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RESUMO 
 

 
 

Este trabalho pretendeu registrar práticas educativas da capoeira cearense a partir do início do 

século XXI, período em que a capoeira obteve maior prestígio político no Brasil e no mundo 

em virtude das políticas patrimonialistas vigentes. A imersão nos saberes e modos de ensinar a 

capoeira foi realizada através de uma análise sobre as práticas educativas do Centro Cultural 

Água de Beber - CECAB, ou seja, um Estudo de Caso. Portanto, trata-se de uma pesquisa 

qualitativa intensiva em documentos e relatos orais, cuja relevância consistiu em responder ao 

seguinte questionamento: Do que é constituído o Campo de Saberes da Capoeira na atualidade? 

O processo de coleta de dados se desenvolveu a partir do registro histórico de aspectos dos 

principais projetos empreendidos pelo grupo que, além da prática ritualística da Capoeira, 

também promove cursos de qualificação, eventos e espetáculos, em uma perspectiva de 

pesquisar a diversidade cultural de um modo geral e da Capoeira. Entre os resultados obtidos, 

destacamos que o Campo de Saberes da Capoeira assume relações com campos científicos 

tradicionais da educação formal e com os saberes populares tradicionais. Contudo, não se refere 

a um campo eminentemente disciplinar com estruturas rígidas e imutáveis, mas sim um campo 

livre de atuação de educadores carismáticos e com perfil de liderança. É um campo em que 

alguns saberes são postos em evidência de acordo com os interesses coletivos de determinado 

período e pela motivação oriunda das práticas corporais, oferecendo subsídios para propostas 

de ensino ativo e crítico. Portanto, concluímos que os projetos investigados são ações 

educativas coletivas que, através de recursos públicos e privados, perpetuam conhecimentos 

sobre valores e elementos culturais africanos e indígenas, numa perspectiva multicultural. 

 

Palavras-chave: História da Capoeira. Campo de Saberes da Capoeira. Ensino ativo. 



ABSTRACT 
 

 

This work sought to know pedagogical practices of capoeira from the beginning of the XXI 

century, capoeira period gained greater political prestige in Brazil and the world due to 

patrimonialist policies. The methodology used was the Case Study, that is, an intensive 

qualitative research in documents and oral reports of a certain group of capoeira of the city of 

Fortaleza, the Cultural Center Capoeira Water of Drink- CECAB. The relevance of this study 

is to contribute with knowledge about the Field of Knowledge that constitutes this socio- 

educational space in constant expansion. The data collection process developed from the 

historical record of aspects of the main projects undertaken by the group which, in addition to 

the ritualistic practice of Capoeira, also promotes qualification courses, events and shows with 

a view to researching cultural diversity in a general way and Capoeira. Among the results 

obtained, we emphasize that the Capoeira Field of Knowledge assumes relations with 

traditional scientific fields of formal education and with traditional popular knowledge. 

However, it does not refer to an eminently disciplinary field with rigid and cast structures, but 

rather a free field of action of charismatic educators with a leadership profile. It is a field in 

which some knowledges are highlighted according to the collective interests of a given period 

and the motivation derived from corporal practices, offering subsidies for active and critical 

teaching proposals. Therefore, we conclude that the projects investigated are collective 

pedagogical actions that, through public and private resources, perpetuate knowledge about 

African and indigenous cultural values and elements, from a multicultural perspective. 
 
Keywords: History of Capoeira. Capoeira Field of Knowledge. Active teaching. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 O tema, o problema e a origem deste estudo 
 

A dimensão educacional da capoeiragem cearense necessita de um estudo reflexivo 

sobre métodos de ensino-aprendizagem e ações proativas que vêm se reconstruindo ao longo 

do tempo e contribuindo com a expansão dessa dinâmica sociocultural no estado. Este estudo 

se propõe a fazer uma imersão nos saberes e modos de ensino capoeirísticos, através de uma 

análise sobre as práticas educativas do Centro Cultural Água de Beber - CECAB. Para que 

alcancemos uma maior compreensão crítica sobre o assunto, fez-se necessário contemplar esse 

estudo com uma revisão conceitual sobre as relações existentes entre capoeira, cultura, tradição 

e aspectos político-educacionais da constituição histórica da sociedade brasileira. 

A capoeira apresenta três teorias – afro, afro-brasileira e indígena – sobre a origem, 

as quais, fatidicamente, coincidem com as raças formadoras da sociedade brasileira – índios, 

africanos e mestiços europeus. Contudo, as distintas formas de prática verificadas nos diferentes 

períodos históricos brasileiros consagram a potencialidade de perpetuação dessa prática 

independentemente da raça, credo ou cor, esquivando-se de delimitações e normatizações que 

ameaçam oprimir os valores libertários que a difundiram ao longo dos séculos. 

Assim como o debate sobre a origem, o ensino da prática da capoeira é repleto de 

tensões e paradoxos, a começar pela influência dos graus de aceitação e permissionamento 

dessa prática nos diferentes períodos políticos brasileiros. Os aspectos da ludicidade, 

marginalidade e heroicidade são recorrentes na constituição do imaginário coletivo a respeito 

do jogador de capoeira e refletem na diferenciação de estilos e procedimentos metodológicos 

de ensino atuais. Atualmente, observamos posicionamentos ideológicos que divergem e 

convergem no debate sobre assuntos relacionados à capoeira, tais como graduação e formação 

dos mestres de capoeira, responsabilidade social, processo de internacionalização da prática, 

inserção das mulheres na capoeira, questões mercadológicas e sobre a legalização profissional 

do capoeirista. 

Todavia, assumimos o pressuposto inicial de que a capoeira é um fenômeno 

socioeducacional intrínseco à História da Cultura Brasileira e que respalda o posicionamento e 

os ensinamentos dos conhecedores mais antigos dessa prática, reconhecidos com o título de 

mestre pela comunidade em que vivem. Muitos desses ensinamentos se apresentam em uma 

dimensão individual e coletiva, contribuindo com uma formação que se apresenta de forma 

objetiva e subjetiva. O capoeirista parece corporificar esses conhecimentos holisticamente, 
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respaldando essa prática educativa como um Campo de Saberes repleto de distintos modos de 

ver, sentir e fazer a capoeira. O recorrente olhar sobre si e a capacidade de transmutar-se 

conferem uma constante modernização dessa práxis pedagógica, bem como uma propagação a 

nível nacional e internacional, fato elementar que favoreceu a ascendência de um respaldo 

político vivenciado nas décadas derradeiras e especialmente neste início do século XXI. 

