegou pela manhã e já fez aquela cara
de descolado, morava na capital Salvador, outra vivência, outra coisa, então
ele chegou em casa e já foi logo andando na rua, queria saber onde eu estava,
qual o colégio e tudo mais, e ele já foi logo me pegar no colégio. Na estrada ele
já vinha dizendo que fazia capoeira em Salvador, e foi uma coisa que me
fascinou, a tarde a gente brincando em um campo no Marquês, que na época
era um campo enorme, de chão batido, não tinha praça, os circos vinham e
ficavam lá acampados. A gente ficava lá brincando de bola, e lá rolou o
primeiro “au” que eu vi, um “au”, uma “benção”, uma “armada”, um salto,
um “s” dobrado, porque pra gente, naquele tempo , um “s” dobrado era
bonito demais (risos), então aí começou esse movimento, eu e o Washington, o
nome dele era Washington Vieira de Carvalho, só que ele me ensinou de uma
maneira meio drástica, ele me dava muita pancada, me botava no chão, doía,
ralava joelho, ralava cotovelo quando eu caia, não tinha a manha de cair em
queda de rins nem “negativa”, nem “cocorinha”, aí eu fui aprendendo. Depois
de uns dias, a gente brincando, e eu disse “olha, hoje você não me derruba
mais”, um dia de tarde, depois de uma pelada, tinha suado, fomos jogar, aí eu
passei a me embaraçar com ele, de igual pra igual, aí eu dei umas duas
rasteiras seguras nele, ele levantava a perna, e eu ia por baixo, só que eu
entrava no corpo, eu era mais forte do que ele, ele era maior mais era magro,
eu entrava com meu corpo por baixo do dele, empurrava com as mãos e puxava
como se fosse uma baianada, uma alavanca lateral, e por duas vezes eu
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consegui derrubar ele, e aí ele disse “ você já aprendeu”. Me lembro disso
como se fosse hoje. Aí começou minha grande audácia de querer fazer aquilo
ali sempre com as pessoas.[...] isso foi no ano de 70, de junho até julho, ele
(seu primo) esteve com a gente até agosto, que eu me lembro que logo depois
do meu aniversário ele foi embora
Assim como em outros estados do Brasil, a capoeira no Piauí se inicia quase de
forma marginal, praticada às escondidas, mais precisamente em espaços periféricos da
sociedade, por pequenos grupos de pessoas, em sua maioria, atraídos por sua beleza, seus
encantos, seguindo sua áurea de mistério e acabam por demonstrar um apego quase
romântico que vai sendo reforçado pela musicalidade e as histórias contadas, geralmente
carregadas de bravuras, valentia e superação, porém sem um entendimento aprofundado de
seus fundamentos.
Bom, eu iniciei na capoeira mais ou menos na metade de setembro de 1978,
acho que pelo dia 15 ou 16 de setembro desse ano, aqui em Teresina, no
Ginásio do SESC, hoje chamado de SESC Ilhotas, que é o Ginásio de Esportes
do SESC Ilhotas, na época com o professor Paulo Capoeira, em 1978. Então,
naquela época, a capoeira em Teresina não era muito difundida, mas chamava
a atenção das pessoas, as pessoas achavam a capoeira bonita, ela sempre
chamou atenção como beleza plástica, pela sua agilidade, pela sua música,
pela sua expressão corporal, porém ela não tinha uma aceitação muito grande
pela sociedade, os movimentos da capoeira eram bonitos, muito bem
praticados, mas a questão é que as pessoas achavam que o capoeirista não era
um sujeito bem quisto, então em 1978, não só aqui como no Brasil de um modo
geral, a capoeira não era muito bem aceita como ela é hoje, e aqui em Teresina
especialmente, porque aqui tem mais de um tipo de preconceito, além de achar
que a capoeira era coisa de quem não tinha o que fazer, era coisa de drogado,
era coisa de gente pobre, era coisa de vagabundo, tinha mais um preconceito
que pesava muito: se você não era baiano, não era bom de capoeira. Então
diziam assim: “ah, é piauiense, se não é baiano então não presta na capoeira”.
A visão que se tinha na época da sociedade piauiense era a seguinte, o karate
tava em alta, nessa época eram muito difundidos os filmes de Bruce Lee, e
tinha toda aquela coisa do kung-fú chegando, o judô ainda não tinha ainda
uma difusão grande, a musculação começava a chegar aqui, a natação estava
no auge... e tudo isso era o que dava status aqui em Teresina, as pessoas não
aceitavam nem o maratonista, quem corria na rua era vaiado. Então era uma
sociedade muito provinciana ainda, e com isso a capoeira não era muito bem
aceita, então nós iniciamos em um período um pouco difícil [...]. (Mestre
Tucano)
Assim sendo, há fortes indícios de que capoeira somente começa a se constituir
em Teresina no contexto do início dos anos de 1970, como deixa evidente mestre
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Caramurú, em suas buscas solitárias por espaços para seguir praticando a arte-luta que tanto
lhe fascinou.
Durante o ano de 70 não, de jeito nenhum, procurei em muitos lugares, eu
andava na Vermelha, tinha uma tia que morava na Vermelha, não tinha, passei
a freqüentar o Círculo Militar quando o presidente era o Carlito, não tinha
ninguém com capoeira por lá em 1970, só fui achar uma pessoa pra jogar
capoeira em 1971, isso mais ou menos no carnaval, que era uma pessoa que
veio de Fortaleza chamado Cláudio, que disse que iria retornar e montar um
grupo de Capoeira. [...] não me lembro se ele era daqui, ele só veio pra cá,
passou alguns meses, inclusive deu aula, na segunda vez que ele veio ele deu
aula no SESC, mas isso bem depois, 74, 75 por aí. Ele não veio logo em
seguida nesse tempo que a gente se encontrou no Círculo Militar. (Mestre
Caramurú)
Nas lembranças de mestre Zé Carlos, se percebe que a capoeira em Teresina
verdadeiramente surge somente na década de 70, visto que, ao se reportar a sua origem na
capoeira, falando do ano de 1977, indica, muito embora não especificando datas nem
pessoas, além de efetivar críticas à validade da formação daqueles que praticavam essa
cultura, a existência de “pequenos focos de capoeiristas”.
E comecei a capoeira no Piauí em 1977, quando fui convidado para uma ala
no carnaval por Mario de Araujo Lima, ex-carnavalesco, engenheiro da
prefeitura, falecido, que Deus o tenha em um bom lugar, e com isso começou o
movimento da capoeira no Piauí. Foi se não me engano onde hoje é o atual
Bradesco, e eu cheguei e já existiam pequenos focos de capoeiristas, aqueles
que passam um mês e viajam para o Sul, para São Paulo, e chegam aqui e
dizem que são professores de capoeira (risos), e também semi-analfabetos na
área (Grifos meu).
Existem pequenas divergências nos relatos de mestre Zé Carlos, pois ele afirma
que iniciou a capoeira em 1977, ao mesmo tempo pontua o início do movimento da
capoeira como acontecendo neste mesmo ano, além de indicar a existência do que
denomina de pequenos focos de capoeiristas, deixando mais evidente ainda que a capoeira
em Teresina mesmo surgindo na década de 70, seria anterior à data de 1977.
Imagem 16 – Mestre Zé Carlos, concedendo entrevista em sua casa
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Fonte: Arquivo Particular (Mestre Bobby)/Pode manter

Recorro a Benjamin (1994) para tentar elucidar essas falhas na memória do
narrador, me utilizando de suas análises ao considerar cada vez mais raro de se encontrar
uma pessoa que saiba narrar devidamente, tratando-se, assim, de uma arte em vias de
extinção, nos privando da faculdade de intercambiar experiências, visto que “[...] as ações
da experiência estão em baixa, e tudo indica que continuarão caindo até que seu valor
desapareça de todo.” (BENJAMIN, 1994, p. 198).
Considerando essa pequena falta de estabelecimento de relações entre suas
experiências e relações com a capoeira e os tempos e geografias em que essa cultura ia se
instituindo no Piauí enquanto uma possível falta de habilidade com a arte de narrar, muito
embora demonstre uma sabedoria muito própria, o trecho em destaque na entrevista de
mestre Zé Carlos, evidencia que são estes “focos de capoeiristas” o que se pode classificar
como o embrião da capoeira em Teresina, em especial nos bairros, em clubes ou outros
espaços improvisados pelos primeiros praticantes, numa espécie de anonimato social: O
inicio foi o seguinte: como eu jogava bola todo dia à tarde lá no campo do Clube do
Marquês, a gente queria ficar dentro do clube, mas os oficiais não deixavam ter essa coisa
assim de menino, bagunça de menino. Lá tinha um racha que era dos oficiais, todo dia de
tarde tinha essa pelada deles, e a gente esperava eles terminarem essa pelada deles lá
pelas 18 horas, já tudo escuro, porque não tinha refletor lá, só tinha uns pés de manga
muito grande, a quadra e o clube do lado, e um portão bem grande de garagem direto pro
rumo da quadra. Então a gente esperava terminar isso aí e ia jogar rapidinho, eu e mais
quatro colegas vizinhos que eu já estava ensinando. Dentro desse primeiro prefácio de
treinamento de capoeira, consegui mais cinco pessoas ao redor do clube, a molecada de lá
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mesmo que jogava bola por lá, a gente já era amigo, e de tanto eles verem a gente treinar
eles se interessaram. Ficou mais ou menos oito pessoas praticando capoeira. (Mestre
Caramurú) (Grifos meu)
Assim sendo, no início da década de 1970, mestre Caramurú inicia um pequeno
grupo de capoeira, denominado de Nova lua de Capoeira, sendo o primeiro grupo que se
tem notícia no Piauí, o qual começa a se expandir por volta de 1974, época que coincide
com a chegada de alguns capoeiristas de outros centros que se estabelecem em Teresina:
O “Lua Nova”, [...] foi fundada aí, a raiz dela foi aí, porque primeiro foi “Lua
Nova de Capoeira”, depois, com o tempo, é que pessoas me diziam pra fundar
uma associação com pessoas que tivessem certa importância na área do
esporte ou na área social, daí coloquei como associação, mas não registrada
em cartório, não é a associação mais antiga de Teresina, é o grupo de capoeira
mais antigo de Teresina. Só veio a haver outro grupo fundado por mim,
Carlão, Sevilha, Henry, Paulinho de Tarso, que não é o Paulinho Velho, é o
Paulo de Tarso do Rio de Janeiro, o “Paulo Capoeira”, Luís Bahia, que era o
Hippie, o Serginho e o Ricardinho, que são dois irmãos do Rio de Janeiro,
amigos dele que logo depois vieram pra cá, eram artesãos na época, inclusive
me tornei artesão por causa desses dois irmãos. (Mestre Caramurú).
Estas pessoas acabam por se conhecer e vão reforçando laços de amizade por
meio do pertencimento ao universo da capoeira, trocando experiências, efetivando uma
espécie de intercâmbio que culmina com a formação de uma rede, espécie de confraria, em
que predomina a camaradagem e o domínio das “malandragens” características dessa arteluta-jogo, numa estratégia de sobrevivência, de resistência, de se fazer ver, passar a existir,
numa plena ousadia pela demarcação de campo, de espaço na sociedade, palco onde, de
acordo com mestre Caramurú, a capoeira vai se constituindo e construindo sua identidade:
Então, daí em meados de 74 e 75 é que se tem uma amizade com o Paulo
Capoeira, que é igual ao Washington, [...] o Washington veio da Bahia e o
Paulo Capoeira veio do Rio de Janeiro. Era soldado do exercito, o irmão
também era cabo, [...] Resultado: eles vieram embora pra cá devido a
recessões lá, aquela coisa toda, ficou muito crítica a situação deles, então o
Paulinho veio pra cá, pra casa da avó deles, que ficava no Mafuá, próximo de
mim e próximo de Carlão, aonde eu convivia diariamente, que era a casa do
coronel, pai do Carlão, e a gente criou aquela amizade, aquela coisa toda. O
Paulinho era um eximo capoeirista, malandro do morro, tinha um grupo de
capoeira lá no morro, malandro daqueles de gingar, e fazer gesto de
macaquice e tal, fazia do corpo o que ele queria, praticamente ele era um
“negro de mola”, ta entendendo? Aí a gente começou a treinar, e ele viu que
eu tinha potencial, já foi investindo em mim, “olha, você tem que fazer isso
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aqui comigo direto, não pode sair daqui, tem que ter responsabilidade”, e eu
não queria ter muita responsabilidade não.
A partir de então os primeiros praticantes começam a ganhar outros espaços na
geografia urbana de Teresina, bem como, maior reconhecimento por parte de pessoas com
determinada ascensão social, em especial as que trabalham com cultura popular, o que
permite uma entrada efetiva da capoeira junto às escolas de samba:
Isso, foi o embalo da capoeira no Piauí, quando a gente tá com o grupo
firmado lá no estacionamento por trás do “Dragões do Tecido”, onde era o
antigo Paraíba, hoje em dia é a papelaria Moderna, onde era a Escola de
Samba GRES Show Samba. Então foi fundada por Doutor Maurílio e a gente.
O GRES Show Samba foi fundado pela gente e pelo Doutor Maurílio, porque a
gente treinava lá e ele dizia “olha, vocês podem treinar aí a brincadeira de
vocês porque eu dou mais valor a isso aí e tal”, que ele falava roucão, e dizia
que tinha morado no Rio de Janeiro, dizia também que não se importava com o
que fazíamos lá, porque aqui acolá tinha uns malucos pelo meio (risos), ainda
hoje tem. Então ele deu esse espaço pra gente, e lá Bobby, foi criado o
primeiro hino de capoeira, não tem esse registro, vocês podem procurar onde
vocês quiserem, que não existe ninguém que tenha esse registro desse hino de
capoeira, dessa musica de capoeira, foi criada a primeira escola de capoeira
do Piauí, que foi essa que o Paulinho e a gente fundou, ele teve a idéia e a
gente endossou, porque ele era um cara de jogar capoeira. (Mestre Caramurú)
Mestre Zé Carlos, apresenta uma significativa contribuição à história contada
por mestre Caramurú, destacando outros sujeitos, enfatizando datas que parecem
deslocadas ou trocadas, porém confirmando o período de encontro da capoeira com as
Escolas de Samba piauiense:
Então o Mario soube que eu trabalhava na área, eu também sou desenhista
arquitetônico, trabalho a área de engenharia, construção e arquitetura, e me
convidaram pra poder fundar, montar uma ala de capoeira no carnaval de
Teresina, em 1977. Então começou o movimento e o pessoal começou a se
empolgar e gostaram, ninguém conhecia a capoeira propriamente dita, depois
do carnaval vieram os convites, ate para o exterior fui convidado, países como
Espanha, Itália, e hoje em dia alguns desses alunos aí estão formados
culturalmente. (Mestre Zé Carlos)
A capoeira vai, assim, seguindo sua prática de forma livre, sem muitas
intenções além do lazer e da “curtição”, tais como encontros de seus praticantes, realização
de viagens para o interior de estado e exibições em alas específicas de Escolas de Samba de
Teresina. No ano de 1977, após haver retornado do Rio de Janeiro, o capoeirista conhecido
como Paulo Capoeira, se estabelece por mais tempo na cidade, propondo uma melhor
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organização da capoeira, com a abertura de turmas, instituindo horários de treinos,
seguindo uma determinada metodologia de ensino e ampliando a difusão dessa arte como
uma atividade educativa, capaz de agregar pessoas de idade, sexo, formação, etnia e classe
sociais as mais diversas, conseguindo, por meio do contato de parentes seus, acesso ao
Serviço Social do Comércio (SESC), que seguindo a política de unidades instaladas em
outros centros, estabelece a capoeira como uma das atividades ofertadas à comunidade. Se
iniciava, assim, uma nova época da capoeira no Piauí, notadamente marcando o
aparecimento de outros capoeiristas que se firmariam como os mestres e guardiões da
capoeira piauiense:
Quando o Paulinho foi embora, [...] em 76 ele chegou da segunda vez, e em 77
ele já retorna pra não voltar [...] ele deixou o grupo comigo e com o Deuto,
ficando ainda o Henry e o Carlão como pessoas de auxilio. Então a gente
montou no SESC, porque a gente já fazia roda no SESC. Nessa época, chegou o
Paulista (Mestre Albino), quando a gente tava fazendo roda no SESC, todo
domingo tinha roda, a gente dava aula na terça e no sábado, eram dois dias na
semana, e no domingo fazíamos a roda. E num desses domingos apareceu um
paulista lá, calça de malha e tudo, conversava muito, aí o Paulinho disse
“estou indo embora, não vou demorar muito, mas você fica aqui com a
rapaziada e tudo mais”, então ele começou a criar amizade dele, mas ele era
muito doido, cortava a gente demais [...] Ele praticava na academia da
Wolksvagen lá em São Paulo, trabalhava na firma, e fez capoeira lá. Só que ele
falava muito, e na hora de jogar o jogo dele era esse: uma benção, uma meia
lua bem forte [...] E, nesse tempo, quando aparece o Paulista, alguns meses
depois chegam três irmãos, também lá no SESC, nessas rodas que eu, o
Paulinho e o Deuto estavam fazendo, aí esses três irmãos eram José Francisco,
José de Ribamar e o José Carlos, se não me engano, o outro moreno, bem
menor. (Mestre Caramurú).
Nos idos de 1978, a capoeira entra na sua fase de maior evidência até então, se
estabelecendo como uma prática cultural, esportiva e educativa no Serviço Social do
Comércio (SESC), ponto de encontro dos capoeiristas da época, como enfatizam os mestres
Chocolate e Tucano, ao comentarem a respeito de seu início na capoeira:
Não sei bem a data precisa, apenas o ano, pois praticávamos capoeira antes de
entrarmos na escola. Foi em 1978 com o mestre Tucano, depois que ele entrou
e começou a praticar capoeira no SESC com Paulo Capoeira, e depois
começamos a treinar e a fazer aula de capoeira com ele e com o Gladstone,
que era um capoeirista que existia no centro da cidade, e nos reuníamos lá no
Pirajá, onde hoje é a UESPI. Todos os dias nos dirigíamos para aquele lugar,
por volta de 4 ou 5 horas da manhã, para treinarmos capoeira. (Mestre
Chocolate)
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Bom, eu iniciei na capoeira mais ou menos na metade de setembro de 1978,
acho que pelo dia 15 ou 16 de setembro desse ano, aqui em Teresina, no
Ginásio do SESC, hoje chamado de SESC Ilhotas, que é o Ginásio de Esportes
do SESC Ilhotas, na época com o professor Paulo Capoeira, em 1978. [...]
então nós iniciamos em um período um pouco difícil, me identifiquei com a
capoeira, fui colocado no SESC pra fazer outra luta, qualquer que fosse, podia
ser judô, karatê ou a própria capoeira que eu soube que tinha na época,
cheguei um pouco antes, vi a capoeira que tinha um horário mais cedo, de 18
às 20 horas, com o professor Paulo Capoeira, e quando vi fiquei encantado, e
decidi ficar por lá mesmo. Foi assim que iniciei na capoeira (risos). (Mestre
Tucano).
Imagem 17 – Mestres Chocolate (esquerda) e Tucano (direita)