Diante dos fatos mencionados, obtemos um questionamento que norteou toda a 

trajetória da nossa pesquisa: Do que é constituído o Campo de Saberes da Capoeira na 

atualidade? Através do solucionamento desse questionamento foi possível vislumbrarmos 

algumas peculiaridades relacionadas às práticas e relações de ensino-aprendizagem da capoeira. 

Esta tese de doutoramento teve início por ocasião da nossa dissertação de mestrado, 

defendida em setembro de 20131, pelo programa de pós-graduação strictu sensu em Educação 

Brasileira da Universidade Federal do Ceará e que foi intitulada “Protagonistas no ensino da 

capoeira no Ceará: relações entre lazer, aprendizagem e formação profissional”. Essa 

dissertação representou uma contribuição ao estudo genealógico da capoeira cearense, 

inteligibilizando ações pioneiras que desencadearam uma propagação dessa prática corporal no 

estado, a partir da década de 1970. No âmbito nacional, esse período esteve marcado por um 

empoderamento social que ocorreu em virtude da expansão da capoeira em diferentes estados 

brasileiros. Consequentemente, também houve o crescimento das disputas políticas, ideológicas 

e mercadológicas, a exemplo das tradicionais divergências entre as escolas de capoeira angola 

e regional. Alguns conceitos envolveram a contextura dessa época, tais como a relação dessa 

prática cultural com a ginástica, o esporte, a luta, a arte marcial e o folclore, refletindo um 

caráter multi e interdisciplinar no âmbito das ciências humanas. 

Atualmente, novos conceitos continuam a ser introduzidos nesse Campo de 

Saberes, tais como gênero, internacionalização, globalização e política patrimonialista. 

Contudo, pretendemos, com este estudo, dar continuidade e contribuir com a História da 

Capoeira Cearense, através de um levantamento de dados mais contemporâneos e com uma 

distinta problemática. 
 
 
 
 
 
 

1 Além de outros fatores, constatamos que os Centros Sociais Urbanos - CSUs, em especial o CSU Presidente 
Médici, foi um dos grandes catalizadores dessa manifestação em solo cearense, inicialmente pelas inúmeras 
retratações da capoeira nas diversas apresentações folclóricas pela cidade e pelo estado, e, em seguida, pelo 
reconhecimento do ofício de Professor de Capoeira, através da antiga Autarquia Municipal Fundação Social de 
Fortaleza. 
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1.2 Lócus da pesquisa, Centro Cultural Capoeira Água de Beber e o processo de coleta de 

dados 

 
A delimitação espacial desta pesquisa consiste no Estudo de Caso sobre as práticas 

educativas do grupo de capoeira liderado por Robério Batista Queiroz. Popularmente conhecido 

por mestre Ratto, Robério iniciou na capoeira aos 9 anos de idade, no ano de 1982. Nesse 

período, a prática da capoeira no estado do Ceará já estava consolidada pelos mestres 

protagonistas da década de 1970 e pela influência da capoeira de outros estados brasileiros, tais 

como Bahia, Brasília e Rio de Janeiro. Quem iniciou mestre Ratto na capoeira foi o irmão, 

Ricardo Batista Queiroz, que vivenciou aspectos da antiga capoeiragem da orla marítima de 

Fortaleza. Entre os aspectos rememorados pelo irmão de mestre Ratto, em entrevista concedida 

em janeiro do ano de 2013, está a capoeira sendo representada, em meados da década de 1970, 

em uma ala da escola de samba Império Ideal da região da Varjota (QUEIROZ, Ricardo, 2013). 

As rodas da casa do ex-governador Virgílio Távora, com a presença de antigos capoeiristas – 

Luciano Negão, Paulão, Canário, DO, Haroldo, Carlinhos Palhano – também são relembradas 

por Ricardo e fazem parte do contexto da nossa dissertação (SILVA, 2013). 

Naquele trabalho, objetivou-se uma investigação sobre os mestres que 

protagonizaram o ensino da capoeira no sistema formal de ensino no estado do Ceará. A 

popularização dessa prática, em território cearense, foi atribuída às inúmeras apresentações 

folclóricas entre outros movimentos promovidos por alunos dos diferentes Centros Sociais 

Urbanos de Fortaleza, por instituições de ensino privado e por treinamentos em equipe, o que 

originou formações espontâneas de rodas de capoeira em lugares públicos. Entre as memórias 

desses antigos lugares públicos de manifestações da capoeira estão presentes as rodas que 

aconteciam na orla marítima de Fortaleza e na casa do ex-governador Virgílio Távora. Existem 

reivindicações de protagonismo inicial de vários capoeiristas, revelando algumas tensões 

existentes nos diferentes discursos e demonstrando também a relação existente entre lazer, 

aprendizagem e inserção profissional do professor de capoeira em diferentes instituições de 

ensino da cidade de Fortaleza desde a década de 1970. Através da leitura de Silva (2013) é 

possível conhecer algumas histórias de vida dos primeiros mestres de capoeira do estado, 

melhorando a compreensão dessa complexa e também interessante história. 

Todavia, ficou constatado que Ricardo, de fato, teve contato com a capoeira 

cearense em seu momento inicial de propagação. Após uma longa trajetória de vida e mudanças 

de endereços, tais como a mudança da orla marítima para o bairro da Serrinha, da mudança para 

o Pará e depois para São Paulo, sempre ensinando a capoeira de modo informal, Ricardo fixou 
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moradia na comunidade do Riacho Doce, em Fortaleza. Esse foi o local em que o capoeirista 

iniciou um trabalho social que vem sendo continuado pelo irmão mais novo e por discípulos do 

grupo que esse irmão lidera. 

Conforme mestre Ratto Robério, passou a infância na comunidade da Serrinha e lá 

iniciou, desde cedo, um trabalho com a capoeira em escolas e praças do bairro com o incentivo 

do irmão, cujo apoio foi muito importante durante todo o período inicial da prática. Após 

múltiplas experiências com a capoeira, Ricardo precisou se ausentar dos trabalhos e dos treinos 

por questões financeiras, visto que, naquele período, era quase impossível obter com o trabalho 

de capoeira um retorno financeiro básico para manutenção do custo de vida familiar. Entretanto, 

Ricardo é contundente em manifestar com palavras a satisfação que sente pelo irmão seguir 

essa carreira, vir crescendo e demonstrando zelo pelo trabalho que iniciou e também por ter 

feito parte do início da propagação dessa prática no estado. Posteriormente, mestre Ratto 

Robério foi à procura de mais conhecimento para poder repassar à comunidade em que atuava. 

Relata também que nessa época inicial não tinham um grupo definido e que nunca passavam 

muito tempo instruindo em um mesmo local, devido ao descrédito e ao preconceito das pessoas 

(QUEIROZ, Robério, 2014a). 

Para obter novos contatos com a capoeira, mestre Ratto Robério foi ao Diretório 

Central dos Estudantes – DCE, da Universidade Federal do Ceará, à roda da Praça da 

Gentilândia e da Praça José de Alencar, no centro da cidade. Através da participação nessas 

rodas, foi possível perceber as duas grandes influências e matrizes da capoeira cearense, ainda 

em 1989, que eram a Senzala e a Terreiro. O mestre afirma que esses dois grandes polos de 

capoeira se destacavam no estado naquela época. Do grupo Terreiro Capoeira, rememora os 

nomes de Reginaldo, mestre Tabosa, Buldog, Soldado e dos alunos do mestre Zé Renato, 

enfatizando que era uma capoeira bem ritualística e agradável. Conforme Silva (2013), mestre 

Zé Renato2 foi o primeiro a ensinar capoeira em uma escola da cidade de Fortaleza. O objetivo 

inicial era competir em uma gincana de determinado programa televisivo, pois, na realidade, 

sua função era de professor da disciplina de Educação Artística. Posteriormente, Zé Renato 

passou por outras escolas e no antigo Centro Social Urbano do Presidente Médici desenvolveu 

um trabalho com a capoeira, o que desencadeou a formação de novos professores. 

No outro ponto de capoeira da cidade citado por mestre Ratto Robério, Grupo 

Escola de Arte Senzala, havia a liderança de mestre Paulão e Canário que treinavam no antigo 

 
2 Esse mestre de capoeira é um educador com diferentes dotes artísticos, entre eles pode ser citado seu trabalho 
com couro e com mosaicos. Os saberes sobre a capoeira foram aprendidos no período que morou na Bahia, no Rio 
de Janeiro e num período que passou no Maranhão. 
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Colégio Capital, situado na Avenida Duque de Caxias. No início da busca por um maior 

embasamento no aprendizado da capoeira, mestre Ratto Robério afirma que treinou por um 

curto período no DCE da Universidade Federal do Ceará. Posteriormente, relata que teve uma 

maior afinidade com o estilo da Escola de Arte Senzala. Conforme Queiroz (2014), mestre 

Ratto afirma que o motivo de sua afeição era porque acreditava que aquela era uma proposta de 

capoeira mais contemporânea, relembrando que naquele período houve uma renovação do 

abadá e uma sistematização de cordas, gingas e golpes. O grupo Escola de Arte Senzala foi se 

desenvolvendo no estado sob a liderança de mestre Paulão Ceará e, entre o final da década de 

1980 e início da década de 1990, os grupos de capoeira vivenciaram um processo de expansão, 

sendo procurados por um grande número de interessados em aprender a capoeira. Essa fase, 

rememora mestre Ratto, é comparada com a que teve também na Europa no início do século 

XXI (QUEIROZ, Robério. 2014a). 

Prosseguindo com a história de vida de mestre Ratto Robério, é interessante relatar 

que o início do contato com a capoeira de outros estados aconteceu devido à participação nos 

Jogos Escolares Brasileiros - JEBS, tendo participado das edições do Maranhão e de Brasília. 

Relembra também que a bancada de mestres que esteve no Maranhão, para efeito de avaliação, 

foi composta por discípulos de mestre Bimba e de mestre Pastinha, relembrando da participação 

de João Grande, João Pequeno, Itapoan, Paulo dos Anjos e Ezequiel. O Ceará teve um bom 

destaque no JEBS, segundo esse mestre, e alguns capoeiristas do grupo Senzala estabeleceram 

contatos que renderam convites para participar de outros eventos futuros. Naquela ocasião, 

possuía uma graduação equivalente a de um instrutor, corda verde, e os materiais de 

aprendizado que circulavam naquele momento eram uma fita cassete com músicas de capoeira 

do mestre Tony Vargas e um disco do mestre Suassuna. Outro aspecto que considera importante 

na trajetória como capoeirista foi o fato de que a partir da Escola de Arte Senzala se originou o 

Grupo Abadá, em 1988, e o Grupo Capoeira Brasil, em 1989, período da promoção de 

megaeventos no estado do Ceará, a exemplo de um que contou com a presença de 12 famosos 

mestres de capoeira de outros estados, entre eles João Grande, Suassuna e mestre Boneco, que 

estava sempre na mídia naquela época. Mestre Ratto foi formado mestre em 2003, momento 

em que já tinha criado uma associação própria desde o ano de 2002, com registro de CNPJ para 

aquisições de patrocínios e para concorrer em editais governamentais (QUEIROZ, Robério. 

2014a). 

Segundo Monteiro (2016), o primeiro nome da associação foi Núcleo de Arte 

Jogando com o Futuro - figura 1. Naquele tempo, a associação ainda estava vinculada ao Grupo 

Capoeira  Brasil  e,  posteriormente,  em  janeiro de 2005,  houve uma primeira alteração    no 
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estatuto, relacionada à mudança de endereço, direção e nome, que passou a se chamar Espaço 

Cultural Água de Beber. No segundo semestre de 2005, mestre Ratto Robério decide sair do 

Grupo Capoeira Brasil e se dedicar inteiramente à associação que criou e que atuava em escolas 

e na comunidade do Riacho Doce. Posteriormente, mais precisamente em 2007, em um 

momento em que já havia um trabalho realizado com vistas à formação e qualificação dos 

professores, constituição e melhorias na sede, organização de espetáculos, exposição, entre 

outros projetos, ocorreu a mudança do nome para Centro Cultural Capoeira Água de Beber - 

CECAB. Durante todo o período de pesquisa, o CECAB foi agraciado como Ponto de Cultura, 

que é uma política cultural que concede certificação do Ministério da Cultura. Essa certificação 

tem o objetivo de fomentar a cultura popular tradicional do país, atuando em comunidades e 

territórios em situação de vulnerabilidade social, ou que encontrem no fazer cultural uma 

alternativa de trabalho, estilo de vida e inserção social. Outro título que esse grupo também 

obteve foi o de Utilidade Pública Municipal, necessário para concorrer em editais e também 

obter recursos públicos. 