Fonte: Arquivo Particular (Mestre Bobby)/Pode manter

Muito embora amplie sua prática, não se pode esquecer que a capoeira era,
ainda, uma cultura bastante discriminada, sofrendo, no entendimento dos próprios
praticantes da época, significativa aversão social, causada pelo próprio perfil de seus
praticantes, assim como, pelas próprias características provincianas da cidade naquele
período:
A capoeira era muito marginalizada, ela não tinha uma aceitação muito boa
pela sociedade, porque ela entrou de uma maneira meio morta aqui em
Teresina. Ela era praticada por jovens usuários de drogas, e por isso não tinha
uma aceitação muito boa. Então o nosso propósito com isso foi justamente dar
uma nova visão a capoeira, de uma forma mais educativa e esportiva. (Mestre
Chocolate)
Então, naquela época, a capoeira em Teresina não era muito difundida, mas
chamava a atenção das pessoas, as pessoas achavam a capoeira bonita, ela
sempre chamou atenção como beleza plástica, pela sua agilidade, pela sua

177
música, pela sua expressão corporal, porém ela não tinha uma aceitação muito
grande pela sociedade, os movimentos da capoeira eram bonitos, muito bem
praticados, mas a questão é que as pessoas achavam que o capoeirista não era
um sujeito bem quisto, então em 1978, não só aqui como no Brasil de um modo
geral, a capoeira não era muito bem aceita como ela é hoje, e aqui em Teresina
especialmente, porque aqui tem mais de um tipo de preconceito, além de achar
que a capoeira era coisa de quem não tinha o que fazer, era coisa de drogado,
era coisa de gente pobre, era coisa de vagabundo, tinha mais um preconceito
que pesava muito: se você não era baiano, não era bom de capoeira. Então
diziam assim: “ah, é piauiense, se não é baiano então não presta na capoeira”.
A visão que se tinha na época da sociedade piauiense era a seguinte, o karate
tava em alta, nessa época eram muito difundidos os filmes de Bruce Lee, e
tinha toda aquela coisa do kung-fú chegando, o judô ainda não tinha ainda
uma difusão grande, a musculação começava a chegar aqui, a natação estava
no auge... e tudo isso era o que dava status aqui em Teresina, as pessoas não
aceitavam nem o maratonista, quem corria na rua era vaiado. Então era uma
sociedade muito provinciana ainda, e com isso a capoeira não era muito bem
aceita [...]. (Mestre Tucano)
Não existia capoeira aqui em Teresina. Só aquele movimento assim, falando
sério, aquelas turmas que usavam drogas, que iam para o sul, viam o
movimento, davam um pulo e diziam que eram capoeiristas. Aí juntava aqueles
malucos, e ai vinha a policia e levava. (Mestre Zé Carlos).
Assim, entende-se, que foi no ano de 1978, mais especificamente no clube do
SESC, que os capoeiristas mais antigos se encontraram, conviveram por um curto período
de tempo e começaram a se estruturar, cada qual com o seu grupo, estabelecendo uma nova
configuração à prática da capoeira no Piauí. Mestre Caramurú, rememorando estes
acontecimentos, aponta, na passagem a seguir, quem foram estes capoeiristas e suas
aparições nos cenários descritos41:
Então a gente montou no SESC, porque a gente já fazia roda no SESC. Nessa
época, chegou o Paulista (Mestre Albino), quando a gente tava fazendo roda
no SESC, todo domingo tinha roda, a gente dava aula na terça e no sábado,
eram dois dias na semana, e no domingo fazíamos a roda. E num desses
domingos apareceu um paulista lá, calça de malha e tudo. [...] E, nesse tempo,
quando aparece o Paulista, alguns meses depois chegam três irmãos, também
lá no SESC, nessas rodas que eu, o Paulinho e o Deuto estavam fazendo, aí
esses três irmãos eram José Francisco, José de Ribamar e o José Carlos
(Mestre Zé Carlos), se não me engano, o outro moreno, bem menor. [...] Zé
Carlos veio com esse apelido de Bimba. O Paulinho deu um descaramento
nele, não gostou do apelido dele, porque não era pra ninguém ter o apelido de
“Bimba”, isso na filosofia da gente. [...] eles vieram pra estar com a gente no
41

Aqui tomo uma passagem da entrevista de Mestre Caramuru já utilizada nesse texto, porém que se faz
necessária sua repetição, no sentido de reforçar a informação que pretendo abordar no parágrafo em tela.
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SESC, o primeiro contato de Bimba, José Carlos e José Francisco foi no SESC
[...] assim como o de Albino também foi lá. Só que o Albino ele já tinha estado
comigo no Marquês, porque a mãe dele morava ali próximo a Primavera, tava
começando esse bairro, pouquíssimas casas por lá [...]. (Mestre Caramurú)
(Grifos meu)
Outro nome que merece destaque neste período, podendo ser apontado sua
inserção na história da capoeira do Piauí, um pouco antes ou um pouco depois do ano de
1978, foi um professor da Escola Federal do Piauí, identificado como mestre Marcondes,
porém sem conseguir notoriedade, nem tampouco um reconhecimento unânime entre os
praticantes dessa arte. Sua presença é apontada quase sempre enquanto referência por sua
oportunidade de conhecer e praticar capoeira em Brasília, notadamente com alguns mestres
de renome, tais como Adilson e Tabosa, sem, no entanto, maior influência na capoeira
praticada em Teresina.
Quando entrevistei mestre Caramurú, sua memória a respeito da presença de
Marcondes na história da capoeira do Piauí, frequentemente se coloca em oposição a uma
possível centralidade de sua presença:
Caramurú: Marcondes. Então se não me engano foi com o Adilson, algum
desses mestres de Brasília. Então ele chegou e se dizia professor.
Bobby: Qual foi a época quando você teve a primeira noticia da chegada dele?
Caramuru: Que eu tenho noticia, foi mais ou menos em 74, 75, nesses meados
aí, que a gente já tinha bastante informação, já jogava bastante, já fazia roda,
lá no colégio João Costa, depois me mudei pro João Clímaco, e já tinha roda
de capoeira porque era eu que fazia, e depois foi que fui conhecer o Marcondes
através de um grande amigo meu que era goleiro, o Madeirinha, jogava ali
naquela pracinha em frente a aquela penitenciária, que hoje não existe mais.
Bobby: Ah sei, onde hoje lá é o Verdão.
Caramuru: E ele veio pra morar, a família dele veio morar ali, acho que ainda
hoje ta do mesmo jeito, com aquela calçada alta, então a gente se conheceu
assim, porque eu jogava capoeira, e falaram “olha eu também jogo capoeira e
tal” foi quando eu conheci Leal, quando eu conheci finado Zé Maria, quando
conheci a turma ali do Pó de Arroz, o pessoal do Fluminense, aquela coisa
toda, jogava no Bariri, foi nessa época que eu conheci ele. Mas ele chegava
assim: “sou professor“.
Bobby: Era contramestre, né?
Caramuru: Era. Mas ele, sei lá.
Bobby: Aí ele botou um grupo, né?
Caramuru: É.
Bobby: Isso na década de 80, né?
Caramurú: Aí já foi bem mais pra frente, bem pra 80 por aí assim, que já era o
Lobitil, o Edson, aquela turma toda, aí a gente já se encontrava em festa, com o
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Lobitil, o Edson, aí depois eu perdi contato, porque eu fui viajar, e depois que
eu voltei eu ouvi umas noticias tristes sobre eles, muita briga, muita coisa, anos
depois já ouvi dizer que já tinham feito uma maldade com uma pessoa, e tudo
mais, aí não tive mais contato com eles, e nessa época foi Zé Carlos, os três
irmãos, e o Paulista, que é o Albino, mas não chamava ele de Albino, chamava
ele de Paulista, eu tenho que mencionar isso.
No ano de 1979, alguns dos capoeiristas que se iniciaram no SESC, começam a
se organizar em torno de seus próprios alunos, fundando os primeiros grupos organizados
do Piauí. Neste período, a capoeira passa a ser conhecida e difundida, seguindo por várias
dimensões diferentes, muitos encontros e desencontros, surgindo outras pessoas que
marcariam sua presença de forma significativa neste processo.
Recorrendo a Montenegro (2007), entendo que essa história não deve ser
considerada como a história da capoeira no Piauí, porém enquanto reelaborações feitas
pelos mestres entrevistados, sofrendo mudanças ou conservando aspectos tidos como
relevantes, representação do real, do que foi vivido, ancorado em elementos retirados de
outras histórias já produzidas.
Seguindo os rastros e fragmentos indicados pelas narrativas dos mestres de
capoeira, de suas representações do real e do vivido por cada um, tentando recontar uma
história que, insistentemente, ficou restrita aos espaços das aulas e das conversas informais
no universo da capoeira, ocultada no íntimo das memórias dessas pessoas, aponto o ano de
1979, marco temporal, em que os tempos difíceis da capoeira em Teresina começam a se
transformar em tempos favoráveis.
Os já conhecidos Zé Carlos e Albino seguem cada qual na formação de seu
grupo, seguindo o mesmo caminho os irmãos Tucano e Chocolate, além de outros
capoeiristas oriundos do SESC, tais como, Valtinho e seu irmão do John Grandão. São
estes grupos que trarão uma nova roupagem à capoeira, fundando verdadeiras escolas de
capoeira, formando discípulos e proporcionando a abertura de novas possibilidades para
esta cultura em Teresina, inclusive ampliando seus espaços de atuação para fora do estado.
Neste sentido, merecem destaque, mestre Zé Carlos que forma o grupo Irmão
Unidos, desenvolvendo suas atividades no bairro Piçarra, na zona sul da cidade; mestre
Albino funda o grupo Escravos Brancos, no Centro Social Urbano da primavera (CSU
Primavera), zona norte da cidade; mestres Tucano e Chocolate fundam o grupo Palmares,
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no Centro de Treinamentos do Pirajá, no bairro Matinha, na zona norte de Teresina; e John
Grandão, juntamente com seu irmão Valtinho, iniciam o grupo Nova Lua, no bairro Cabral,
também n zona norte de Teresina.
Neste período, a capoeira que já havia se manifestado nos espaços das Escolas
de Samba, consegue espaço em algumas instituições formais de Teresina, merecendo
destaque, o Centro Integrado de Educação Física do Pirajá, Centros Sociais e Escolas
públicas, coincidindo com a formação dos grandes grupos de capoeira. Mestre Tucano
ressalta que:
Outra coisa interessante é que nós iniciamos essa capoeira hoje no Pirajá,
inclusive não existia a UESPI na época, então o ginásio do Pirajá era aberto
para o futebol, para o atletismo e a capoeira começou, teve seu início por ali,
não digo que foi o primeiro momento, mas ela pegou fortemente no Pirajá, e
depois nós a levamos para as ruas. Então o fato importante seria dizer a
chegada da capoeira nas ruas, as rodas de rua que se iniciaram no final dos
anos 70 (1979) e o inicio dos anos 80. Já existiam as rodas de rua, mas só que
nós, ao chegarmos à capoeira, o grupo que formamos na época a gente levou
pra praça, essa manifestação cultural, e lá houveram várias apresentações, a
divulgação nas ruas, nas praças públicas, nos colégios, então esse fato é muito
importante, esse pioneirismo, não só o fato de ter uma data iniciante, mas de
ter dado prosseguimento, naquela época, ao nosso trabalho. (Mestre Tucano)
Logo em seguida, por volta do ano de 1981 e se estendendo até a segunda
metade da década de 1980, algumas destas pessoas começam a se encontrar, trocando
ideias, visitando os espaços de treinamento e fortalecendo os laços no sentido de melhor
organizar a capoeira, surgindo daí os grandes grupos de capoeira, que conseguem
arregimentar significativa parcela de alunos, atraindo a atenção da imprensa e despertando
nas autoridades o efetivo interesse nessa cultura, identificando seu potencial educativo e
cultural.
Neste período, acontece também a saída de cena dos capoeiristas que iniciaram
o movimento do SESC, alguns voltando a seu estado de origem, como Paulo Capoeira
(Paulinho) que retorna ao Rio de Janeiro, “[...] aí o Paulinho disse ‘estou indo embora, não
vou demorar muito, mas você fica aqui com a rapaziada e tudo mais’ [...]” (Mestre
Caramurú); outros acabam viajando para fora do estado e retornam envolvidos com outras
atividades ou, como é o caso de mestre Caramurú, que se afasta em longas viagens pelo
Brasil e, ao retornar, se casa e segue trabalhando a capoeira, porém em outras cidades:
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Nessa caminhada toda eu fiz uma viagem do Chuí ao Oiapoque, quando ganhei
esse dinheiro nessa fábrica da Webber, estive em Belém, passei um carnaval
quando teve o lançamento do topless, em 1979 (risos). [...] passei uns três
meses indo pro Oiapoque, vendendo couro do lado da Guiana Francesa, fiz
muita amizade por lá também, e sempre jogando capoeira, pegava o berimbau
e tocava, ganhava um trocado e fazia amizades, aquela coisa toda, e quando
eu desci, em 79, eu tentei fazer o Centro-Oeste de novo, mas eu cheguei e
fiquei parado, fiz uma viagem de Castanhal a Figueirópolis de Goiás, e uma
das minhas amizades não me deixou mais viajar, “você é um cara gente boa,
você vai ficar aqui coma gente, vai descansar, você é uma pessoa bacana e
tudo mais”, aí eu montei um grupinho de capoeira em Figueirópolis,[...] Então
se ficava até duas horas da tarde, e a capoeira comia solta de dez horas da
manhã até uma e meia da tarde, aí foi onde teve essa amizade toda, durante
dois anos eu peguei uma certa amizade com todo mundo, peguei um pouco de
fama lá em Goiânia, passei a dar aula nas academias, e dei aula na Pedro
Musicão, uma das maiores academias do centro de Goiânia, dei aula ainda lá
por um ano e pouco, conheci a minha primeira mulher, Jacira, nos casamos e
eu resolvi vir embora pro Piauí, em 1982, no dia 4 de janeiro de 1982 eu
chego em Luís Correia, cheio de fé e esperança, mas eu vim mais pra cá
devido a história de Luis Correia, porque eu queria criar aqui, em Luis
Correia, um centro de estudos da capoeira piauiense. (Mestre Caramurú)
(Grifos meu)
Trata-se de um momento em que o núcleo inicial comum, reunido em torno de
mestre Caramurú, que teve como centro de encontro o SESC, acaba se desfazendo,
notadamente pela partida de Paulo Capoeira, o líder daquele núcleo, além de uma
acentuada falta de comando por parte dos capoeiristas que ficaram à frente do grupo, aliada
à falta de um objetivo comum em torno da condução da capoeira, ou seja, os capoeiristas
daquele período não demonstravam ter como objetivo seguir ensinando a capoeira de
maneira formal, por meio da institucionalização de grupos, turmas, horários e espaços
definidos, inclusive na fala dos mestres que vivenciaram aquele momento percebe-se uma
intenção de seguir outros rumos, outras atividades, e que, muito embora seguissem
praticando e ensinando a capoeira, não seria essa sua atividade central.
Além da fala em destaque acima, a seguir pode-se perceber de forma mais
efetiva a maneira como os pioneiros da capoeira vão se afastando, abrindo espaços para o
surgimento de novos movimentos e novos grupos:
E aí eu viajei, eu viajei no final de 78, já aproveitando minhas férias, não
retornei, viajei pra Fortaleza, conheci Canário naquele tempo, um dos mais
antigos de Fortaleza, e daí pronto, voltei pra Teresina um mês depois, mas só
pra pegar algumas bagagens e zarpar pro mundo. Vim pra Fortaleza mais uma
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vez, e de Fortaleza fui pra Recife, aí já conheci uma boa turma de capoeira em
Recife, do tempo do mestre Tabosa, o mestre Tabosa tinha ido embora, para
Brasília, ficou uma turma boa lá em Recife, conheci uns dois rapazes de 15 de
Piracicaba, e São José do Rio Preto, lá em Recife, e aí já deu aquela idéia: vou
viajar o Brasil. Aí já arrumei um berimbau, uma mochila boa, aí caí no mundo.
Aí fui pra Feira de Santana, tive com um rapaz na época lá, Narciso, depois fui
pra Salvador, fiquei uns meses por lá, conheci Olavo, o maior tocador de
berimbau do Brasil, isso em 1979, tenho uma foto com ele em 1987, voltei a
Bahia várias vezes depois, ele tinha uma banca de artesanato, já estava bem
divulgado, já tinha um salário pra dar aula nas academias, conheci Cajé,
conheci dois mestres das antigas, Senzalinho, e o mestre Esquisito, que era um
mestre de rua, que dava aula na rua, isso em 1979, hoje em dia é moda, dar
aula pra criança, tirar a criança da rua e tudo. Ele andava nas praças, com um
chocalho bem grande, uma cinta bem grande de couro, e ele chegava gritando
“Rumbora, ta na hora da capoeira”, e a molecada toda ia ao encontro dele. De
lá ainda conheci o Terreiro de Jesus, fui na academia de João Pequeno,
conheci duas pessoas ainda nessa época através de Olavo, o filho de Olavo me
levou ao terreiro de João, que naquela época não era academia, era terreiro
mesmo, aí fui lá, João Pequeno não estava lá, só tinha umas quatro ou cinco
pessoas treinando, voltei lá algumas vezes. De lá fui direto pra Santa Catarina
trabalhar com vidro, em Salvador adquiri amizade com uma pessoa que
trabalhava com vidro, soprava vidro pra fazer jarra, copo americano, então já
fui pra lá praticamente empregado, cheguei lá, puxei carteira, fiquei lá uns
três, quatro meses, viajava de novo, e era assim, ganhava um pouco de
dinheiro, viajava, ia ver onde tinha capoeira. E veja bem, em 1974 fiz duas
viagens: fiz uma para o Centro-Oeste, para a cidade de Goiânia, retornei pra
cá, mas ainda assim: ainda tinha muita coisa da minha mãe, tinha muito
respeito por ela, então só viajava naquele período, mas dessa outra vez não,
viajava por conta própria e não voltava mais, já ia de vez. (Mestre Caramurú)
(Grifos meu).
Imagem 18 – Mestre Caramurú com Mestre Olavo (Salvador-BA)

Fonte: Arquivo Particular (Mestre Caramurú)/Pode manter
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Nesse processo, novas experiências vão se concretizando, como por exemplo, o
fortalecimento de grupos, ampliando suas ações e promovendo uma aproximação às
instituições sociais, tais como a imprensa e a escola, a união desses grupos que, ao se
articularem em torno de um objetivo comum, formam grupos maiores, às vezes se
instituindo em associações, promovendo a ampliação de intercâmbio com grupos de fora do
estado, promovendo cursos com professores oriundos de outros estados, dentre muitas
outras atividades até então inexistentes.
Além do aparecimento de novas personagens na capoeira do Piauí, dentre
grupos e capoeiristas, da saída de capoeiristas de Teresina para aprendizado em outros
estados, outro fenômeno que chama a atenção e que contribuiu diretamente para uma maior
socialização e desenvolvimento da capoeira em Teresina, foi a passagem pela cidade de
muitos capoeiristas vindo de outros estados, espécie de aventureiros, às vezes artistas que
vinham apresentar algum trabalho envolvendo esta cultura, outras vezes, pessoas
simplesmente de passagem e que aqui chegando entravam em contato com os praticantes de
capoeira, o que acabou por se transformar em um rico intercâmbio, uma forma de manter os
capoeiristas de Teresina atualizados e em contato com a capoeira do resto do país:
Um dos mestres entrevistados detentor de uma extraordinária memória, mestre
Chocolate, é quem conta de forma pormenorizada alguns desses acontecimentos:

Depois veio o Bozó, no Pirajá, que é onde fica a UESPI, com o Quinzinho,
com o Monteiro, e nesse período veio o Bobby, que se entrosou depois, o Zé
Almeida, e nessa trajetória encontramos em Teresina um aluno de Mestre
Pastinha, que ele se dizia ser desertor da Marinha nessa época e estava
viajando pelo Brasil. Ele era um cara que vivia na periferia da cidade, na
ponte do Rio Parnaíba. Em troca de levarmos comida pra ele, conversava e tal,
ele traçou alguns treinamentos pra gente. Ele era conhecido como Mariano, e
foi o primeiro contato que tivemos com um professor da Bahia, que era aluno
do Pastinha da capoeira de Angola. Depois de um determinado tempo
encontramos um pessoal do Mercado Modelo, que vieram fazer uma
apresentação aqui, que foi o Cacau e o Coringa, e a gente começou a ter um
contato com esses caras por um período, falava, se comunicava e tal, e mais
pra frente tivemos contatos com o Paulão do Ceará , começamos a viajar pro
Ceará pra fazer roda, encontrar as pessoas e encontramos o Paulão, que era
do grupo Senzala, comandado pelo Camisa, do Rio de Janeiro. Lá em
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Fortaleza conhecemos o Paulão e seus alunos, que eram o Dingo, Dunga,
Gamela, Araminho, Querido, Pica-pau, muitos alunos dele.
É neste contexto que mestre Albino expande suas ações, inicialmente no CSU
da Primavera, e em seguida no Clube dos Professores. Ao mesmo tempo Tucano e
Chocolate seguem desenvolvendo suas atividades no Pirajá, oportunidade em que muitos
jovens estudantes se interessam pela capoeira e começam a fazer parte do grupo,
contribuindo para que um olhar renovado recaia sobre a cultura, agora enxergando na
capoeira uma prática social adequada à formação do físico e da personalidade dos jovens.
Em outra frente, John Grandão e Valtinho seguem desenvolvendo um trabalho com pessoas
nos bairros Cabral e Buenos Aires.
Por volta do ano de 1980, mestre Albino procurou e manteve contato com
Tucano e Chocolate, indo ao Pirajá em busca de informações sobre a capoeira que lá se
fazia. Aconteceu, assim, um dos contatos que contribuiu para o surgimento de uma nova
época na capoeira do Piauí, que seria o encontro efetivo dos grupos, promovendo um
significativo intercâmbio entre as escolas dessa cultura, além do fortalecimento dos grupos,
não esquecendo do clima de rivalidade que a partir de então fica mais evidente, favorecido
pelo próprio encontro destas pessoas e de suas concepções.
Me recordo muito bem quando o Albino procurou a gente no Pirajá. Era um
dia de semana, já à tardinha. Naquele tempo nos treinávamos nas quadras do
Pirajá. Eram dois treinos, um pela manhã que era feito no campo e esse à
noite, nas quadras, perto de onde hoje é a quadra de esportes da UESPI. Ele
chegou se apresentou e falou muita coisa sobre a capoeira de São Paulo e de
sua vida. Contava que lá em São Paulo os capoeiristas se conheciam por uma
forma de cumprimento chamo salve, em que você leva a mão fechada sobre o
peito eleva rumo à outra pessoa, pronunciando a palavra Salve. Também o uso
de um colar de dente de macaco servia de identificação de quem praticava
capoeira. Ele fez a demonstração de uns golpes, fez rolamento e, no final,
convidou a gente para ir no seu grupo, que ficava no CSU da Primavera, nos
dias de sábado e domingo. Muita gente não quis ir, como o Gladstone, que
falou que já conhecia o Albino e sua fama era de muita confusão e que não
iríamos ganhar nada indo lá. Também o Monteiro disse que não ia, pois o que
conhecia do Albino era só de muita confusão. Mas fomos assim mesmo, pois o
que a gente queria era conhecer novas pessoas e desenvolver mais o nosso
jogo, nossos conhecimentos. O que foi muito bom, pois foi lá que conhecemos
outras pessoas como o John Grandão, servindo de novo impulso para a
capoeira no Piauí. (Mestre Tucano).
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Após estes acontecimentos e com a saída do Grupo Escravos Brancos, do
mestre Albino, do CSU da Primavera, e sua ida para o clube dos Professores, agora com
treinos às terças, quintas e sábados, houve uma significativa evolução da capoeira, por meio
da passagem de muitas pessoas, tanto do Piauí, quanto de outros estados, para participar das
aulas e das rodas que foram se tornando famosas.
O espaço do clube dos professores havia sido conquistado por Valtinho, porém
este entendeu, após muita disputa, ceder o espaço para mestre Albino, que, segundo
Valtinho, alegava estar necessitando muito das aulas, pois estava sem um espaço adequado
e trabalhava, na ocasião, somente com a capoeira, enquanto Valtinho teria outras
atividades, sendo que, no final, ficou acordado entre ambos que Albino ficaria no espaço,
com a saída de cena de Valtinho.
Foi neste período que Tucano e Chocolate se encontraram com John Grandão,
que costumava frequentar as rodas do clube dos professores e resolveram se unir em um
único grupo. Nascia, assim, o Grupo Quilombo Capoeira, que se tornaria um marco na
capoeira do Piauí, fundando a primeira Associação registrada de capoeira, sob tutela da
Prefeitura Municipal de Teresina que forneceu assessoria, por meio do procurador da
prefeitura Clebert Carvalho Lopes da Silva, para orientar as atividades, além de liberar
todas as taxas de fundação.
Imagem 19 – Grupo Quilombo: Em pé: Quinzinho, Tucano, Chocolate, Socorro;
Agachados: Chacal, Nonato, John Grandão e Bobby
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Fonte: Arquivo Particular (Mestre Bobby)/Pode manter

Ainda naquele contexto, mais precisamente no ano de 1983, ocorreu a vinda do
mestre Guarulhos, de São Paulo, mestre filiado à Federação Paulista de Capoeira, essa, por
sua vez, filiada à Confederação Brasileira de Pugilismo, com o propósito de visitar
familiares, levando mestre Albino a enxergar ali uma oportunidade única de promover o
que considerava um antigo sonho seu, criar a Federação Piauiense de Capoeira e se
candidatar a presidente, alcançando, em sua concepção, a liderança dos capoeiristas do
Piauí.
Nessa ocasião, Albino conseguiu realizar o primeiro Batizado de Capoeira de
Teresina, sob coordenação do mestre Guarulhos (Imagem 20), reunindo significativa
parcela dos capoeiristas em atividade naquela ocasião, porém não conseguindo o consenso
entre estes. Seu objetivo era efetivar a graduação de todo o pessoal, concedendo o grau de
professor de capoeira para alguns capoeiristas que desenvolviam atividades frente a seus
grupos e, para os considerados pioneiros e fundadores da capoeira no Piauí, o grau de
mestre, tudo conforme as normas oficiais da Federação Paulista de Capoeira, inclusive com
a entrega dos certificados, devidamente carimbados e assinados por mestre Guarulhos,
ficando decidido a seguinte relação dos que seriam mestres: Albino, John Grandão, Tucano,
Chocolate, Bobby e Monteiro.
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Imagem 20 – Mestre Guarulhos comanda I Batizado de Capoeira em Teresina

Fonte: Arquivo Particular (Professor Flávio André)?Desfocar o rosto das pessoas atrás
42

A imagem 20 , um dos raros registros fotográficos ainda preservados daquele
acontecimento, traz a figura de mestre Guarulhos (de braços abertos e trajando calça e
camiseta branca estampada a palavra “Paz”), durante a entrega da graduação de capoeira ao
aluno Caroço, pelas mãos de sua mãe e madrinha, retratando fatos peculiares e
significativos para se entender o estágio em que a capoeira em Teresina se encontrava. Por
exemplo, pode-se constatar que as vestimentas ainda não tinham um único padrão, como
fica evidente nas calças usadas pelo aluno que recebe a graduação, bem como, de outro
capoeirista que aparece por trás de mestre Guarulhos, tratando-se do capoeirista Chacal,
aluno de John Grandão, do grupo Quilombo Capoeira.
As calças, além de se diferenciarem da calça de mestre Guarulhos, este trajando
o conhecido “abadá”, tipo de vestimenta de cor branca que se tornou uma tradição na
capoeira, notadamente a partir do final da década de 1970, apresentam cores diferentes,
sendo a calça utilizada por Caroço de cor preta, enquanto a utilizada por Chacal de cor azul
escuro. Um pouco escondido, por trás de Chacal, aparece John Grandão, também trajando
calça branca, sendo que, enquanto os demais capoeiristas citados aparecem descalços,
mestre Guarulhos calça tênis brancos.
42

Esta imagem é um raro registro daquele período (16/04/1983), uma das únicas fotografias preservadas por
um dos alunos de mestre Albino na época do acontecimento e conhecido pelo apelido de “caroço”. Foi
somente no arquivo particular do Professor, Pedagogo e Consultor Educacional do MEC, Flávio André, que
pude encontrar a fotografia, enriquecendo e contribuindo para o maior rigor científico da pesquisa.
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Outro detalhe que surge na análise da imagem diz respeito ao uso dos
instrumentos, visto que, como se pode notar, o pandeiro utilizado (nas mãos de Chacal) é
confeccionado com náilon, diferenciando dos pandeiros hoje utilizados, estes últimos de
coro curtido de bode e revertido por uma espécie de madeira específica, portanto deixando
claro que a capoeira em Teresina passava, ainda, por um processo de formação em busca
dos referenciais fundamentais que marcavam a capoeira em outras regiões.
Voltando ao contexto deste I Batizado de capoeira, a decisão sobre os que
seriam graduados professores e mestres, nasceu de uma reunião que aconteceu dias antes do
batizado, em que foram discutidos critérios e apresentados as justificativas, momento de
bastante tensão e que acabou por dividir o grupo, pois “Não houve um consenso porque
queriam nos impor uma sistematização e critérios que não tinha nada haver com nossa
história. Neste período não tínhamos graduação, mas seguir as da Federação, sem
critérios e ficar dependente da decisão do Albino, não dava.” (Mestre Tucano), e muita
gente que naquele período dava aula ficou de fora, alguns não aceitando o convite para
participar do evento e outros nem mesmo sendo lembrados, visto que “O Alberto,
conhecido como Beto, começou a dar aulas no Jockey ainda no início dos anos oitenta e
mesmo não sendo convidado foi lá e ainda distribuiu uns certificados de curso de extensão
em capoeira, ministrado por ele, da Universidade Federal. O pessoal do Monte Castelo,
que estavam se chegando ao nosso grupo, também nem foram chamados, nem o pessoal do
grupo Mocambo, o Zumba e o Baixinho. Ai acabou que a gente discordou e resolvemos
não participar, ou seja, fomos pro evento, tocamos, participamos da roda, mas não
aceitamos a graduação, nem o diploma de mestre ou de professor.” (Mestre Chocolate)
O professor de Química, Joaquim Gutenberg, conhecido na capoeira como
Quinzinho (imagem 21), e que ficou bastante conhecido por ter exercido a presidência do
Sindicato dos professores das escolas particulares de Teresina, recorda aquele período:

Eu me recordo daquele tempo, porque fui eu quem foi despertar a atenção dos
meninos. Como morava e tinha amizade muito próxima ao Monteiro, ouvi ele
comentar que o Albino estava organizando a Federação, já com toda a
papelada em ordem e iria criar a Federação, sendo presidente. E quem não
fosse filiado teria de parar de dar aulas, pois seria exigência para quem
quisesse dá aulas ser filiado à Federação, além de padronizar o uso de cordéis,
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que era a graduação, com as cores da bandeira do Brasil e cordas trançadas.
Então, fui correndo à casa do Zé (Tucano), Roberto (Chocolate) e do Bobby,
além de avisarmos o John e o Thomas (Rapadura). Então foi daí que saiu a
ideia de criarmos uma associação, legal mesmo e reconhecida. Inclusive fomos
até Fortaleza e lá procuramos o Canário que nos recebeu muito bem e falou
que não tinha essa pressão, que Federação não pode impedir ninguém de dar
aulas. Na verdade, todos éramos jovens, a maioria estudante, sem muita
experiência sobre estas coisas. Mas no final, aconteceu tudo normal, o Albino
fundou a Federação, nós criamos nossa associação, e cada qual seguiu seu
rumo. (Quinzinho).
Imagem 21 – Quinzinho (de frente) na roda de capoeira (Década de 80)

Fonte: Arquivo Particular (Mestre Bobby)/Pode manter

Possivelmente seja desse período a primeira reportagem jornalística sobre a
capoeira no Piauí. Na realidade, seria uma reportagem identificada como veiculada
possivelmente no extinto jornal “O Estado”, com data provável do dia 28/12/1980,
assinada pelo jornalista Kenard Cruel, com o título “Praticantes de Capoeira pedem apoio
ao Governo”, na qual era chamada a atenção para um grupo de capoeiristas que
procuravam despertar nas autoridades políticas, empresariais e da sociedade em geral sobre
as dificuldades em se organizarem e a necessidade de serem reconhecidos enquanto grupo
representativo dessa cultura, no sentido de realizar eventos em Teresina e participar dos
eventos nos grandes centros em que essa arte tinha um desenvolvimento consistente.
Esta matéria não foi encontrada nos arquivos da Casa Anísio Brito, mas
guardada no arquivo particular do Mestre Chocolate (um dos mestres de capoeira
entrevistados na pesquisa em tela), tratando-se de uma matéria publicada em um jornal cuja
origem e data ainda não se podem esclarecer, visto que nas incursões de campo e o
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respectivo estudo bibliográfico não consegui identificar a reportagem destacada em nenhum
dos jornais à disposição no arquivo visitado. A referida reportagem se encontra preservada,
recortada e colada em uma folha de papel branca, sem as identificações referenciais
necessárias e com informações escritas à mão na margem direita da folha, conforme se
observa na imagem 22.
De acordo com alguns dos capoeiristas que se encontravam naquele momento,
ainda praticantes, alguns deles hoje detentores do grau e reconhecimento de mestres, como
por exemplo, os mestres Tucano e Chocolate43, hoje com vasta experiência local, nacional e
internacional, o grupo tinha o costume de realizar rodas nas praças de Teresina-PI, ocasião
em que demonstravam o jogo da capoeira e apresentavam exibições de caráter espetacular
marcadas por saltos, malabarismos, controle corporal excepcional com paradas de força e
posições de difícil execução, força explosiva nos golpes, em quedas e outros números que
envolviam música, gestualidade, teatralidade 44 etc.
Uma tradição adquirida por meio do contato com revistas e programas de rádio
nacionais, tais como as revistas Cruzeiro e Dô, essa última uma publicação especializada
em lutas e que sempre trazia matérias sobre a capoeira no Brasil e sua expansão
internacional, organizada e dirigida pelo Mestre Kim, coreano pioneiro do tae-kwon-do no
Brasil, além do programa radiofônico do Projeto Rondon 45, assim como do contato com
capoeiristas de outros estados que comumente apareciam por aqui, foi a tradição de “rodar
o chapéu”, que consistia em passar um chapéu de palha utilizado por algum dos
capoeiristas, em meio às pessoas que assistam à roda para que os mesmos contribuíssem
com alguma quantia em dinheiro, como forma de valorização a arte apresentada na rua, a
43

Depoimentos concedidos em entrevistas de história oral e que compõem a matéria central deste capítulo.
Eram comuns encenações em que dois componentes fingiam um desentendimento durante o jogo e
discutiam sobre algo aleatório (geralmente algum golpe que se fingia ter acertado propositadamente
deixando o outro constrangido), sendo que um dos dois lançava um desafio para uma disputa limpa e
partiam para a briga “coreografada” em que exibiam toda a destreza nos ataques, nas fugas e desequilíbrios,
saltos etc. também havia a disputa por dinheiro, a partir de alguma quantia que alguém na assistência da
roda oferecia e atirava ao centro da roda e os dois capoeiristas partiam para a disputa do dinheiro, sendo
permitido apanhar o dinheiro somente com a boca, exibindo extrema agilidade, equilíbrio, força, além de
visão e reflexo apurado no sentido de afastar o oponente e tentar pegar para si o dinheiro em disputa.
45
Esse programa era veiculado geralmente aos sábados, ao meio dia, e sempre trazia informações sobre a
capoeira como cultura nacional, apresentando aspectos de sua origem, princípios fundamentais, uso de
vestimentas própria, instrumentos utilizados, linguajar característico, nomenclatura dos golpes, toques
executados, cantigas, além dos principais mestres, seus apelidos, aspectos de suas histórias particulares, de
suas “escolas”, dentre outros fatores.
44
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cultura popular apresentada como espetáculo; dinheiro esse usado para aquisição de
instrumentos e confecção de roupas, além de calçados apropriados para a prática da
capoeira na rua.
Tempos depois essa tradição passou a ser identificada por “rodar o pandeiro”,
substituindo o uso do chapéu pelo pandeiro como utensílio para as pessoas depositarem
suas contribuições, até mesmo pelo desuso do chapéu de palha nas rodas.
Essas rodas eram realizadas, principalmente, nas praças Rio Branco, Saraiva e
Pedro II, geralmente aos sábados pela manhã, dias em que havia um fluxo maior de pessoas
transitando pelo centro da cidade, visto que naquela época não existiam os shoppings
centers e as feiras populares ficavam distantes do centro da cidade, em bairros afastados
como Parque Piauí, Piçarra, Mafuá e Tabuleta.
Porém, às vezes, principalmente na proximidade das festas de final de ano, com
o aumento do horário de funcionamento das lojas comerciais se expandindo até à noite,
para facilitar as compras de natal e ano novo, época em que as vendas comerciais
demonstram significativo aumento gerando lucros elevados para os empresários, as rodas
eram realizadas em dias da semana no final da tarde e início da noite, por volta das 18
horas.
Foi numa dessas rodas que a matéria referida, possivelmente a primeira
reproduzida por um jornal de Teresina abordando a capoeira, foi realizada pelo repórter
Kenard Cruel que, na verdade, fazia incursões pela cidade em busca de matérias
interessantes, quando de deparou com a roda e, ao se aproximar, começou a conversar com
alguns dos capoeiristas presentes, surgindo dessa interação inicial a proposta de realizar
uma matéria com o intuito de despertar a atenção para o público em geral sobre a capoeira,
seu surgimento e seu desenvolvimento como prática cultural popular, começando a ser
procurada e praticada, notadamente em espaços periféricos (quadras de escolas, praças
públicas, centros paroquiais, clubes esportivos e de lazer etc.) por pessoas de ambos os
sexos com parcela significativa de jovens.
Imagem 22 – Reportagem, Jornal “O Estado” (28/12/81?)
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Fonte: Arquivo Particular (Mestre Chocolate)

Como ressaltei, ao lado do texto, na margem direita da folha na qual a
reportagem se encontra anexada, pode-se perceber anotações manuscritas pelo mestre
Chocolate, em que são identificados (pelo apelido) os capoeiristas que compõem a roda,
assim como, a possível data de publicação do jornal (28/12/1980), o que não condiz com a
realidade, visto que ao realizar pesquisa no Arquivo Público do Estado e efetivar uma
leitura detalhada do referido jornal e na data especificada no recorte encontrado não foi
identificada a matéria em tela, ou seja, caso o jornal O Estado a tenha publicado, não o fez
na data que vem em destaque conforme a imagem 22, notadamente porque as edições do
jornal vão até o dia 25 de dezembro e somente retornam no dia 29 de dezembro, sendo, ao
que parece, uma norma daquele período que os jornais dessem um intervalo, espécie de
recesso, na publicação de suas edições durante o período natalino.
Procurei, assim, na edição de 28/12/1981, ancorado na possibilidade de algum
engano por parte do mestre Chocolate no momento de arquivar a referida matéria, e
descobri que a edição do jornal desta data também não consta no arquivo, tornando
impossível, até o presente momento, determinar ser essa a data correta ou não, ficando a
possibilidade de busca em outras fontes, tais como arquivo do próprio jornal (já extinto),
outros arquivos públicos, ou ainda, no arquivo particular de algum pesquisador que tenha
tido o cuidado e a preocupação em manter essa memória preservada.