Figura 1 - Certidão do Centro Cultural Capoeira Água de Beber 

 
Fonte: arquivo pessoal de mestre Ratto Robério. 

 
A abrangência de atendimento do CECAB corresponde a cerca de 1500 pessoas, 

incluindo localidades da cidade de Fortaleza, do interior do estado do Ceará e também de outros 

países, tais como Portugal, Hungria, Irlanda, Áustria e Venezuela. Segundo mestre Ratto 

Robério, a base do trabalho desenvolvido pelo CECAB é pesquisar a Capoeira Angola e 

Regional, pautado numa compreensão de que ambas apresentam uma essência comum e que se 

diferenciam com relação a toques e jogo. 

O processo de coleta de dados deste trabalho sobre Campo de Saberes da Capoeira 

se beneficiou dessa compreensão mais abrangente na construção de um diálogo investigativo 

pautado  na  metodologia  do  Estudo  de  Caso,  ou  seja,  através  de  pesquisa    documental, 
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iconográfica e de campo e relatos orais sobre o desenvolvimento da relação ensino- 

aprendizagem nos diferentes aspectos da formação de um capoeirista moderno. O ponto de 

partida para esse estudo consistiu em uma pesquisa documental e coleta de narrativas sobre 

alguns projetos desenvolvidos no percurso histórico desse grupo, tais como eventos, 

espetáculos e cursos de qualificação (QUEIROZ, Robério, 2015). 

 
1.3 Entre o método e a metodologia: desenvolvendo um estudo de caso no Centro Cultural 

Água de Beber 

 
Quanto à dimensão, a capoeira, como Patrimônio Tradicional Imaterial do Brasil e 

da Humanidade, está situada no âmbito da História Cultural, porém, pelo fato de a estrutura 

discursiva dos grandes mestres de capoeira do Brasil estar permeada por uma série de questões 

e motivações sociais, ela também pode ser dimensionada no âmbito da História Social 

Brasileira. Esta é uma pesquisa de cunho qualitativo que, através da metodologia do Estudo de 

Caso, pretende conhecer a prática pedagógica e fundamentar a hipótese de que a capoeira é um 

Campo de Saberes com características autônomas e autossustentáveis. Todavia, estabelecemos 

como ponto de partida analisar os projetos idealizados e realizados pelo CECAB, com enfoque 

nas vivências corporais propriamente ditas e na produção de conhecimento. Quanto à 

abordagem, no que tange ao tratamento das fontes, depreendemos que necessitamos também de 

alguns recursos metodológicos relacionados à História Oral, pois ressaltamos também a 

importância da memória e da oralidade dos sujeitos envolvidos na pesquisa. Ainda sobre a 

questão da abordagem, mas com relação à delimitação do campo de observação, nossa pesquisa 

se configura também como uma História Regional. 

O foco do nosso estudo é um fenômeno contemporâneo e contextualizado em um 

cenário educacional complexo. Devido à enorme quantidade de grupos e de mestres de capoeira 

no estado, optamos por pesquisar em profundidade um único caso, o CECAB, que se mostrou 

ser uma opção adequada por conta do acesso às inúmeras possibilidades de levantamento de 

dados, além de ser reconhecido com alguns títulos governamentais e também apresentar um 

trabalho diversificado no cenário capoeirístico. 

Conforme Yin (2015), a metodologia do Estudo de Caso é adequada quando se 

pretende descrever, explicar ou interpretar um fenômeno social contemporâneo, um caso, em 

seu contexto no mundo real. O porquê e o como são as perguntas norteadoras desse método e 

se tornam úteis quando se constata pouco ou nenhum controle sobre um grande número de 

entidades  coletivas.  Um  experimento  em  um  laboratório,  um  estudo  etnográfico,        um 
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levantamento de dados não se preocupam com essa inter-relação contextual. Outra 

característica apontada pelo autor é que essa metodologia conta com a possibilidade de se 

utilizar de múltiplas fontes de evidências e beneficiar-se do desenvolvimento anterior de 

proposições teóricas para orientar a coleta e a análise de dados. 

Na concepção de Ventura (2007), o Estudo de Caso pode ser classificado em 

intrínseco, quando se refere a um caso particular, ou em instrumental, quando se pretende 

compreender melhor outra questão através dele. São características do Estudo de Caso: 

variedade de fontes, interpretação dos dados no contexto, novas respostas e indagações e 

retratação completa e profunda da realidade. Observamos que nosso estudo representa a 

característica instrumental, pois queremos compreender melhor a questão da educação na 

capoeira e verificar a hipótese de que ela representa um autêntico Campo de Saberes, retratando 

em profundidade uma realidade em particular. Conforme Gil (1995), o Estudo de Caso não 

apresenta um roteiro rígido, mas podemos distinguir quatro fases nessa modalidade 

metodológica, que são a Delimitação da unidade-caso; a Coleta de dados se utilizando de 

múltiplas fontes; a Seleção, análise e interpretação dos dados e, por último, a Elaboração de um 

texto elucidativo. 

Inseridos em um universo de pesquisa qualitativa em educação e com o objetivo de 

proporcionar uma melhor compreensão das práticas educativas que envolvem a capoeira, 

desenvolvemos um levantamento de dados que procurou ser holístico. Por conseguinte, 

consideramos o processo de captação de variadas fontes um momento imprescindível para a 

construção do debate que envolve os saberes capoeirísticos contemporâneos. Procuramos 

coletar uma diversidade de documentos e de depoimentos que pudessem trazer à tona o modo 

como se desenvolveram situações socializantes e educativas que se mostraram significativas 

para praticantes de capoeira no decorrer do percurso histórico do grupo selecionado. Todavia, 

não constituiu objetivo dessa pesquisa estipular um modelo universal idealizado de prática 

corporal, mas sim promover uma reflexão sobre as motivações de a capoeira apresentar 

constante expansão no cotidiano formativo de diversificados seres e culturas. Contudo, 

correlacionamos tais ensinos com algumas teorias existentes no universo educativo formalizado 

e registramos a aplicabilidade dos ensinos da capoeira em determinado contexto. Portanto, este 

capítulo representa um ponto de partida específico que fundamenta, fatidicamente, a parte 

prática deste Estudo de Caso, momento em que nos empenhamos na pesquisa, na organização 

e na contemplação das fontes históricas representativas das ações educativas do grupo estudado. 