193
Segui vasculhando nos jornais indícios da matéria destacada, assentado na ideia
de que “[...] a curiosidade do pesquisador é maior do que a falta de informação. Afinal é a
incerteza que move a pesquisa. É em nome do desconhecido que pesquisamos.”
(VASCONCELOS, 2009, p. 45), busca que se estendeu pelos jornais com datas próximas à
data apontada no recorte (27, 29, 30 e 31 de dezembro), tanto no ano de 1980, quanto nos
anos de 1979, 1982, 1983, 1984 e 1985, constatando que nas edições referidas deste jornal,
bem como de outros jornais da época, não existe a reportagem em tela, tampouco de
nenhuma reportagem sobre a capoeira, o que me levou a, nesse sentido, trabalhar, por
enquanto, a partir da provável data de 28/12/1981 e da referida matéria como o primeiro, e
único até a segunda metade da década de 1980, registro da capoeira em jornais que
compunham a imprensa piauiense.
A reportagem inicia afirmando que
Por não terem sede ou algum local mais apropriado para os treinamentos
necessários alguns praticantes de capoeira resolveram fazer da Praça Rio Branco
o ponto de encontro dos capoeiristas. Se antes eles começaram apenas com a
proposta, atualmente, depois de um ano de apresentações ali, naquele local, se
transformaram em atração turística para os próprios teresinenses como também os
demais visitantes. Alguns destes, em grande parte, são estrangeiros. (O ESTADO,
1981).

A partir do texto inicial identificam-se alguns pontos interessantes em relação
aos costumes que marcavam a prática da capoeira no período entre os anos finais da década
de 1970 e início dos anos de 1980. Supondo, apoiado nas notas escritas ao lado do texto
original (imagem 22) que descreve os nomes dos capoeiristas presentes na roda, nome do
jornal e a data da publicação, que a roda acontecia no final de dezembro de 1981 e os
capoeiristas já se encontravam realizando as rodas a um ano, inclusive sendo atração
turística para as pessoas da cidade e os visitantes de outros locais, então a capoeira já se
constituía em uma prática institucionalizada para seus praticantes nos anos de 1970, visto a
requisição de espaço apropriado para os treinos, a organização dos rituais apresentando
consistência, com instrumentalização, dentre outros aspectos que compõem dos
fundamentos dessa cultura.
Em seguida, são fornecidas algumas informações pela pessoa citada como líder
do grupo, confirmando ser a capoeira uma prática que se desenvolvia, no final da década de
1970, tal como outros centros, de forma periférica, praticadas em quintais e outros espaços
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“às escondidas”, sem espaço apropriados, adequados e adaptados para uma boa prática,
contando, também como afirmado, com pessoas de ambos os sexos e idades, inclusive
ressaltado, mesmo que de forma sutil, a superação de diferenças de gênero, como pode-se
perceber no texto transcrito:
O líder dos capoeiristas é John Carvalho, que, fazendo uso do quintal de sua
residência à rua Arlindo Nogueira, 774, criou junto com mais companheiros, o
grupo “Quilombo Capoeira”. Os integrantes deste grupo são pessoas de variadas
idades, entre eles existem até mesmo mulheres, para provar, talvez, que todos
podem participar de qualquer tipo de arte sadia. (O ESTADO, 1981?)

Na realidade, algumas informações não se adequam com a fala de outros
praticantes da época, como Mestre Tucano e Chocolate (inclusive responsável pela escrita
das informações ao lado do texto), visto que John Carvalho (John Grandão) era, na
realidade um dos líderes, pois o grupo tinha um comando coletivo, pois em sua formação se
deu pela integração do Grupo Palmares, liderado pelos irmãos Tucano e Chocolate, e do
Grupo Nova Lua, liderado por John Grandão e seu irmão conhecido por Valtinho,
formando um grupo novo, denominado de Nova Lua de Palmares, logo transformado em
Quilombo Capoeira; era certo que o quintal da casa de John Grandão era utilizado para os
treinos, porém o endereço era outro, na Avenida Pinel, bairro Cabral. No endereço descrito
ficava a casa dos mestres e irmãos Tucano, Bobby e Chocolate, local em que se realizava
uma tradicional roda organizada nos dias de domingo pela manhã, que reunia um
significativo número de capoeiristas da época, com treinos, rodas e muito movimento.
A roda funcionava, inicialmente com o apoio de uma caixa de som amplificada,
cedida pelo professor de Educação Física e também praticante de capoeira, José Luiz, que
morava em frente à casa dos mestres Tucano, Bobby e Chocolate, sendo depois, com a
evolução do grupo, introduzido os instrumentos próprios da capoeira (berimbau, pandeiro e
atabaque).
Imagem 23 – Roda em frente à casa do Mestre Tucano/ 1981
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Fonte: Arquivo Particular (Mestre Bobby)/Pode manter

A imagem acima (imagem 23) retrata uma das rodas realizadas aos domingos,
em frente à casa dos mestres Tucano, Bobby e Chocolate, de maio de 1981, com a presença
dos capoeiristas que se destacavam nas cenas da capoeira no período, dentre os quais
Mestre Tucano (o penúltimo em pé, da esquerda para a direita) e seu irmão Bobby (saindo,
à esquerda, para o jogo e executando um “macaco”, movimento de “floreio” da capoeira).
Também aparecem na foto dois capoeiristas que fizeram fama naquele período: Alberto
(com o primeiro berimbau, da esquerda para a direita e Monteiro; com o segundo berimbau,
ao lado de Alberto).
Além dos capoeiristas muitas pessoas vinham participar, conversar, trocar
ideias, assistir, participar de alguma forma, envolvendo tanto pessoas que praticavam,
quando amigos de escola e universidade, de trabalho, bem como, pessoas que moravam no
entorno, os vizinhos e pessoas da própria família.
Segundo Mestre Tucano, paralelo à roda de capoeira, acontecia um famoso
encontro de seus familiares e amigos em sua casa, para o “jogo de buraco”, popular jogo de
cartas, uma tradição promovida por seu pai, o Nambó (imagem 24), e que já existia desde
os anos da década de 1960, primeiramente na antiga rua em que moravam, na Rua
Clodoaldo Freitas, no centro, numa comunidade conhecida como Palmeirinha, por causa de
uma Escola de Samba denominada Unidos da Palmeirinha, tendo seu pai como um dos
fundadores, assim conhecida pela história da própria rua, marcada de forma peculiar pela
existência, no final desta, de uma Palmeira que teve de ser derrubada para ampliação da rua
e projetos da Prefeitura, nascendo daí a tradição da comunidade e logo em seguida da
Escola de Samba criada em homenagem à famosa Palmeira.
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Esta tradição do jogo de buraco era realizada na casa de Sr. Nambó, como
ressaltado, pai dos mestres Tucano, Bobby e Chocolate, aos domingos, iniciando pela
manhã e se arrastando por todo dia, acabando somente nas madrugadas da segunda-feira,
havendo o grande revezamento de duplas de jogadores, numa concorrida disputa, sendo
oferecido lanche, o tradicional cafezinho, almoço e às vezes jantar para todos os presentes,
que ao se mudar para a Rua Arlindo Nogueira, no centro, levou consigo essa tradição,
envolvendo mais especificamente os familiares e amigos mais próximos.
Imagem 24 – Ensaio da Escola de Samba Unidos da Palmeirinha, década de 1970.

Fonte: Arquivo Particular (Mestre Bobby)/Pode manter

Retornando à reportagem em análise, identificam-se mais aspectos da prática da
capoeira em Teresina. Assim como em outros centros a capoeira enfrenta dificuldades em
conseguir uma representação mais significante na sociedade, notadamente em relação ao
poder público e empresariado, apesar do grupo já ser relativamente conhecido, como
indicam algumas passagens no texto:
Os capoeiristas do grupo “Quilombo Capoeira” já fizeram inúmeras
apresentações nos bairros de Teresina, assim como na zona Centro e até mesmo
na Feira Popular de Arte, promovida pela Secretaria de Cultura do Estado, na
Praça Saraiva, durante dois domingos, obtendo quase sempre o reconhecimento
do público. [...] A preocupação maior destes capoeiristas é irem a Salvador [...].
Na maioria dos órgãos oficiais os capoeiristas já estiveram, todavia, por mais que
alegam que estão fazendo algo que poderá dar condições para que Teresina tenha
mais uma atração a mostrar aos seus visitantes, a ajuda que esperam ainda não
veio. [...]. Embora tenham solicitado que os presidentes de Clubes o cedam para
treinarem continuam ainda sem um local mais apropriado, por isso utilizam-se da
praça Rio Branco para terem seus treinamentos. O vereador Moisés Caddah,
presidente do Clube dos Diários, foi abordado por John Carvalho a fim de que
ceda um lugar naquela entidade, entretanto este disse que estava com outros
planos para aquele local e que não podia cedê-lo para treinamento de uma turma

197
de capoeiristas. De igual maneira aconteceu no Jockey Club, quando seu
presidente Aquiles Nogueira, foi igualmente abordado. No caso de Aquiles
Nogueira, os capoeiristas tiveram um pouco mais de sorte, pois o presidente
informou-lhe que depois cederia algum lugar para eles. Uma proposta boa eles
receberam a poucos dias do gerente do Luxor Hotel, Nilson Cabral. De quando
em vez eles irão fazer apresentações na piscina do hotel [...]. Em troca destas
apresentações receberão cachês. (O ESTADO, 1981?)

Além das dificuldades já citadas, tais como falta de apoio por parte dos órgãos
oficiais, preconceito por ignorância sobre essa arte, falta de espaço apropriado para
treinamento e aulas, a matéria destaca dois pontos importantes. O primeiro diz respeito aos
espaços que a capoeira começa a conquistar pelo trabalho e insistência dos praticantes,
inclusive como atração turística a hóspedes de um hotel, abrindo possibilidades de ampliar
os espaços de atuação e profissionalização futura, visto que o retorno financeiro poderia ser
investido na manutenção do grupo em ações de aquisição de material, indumentária e
passagens para intercâmbio, este último um sonho dos capoeiristas na época:
No início dos anos oitenta, durante uma roda de rua que fazíamos atrás do
Luxor Hotel, na praça Rio Branco, no centra da cidade (Teresina), chegou o
gerente do hotel, que era baiano, e, após a roda, nos convidou a ir até o hotel,
pois queria combinar umas apresentações artísticas para os hóspedes. Fomos
um dia pela manhã e acertamos as apresentações, aos sábados pela manhã, na
piscina. Foi uma época boa, pois além de divulgar a capoeira ganhamos uma
grana boa e pudemos mandar confeccionar as primeiras calças de capoeira,
padronizadas e feitas com um tipo de tecido branco e grosso, chamado sol-asol, além de tênis para jogar na rua e algumas tecidos coloridos, com os quais
fizemos roupas para show. Que eu me recordo essa foi a primeira vez que a
capoeira entrava em um hotel de Teresina, como convidada e para se
apresentar. Foi um ganho muito importante para a época.” (Mestre
Chocolate).
Outro ponto é o destaque ao espaço para exibição na Feira Popular de Arte, as
famosas “Feirinhas”, realizadas na Praça Saraiva e organizada pela Secretaria de Cultura,
portanto um espaço oficial aberto aos capoeiristas para se apresentarem e se integrarem a
outras culturas, mantendo intercâmbio com a população e autoridades.
Imagem 25 – Feira Popular de Arte (Feirinha), 1980.
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Fonte: Arquivo Particular (Mestre Bobby)/Pode manter

A imagem 25 retrata uma roda de capoeira na Feirinha, no ano de 1980,
contribuindo para que se tenha uma ideia de como a capoeira no período era jogada com o
uso de uma variedade de vestimentas (calças de malha, abadá de tecido, camiseta, sem
camisa) e o emprego de instrumentos ainda rudimentares sem muito acabamento e apuro.
Descreve também as características da população, os modos de se vestir, penteados, a
presença das crianças nas festas populares mesmo à noite, a forte atração que a capoeira
exerce nas pessoas, além da presença, misturado ao povo, de autoridade oficial como é o
caso do governador do Estado Lucídio Freitas (o senhor em destaque na segunda fila atrás
dos tocadores de berimbau, de camisa de tecido escura com pequenos detalhes em branco,
demonstrando estar atento ao desenvolvimento da roda).
Assim sendo, percebe-se a institucionalização de forma organizada da capoeira
em Teresina no início da década de 1980, apresentando dificuldades e demonstrando
avanços em sua prática, nada que possa ser considerado fora do comum ao que se deu com
outras formas de manifestações, sejam culturais, esportivas ou de outra natureza.
Mesmo assim, a capoeira somente começa a ganhar espaço nos jornais de
Teresina de forma efetiva, a partir do ano de 1985, coincidindo com o expressivo
surgimento de novos periódicos impressos, o que certamente contribuiu para uma maior
abertura para que manifestações como a capoeira pudessem melhor divulgar suas
atividades, conquistando reconhecimento e uma representação significativa aos olhos da
sociedade, notadamente pela inserção de profissionais melhor qualificados, aliada à política
de abertura nacional com o fim dos governos militares e suas ações repressivas,
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responsáveis diretos pelo retardamento no desenvolvimento da imprensa no Brasil, como
fica evidente na fala retirada do artigo Imprensa Brasileira: dois séculos de história,
contida no site www.anj.org.br, da Associação Nacional de Jornalismo:
A imprensa brasileira teve um nascimento tardio, como tardios foram o ensino
superior, as manufaturas, a própria independência política e a abolição da
escravatura. Fatores como esses geraram um legado de analfabetismo e
concentração da renda que, sentidos até hoje, significaram condicionantes da
evolução da imprensa brasileira ao impedir que o público leitor nacional atingisse
o percentual registrado em países com economia de porte semelhante ou maior.
Os vários períodos sob regime de exceção, em particular as fases mais repressivas
da Era Vargas (1930-1945) e os Governos Militares (1964-1984) afetaram de
diversas formas o desenvolvimento da atividade jornalística nacional.
(www.anj.org.br/acesso em: 28/10/2011)

De acordo com relato feito na Ata de criação da Associação Quilombo Capoeira
(imagem 26), registrada no dia 12/10/1984, na academia Lumasa, antiga academia de
musculação de Teresina, o grupo Quilombo teve como principal objetivo reunir capoeiristas
de vários grupos, dispostos a pensar e trabalhar em comum pelo crescimento da capoeira no
Piauí, por sua divulgação e prática, o que de fato ocorreu como fica evidente por meio da
descrição das pessoas presentes neste momento, alguns dos quais já comandavam seus
próprios grupos com bastante significância nesse universo, outros se encontravam
praticando capoeira sem nenhuma orientação, somente seguindo aspectos que aprenderam
de encontros aleatórios, desejando, a partir da associação a um grupo organizado, se
atualizarem e se adaptarem aos novos rumos que tomava a capoeira no Piauí. Tais são:

Imagem 26 – Ata de criação da Associação Quilombo Capoeira
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Fonte: Arquivo Particular (Mestre Bobby)

Outro aspecto significativo na prática da capoeira neste período e que
demonstra um avanço em relação à forma com que era praticada pelo grupo de pioneiros na
década de 1970, era a preocupação que estes novos líderes demonstravam com o caráter
educativo desta cultura, ou seja, buscavam, acima de tudo, elevar a capoeira ao status de
prática educativa que merecia espaço nas escolas, instituições de lazer, academias, centros
sociais, dentre outros espaços institucionais da sociedade teresinense.
Para tanto, significativa parcela destes praticantes eram estudantes, alguns do 2º
grau (hoje Ensino Médio) e outros estudantes universitários, associando a prática cultural e
social da capoeira com a formação acadêmica, enxergando, dessa forma, novas estratégias
de lutar pela aceitação da capoeira nos espaços referidos, superando preconceitos e
contribuindo numa melhor representação social, bem como, construindo espaços, por meio
da ampliação de seus círculos de amizades, para que as pessoas pudessem compreender os
fundamentos e reais propósitos dos grupos de capoeira.
Em minhas buscas, o próximo jornal a veicular uma matéria sobre capoeira foi
o jornal O Dia, somente em sua edição do dia 15/03/1985, na página 09, por meio de uma
reportagem que trazia informações a respeito do primeiro curso de capoeira organizado em
Teresina, numa promoção da Associação Quilombo Capoeira e que seria realizado nos dias
18 a 22 de março daquele ano de 1985.
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Imagem 27 – Matéria de capoeira do Jornal O Dia

Fonte: Arquivo Particular (Mestre Bobby)

A reportagem em destaque traz poucas contribuições para o entendimento do
processo histórico da capoeira no Piauí, sendo uma característica marcante nas matérias
sobre a capoeira veiculadas em jornais de Teresina o forte aspecto pontual, focado
fundamentalmente na divulgação de eventos, com raras informações relevantes, tais como
fundamentos e aspectos históricos. O que se pode identificar enquanto de maior relevância,
neste sentido, é que a capoeira se encontra em um processo de franca ascensão (muitos
admiradores da capoeira já se encontram escritos), já contando com muitos praticantes
(promete um excelente número de participantes), recebendo significativo apoio de
instituições públicas e privadas (terá apoio da SEMEL – Secretaria municipal de Esportes
e Lazer, Center Cópias e Cacique Pneus), aceitação de sua prática em espaços de
representação social significativa (o horário das aulas será 18 às 21 horas no Jochey Club)
e, acima de tudo, a primeira realização de um curso técnico de capoeira em Teresina (sendo
o primeiro curso do gênero em nossa capital), envolvendo uma pessoa especialista oriunda
de outro centro, contendo, assim, uma experiência maior (o curso será ministrado pelo
mestre Dingo, formado no Rio de Janeiro e que tem larga bagagem referente ao esporte) e
podendo contribuir na evolução dos praticantes locais.
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A partir do ano de 1985 a capoeira demonstra ter conquistado definitivamente
espaço e reconhecimento na imprensa escrita piauiense, ocupando constantemente as
páginas dos principais jornais, na divulgação de eventos realizados em Teresina, assim
como da participação de capoeiristas piauienses em outros estados e no exterior, além da
cobertura das mais diversas realizações, incluindo todos os grupos, dos mais diversos
segmentos e estilos, enfim, a capoeira em toda sua diversidade começou a aparecer de
forma efetiva nas páginas dos jornais, obtendo destaque nunca antes alcançado.
Diante da impossibilidade de ter sua história contada, seguindo as reflexões de
Moniot (1988, p. 90) naquilo que o autor enxerga como histórias “à margem do império de
Clio”, ter espaço para publicar aspectos dessa história por meio da notícia na imprensa
periódica, torna-se um acontecimento de significativa expressão no universo da capoeira, o
que torna a investigação nos jornais de importância central considerando o objeto que se
pretende investigar.
Além do mais, conforme Luca (2010) diante das notícias de jornais, a partir da
escolha de se trabalhar com estes periódicos como fonte histórica, cabe ao pesquisador
admitir que toda notícia para chegar ao público passa por um processo rigoroso de seleção,
ordenação, estruturação e narração e, portanto, buscar entender as motivações que levaram
à decisão de se publicar tal notícia, além de atentar para o destaque conferido ao
acontecimento, visto que o peso dispensado a uma notícia, tal como se foi publicado como
manchete, em qual seção ou se o assunto mereceu novo olhar, retornando a figurar como
destaque no jornal, e mais ainda, se foi destaque em outros jornais.
É o caso da matéria destacada a seguir (imagem 28), publicada no jornal O Dia,
na data de 11/01/1986, cujo título é “Capoeira teve atividades importantes no ano
passado”, trazendo em seu corpo um apanhado das principais atividades desenvolvidas por
diversos grupos de capoeira de Teresina e ressaltando o crescimento e expansão de sua
prática no Piauí.
O destaque dispensado à capoeira na matéria do jornal em tela é evidente e
merece uma atenção particular a partir do entendimento de que uma prática cultural do
povo, praticada nas ruas e nos espaços escondidos das periferias da cidade e que a menos
de duas décadas ainda não dispunha do reconhecimento de parcela significativa da
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população, tampouco merecendo o registro de sua história em nenhuma forma de
documento, oficial ou não oficial, tinha, agora, espaço para se mostrar, para expor suas
realizações, desvelar o trabalho efetivo de seus líderes e comprovar o crescimento e
expansão de sua prática.
Imagem 28 – Matéria sobre capoeira no Jornal O Dia.

Fonte: Arquivo Particular (Mestre Bobby)

A matéria destaca os principais líderes da capoeira (Sob a liderança de José
Gualberto/Tucano, John, Robson Bobby e Roberto Dídio/Chocolate [...]) que seguem
trabalhando de forma efetiva para sua valorização e melhoria técnica de seus praticantes
(Quatro viagens a Fortaleza, visando maior aprimoramento técnico com consagrados
professores da capital alencarina), corroborando a opção que tive na escolha dos mestres
que foram entrevistados no corpo dessa pesquisa, tais como os mestres Tucano e Chocolate;
destaca, ainda, a criação de novos grupos de capoeira, assim como o processo de
institucionalização destes em associações (Fundação de três associações, aumentando,
oficialmente, o número de adeptos e praticantes: Quilombo Capoeira, Palmares Capoeira
e Engenho Bantos Capoeira), aliado ao planejamento de novas atividades para o ano de
1986 (Agora, para a temporada de 1986, todos os esforços já começam a ser feitos, a fim
de que o número de atividades seja bem maior, expandindo-se mais ainda a capoeira pelo
território piauiense).
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O que se pode inferir na análise do texto da matéria destacada, é uma imediata
identificação de que a capoeira: se encontra, na segunda metade dos anos de 1980, em
franco processo de organização; com uma interessante integração entre os grupos e
entendimento entre seus líderes; ganho expressivo de espaços para prática e divulgação de
seus fundamentos; integração com outras manifestações esportivas e culturais; em expansão
pelo interior do estado; acesso e colaboração de intercâmbio com mestres e professores de
outros estados; e conquista de reconhecimento e aceitação na difusão de seus ideais, valores
e projetos a partir da palavra escrita na imprensa periódica.
Por meio de uma narrativa clara e objetiva, Mestre Tucano, rememorando seu
percurso na prática da capoeira, reforça esse entendimento e descreve como os capoeiristas,
antes marginalizados, ignorados e perseguidos por parcela da sociedade, foram buscando
novas estratégias, tais como a vinda de capoeiristas de outros estados, a ampliação do senso
de companheirismo com representantes de outras manifestações e conquistando o
reconhecimento de setores da imprensa:
Outro fato importante foi trazer pessoas de outros estados pra cá pra realizar
cursos aqui, pra podermos aprender sobre as técnicas da capoeira na época,
inclusive trouxemos muitas pessoas do Ceará, a capoeira do Piauí sempre teve
um elo muito grande com o Ceará. Então, houve uma aceitação maior da
sociedade, mas foi muito duro, pois tivemos que bater de frente com o
preconceito muito grande que existia com a capoeira, as pessoas achavam que
era coisa de quem não tinha o que fazer, foi mais ou menos uma década (de 78
a 88), foi uma luta muito intensa para que as pessoas pudessem aceitar a
capoeira como ela é aceita hoje, não só aqui como no Brasil todo, de uma
forma geral. Desde perseguição e críticas, até momentos em que chegamos a
ser autuados pela polícia; chegamos a ser presos, ficar dentro do xadrez,
chegamos a ser pegos pelo camburão da polícia, fomos levados até a
delegacia, pois nos acusaram de que estávamos quebrando as praças com os
movimentos da capoeira, foi muito difícil. Mas, de qualquer forma, nós fomos
divulgando, fomos levando a capoeira também pra mídia, a televisão, os
repórteres, as pessoas importantes, como o Deusdeth Nunes, o “Garrincha”,
que sempre deu uma força pra capoeira, o Bolinha, o Walteres Arraes, o
professor Francisco Augusto, que é até repórter, e que era professor de karate
também. Houve uma união com as outras lutas, os professores do judô, na
época não existia a Federação de Judô aqui, era o Judô Clube do Piauí, o
pessoal da família Queiroz se tornou desde essa época muito amigo nosso, o
professor Eugênio Fortes, e vários outros professores de luta também, então
houve um fortalecimento da capoeira, não só como arte, mas como esporte,
como luta, e ela adentrou na sociedade. Então podemos dizer que o final da
década de 70 até a metade da década de 80 foi implantando essa capoeira
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aqui, apesar de outras pessoas terem iniciado ela aqui, nós tivemos esse papel
de pioneirismo, de levar ela pra frente, adiante, para que a sociedade pudesse
a aceitar, mas ela só teve mesmo uma aceitação palpável, firme mesmo, nos
anos 90 até a presente data, podemos dizer que a capoeira está bem fincada em
Teresina, sob todos os aspectos. Hoje em dia, dar aula de capoeira é respeito, é
algo que faz parte da qualidade de vida, mas naquela época não, naquela
época a sociedade não respeitava a capoeira. (Mestre Tucano).
A narrativa de mestre Tucano fala por si. Inicialmente cercados pela ignorância
e pelo preconceito social de uma Teresina ainda marcadamente provinciana, os capoeiristas
foram se conscientizando, se organizando e promovendo uma prática renovada, assentada
na própria preocupação sobre os aspectos educacional e socializante dessa cultura, levando
os líderes dos novos grupos que se organizavam a busca por mais formação, tanto cultural,
quanto acadêmica, proporcionando a ampliação de seus círculos de atuação e uma
representação positiva da capoeira na sociedade teresinense e piauiense, inclusive sendo
aceita e inserida no currículo de escolas públicas e privadas, processo esse que busco
desvelar a seguir.

3.3 A capoeira chega às escolas: invasão, resistência e institucionalização
É importante ressaltar, antes de se entrar diretamente na questão da chegada da
capoeira aos espaços educacionais de Teresina-PI, que muito embora seja recorrente a
afirmação de que se vive em tempos de globalização, em que a velocidade das informações
favorece o acesso democrático da cultura e dos conhecimentos, o que se percebe é a
presença de problemas e crises que deixam evidente a diferença estrutural entre os espaços
escolares públicos e os espaços escolares privados.
As condições econômicas e sociais onde está inserida significativa parcela das
escolas públicas são marcadas pela falta de oportunidades, desemprego, pobreza, exclusão,
violência e a descrença nas possibilidades transformadoras da educação (CENDALES,
2006), proporcionando altos níveis de evasão, reprovação e analfabetismo entre os alunos,
crescente descaso dos alunos com relação aos estudos e dos professores em relação ao
ensino, levando ambos ao desinteresse geral.
A escola pública, ainda nos tempos atuais, é concebida para acolher a
população dos desprovidos, se repetindo a falta de cuidado e de políticas públicas realmente
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efetivas, que se concentrem na superação e transformação dessa realidade, mas sim no
fortalecimento das desigualdades, na ênfase de que os pobres devem se conformar sempre
com o mínimo, aceitando sua condição e reproduzindo-a a seus descendentes, sendo
persistente a ideia de uma escola para os ricos e outra para os pobres (CAVALCANTE,
2009).
Portanto, é nessa escola pública que a capoeira consegue espaço para se
expressar, concebida e aceita como uma espécie de paliativo para os pobres, no sentido de
que os governos, federal, estadual e municipal, se esforçam, material e ideologicamente,
para convencer de que estão fazendo sua parte, ou seja, de que estão preocupados e atentos
às necessidades dos alunos, daí o esforço desprendido na promoção da institucionalização
de projetos sociais que atendam às necessidades e anseios destas crianças e jovens,
ofertando-as arte, cultura e esporte (SACRISTÁN, 2000), muito embora uma leitura mais
apurada deixe evidente que isso se resume à prática de capoeira, de futebol e, quando
muito, do aprendizado de alguns fundamentos na leitura e interpretação das notas musicais,
em especial por meio da prática da flauta doce.
O outro lado desta realidade, em se tratado das escolas para os ricos, das escolas
privadas e financiadas com o dinheiro das famílias ricas, além dos muitos favorecimentos
concedidos pelo próprio poder público, demonstra que nos espaços destas escolas uma
cultura do povo, de resistência, marginalizada e perseguida quase que à extinção pelos
órgãos representativos do poder e que carrega em seus fundamentos aspectos característicos
das culturas ditas populares, não consegue a mesma entrada, não ocupa tão facilmente um
lugar de destaque, não chegando a despertar o interesse dos alunos e das famílias que
constituem sua cultura.
Assim sendo, não se pode acreditar na aceitação e na promoção democrática da
prática da capoeira nos espaços escolares em geral, em todo o seu conjunto, mas sim em
sua institucionalização, mesmo que demorada, recortada em seus princípios e ainda pouco
aprofundada em seus fundamentos e reais possibilidades educativas e pedagógicas, nos
espaços escolares públicos, no contato e socialização com as crianças e jovens pertencentes
a culturas, grupos e sociedades pobres, muito embora, também, venha aos poucos
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conseguindo adentrar, mesmo que de forma lenta e muito negociada, nas escolas
particulares, predominantemente constituídas por pessoas oriundas de famílias ricas.
Na realidade, de acordo com as memórias dos mestres, a capoeira começou a se
aproximar da escola ainda no ano e 1975, porém somente por meio de apresentações
pontuais em escolas públicas, sem nenhum vínculo institucional:
Em 1975 a gente fez várias apresentações, vou te citar alguns colégios onde a
gente se apresentou: em um colégio na Vermelha, no CSU do Parque Piauí, no
colégio da Ampliação no Parque Piauí, no Demóstenes Avelino, próximo a
linha do trem, no rumo de quem vai descendo na Pires de Castro, fizemos
apresentação várias vezes no Helvídio Nunes, porque a diretora era muito
amiga da minha mãe, e ela sempre pedia pra gente fazer apresentação lá, de
75 em diante, em 78 foi quando eu zarpei de Teresina, eu viajei mesmo pra não
voltar seguidamente. Fizemos também em um colégio, não me recordo o nome,
onde a turma falava “pagou passou”, próximo à São Benedito, tinha o Colégio
São Francisco, no centro, depois da Igreja São Benedito, apresentamos muito
ali também,fica próximo ao Karnak, por ali. (Mestre Caramurú)
A chegada da capoeira às escolas de Teresina se dá de forma efetiva no ano de
1979, mais precisamente a partir da segunda metade do referido ano, quando os
capoeiristas, em busca de espaço para treinarem, decidem utilizar os espaços vazios, aos
finais de semanas, das escolas públicas de Teresina, grandes pátios e quadras de esportes
que ficavam fechadas sem nenhuma utilização pela comunidade próxima ou distante do
entorno destas escolas.
Os capoeiristas46 procuram a direção das escolas, em especial as escolas da
zona norte de Teresina, próximas ao estádio de futebol Lindolfo Monteiro e onde hoje
existe o Ginásio Verdão, principalmente as escolas Benjamin Baptista e João Costa, pois
“Como a gente estudava nessas escolas, eu e meu irmão, a diretora e os professores
conheciam a gente nossos familiares, facilitando a permissão para treinarmos aos
sábados, domingos e em dias da semana que fossem feriados. Ela dava uma autorização e
nós apresentávamos aos vigias.” (Mestre Tucano), além disso, “Estas escolas tinham
muitos espaços, grandes pátios, quadras e campos de areia, e também muito espaço livre,
com árvores, gramas, muitos espaço, eram as grandes escolas daquele período, sendo o
46

Neste período se destacam os mestres Tucano e Chocolate, sendo deles as principais lembranças de que me
utilizo nesta seção do texto, coincidindo com a saída da cena da capoeira teresinense de Mestre Caramurú
que segue para Luis Correia, cidade litorânea em que passa a morar e desenvolver suas atividades de
capoeira e artesão.
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Polivalente (Colégio Benjamin Baptista) o complexo escolar da zona norte, espécie de sede
da Secretária de Educação.” (Mestre Chocolate).
Imagem 29 – Grupo Quilombo no pátio de Colégio Premem (1985)

Fonte: Arquivo Particular (Mestre Bobby)/Pode manter

Porém, muito embora fosse relativamente acessível a conquista de autorização
para os treinos de capoeira nas escolas, na prática o processo aconteceu de forma
conturbada, por meio de um fenômeno que denomino de “invasão” da capoeira a estes
espaços, visto que, ao chegarem aos espaços escolares para a realização dos treinos o vigia
não aparecia para abrir os portões da escola, porque havia se ausentado ou simplesmente
porque não queria permitir a entrada dos capoeiristas, seja por qual motivo fosse: “Muitas
vezes tivemos que pular o portão e treinar capoeira no pátio, pois o vigia saia ou se
escondia, muitas vezes para ficar namorando ou ir para casa e só voltar a noite, deixando
a escola sem proteção. Isso era muito comum naquele tempo, o vigia se achava o dono da
escola. Teve muita luta com esse tipo de coisa e mesmo a diretora autorizando, isso
acontecia. Então o jeito era pular o muro.” (Mestre Chocolate).
Mestre Tucano, também, rememora aquele período:
Então ser aceito na escola era mais difícil ainda, mas como, em alguns casos já
tínhamos estudado nas escolas e as diretoras nos conheciam elas autorizavam.
O complicado era o vigia abrir os portões. Não foram raras as vezes que
tivemos de pular os portões, pois o vigia fechava e ia embora. Nossa
experiência mais importante foi no Colégio Benjamin Baptista, o Polivalente,
pois conseguimos montar um grupo grande de praticantes e que foi base para
os capoeiristas que continuaram a tradição da capoeira em Teresina;
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continuaram treinando, acompanharam a evolução da capoeira, alguns
pararam, como Monteiro, Edson, este sobrinho do mestre Marcondes, um dos
pioneiros da capoeira no Piauí; outros se formaram e hoje são mestres, como
Bobby e Chocolate. Quando íamos solicitar autorização para treinar capoeira
na escola, a diretora fazia sempre algumas exigências, tais como: somente
utilizar o pátio e a quadra; evitar andar pelos corredores, salas e outras
dependências; manter a escola limpa e segura, pois era proibida a entrada de
quem não fosse treinar; permitir que os alunos da escola participassem do
grupo. Aí, ainda era comum a gente fazer apresentações na escola, no recreio,
quando tinha alguma festa, ou torneios de esportes, que naquele tempo
envolviam toda a escola e outras escolas. Também, como já disse, nós mesmos
estudávamos na escola e já tinha um vínculo com os professores, a diretora e
os outros alunos; isso facilitava muito a aceitação da capoeira, pois a diretora
sabia a quem estava entregando a escola. Assim, sempre tinha alunos da escola
treinando. (Grifos meu). (Mestre Tucano)
O professor de Educação Física José Wellington, possuidor de vasta
experiência na educação pública, em escolas públicas municipais e estaduais, durante as
décadas de setenta e oitenta e atualmente como professor efetivo da UESPI, além de sua
vivência no contexto educacional foi testemunha da chegada da capoeira nas escolas
públicas: [...] nós fazíamos atividades, inclusive recreativas, dentro da própria escola, e
essa era uma das metas da escola, mas não era sempre, a gente tinha a prática recreativa,
e então a gente procurava, em alguns momentos, trazer a comunidade pra dentro da
escola. E também, nos finais de semana e a noite, começaram a surgir grupos usando a
quadra da escola, como os movimentos de capoeira, então nós tivemos alguns alunos que
trabalhavam com capoeira no inicio, que ainda hoje eles continuam a trabalhar com a
capoeira. (José Wellington).
As lembranças de José Wellington destacam a chegada da capoeira e sua
constante ascensão nas escolas de Teresina:
O que ocorre é o seguinte, no Complexo Escolar Zona Norte 1, começavam a
surgir uns movimentos, inclusive tinha uns alunos que era o Bobby e o Tucano,
na época, então eles começaram um movimento de trabalhar com a capoeira,
como também tiveram outros alunos que eu não estou conseguindo lembrar o
nome deles, e então esse pessoal começou a trabalhar lá na escola, Benjamim
Batista, e eles começaram a se reunir, depois dos treinos, depois das aulas,
esse grupo começou a trabalhar, então nós tivemos noticias de outros grupos
nos bairros de Teresina, e esse movimento foi muito forte na zona norte, e
depois eu conheci o professor Albino, inclusive ele montou um grupo pra
participar dos Jogos Escolares Brasileiros, e daí pra frente começaram a
surgir grupos em vários locais de Teresina. (José Wellington)
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Assim sendo, a capoeira em Teresina, em um primeiro momento, se aproxima
da escola e invade seus espaços em busca, acima de tudo, da liberdade e direito de se
expressar, do reconhecimento social sobre sua significância e de novos espaços,
conquistando o olhar diferenciado de educadores e pessoas comprometidas com a cultura,
as artes e os esportes, sendo, numa segunda etapa, convidada a se integrar aos currículos
escolares, em espacial as escolas particulares:
Então, podemos dizer assim: que a capoeira adentrou no final da década de 70
e no início da década de 80 de modo tímido, pegou força do meio pro final da
década de 80, nos anos 90 ela fincou bastante, e agora ela participa de
maneira bem atuante nas instituições escolares, mas eu acho que tem que ter
um incentivo para que ela possa entrar de forma bem mais acentuada e
marcante nas instituições escolares. (Mestre Tucano)