A inserção no ambiente natural dessa prática como capoeirista foi essencial na compreensão  

da  significância  do  modo  de  ser  e  de  sentir-se  capoeirista,  os  quais  estão 
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amplamente relacionados à valorização da cultura brasileira e à inserção da capoeira em 

diferenciados contextos da sociedade. Na realidade, iniciamos essa busca pelos múltiplos 

aprendizados da prática da capoeira com a realização da dissertação de mestrado já citada 

anteriormente, Silva (2013), e o consequente ingresso como aprendiz no próprio CECAB. A 

dissertação elaborada outrora continha o objetivo de conhecer o início da prática da capoeira 

no estado, captando relações entre lazer, aprendizagem e formação profissional dos primeiros 

mestres do estado, e não se reportava diretamente ao estudo do grupo em questão. 

Entretanto, a participação nos treinos, rodas, eventos, entre outras observações e 

experiências no grupo, promoveram inspiração para um novo estudo relacionado à temática da 

educação na capoeira. Portanto, iniciamos o processo de coleta de dados a partir do plano inicial 

de construir uma rememoração histórica dos principais projetos desenvolvidos pelo CECAB. 

Começamos pelos registros relacionados aos Cursos de Qualificação promovidos pelo grupo e, 

em seguida, dedicamo-nos a dois eventos: Tribos, Berimbaus e Tambores – TBT, e Tambores 

de Dandara. Posteriormente, dedicamo-nos à rememoração de alguns espetáculos e atividades 

relacionadas, mostrando várias possibilidades de atuação profissional dos educadores formados 

pelo grupo. 

Conforme Bogdan; Biklen (1994), o Estudo de Caso é uma investigação qualitativa 

e possui cinco características. A primeira refere-se à necessidade de o investigador frequentar 

os locais de estudo com vistas ao entendimento do contexto histórico, procurando compreender 

comportamentos, como e em que circunstâncias os dados utilizados na pesquisa foram 

elaborados. A segunda característica mencionada é a de que a pesquisa qualitativa é 

essencialmente descritiva, incluindo uma série de dados: transcrições de entrevistas, notas de 

campo, fotografias, vídeos, documentos pessoais, memorandos e outros registros oficiais. A 

valorização do processo da pesquisa, ao invés dos resultados e produtos, representa a terceira 

característica de uma pesquisa qualitativa e deve explicitar o modo como expectativas se 

traduzem nas atividades, procedimentos e interações cotidianas. 

O percurso histórico do CECAB, representando uma associação cultural sem fins 

lucrativos e através do desenvolvimento de alguns projetos relacionados ao universo 

capoeirístico, exemplificou a abrangência das possibilidades de processo formativo de 

determinados seres que se identificam com a prática da capoeira na atualidade. Desde os 

momentos iniciais, compreendemos que há um clima de naturalidade e de espontaneidade no 

estilo de vida e na escolha profissional desses capoeiristas, ou seja, é um ambiente repleto de 

interesses e motivações pessoais diversificadas. Portanto, coube-nos captar dados que nos 

permitissem compreender as contribuições e possibilidades de aprendizados a partir de uma 
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descrição que se propôs ser intensiva de fato. Apesar de termos nos comprometido com a 

construção conceitual da expressão Campo de Saberes da Capoeira, não sabíamos ao certo quais 

características e fundamentações práticas estariam no produto final deste trabalho, ou mesmo 

se essa expressão se sustentaria. Portanto, nos inserimos no processo de coleta de dados repletos 

de questionamentos sobre os saberes relacionados ao ensino-aprendizagem da capoeira em 

determinado grupo. 

 
Para um investigador qualitativo que planeje elaborar uma teoria sobre o seu objeto 
de estudo, a direção desta só se começa a estabelecer após a recolha de dados e o 
passar de tempo com os sujeitos. Não se trata de montar um quebra-cabeça cuja forma 
final conhecemos de antemão. Está-se a construir um quadro que vai ganhando forma 
à medida que se recolhem e examinam as partes. O processo de coleta de dados é 
como um funil: as coisas estão abertas de início (ou no topo) e vão-se tornando mais 
fechadas e específicas no extremo. O investigador qualitativo planeja utilizar parte do 
estudo para perceber quais são as questões mais importantes. Não se presume que se 
sabe o suficiente para reconhecer as questões importantes antes de efetuar a 
investigação (BOGDAN; BIKLEN 1994, p. 50). 

 
O trecho exposto acima se refere à quarta característica da pesquisa qualitativa em 

educação e relaciona-se à tendência dos investigadores dessa modalidade de pesquisa em 

analisar seus dados de forma indutiva. É importante que nesse tipo de pesquisa as abstrações 

possam ser construídas à medida que os dados se projetem e se mostrem relevantes, ao invés 

de recolhermos dados para unicamente testar e comprovar hipóteses previamente elaboradas. 

Concordamos também com a quinta característica mencionada por esses autores quando 

justificam a importância da captação do significado, que se mostra vital no âmbito da 

abordagem qualitativa. O interesse pelo modo como diferentes seres dão sentido ao que fazem 

e ao que planejam representa as inúmeras perspectivas possíveis de apreensão das dinâmicas 

internas e é assim que a pesquisa qualitativa se delineia, numa constante experimentação do 

ponto de vista dos diferentes informadores, promovendo diálogo e coparticipação. 

 
1.4 Argumentos introdutórios sobre a expressão “Campo de Saberes da Capoeira” 

 
Há muito se legitima e se reconhece o trabalho de mestres da capoeira na sociedade. 

Através das histórias de vida de grandes mestres, podemos visualizar estratégias, 

conhecimentos e interesses diversificados no interior do universo capoeirístico que lhe 

conferem prestígio e reconhecimento interinstitucional, como uma autoridade científica de 

qualquer outra disciplina. Nesse contexto é que a terminologia campo científico, campo 

disciplinar ou campo de saberes representa um modo de conceber e valorizar as práticas 

educativas que compõem a atuação socioeducacional dos mestres de capoeira reconhecidos pela 

sociedade. 
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Conforme Bourdieu (1983), o campo científico é um sistema de relações entre 

posições adquiridas em lutas anteriores, é um jogo que envolve capacidade técnica e poder 

social em falar e agir legitimamente com autoridade. Conflitos sociais e intelectuais também 

compõem a delimitação desse campo, colocando-o em permanente discussão e atualização, 

garantindo e consagrando respeitabilidade acadêmica e eficácia simbólica. 

A constituição e afirmação de um campo disciplinar são explicadas por Barros 

(2011), através de 10 aspectos: campo de interesses, singularidades, campos intradisciplinares, 

aspectos expressivos, aspectos metodológicos, aspectos teóricos, oposições e diálogos 

interdisciplinares, interditos, rede humana e olhar sobre si. Primeiramente, o campo de 

interesses compreende um conjunto de objetos de estudo e de temáticas a serem percorridas 

pelos seus praticantes, a exemplo da consagrada Medicina, que envolve mais uma prática do 

que propriamente uma reflexão teórica. Em seguida, é preciso compreender que, embora cada 

campo de saber apresente uma específica singularidade, ele surge e é constantemente 

reconstruído por diálogos interdisciplinares, verdadeiras lutas e embates com outros campos 

disciplinados já consolidados e institucionalmente estabelecidos. 

Os campos intradisciplinares são especializações e desdobramentos internos de 

determinado campo de saber, a exemplo da História e dos respectivos campos intradisciplinares, 

História Cultural, Política, Militar e Micro História. No caso da capoeira, os campos 

intradisciplinares podem ser exemplificados pelas exigências verificadas no anexo II do edital 

nº 45 do Ministério da Educação (2015), para ingresso na Universidade de Integração 

Internacional da Lusofonia Afro-brasileira - UNILAB. Foram pré-requisitos, e também podem 

ser considerados campos intradisciplinares, o conhecimento sobre aspectos filosóficos, 

históricos, legislativos e didáticos da capoeira, no trato com a questão da corporeidade, 

espiritualidade, arte e desenvolvimento cognitivo. A questão dos elementos da filosofia e 

cosmovisão africana, circularidade, maestria, comunalidade, oralidade, musicalidade, 

transversalidade, brincadeira, iniciação na capoeira, foram ressaltados no referido edital. 

Um campo de saber3 apresenta um repertório teórico-metodológico reconhecido 

entre praticantes, docentes e leitores interessados. As diferentes teorias e metodologias são 

passíveis de serem aderidas ou rechaçadas, dependendo da localidade, da época ou do mestre 

de capoeira. Em meio a tais diferenças, é relevante mencionar a unanimidade do aspecto 
 
 

3 Estamos seguindo a sequência de explicação da constituição de um campo disciplinar proposta por Barros (2011), 
entretanto optamos por denominá-lo campo de saberes devido ao fato de esse termo disciplinar estar intimamente 
relacionado a um modelo de ensino tradicional ou de aspectos educacionais impostos contra a liberdade de escolha 
de educandos e aprendizes. 
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multidimensional da prática da capoeira, que envolve dança, luta e jogo, em meio às práticas 

discursivas e didáticas tradicionais dos mestres. Consequentemente, podemos concluir que a 

estrutura discursiva também é um importante elemento na caracterização de um determinado 

campo de saber, pois há todo um vocabulário, jargões e construções êmicas, entre outros 

elementos discursivos e expressivos próprios, que estão intimamente relacionados às questões 

teóricas e metodológicas de determinado conhecimento. Em todos os campos de saberes, faz- 

se necessário um mínimo conhecimento dessas estruturas discursivas para se intercomunicar 

melhor. 

No processo de evolução e afirmação de determinados campos de saberes, o contato 

interdisciplinar e transdisciplinar tem se mostrado importante. Barros (2011) exemplifica a 

História como um campo beneficiado por um longo processo de contribuição inter e 

transdisciplinar, adotando conceitos e abordagens da Geografia, Antropologia, Psicologia e 

Linguística, por exemplo. Numa defesa sobre a constituição e defesa da Capoeira como um 

campo de saber, esse aspecto é bem relevante por podermos pensar abertamente nas 

contribuições teóricas e metodológicas que a História, Antropologia, Sociologia, Educação tem 

a oferecer à Capoeira, numa perspectiva de convergência. Prosseguindo com os aspectos 

constituintes, resta-nos pensar sobre a zona de interditos, rede humana e olhar sobre si. 

Zona de interditos nada mais é do que o exterior a um campo de saber, não devendo 

funcionar como restrições, nem tolher pensamentos; não existe fixidez nos elementos 

discursivos que estão fora e dentro de determinado campo. Nesse aspecto, optamos por 

relembrar o que sugere Foucault (1970), em A ordem do discurso, sobre o princípio da inversão, 

numa perspectiva de estar analisando criticamente estruturas discursivas, distinguindo 

elementos que são excluídos, limitados e apropiados como meio de empoderar e de apropriar- 

se de determinado discurso. Numa perspectiva genealógica, a análise do discurso 

necessariamente se encontrou refém de uma zona de interditos e, atualmente, deve assumir uma 

postura reflexiva sobre as condições de criação, fortalecimento e diferenciação de determinadas 

conceitualizações. O autor ressalta a importância de considerar uma perspectiva descontínua, 

analisar especificidades impostas e as condições externas que contribuíram para a formação da 

zona de interditos. 

O aspecto da rede humana no campo de saber da capoeira é o que mais o legitima, 

pois compreende aqueles que a praticam, através de obras, vivências e práticas realizadas, 

configurando uma autêntica comunidade científica. Os mestres respaldados da capoeira, a nível 

nacional e regional, são os principais constituintes desse aspecto, contribuindo com a criação e 

a modificação dessa ciência, cada qual ao seu modo, e sofrendo interferência da sociedade e de 
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determinadas instituições, a exemplo do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

- IPHAN. A compreensão histórica de si mesmo compreende “o olhar sobre si”, a que se 

reportou Barros (2011), e é um elemento importante por promover uma constante redefinição 

no modo de se impor ou de se adequar às circunstâncias de determinado contexto histórico- 

social. 