[...] vivi em Teresina até 1988, e estudava no Colégio Cursão, junto com meu
irmão, nós víamos e sentíamos uma procura muito grande por professores de
educação física, pelo professor José Gomes, que em determinado momento
pediu a mim e meu irmão que fizéssemos uma apresentação de capoeira nas
aulas de educação física, pois os próprios professores de educação física
achavam a capoeira, como desporto nacional, uma ferramenta de disciplina e
trabalho físico para se colocar nas escolas brasileiras, em uma época onde o
MEC e o governo brasileiro não tinham visão alguma sobre a capoeira como
modalidade de ensino. (Mestre Chocolate).
A capoeira, assim como as demais modalidades esportivas e culturais, acaba se
inserindo no novo contexto que se configura a partir da efetiva política de criação das
escolas privadas, levando significativa parcela de pessoas a enxergarem nestas instituições,
oportunidades além do que o estado poderia oferecer, tais como, melhor estrutura,
professores altamente especializados e incentivo contundente à prática de esportes e outras
culturas, agora com reais oportunidades de profissionalização e, consequentemente, efetiva
visibilidade no cenário nacional, ampliando as chances de se conseguir galgar espaços fora
do estado. As escolas públicas, antes principal lugar de se praticar esportes, perde espaço
para as escolas privadas
[...] o Complexo Escolar Zona Norte 1 passou por mais de uma década no
ranking das modalidades de voleibol e handebol, era o forte tanto nas
modalidades masculina e feminina, e eu tive a felicidade de estar sempre a
frente dessas equipes, masculina e feminina, mas aí surgiu a febre das escolas
particulares, e começaram a puxar esses alunos (risos), aí levava esse pessoal,
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a gente trabalhava com a iniciação, mantendo sempre uma equipe para a
competição, mas aí os caras chegavam oferecendo as bolsas, e o professor
recém formado queria mostrar trabalho, então levava o aluno lá, mas isso aí
acontece, isso foi bom, foi salutar, porque subiu muito o nível das equipes
daquela época. (José Wellington).
A partir de então a capoeira vai se consolidando como prática curricular nas
escolas, tendo várias possibilidades, devido ao seu aspecto multidimensional, de ser
aproximada à formação escolar:
Então nos anos 90 a capoeira alcançou não só os colégios, também as
instituições privadas, foi também ficando cada vez mais forte nas escolas
públicas, e foi assumindo um papel de treinamento esportivo, um papel no qual
ela assumia não só como sendo uma pequena manifestação cultural, mas uma
ferramenta que podia ser usada como treinamento, como defesa pessoal. Mas
agora, nesse período da década de 2000 pra cá, ela fincou e entrou de maneira
sólida nas faculdades e universidades, e passou a ter um papel não só de
treinamento, de manifestação cultural, mas um papel educativo e social
também. Então foi muito importante a capoeira ter entrado nesses lugares,
porque muitas pessoas passaram a fazer capoeira como um momento de
terapia, como um momento de relaxamento, [...]. Então a capoeira vai
adquirindo cada vez mais um papel não só de manifestação cultural tão forte
que ela é, mas um papel de esporte, um papel de educação, um papel de
terapia, um papel principalmente social, então hoje ela tem essa função, todos
os projetos do Ministério do Esporte eles têm capoeira, porque ela é tida como
um veículo que pode ser utilizado na inclusão social, então com isso a gente
observa que esses programas de esporte são geralmente direcionados às
escolas. (Mestre Tucano).
No período que se configura a partir da segunda década de oitenta surgem
muitos trabalhos significativos com a capoeira em espaços institucionais de educação
formal: Aqui em Teresina eu comecei uma classe no Parque Piauí, em 1985, e em 1986 no
25º BC. Nessa classe do Parque Piauí, muitos dos alunos que são atualmente mestres e
contramestres começaram seu trabalho comigo lá, que depois foi transferido para a Escola
São Paulo, lá na Avenida Miguel Rosa. Depois, durante dois anos no Exercito Brasileiro,
fiz um trabalho na Companhia de Apoio do 25º BC, daí esse trabalho que fiz foi importante
porque foi o pioneiro, depois outros mestres como o Mestre Bobby e o Mestre John
também fizeram esse trabalho dentro do Exercito Brasileiro. Mas, na Escola São Paulo,
esse trabalho continuou até 1988, e muitas pessoas iniciaram lá, como o Mestre Touro,
Mestre Baú, Mestre Carnaúba, Tetéu, Boquinha, muitos alunos começaram naquela
escola. Quando saí de lá, passei a escola pro Mestre Tucano, e ele seguiu e muitos outros
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alunos foram treinar com o Mestre Bobby, outros foram treinar com o Mestre Tucano, e
era uma escola muito grande, muito desenvolvida para o numero de alunos na época. Era
muito importante, para mim, esse trabalho aqui em Teresina, foi o trabalho mais forte que
tive aqui, o grupo Senzala. Era na Escola São Paulo, dentro do Centro Operário, lá dentro
tinha um sindicato que funcionava nesse lugar. (Grifos meu). (Mestre Chocolate).
Imagem 30 – Mestre Chocolate comanda aula no 25º BC (Quartel do Exército)

Fonte: Arquivo Particular (Mestre Bobby)/Pode manter

Neste sentido, seguindo o que aconteceu nos demais estados, a capoeira de
Teresina se estabelece efetivamente nos currículos escolares, por meio dos programas
governamentais, no caso das escolas públicas, e por meio de variadas espécies de contratos,
em relação às escolas privadas. Além de se constituir enquanto atividade educacional rica
em possibilidades de se trabalhar os aspectos lúdico, criativo, gestual e intelectual de
crianças e jovens, a capoeira é inscrita no IPHAN enquanto patrimônio cultural imaterial
nacional, contribuindo para sua propagação, sendo, na atualidade, uma prática naturalmente
presente nestes espaços.
Outra coisa interessante e positiva é a capoeira entrar nas escolas, nas
instituições particulares, por exemplo, nas faculdades e universidades levaram
a capoeira pra lá também, embora não fizesse parte da grade curricular de
ensino, mas elas estavam lá como disciplina optativa, e até como curso de
extensão, e isso ajudou muito a capoeira. [...] até as autoridades estão
construindo projetos que ajudam a capoeira, o deputado Magalhães tentou
fazer uma lei para que a capoeira fosse inserida nas escolas públicas
estaduais, Então, esses aspectos que vejo como mais relevantes, existem muitos
outros aspectos que temos realizado através de programas educacionais e
culturais aqui no grupo com a capoeira de um modo geral ela tem tido e
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mostrado pontos relevantes e muito positivos. [...] a capoeira é considerada
patrimônio cultural brasileiro, e com isso a capoeira teve um certo respeito,
um respeito maior pelas autoridades, mas eu acho que muita coisa ainda está
no papel, que poderia vir para o dia-a-dia, para a prática, para a capoeira,
que isso funcionasse de uma maneira que houvesse uma valorização aos
mestres, valorização a todas as pessoas que praticam capoeira, e isso poderia
ser usado até como ferramenta dentro da própria escola, hoje em dia você vê
na própria legislação, nos PCN’s, você vê dentro de tudo isso a capoeira
mencionada como uma manifestação que pode ser utilizada em todos os
aspectos: cultural, educacional, social... em todas as formas. Então hoje nós
podemos ver que a capoeira tem uma aceitação muito grande nas escolas de
nível fundamental, médio e superior, até as faculdades tem dado uma aceitação
muito grande para que a capoeira seja praticada dentro do ambiente
educacional, do ambiente da escola. E uma coisa muito importante [...] a
grande quantidade de trabalhos científicos que tem a capoeira como tema,
trabalhos de mestrado, doutorado, especialização, trabalhos de conclusão de
curso dentro das faculdades e universidades, muitas pessoas tem procurado
realizar esse trabalho com a capoeira e um detalhe muito interessante: não tem
sido só os capoeiristas não, as pessoas que não são capoeiristas tem procurado
fazer esse trabalho também.
(Mestre Tucano).

[...] a prefeitura municipal de Teresina, através dos Jogos Escolares
Municipais, com o professor Mourão na frente desse trabalho, ele incluiu
algumas modalidades de luta, e dentre elas a capoeira, o judô que também já
foi disputado, e então eles, por ultimo, foi feito até em uma escola que eu
trabalho no município, nós temos um aluno, o Fabrício, que foi campeão na
faixa etária dele. Então isso é um resgate que se faz pra tirar a criança do meio
em que ela possa ter uma tendência as drogas. E na escola do município que eu
trabalho, o Eurípedes de Aguiar, eles fazem também atividades com capoeira,
nós tivemos recentemente lá professores que solicitam a quadra pra que possa
ser desenvolvido atividades no momento que a escola não utiliza a quadra,
principalmente no horário da noite, pra fazer trabalhos com a capoeira. Na
rede municipal, tem movimento de capoeira, tem alunos que praticam em
outros grupos, porque lá há uma grande diversidade onde esses alunos moram,
na Santa Maria da Codipi e tal, Parque Alvorada, São Joaquim, Matadouro,
Poti Velho, Mafrense, Parque da Cidade,então eles se envolvem nesses
movimentos de capoeira, isso é muito bom. Pra você ter uma idéia, no ano
passado eu comecei a fazer um trabalho com eles, saber o que é luta nas
escolas. Então eu comecei a trazer esses alunos pra mostrar o que eles faziam
nas suas aulas, então eles iriam demonstrar pros outros alunos e nós iríamos
fazer a aula com ele [...] Então as aulas se tornavam muito atrativas,
envolvendo pessoal que praticavam modalidades de luta, não só a capoeira,
também outros tipos de lutas, então como eu estava lhe falando, isso se tornou
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salutar, pois mostrava o envolvimento do aluno , e ele mostrando o que ele
fazia na escola com o grupo que ele treinava e tal.
(José Wellington).
As matérias veiculadas nos periódicos destacados neste capítulo, Aliás (imagem
9), Impacto (imagem 10) e Bugallo (imagem 12), deixam evidente a ascensão que a
capoeira atinge em Teresina a partir dos anos de 1990 até ao dias atuais, não sendo objetivo
desta pesquisa estudar além do final dos anos da década de oitenta, bastando saber que, nos
dias atuais, a capoeira se encontra fortalecida, com grupos organizados e presente nas
instituições sociais, com um quadro de professores e mestres ensinando profissionalmente,
além de se tornar uma área de estudos e pesquisas acadêmicas, a cada dia ocupando mais e
melhores espaços na política, nas artes, nos esportes e na mídia local.
Imagem 31 – Capoeira na Escola

Fonte: Arquivo Particular (Mestre Bobby)/Desfocar os rostos das crianças

As narrativas dos mestres de capoeira teresinense revelam como os
acontecimentos são percebidos e apropriados por pessoas que, como eles, fazem parte das
cenas cotidianas, pessoas reais em suas vivências comuns, que relatam estes
acontecimentos a partir de sua percepção individual e também coletiva, demonstrando não
somente clareza e legibilidade em suas lembranças, mas, acima de tudo, a capacidade de
reconstrução e ressignificação que todo ato de rememorar exige, quando em confronto com
o presente, com a realidade contextual atual, o que requer sabedoria e capacidade de
construir e reconstruir histórias.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A principal experiência que tive durante o processo de concepção e execução
dessa tese foi perceber que a extrema dificuldade que é contar a história, ou as histórias, dos
povos sem história, das pessoas, dos grupos e das sociedades marginalizadas, excluídas e
tratadas como de menor ou sem importância no contexto da história oficial, ou que se
pretende oficial, problema que se agrava quando se busca uma história que seja contada
pelos próprios sujeitos, por aqueles que vivenciaram e construíram tal história. Esse é o
caso de uma história da capoeira no Piauí.
Percebi, dentre muitos outros aspectos, que persiste um silenciamento a respeito
dessa história, em que as fontes oficiais parecem não existir, não havendo a preocupação ou
o cuidado em se registrar a história de uma cultura que nasce da periferia para o centro, em
que os sujeitos dessa história são pessoas comuns, homens e mulheres sem significância
social a partir do olhar de quem representa o poder, de quem pode, oficialmente, determinar
as coisas, de quem pode falar “do” e “sobre” o outro.
Foi a partir dessa constatação que tive a oportunidade que eleger e trabalhar
com a riqueza das narrativas orais dos mestres de capoeira, testemunhos vivos de uma
história da qual foram e continuam sendo os sujeitos, amparados em suas memórias, em
lembranças sujeitas aos esquecimentos e cercadas de incertezas, porém prenhas de
subjetividade, marcadas profundamente pelas representações e significâncias de quem viu e
viveu a história, entendendo ter sido a melhor e mais acertada escolha feita, possibilitando a
construção de um trabalho marcado fundamentalmente pela espontaneidade e por uma
linguagem quase poética, possível somente quando se tem a oportunidade de se ouvir as
narrativas orais de pessoas que ajudaram a construir a história.
Aqui não poderia deixar de me servir da significativa fala de Walter Benjamin,
na obra Magia e Técnica, Arte e Política, no capítulo O Narrador: considerações sobre a
obra de Nikolai Leskov, ao destacar o papel efetivo do narrador, sua centralidade e
importância, notadamente da capacidade de transmitir uma sapiência positiva a seus
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ouvintes, ou seja, detentor da arte de contar, tais como os mestres de capoeira aqui
entrevistados, detentores da autoridade adquirida por meio da sabedoria conquistada,
notadamente, a partir de suas vivências nos acontecimentos que relatam o narrador como
mestre sábio, que sabe dar conselhos para muitos casos, recorrendo ao acervo de toda uma
vida que inclui não somente sua própria experiência, mas a experiência dos outros,
experiências diversas. O narrador é aquele que assimila a substância íntima daquilo que
soube por ouvir dizer, destacando o dom para contar sua vida, visto que sua dignidade é
contar essa existência por completo, homem detentor de uma atmosfera incompatível e
justa no encontro consigo mesmo.
Não acredito que se possa conceber uma história da capoeira no Piauí como
sendo a história da capoeira do Piauí. Acredito sim que outras histórias podem e devem
ser contadas, em especial a partir das narrativas orais, dos testemunhos, das lembranças e
das memórias das pessoas que se fizeram sujeitos dessa história, em que as representações,
os entendimentos, as concepções e os olhares destes sujeitos são diversos, produzidos a
partir do espaço e do tempo em que cada qual se encontrava presente, ou seja, do lugar, da
cultura, do tempo e das relações coletivas em que se encontravam envolvidos, dos quais
faziam parte, sem esquecer onde e como se encontram no presente, visto ser amparados e a
partir do presente que revisitarão o passado.
Outras pessoas podem e devem ser ouvidas, possibilitando novos olhares e
novos pontos de vistas, a partir dos quais a história da capoeira no Piauí poderá ser cada vez
melhor contada, revelada, desvelada, abrindo espaço para que outros sujeitos tenham
oportunidade de contar o que e de que forma perceberam essa história, o que não inviabiliza
a história que foi contada aqui, mas sim a amplia e a enriquece.
Dentre os achados do trabalho, ficou evidente que a capoeira do Piauí nasceu de
forma espontânea, sem intenção e objetivos além do prazer e da alegria de se praticar uma
arte de beleza e plasticidade incomuns, uma luta que dava segurança e trazia respeito a seus
praticantes. Nasceu e se constituiu a partir de um pequeno foco de praticantes que seguem o
ensino da arte como lazer e recreação, criando o que seria o primeiro grupo organizado de
Teresina, sendo a partir deste grupo que saem novos capoeiristas que, logo após a partida
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de seus líderes seguem, cada qual, formando seus grupos e dando continuidade à prática da
capoeira.
Suas primeiras manifestações datam do início dos anos de 1970, tendo na
pessoa do Mestre Caramurú seu pioneiro, aquele que, iniciado por um praticante de outro
estado, parente seu, introduz a prática e o ensino da capoeira em Teresina, muito embora de
forma ainda isolada e afastada aos olhos da sociedade em geral, para em seguida, com a
passagem de professores e mestres de outros estados fundar o primeiro espaço oficial de
ensino, agora aberto à população, localizado no Clube do SESC, local de referência e de
formação dos discípulos que seguirão na difusão dessa cultura no estado.
Devem ser pensados como pessoas que, em torno de um objetivo comum, são
capazes de criar um núcleo em que se encontram, se relacionam, se ajudam mutuamente,
convivem por bastante tempo e dividem anseios, ideais e objetivos, além de se
reinventarem a partir e em torno da marca de ser capoeirista.
Em torno desse núcleo inicial diversos capoeiristas vão se formando, se
conhecendo e trocando ideias, o que proporciona um espaço ideal para a concepção e
organização de novos grupos, em especial a partir do momento em que esse grupo inicial é
fragmentado, com suas principais referências se afastando, alguns abandonando a prática e
outros seguindo novos rumos, principalmente em outros estados. Merece destaque neste
período, além de mestre caramuru, professor Paulo Capoeira, que fica pouco tempo em
Teresina e logo retorna ao Rio de janeiro, e mestre Zé Carlos, que também funda seu grupo,
com auxílio de dois irmãos, porém sem conseguir alcançar destaque, levando o mesmo a
praticamente desistir do ensino e prática da capoeira.
Assim sendo, no final dos anos da década de 1970, alguns novos grupos de
capoeira começam a ser formados em diversas partes da cidade, porém não conseguindo
resistir às novas exigências sociais em torno das práticas e de seus praticantes, o que levou
dois grupos a se fortalecerem e a, praticamente, dominarem as cenas da prática da capoeira
em Teresina: O grupo Quilombo Capoeira e o grupo Escravos Brancos.
O grupo Quilombo Capoeira foi formado e liderado por jovens que enxergam
na capoeira um instrumento de educação e formação humana, tendo como ideal introduzir a
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capoeira nas escolas públicas e privadas, prática curricular, o que faz com que procurem na
formação acadêmica o fio condutor para atingirem este objetivo, além da criação de uma
associação oficial, tendo como principais líderes Tucano, Bobby e Chocolate, depois
seguidos por John Grandão.
Conseguem chegar até a escola, porém por um processo que se inicia, ainda no
ano de 1979, pela “invasão” literal aos espaços escolares, ao precisar pular os portões
destas instituições para puderem praticar a capoeira, mesmo com a autorização da direção,
o que demonstra a acentuada desconfiança e resistência à entrada dessa cultura nas escolas.
Após muita luta e a coerência prática do grupo, divulgando a capoeira nos mais
diversos espaços sociais, tais como, hotéis, espaços públicos, centros sociais e paroquiais,
quartel do exército brasileiro, programas televisivos, dentre outros, finalmente conseguem
espaço oficial dentro das escolas, inicialmente como prática optativa, atrelada às práticas de
Educação Física e depois por meio dos programas sócio-educativos do Governo Federal e
das Prefeituras juntos às escolas públicas, sem esquecer a forte representação junto às
escolas privadas, estas contratando professores e mestres de capoeira para desenvolverem
escolinhas em seus espaços.
Por outro lado, o grupo Escravos Brancos, sob a liderança de mestre Albino,
segue pelo viés da institucionalização formal da prática da capoeira, fundando a Federação
Piauiense e, por meio do processo de esportivização, amparado pelas políticas
governamentais, inseri a capoeira nos Jogos Escolares, se concentrando na organização e
execução das primeiras disputas oficiais da arte no Piauí.
Albino consegue organizar o primeiro batizado de capoeira em Teresina,
promovendo a formação de professores e sua oficialização como mestre de capoeira,
concedida por mestre Guarulhos, este pertencente ao quadro de mestres filiados pela
Federação Paulista de Capoeira, das mãos do qual recebe o diploma de mestre, além de
oficializar sue método, sistema de graduação e normas de acordo com o estatuto da
Federação Paulista.
São estes dois grupos os responsáveis pela expansão da capoeira em Teresina,
ganhando reconhecimento e significativa representação social, inclusive fora do estado e do
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país, com vários capoeiristas formados saindo para iniciar trabalhos em outras regiões,
coincidindo com a entrada em massa dos grandes grupos de capoeira, arregimentando
seguidores e criando filiais, porém todos estes praticantes tem origem em um dos dois
grupos supracitados, notadamente sendo discípulos de mestre Albino ou dos irmãos
Tucano, Bobby e Chocolate.
Estes acontecimentos tem como marco principal o final dos anos da década de
1980 e se concretizam durante a década de 1990, chegando aos dias atuais, os quais não se
constituem em matéria de interesse dessa pesquisa, bastando por enquanto as
representações que os mestres de capoeira pioneiros em Teresina tecem, por meio de suas
narrativas, a respeito do passado recente dessa manifestação cultural, contribuindo para que
novas fontes possam ser buscadas e usadas em novas pesquisas.
As narrativas dos mestres de capoeira revelam, ainda, que sua prática foi
importante no imaginário teresinense, por causa, principalmente, de sua contribuição
efetiva e significativa na vida de pessoas que a experienciaram e vivenciaram seus
fundamentos no momento histórico trabalhado.
O percurso histórico da capoeira e de sua escolarização em Teresina, quando
buscado por meio dos artigos de jornais, demais periódicos e outros documentos mostra,a
princípio, a partir de um incômodo e persistente silenciamento, que esta cultura deve se
manter proibida para parcelas da sociedade, não devendo ser praticada por aqueles que
pertencem a uma camada social mais privilegiada, visto que, ao contrário de outras artes e
culturas, quase nunca aparece nestes espaços e quando possui espaço são destacados
somente ações pontuais, tais como realizações de eventos e balanços anuais, sem uma
preocupação de informar aos leitores sobre os seus fundamentos e a sua historicidade, o que
com o passar dos anos e o trabalho sério de seus líderes começa a apresentar uma pequena,
e ainda tímida, mudança.
Concluo afirmando que a capoeira, ao longo dos últimos anos, conquistou
espaços mundiais, sendo hoje reconhecida e propalada enquanto prática de proporções
globais, o que levou o governo federal a registrar sua prática e manifestação enquanto
patrimônio cultural imaterial brasileiro, em especial a roda de capoeira e os saberes dos
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mestres. O que se deu, também, com a capoeira em Teresina, como fica evidente no
rememorar dos acontecimentos narrados pelos mestres sujeitos dessa pesquisa.
Olhar para a capoeira por meio de uma concepção acadêmica, notadamente a
partir de minha experiência e vivência cotidiana de capoeirista, demonstra sua relevância e
importância atual, além de despertar para o fato de que a capoeira, enquanto cultura
brasileira de origem negra, possui uma diversidade de histórias que a memória de seus
mestres e seguidores, muito além de qualquer fonte oficial, pode muito bem alcançar,
compreender, representar e ressignificar, possibilitando à sociedade em geral a
oportunidade de compreender sua trajetória histórica e os significados político-sociais que
foi obtendo, valorizando seus fundamentos, suas tradições e a vastidão de saberes e práticas
que carrega em seu bojo, em especial enquanto instrumento educacional de conscientização
e desenvolvimento da criticidade em nossas crianças e jovens, seja em escolas formais, seja
nos ambientes de educação não-formal, tais como o espaço de uma roda de capoeira, com
suas cantigas, gestualidades, histórias, tradições, poesias, segredos, mandingas e magias,
em que corpo e espírito se fundem e jamais podem ser concebidos em separados.

221
REFERÊNCIAS

ADORNO, Theodor W.;HORKHEIMER, Max. Dialética do esclarecimento: fragmentos
filosóficos. Tradução, Guido Antônio de Almeida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1985.
ALBERTI, Verena. Manual de história oral. 3. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005.
ALBERTI, Verena. Histórias dentro da história. In: PINSKY, Carla Bassanezi (org).
Fontes históricas. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2010. p. 155-202.
ALBUQUERQUE, Luiz Botelho. Cultura e educação escolar. In: OLINDA, Ercília Maria
Braga de. (org.). Formação humana: liberdade e historicidade. Fortaleza: Ed. UFC,
C2004.
ALBUQUERQUE JUNIOR, Durval Muniz. História: a arte de inventar o passado. BauruSP: EDUSC, 2007.
AMARAL, Braz. Os grandes mercados de escravos africanos. As tribos importadas. Sua
distribuição regional, in Fatos da vida do Brasil. Tipografia Naval, 1941, p. 126. IN:
REGO, Waldeloir. Capoeira Angola: ensaio sócio-etnográfico. Rio de Janeiro: Gráfica
LUX, 1968.
ANGROSINO, Michael. Etnografia e observação participante. Porto Alegre: Artmed,
2009.
APPLE, Michael; BURAS, Kristen L. Currículo, poder e lutas educacionais. Porto
Alegre: Artmed, 2008.
AREIAS, Almir das. O Que é capoeira?. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 1984.
ARENDT, Hannah. A Condição humana. 9 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária,
1999.
BARBIERI, Cezar. Um jeito brasileiro de aprender a ser. Brasília:
DEFER/CIDOCA/DF, 1993.
BARROS, Jesualdo Cavalcante. Sertões de Bacharéis: o poder no Piauí entre 1759 e
1889. Teresina-PI: Gráfica do Povo, 2011.
BEAUD, Stéphane; WEBWR, Florence. Guia para a pesquisa de campo: produzir e
analisar dados etnográficos. Petrópolis-RJ: Vozes, 2007.
BENJAMIN, Walter. Magia, técnica, arte e política. 7.ed. São Paulo: Brasiliense, 1994.
(Obras escolhidas, vol. I).

222

BEZERRA, Aída. As atividades em educação popular. In: BRANDÃO, Carlos Rodrigues
(org). A Questão política da educação popular. 4. ed. São Paulo: Brasiliense, 1984. p. 1639.
BIÃO, Armindo. Etnocenologia: uma introdução. In: GREIGER, Christine; BIÃO,
Armindo (Orgs.). Etnocenologia: textos selecionados. São Paulo: Annablume, 1999.
BOCELLAR, Carlos. Uso e mau uso dos arquivos. In: In: PINSKY, Carla Bassanezi (org).
Fontes históricas. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2010. p. 23-79.
BONFIGLIOLI, Neyde Rosa. Origem: antes de tudo, luta de resistência. Jornal Auxiliar,
Salvador-BA, n. 68, p. 06, mar./abr., 1984.
BOSI, Ecléa. Memória e Sociedade: Lembranças dos velhos. 3. ed. São Paulo: Companhia
das Letras, 1994.
BRANDÃO, Carlos Rodrigues. A Educação popular na escola cidadã. Petrópolis: Vozes,
2002.
____(org). A Questão política da educação popular. 14. ed. São Paulo: Brasiliense,
2007.
BREGOLATO, Roseli Aparecida. Cultura corporal do jogo. 3. ed. São Paulo: Ícone,
2008 (Coleção Educação Física Escola: no princípio da totalidade e na concepção históricocrítica-social, v. 4).
BRITO, Reynaldo. A arte da capoeira nos terreiros da Bahia. Revista Geográfica
Universal, Rio de Janeiro, n. 98, p. 60-67, jan., 1983.
BRUHNS, Heloisa Turini. Futebol, Carnaval e Capoeira, entre as gingas do corpo
brasileiro. Campinas-SP: Papirus, 2000.
BURKE, Peter. Uma história social do conhecimento: de Gutemberg a Diderot. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar, 2003.
BURKE, Peter. O que é história cultural?. 2. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008.
BURKE, Peter (org.). A escrita da história: novas perspectivas. São Paulo: UNESP, 1992.
CAMPOS, Hélio. Capoeira na Universidade: uma trajetória de resistência. Salvador:
EDUFBA, 1990.
CAMPOS, Hélio. Capoeira na Escola. Salvador: EDUFBA, 2001.

223
CAPINUSSÚ, José Maurício. Academias de ginástica e condicionamento físico: origens.
IN: DACOSTA, Lamartine (org.). Atlas do esporte no Brasil. Rio de Janeiro: CONFEF,
2006.
CAPOEIRA: arte ou violência. Revista Impacto, Teresina-PI, ano III, n. 12, p. 7-9, 1991.
CAPOEIRA, Nestor. O Pequeno manual do jogador de Capoeira. Rio de Janeiro:
Editora Ground, 1981.
CAPOEIRA, Nestor. Galo já cantou.: capoeira para iniciados. Rio de Janeiro: Arte Hoje
editora, 1985.
CAPOEIRA, Nestor. Capoeira, os fundamentos da malícia. Rio de Janeiro: Record,
1992.
CARNEIRO, Edison. Capoeira. São Paulo-SP: FUNARTE, 1997.
CAVALLEIRO, Eliane S. Do silêncio do lar ao silêncio da escola: racismo, preconceito e
discriminação na educação infantil. São Paulo, 1998. Dissertação de Mestrado.
CARVALHO, Dayton Starley Moita. Proposta metodológica do ensino da Capoeira: a
capoeira ao seu alcance. Salvador: Gráfica Salesiano, 2007.
CARVALHO, José Murilo. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio de Janeiro:
Civilização brasileira, 2005.
CARVALHO, Letícia Cardoso de. A perseguição e proibição da capoeira. Praticando
Capoeira, São Paulo, n. 5, ano I, nov., p. 20-23, nov. 1999.
CARVALHO, Letícia Cardoso de. Capoeira: da escravidão aos dias de hoje. Praticando
Capoeira, São Paulo, n. 04, ano I, p. 22-25, out. 1999.
CASCUDO, Luiz Câmara. Dinâmica do folclore. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1967.
CASTELLS, Manuel. A Sociedade em rede. 3. ed. Lisboa: FCG, 2007.
CASTRO, Maurício Barros. Gangues do Rio de Janeiro. História Viva, São Paulo, n. 88,
p. 66-71, mar. 2011.
CAVALCANTE, Maria Juraci Maia. Escolas e culturas: políticas, tempos e territórios de
ações educacionais et all (orgs.). Fortaleza: Edições UFC, 2009.
CENDALES, Lola; MARIÑO, Germán. Educação não-formal e educação popular: para
uma pedagogia do diálogo cultural. São Paulo: Edições Loyola, 2006.

224
CERTEAU, Michel. A invenção do cotidiano: artes fazer. 16. ed. Petrópolis-RJ: Vozes,
2009.
CERTEAU, Michel. A invenção do cotidiano: morar, cozinhar. 9. ed. Petrópolis-RJ:
Vozes, 2009.
CERTEAU, Michel. A cultura na plural. 3. ed. Campinas-SP: Papirus, 1995.
CHARTIER, Roger. A História ou a leitura do tempo. Belo Horizonte: Autêntica, 2009.
CHAUÍ, Marilena de Souza. Os trabalhos da Memória. In: BOSI, Ecléa. Memória e
Sociedade: Lembranças dos velhos. 3. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1994. p. 1733.
CHEDIAK, Adriano. Capoeira: da senzala para o campus. Revista Capoeira, São Paulo, n.
1, ano 1, p. 4-12, mai. 1998.
CHEDIAK, Adriano. Trabalho especial de capoeira para jovens especiais. Jornal da
Capoeira, São Paulo, n. 04, ano II, p. 04, set. 1997.
COELHO, Teixeira. O que é indústria cultural. Coleção primeiros passos. São Paulo:
Nova Cultural: Brasiliense, 1986.
CONRADO, Amélia Vitória de Souza. A Seqüência de mestre Bimba: um jogo de ensinoaprendizagem. Sprint Magazine, Rio de Janeiro, set./out. 1998.
CORDEIRO, Isabel. Considerações a respeito da capoeira na escola. In: SOUZA JUNIOR,
Marcílio (org.) et al. Educação Física Escolar: teoria e política curricular, saberes
escolares e proposta pedagógica. Recife: EDUPE, 2005, p. 207-216.
CORTÊS, Gustavo Pereira. Dança, Brasil: festas e danças populares. Belo Horizonte: Ed.
Leitura, 2000.
COSTA, Marisa Vorraber. Currículo e política cultural. In: ____. (org.). O Currículo nos
limiares do contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2001. p. 37-69.
COUTINHO, Daniel. O Abc da capoeira angola: os manuscritos do Mestre Noronha.
Brasília-DF: DEFER, 1993.
DAMATTA, Roberto. O que faz o brasil, Brasil? 11. ed. Rio de Janeiro: Rocco, 2000.
DOMINGOS NETO, Manuel. O que os netos dos Vaqueiros me contaram: o domínio
oligárquico no vale do Parnaíba. São Paulo: Annablume, 2010.
DURKHEIM, Émile. A Educação Moral. Petrópolis-RJ: Vozes, 2008.

225
DURKHEIM, Émile. As regras do método sociológico. Os Pensadores. São Paulo: Abril,
1978.
DURKHEIM, Émile. Educação e sociologia. São Paulo: Melhoramentos, 1986.
ESCOSTEGUY, Ana Carolina D. Cartografias dos Estudos Culturais: uma versão
latino-americana. Belo Horizonte: Autêntica, 2001.
FALCÃO, José Luís Cerqueira. A Capoeira também educa. Revista Sprint, Rio de Janeiro,
Ano X, n. 54, p. 34-38., 1991.
FALCÃO, José Luís Cerqueira. Capoeira e/na educação física. Sprint magazine. Rio de
Janeiro, ano. 14, n. 79, p. 10-14, 1995.
FALZETA, Ricardo. Gingado geométrico: professora usa a geometria da capoeira para
levantar o astral de turma tida como problema. Revista Nova Escola. São Paulo, n. 154, p.
28-29, ago. 2002.
FÁVERO, Osmar. Uma pedagogia da participação popular: análise da prática educativa
do MEB (Movimento da Educação de Base – 1961/1966). Campinas-SP: Autores
Associados, 2006.
FERRARA, Miriam Nicolau. A Imprensa Negra Paulista: 1915-1965, Faculdade de
Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, 1986.
FERREIRA, Augusto Mário. História da capoeira III. Jornal da Capoeira, esporte,
folclore e cultura, ano I, n. 3, p. 2, set. 1978.
FIGUEIREDO, Delson Lustosa. Capoeira e o preconceito, Aliás: Jornal do Colégio GeoTrópicos, Teresina-PI, ano II, n. 03, p. 02, mai. 1987.
FONSECA, Selva Guimarães. Saberes e práticas educativas, fontes orais e histórias de
vida: reflexões sobre um campo de investigação. In: SOUZA, Elizeu Clementino (org).
Autobiografias, histórias de vida e formação: pesquisa e ensino. Porto Alegre:
EDIPUCRS:EDUNEB, 2006, p. 239-256.
FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir. Petrópolis: Vozes, 2005.
FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.
FREITAS, Jorge Luiz de. Capoeira infantil: a arte de brincar com o próprio corpo.
Curitiba-PR: Editora Gráfica Expoente, 1997.
FREITAS, Décio. A luta pela liberdade. In: SÃO PAULO (Estado). Secretaria da
Educação. Grupo de Trabalhos para Assuntos Afro-Brasileiros. Salve 13 de maio? São
Paulo: IMESP, 1988. p. 22-23.