 
1.5 Estrutura dos capítulos 

 
No segundo capítulo desta tese, temos uma revisão bibliográfica sobre aspectos da 

história do ensino da capoeira no Brasil. Nossa intenção é abordar as relações sobre ensino- 

aprendizagem na capoeira através de alguns pontos que se fazem relevantes, iniciando com uma 

estrutura discursiva sobre a ritualística da capoeira e a relação dessa prática social com o modo 

de ensino não formal. Em seguida, a questão da memória, oralidade e subjetividade é explanada 

à luz da ciência histórica educacional. Posteriormente, percorremos as nuances desse ensino 

não formal, pautado numa tradição de ensino oralizada e que transitou de uma concepção de 

lazer para os instantes de folga até tornar-se alvo de políticas patrimonialistas internacionais no 

século XXI. Continuando, tivemos a oportunidade de nos ater a algumas fontes bibliográficas 

consideradas raras no cenário capoeirístico e, a partir desse acesso, construímos um discurso 

que aborda importantes considerações biográficas sobre mestres de capoeira brasileiros do 

século XX. 

O terceiro capítulo é uma inserção histórica sobre cursos de qualificação 

promovidos pelo CECAB, realizados a partir de seleção de fotos e de oralidade de professores 

participantes. Foi necessário primeiramente fazer uma contextualização histórica sobre essa 

iniciativa de promover palestras para capoeiristas, que também teve grande interesse de 

pesquisadores e profissionais de outras áreas. Constatamos que houve a participação de 

pesquisadores brasileiros renomados de várias áreas, especialmente na História da Capoeira no 

Brasil. Em seguida, o quarto capítulo objetivou o registro histórico dos eventos promovidos 

pelo grupo. Tais eventos se mostraram relevantes para trajetória na capoeira da totalidade de 

pessoas entrevistadas, especialmente o Tribos, Berimbaus e Tambores. O diferencial desses 

eventos é que além de palestras também são promovidas oficinas, celebrações, homenagens e 

outras práticas corporais. É importante ressaltar que foi catalogado um grande número de 

programações nessa seção, demonstrando a complexidade do processo organizativo e dos 

objetivos diversificados de tais eventos. 

Ainda no quarto capítulo, podemos também nos inserir na questão de gênero 

atrelada à prática da capoeira contemporânea. Essa perspectiva de promoção de evento com  a 
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temática de valorização da participação da mulher na capoeira é vivenciada pelo movimento 

coletivo intitulado Tambores de Dandara e também pertence à memória coletiva do CECAB. 

Na sequência, reservamos o quinto capítulo para o registro histórico relacionado à importância 

da montagem de espetáculos nas propostas pedagógicas do grupo e como fonte de recursos para 

outros projetos. Esta pesquisa defende que a prática da capoeiragem como um Campo de Saber 

específico é dotado de singularidades e pode ser representado pelos estudos individuais de cada 

grupo, revelando práticas e ensinamentos que foram ilustradas em todo desenvolvimento de 

coleta e análise de dados. Finalizaremos com as considerações que se fizerem necessárias 

relacionadas a essas proposições iniciais. Axé de luz, paz e amor! O jogo começa agora. 
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2 O ENSINO DA CAPOEIRA NO BRASIL 
 

A ritualística e o potencial performático da capoeira, que se revela através da 

gestualidade e da oralidade, corporifica a relação existente entre o sentimento individual e 

coletivo dos sujeitos envolvidos nessa prática. Observamos que o efeito simbólico dos inúmeros 

gestos e cantigas, considerando possíveis ambiguidades e ambivalências, possui alta eficácia 

educativa e proporciona uma progressiva propagação da capoeira pelo mundo. As inúmeras 

comunidades capoeirísticas apresentam semelhanças elementares que contribuem para 

constituição de uma rede de simbolismo corporal, presente em distintas localidades no mundo 

e ultrapassando gerações. Portanto observamos que, nessa perspectiva de debate sobre o ensino 

na capoeira, existem alguns conceitos inter-relacionados no âmbito da História Social e Cultural 

que necessitam ser mencionados. 

Tratando-se de um peculiar processo performático e podendo configurar-se também 

como verdadeiros ritos de passagem, recorremos aos estudos de Gennep (1909) e de Turner 

(2008). O primeiro autor, dentro da multiplicidade das formas ritualísticas, observou que havia 

uma fase em que os indivíduos separavam-se das estruturas sistêmicas e outra em que 

incorporavam um novo modelo de valores e percepções, ou seja, de posição social. Entre essas 

há a fase liminar, que é fronteiriça, paradoxal, ambígua, mística e por vezes marginal. Conforme 

Turner (2008), sem a existência da liminaridade determina-se a performance, que está atrelada 

a uma racionalidade manifesta, podendo corresponder ao universo artístico ou a um programa 

com exigências normativas e planejado para cumprir determinadas finalidades. Poderíamos 

estar relacionando o processo performático a uma concepção de ensino formal em que a forma 

e estrutura são aspectos planejados e vinculados intencionalmente e institucionalmente. 

Conforme Libâneo (1999), no ensino não formal há relações pedagógicas estabelecidas, 

entretanto há um baixo grau de estruturação e uma desvinculação das instituições formais de 

ensino como características preponderantes. O ensino informal representa a influência do meio 

social, ecológico, físico e cultural na formação do ser, sem qualquer atuação metódica. 

A capoeira na constituição cultural da sociedade brasileira também representa um 

sistema ideológico residual de um período histórico anterior, sempre oportunizando uma 

abertura para atuais interpretações e construções paradigmáticas. Determinar em que momento 

há uma construção performática e em qual ocorre uma situação liminar seria uma tarefa difícil 

e não nos ateremos a esse assunto por motivo de estarmos interessados num diálogo sobre as 

relações de ensino-aprendizagem que constituem esse Campo de Saber. 
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Entretanto, destacamos que em ambas as situações há uma eficácia interlocutória 

nos discursos dos mestres de capoeira, que costumam recontar as próprias histórias de vida com 

a finalidade de emponderar-se e promover a identificação de novos discípulos com os liames 

dessa prática cultural. Atendendo a reinvindicações de organizações societárias, alguns textos 

e legislações educacionais têm ressaltado a importância da valorização da tradição e do legado 

cultural deixado pelas raças formadoras da nossa sociedade, enfatizando o conhecimento 

advindo dos mais velhos nesse contexto. 