226
FREYRE, Gilberto. Sobrados e mocambos: decadência do patriarcado rural e
desenvolvimento do urbano. Rio de Janeiro: José Olympio, 1951.
GEBAUER, Günter; WULF, Christoph. Mimese na cultura: agir social, rituais e jogos,
produções estéticas. São Paulo: Annablume, 2004.
GIROUX, Henry. Praticando Estudos Culturais nas faculdades de Educação. In: SILVA,
Tomaz Tadeu. Alienígenas na sala de aula: uma introdução aos Estudos Culturais em
educação. Petrópolis-RJ: Vozes, 1998, p. 85-103.
GRIGNON, Claude. Cultura dominante, cultura escolar e multiculturalismo popular. IN:
SILVA, Tomaz Tadeu. Alienígenas na sala de aula: uma introdução aos estudos culturais
em educação. 2. ed. Petrópolis-RJ: Vozes, 1998. p. 178-189.
GUIA DO ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ. Arquivo Público do Estado do
Piauí. Teresina-PI: FUNDAC, 2008.
GUIMARÃES, Fátima. Iê, Viva a Capoeira Camará! Bugallo, Teresina-PI, ano II, n. 08, p.
12, jun. jul., 1996.
HALL, Stuart. Identidade Cultural na pós- modernidade. 10. ed. Rio de Janeiro: DP&
A, 2005.
HALBWACHS, Maurice. A Memória Coletiva. São Paulo: Vértice, 1990.
HOBSBAWM, Eric; RANGER, Terence. A invenção das tradições. 2. ed. Rio de Janeiro:
Paz e Terra, 1997.
HALLOWAY, Thomas H. Polícia no Rio de Janeiro: repressão e resistência numa cidade
do século XIX. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1997.
HUNT, Lynn. A nova história cultural. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006.
KARASCH, Mary C. A vida dos escravos no Rio de Janeiro: 1808-1850. São Paulo:
Companhia das Letras, 2000.
LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 15 ed. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar, 2002.
LE GOFF, Jacques. História e memória. 4. ed. Campinas-SP: Unicamp, 1996.
LE GOFF, Jacques. A história nova. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
LIPOVETSKY, Gilles. A Era do vazio: ensaios sobre o individualismo contemporâneo.
Barueri-SP: Manole, 2005.

227
LOMBARDI, José Claudinei; CASIMIRO, Ana Palmira Bittencourt Santos;
MAGALHÃES, Lívia Diana Rocha (orgs.). história, cultura e educação. Campinas-SP:
Autores Associados, 2006.
LOPES, André Luiz Lacé. Administração esportiva, administração pública e outras
administrações. Rio de Janeiro: DEFER; Brasília-DF: CIDOCA, 1995.
LOPES, Nei. Bantos, Malês e identidade negra. Rio de Janeiro: Forense Universitária,
1988.
LUCA, Tania Regina. História dos, nos e por meio dos periódicos. In: PINSKY, Carla
Bassanezi (org.). Fontes Históricas. 2. ed. São Paulo: 2010.
LÜHNING, Angela; PAMFILIO, Ricardo. (orgs.). A capoeira em Salvados nas fotos de
Pierre Verger. Salvador-BA: Fundação Pierre Verger, 2009.
MARTINS, Angela Maria Souza. Educação e história cultural. In: LOMBARDI, José
Claudinei; CASIMIRO, Ana Palmira Bittencourt Santos; MAGALHÃES, Lívia Diana
Rocha (orgs.). história, cultura e educação. Campinas-SP: Autores Associados, 2006. p.
109-135.
MARINHO, Inezil Pena. Ginástica brasileira e o jogador de futebol. Revista Brasileira de
Educação Física e desportos, Rio de Janeiro, ano II, n. 50, p. 19-21, abr./set. 1982.
MEIHY, José Carlos Sebe B.; HOLANDA, Fabíola. História Oral: como fazer, como
pensar. São Paulo: Contexto, 2007.
MELO, Salânia Maria Barbosa. A construção da memória cívica: espetáculo de
civilidade no Piauí (1930-1945). Teresina: EDUFPI, 2010
MONIOT, Henri. A história dos povos sem história. IN: LE GOFF, Jacques; NORA,
Pierre. História: novos problemas. 3.ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1988, p. 99-112.
MONTENEGRO, Antonio Torres. História oral e memória: a cultura popular revisitada.
6. ed. São Paulo: Contexto, 2007.
MONTENEGRO, Antonio Torres. História, metodologia, memória. São Paulo: Contexto,
2010.
MOREIRA, Tatiana. Capoeira é cultura. Jornal Iê Capoeira, São Paulo, n. 01, ano I, p. 02,
fev. 1996.
MOREIRA, Antonio Flávio e SILVA, Tomaz Tadeu. (orgs.). Currículo, cultura e
sociedade. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1995.

228
MORGAN, Prys. Da morte a uma perspectiva: a busca do passado Galês no período
romântico. IN: HOBSBAWM, Eric; RANGER, Terence. A invenção das tradições. 2. ed.
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997. p. 53-109.
MOSCOVICI, Serge. A representação social da psicanálise. Rio de Janeiro: Zahar, 1978.
MOURA, Jair. Capoeira, a luta Regional. Cadernos da Cultura. Salvador, Prefeitura
Municipal, 1975.
MOURA, Jair. Um titã da capoeiragem: Plácido de Abreu. Revista Capoeira, São Paulo,
n. 12, ano II, p. 46-49, out./nov. 1999.
MOURA, Clóvis. Rebeliões da Senzala. 4. ed. Porto Alegre-RS: Mercado Aberto, 1988.
MOURA, Manoel Oriosvaldo (org.). A atividade pedagógica na teoria históricocultural. Brasília: Líber livro, 2010.
MUNANGA, Kabengele. Rediscutindo a mestiçagem no Brasil: identidade nacional
versus identidade negra. Petrópolis-RJ: Vozes, 1999.
NEIRA, Marcos Garcia; NAIRA, Mário L. Ferrari (orgs.). Praticando estudos culturais
na educação física. São Caetano do Sul-SP: Yendis, 2009.
NELSON, Cary. et. al. Estudos Culturais: uma introdução. In: SILVA, Tomaz Tadeu.
Alienígenas na sala de aula: uma introdução aos Estudos Culturais em educação.
Petrópolis-RJ: Vozes, 1998, p. 7-38.
NORA, Pierre. Entre Memória e história: a problemática dos lugares. Trad. Yara Aun
Khoury. PROJETO HISTÓRIA: revista do programa de Pós-Graduados em História e do
Departamento da PUC - São Paulo, São Paulo: Brasil, 1981. p. 7-28.
OLIVEIRA, Milton Ramon. Escola e cultura: uma história de encontros e desencontros. IN:
CAVALCANTE, Maria Juraci Maia et al (orgs.). Escola e culturas: políticas, tempos,
territórios de ações educacionais. Fortaleza-CE: Edições UFC, 2009. p. 45-63 (Col.
Diálogos Intempestivos, v. 73).
OLIVEIRA, Valdemar de. Frevo, Capoeira e Passo. Pernambuco: Companhia Ed., 1985.
PARAÍSO, Marlucy Alves. Contribuições dos Estudos Culturais para a educação. Presença
Pedagógica, Minas Gerais, v. 10, n 55, Jan./fev., 2004.
PEDRA, José Alberto. Currículo, conhecimento e suas representações. 7. ed. CampinasSP: Papirus, 1997.
PIOTTE, Jean-Marc. El pensamiento político de Gramsci. Barcelona: Redondo, 1978.

229
PIRES, Antônio Ciberac C. Simões. A Capoeira no jogo das cores: criminalidade, cultura
e racismo na cidade do Rio de janeiro (1891-1937). 1996. Dissertação (Mestrado em
História). Universidade de Campinas, Campinas, 1996.
POLLAK, Michael. Memória, esquecimento, silêncio. Estudos Históricos, Rio de Janeiro,
vol. 2, n. 3, 1989, p. 3-15.
PORTELLI, Alessandro. Ensaios de História Oral. São Paulo: letra e Voz, 2010. (Coleção
ideias).
PORTELLI, Alessandro. Um travail de relation: quelques observations sul histoire orale.
Clio Revne Domande et Tessinoise Sur les Didactiques de Histore. Gênêve-CH, 4:
Ricerche Storiche Salesiane, 36, XIX, Gennaio-Giugno, 2004, p. 125-34.
PORTELLI, Alessandro. Narrativas orais na investigação da História Social. Projeto
História, São Paulo, n. 22, jun., 2001, p. 79-103.
PRATICANTES DE CAPOEIRA PEDEM APOIO A GOVERNO. O Estado, Teresina-PI,
dez. 1980.
RABELO, Mestre Fernando. Capoeira Capitalista. Disponível em:
<http://capoeiracambara.blogspot.com> acessado em 04/06/2010.
REGO, Waldeloir. Capoeira Angola: ensaio sócio-etnográfico. Rio de Janeiro: Gráfica
LUX, 1968.
REIS, André Luiz Teixeira. Brincando de Capoeira: recreação e lazer na escola. Brasília:
Editora Valcy, 1997.
REVISTA DOS ESPORTES. Teresina, ano I, n. 7, nov. 2000.
REVISTA CAPOEIRA: arte e luta brasileira. São Paulo: Candeias, 2011.
RIBEIRO, Darcy. O Povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. 2. ed. São Paulo:
Companhia das Letras, 1995.
ROSA, Maria V. F. Pereira de Couto; ARNOLDI, Marlene A. G. Colombo. A Entrevista
na pesquisa qualitativa: mecanismos para validação dos resultados. Belo Horizonte:
Autêntica, 2006.
RUÉ, Joan. O que ensinar e por quê: elaboração e desenvolvimento de projetos de
formação. São Paulo: Moderna, 2005.
SACRISTÁN, J. Gimeno; GÓMEZ, A. I. Perez. Compreender e transformar o ensino. 4.
ed. Porto Alegre: Artmed, 2000.

230
SACRISTÁN, J. Gimeno. O currículo: os conteúdos do ensino ou uma análise prática?. In:
____. Compreender e transformar o ensino. 4. ed. Porto Alegre-RS: Artmed, 2000.
SANTANA, Mestre. Iniciação à Capoeira. 2 ed. São Paulo: Ground, 1985.
SANTANA SOBRINHO, José;CASTRO JÚNIOR, Luís Vítor de; ABIB, Pedro Rodolpho
Jungers. Capoeira: intervenção e conhecimento no espaço escolar. Revista da FACED,
Salvador, n. 3, p. 173-185, 1999.
SANTOMÉ, Jurjo Torres. As Culturas negadas e silenciadas no Currículo. In: Alienígenas
na sala de aula: uma introdução aos Estudos Culturais em educação. 2 ed. Petrópolis-RJ:
Vozes, 1998.
SANTOS, José Luiz dos. O Que é Cultura? 14. ed. São Paulo: Brasiliense, 1996.
SANTOS, Luiz Silva. A Capoeira como opção de educação física infantil no ensino de
1º grau. 1987. Dissertação (Mestrado em Educação) – Pontifícia Universidade Católica de
Porto Alegre, Porto Alegre, 1987. 177 p.
SANTUCCI, Jane. Cidade rebelde: as revoltas populares no Rio de Janeiro no início do
século XX. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2008.
SCHOLZE, Lia. Narrativas de si: o olhar feminino nas histórias de trabalho. In: SOUZA,
Elizeu Clementino (org). Autobiografias, histórias de vida e formação: pesquisa e
ensino. Porto Alegre: EDUIPUCRJ: EDUNEB, 2006. p. 112-124.
SILVA, Gladson de Oliveira. Capoeira, do Engenho à Universidade. São Paulo: USP,
1993.
SILVA, Gladson de Oliveira; HEINE, Vinicius. Capoeira: um instrumento psicomotor
para a cidadania. São Paulo: Phorte, 2008.
SILVA, Raquel. Rio Comunidade Capoeira: a conquistada cidadania através da prática da
capoeira, Revista Capoeira, São Paulo, n. 10, ano II, p. 44, jun./jul. 2000.
SILVA, Raquel. Capoeira: um santo remédio. Jornal Abadá Capoeira, ano I, n. 04, Rio de
Janeiro, p. 06-07, out. 1996.
SILVA, Raquel. Mestre Bimba, o mestre dos mestres. Revista Capoeira, São Paulo, n. 08,
ano II, p. 26-31, fev./mar. 1999.
SILVA, Robson Carlos. Capoeira: o preconceito ainda existe?.Porto Alegre: Armazém
Digital, 2010.
SILVA, Robson Carlos. Roda de rua: notas etnográficas a respeito do jogo da capoeira
como fenômeno sociocultural urbano. IN: BONFIM, Maria do Carmo Alves (org.).

231
Educação e diversidade cultural. Fortaleza, Edições UFC, 2010. p. 282-296. (Coleção
Diálogos Intempestivo, v. 87).
SILVA, Tomaz Tadeu. Documentos de Identidade: uma introdução às teorias do
currículo. Belo Horizonte: Autêntica, 2002.
SILVA, Tomaz Tadeu. Currículo e identidade social: territórios contestados. IN: ______.
Alienígenas na sala de aula: uma introdução aos estudos culturais em educação. 2. ed.
Petrópolis-RJ: Vozes, 1998. p. 190-207.
SILVA, Tomaz Tadeu.O Currículo como fetiche: a poética e a política do texto curricular.
Belo Horizonte: Autêntica, 1999.
SILVA, Vera Lúcia Gaspar. Dar a palavra, tomar a palavra de. In: SOUZA, Elizeu
Clementino (org). Autobiografias, histórias de vida e formação: pesquisa e ensino. Porto
Alegre: EDUIPUCRJ: EDUNEB, 2006. p. 125-143.
SOARES, Carlos Eugênio Líbano. A Negregada Instituição: os Capoeiras no Rio de
Janeiro. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura, 1994.
SOARES, Carlos Eugênio Líbano. A Capoeira Escrava e outras tradições rebeldes no
Rio de Janeiro (1808-1850). 2 ed. Campinas-SP: Ed. UNICAMP, 2002.
SOARES, Carlos Eugênio Líbano. Capoeira de angola, capoeira do Brasil. Capoeirando,
Campinas-SP, n. 2, ano 1, p. 12-13, abr./mai./jun. 1995.
SOARES, Carlos Eugênio Líbano. A Capoeira no arsenal da Marinha. Jornal ABADÁ
Capoeira. n. 12, ano II, p. 05, jun., 1997.
SOARES, Carlos Eugênio Líbano; ABREU, Frederico José. No caminho do esporte: a saga
da capoeira no século XX. In: DEL PRIORE, Mary; Victor Andrade de, MELO (orgs.).
História do esporte no Brasil: do império aos dias atuais. São Paulo: UNESP, 2009, p.
245-268.
SOARES, Carlos Eugênio Líbano. Festa e violência: os capoeiras e as festas populares na
corte do Rio de Janeiro (1809-1890). In: CUNHA, Maria Clementina Pereira. (org.).
Carnavais e outras f(r)estas: ensaios de história social da cultura. Campinas-SP: Editora
da UNICAMP: CECULT, 2002a, p. 181-309.
SOETHE, José Renato. Pistas para uma concepção atual de educação popular. São
Leopoldo-RS: Oikos, 2004.
SODRÉ, Muniz. Mestre Bimba: corpo de mandinga. Rio de Janeiro: Manati, 2002.
SOUZA, Walace. Capoeira, arte, folclore. Goiânia: [ s.n.], [1986].
THOMPSON, Paul. A voz do passado: história oral. 3. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2002.

232

WANDERLEY, Luis Eduardo W. Educação popular e processos de democratização. In: In:
BRANDÃO, Carlos Rodrigues (org). A Questão política da educação popular. 4. ed. São
Paulo: Brasiliense, 1984. p. 62-78.
WARNIER, Jean-Pierre. A mundialização da cultura. Bauru-SP: EDUSC, 2003.
WILLIAMS, Raymond. Cultura. 2.ed. São Paulo: Paz e Terra, 2008.
WOODWARD, Kathryn. Identidade e diferença: uma introdução teórica e conceitual. In:
SILVA, Tomaz Tadeu da (org.). Identidade e diferença: a perspectiva dos Estudos
Culturais. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000.
WORTMANN, Lúcia Castagna; VEIGA-NETO, Alfredo. Estudos Culturais da Ciência
& Educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2001.
WULF, Christoph. Antropologia da educação. Campinas-SP: Alínea, 2005.
VALENTE, Ana Lúcia E. F. Ser Negro no Brasil hoje. 15 ed. São Paulo: Moderna, 1994.
VANNUCCHI, Aldo. Cultura brasileira: o que é, como se faz. 3. ed. São Paulo: Edições
Loyola, 2002.
VASCONCELOS, José Gerardo. Besouro cordão de ouro: o capoeira justiceiro.
Fortaleza: Edições UFC, 2009.
VASCONCELOS, José Gerardo A dança do bêbado: embriaguez e teatralidade na arte da
capoeiragem. In: VASCONCELOS, José Gerardo; SALES, José Albio Moreira (Org.).
Pensando com arte. Fortaleza: UFC, 2006. p. 120-136.
VASCONCELOS, José Gerardo. Educação e música na capoeira. Revista Educação em
Debate. Fortaleza, 2008-2009, v. 1 e 2, n. 56,57 e 58, anos 30 e 31, p. 53-67.
VAZ, Leopoldo Gil Dulcio. Capoeira: capoeiragem no Maranhão. IN: DACOSTA,
Lamartine (org.). Atlas do esporte no Brasil. Rio de Janeiro: CONFEF, 2006.
VIEIRA, Jarbas Santos. Currículo: rastros, histórias, blasfêmias, dissoluções,
deslizamentos, pistas. Educação: revista do Centro de Educação da Universidade Federal
de Alagoas. Maceió-AL, n. 15, p. 93-108, mar. 2003.
VIEIRA, Sérgio Luiz de Souza. O Jogo da Capoeira: cultura popular no Brasil. Rio de
Janeiro: Sprint,1995.
VIEIRA, Sérgio Luiz de Souza. De prática marginal à arte marcial brasileira. Revista
Capoeira, São Paulo, n. 3, ano I, p. 42-43, set./out. 1998.

233
VIEIRA, Sérgio Luiz de Souza. Capoeira: Massificação, Tradição e Meio Ambiente. In:
Cultura e Contemporaneidade na Educação Física e no Desporto. E agora? 2002, São Luís,
Anais do 9° Congresso de Educação Física e Desporto dos países de Língua
Portuguesa, São Luís-MA: Editora da Secretaria Nacional de Esportes, 2002.
VIEIRA, Sérgio Luiz de Souza. Mentiras que parecem verdades: alguns sofismas sobre a
Capoeira. Revista Capoeira, São Paulo, n. 5, ano II, p. 46-49, jan./fev. 1999.
VIEIRA, Sérgio Luiz de Souza. A capoeira e as instituições militares e policiais. Revista
Capoeira, São Paulo, n. 10, ano II, p. 46-48, jun../jul.. 1999.
VIEIRA, Sérgio Luiz de Souza. Reflexões sobre a capoeira e escravidão urbana no Brasil.
Revista Praticando Capoeira, São Paulo, n. 26, ano III, p. 10-13, set. 2004.
VIEIRA, Sérgio Luiz de Souza. História. Jornal da Capoeira, São Paulo, n. 04, ano II, p.
13-14, 1997.
VIEIRA, Luiz Renato. Capoeira: os primeiros momentos da sua história. Revista
Capoeira, São Paulo, n. 1, ano I, p. 42-44, maio/jun. 1998.