Assim como em outras manifestações populares, compreendemos que o conceito 

de tradição não implica necessariamente a uma rígida imutabilidade da cultura, mas sim um 

mecanismo capaz de propagar-se continuamente através da valoração e manutenção de 

elementos simbólicos antigos e da aquisição de elementos modernizantes. Praticada em mais 

de 150 países, a capoeira pode ser considerada o maior difusor da língua portuguesa no mundo 

e um grande promotor de intercâmbios culturais. A capoeira, como uma tradição holisticamente 

corporificada de distintas formas pelo mundo e sem deixar de ser reconhecida como tal, 

exemplifica bem essa questão da mutabilidade e das consequentes diferenciações entre 

concepções filosóficas, políticas e educacionais. Canto, lazer, interação social, defesa pessoal, 

profissão, esporte, arte, religião, terapia são algumas das múltiplas dimensões que compõem o 

entendimento sobre a prática da capoeira, resultando com frequência num embate de opiniões 

entre os estudiosos do assunto e que impossibilitam um consenso sobre uma definição 

conceitual universal dessa prática. Consideramos, contudo, que essas diferenciações são fontes 

riquíssimas de conhecimento. Todavia, em meio a tanta versatilidade, podemos também 

vislumbrar a possibilidade de encontrarmos alguns elementos singulares a um grande número 

de adeptos, tais como a ginga, cantigas, defesas e golpes. 

Numa perspectiva de análise da prática pedagógica, encontramos esses elementos 

agregados à ludicidade como um conceito propulsor do prazer e da perspectiva de ressignificar 

o corpo diante das exigências repressoras da sociedade moderna. Também podemos estar 

relembrando alguns valores e princípios afrocivilizatórios que num movimento diaspórico 

percorreu inúmeros continentes. Valores estes que, inicialmente, se acomodaram a outras 

culturas de forma intracontinental e transoceânica. Brandão (2006) destaca que o formato 

educacional holístico e cosmológico africano é pautado pela interdependência de alguns 

elementos essenciais, são eles a circularidade, musicalidade, corporeidade, ludicidade, 

cooperativismo, memória, ancestralidade, oralidade, axé e religiosidade. Quando chegamos à 

compreensão de estarmos pesquisando um fenômeno repleto de valores afrocivilizatórios é 
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possível superar embates sobre conceitualização e origem da prática, pois tais valores 

percorreram vários lugares e se incorporaram a várias culturas. 

Por esse motivo, a filosofia do jogador de capoeira está cada vez mais envolta numa 

compreensão de um fenômeno educacional transculturalizado, em que a África exerce um papel 

histórico preponderante. Uma possibilidade de compreensão também pode considerar o 

continente africano como o local da gênese das primeiras espécies humanoides e civilização, 

onde surgiu um processo primário de conscientização e experimentações societárias 

fundamentais para o desenvolvimento das primeiras civilizações tribais. A consequente 

pretensão de um desenvolvimento holístico do ser e de tornar inteligíveis as causas pelas quais 

a capoeiragem mostra-se eficiente e eficaz em seu mecanismo de propagação, através da 

superação dos limites temporais e geográficos, nos leva a crer que a movimentação corpórea 

intrínseca a esse fenômeno esteja pautada nessa concepção lógica de corpo transculturalizada, 

originada de uma base biopsicofisiológica comum a todas as raças. O resultado desse processo 

é o fenômeno causador de profunda identificação e aproximação dos sujeitos de diferentes 

localidades, formando autênticas e específicas comunidades culturais4 ao redor do globo. 

Conforme Le Breton (2009), p. 41, “No seio de uma mesma comunidade cultural, os atores 

dispõem de um registro somático comum, o qual mistura tanto as percepções sensoriais quanto 

as percepções gestuais, as mímicas e as posturas”. Portanto, afirmar que a capoeira é um 

elemento transcultural esboça uma tentativa de expressar essa característica que ela tem de se 

fundir em meio a diferenciadas culturas no decorrer do seu processo histórico. 

 
2.1 Memória, oralidade e subjetividade 

 
O atual paradigma da memória, em que Halbwachs (1990), Pollack (1989), Le Goff 

(2012), Ricouer (2007), Bosi (1994), Nietzche (2009), Foucault (2012), Pierre Nora (1993) são 

referências básicas, constitui um referencial teórico importante nessa perspectiva de estarmos 

conferindo importância aos saberes da capoeira. Sabemos que a valorização e o interesse pelo 

estudo da memória, individual e coletiva, justificou a utilização do depoimento oral e de novos 

 
4 Isolando-se os aspectos que envolvem a subjetividade dessas comunidades culturais e nos atendo estritamente à 
análise dos movimentos, Le Breton (2015) menciona, no decorrer das páginas 48,49,50, as tentativas que houveram 
de alguns estudiosos em elucidar a significância própria de determinados gestos e movimentações corpóreas, 
pressupondo ser possível superar o aspecto impreciso e polissêmico da simbólica corporal. Foi citado, por 
exemplo, a linguística estrutural de Birdwhistell, que distingue 3 formas diferentes de sequências corporais: 
comportamentos instrumentais, demonstrativos e de interação; e Scheflen, que sugeriu a distinção de 3 níveis 
cinésicos: o ponto, a posição e a apresentação. Contudo, esse autor é contundente em afirmar que a aceitação de 
que haja significados simplesmente imutáveis na análise de movimentos se opõe ao entendimento da importância 
da análise contextual em que as práticas corpóreas se inserem. 
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métodos de obter informações históricas. Através dessa relação de funções psíquicas, cerebrais 

e sociais, que constituem a memória, e da renovação da concepção de campo histórico, 

empreendida a partir da Escola de Annales5, historiadores vêm valorizando também a questão 

da subjetividade e se dedicando ao estudo de indivíduos e temas marginalizados, esquecidos 

pelo modo antigo de fazer História, essencialmente política, sempre interessada nos heróis, nos 

grandes episódios, nas estruturas e à serviço da classe dominante. Conforme Pierre Nora, em 

entrevista concedida a Brefe (1999), em meados da década de 1970 é que emerge a problemática 

da memória como preocupação histórica. Um fator preponderante foi o fim das bases rurais 

francesas, caindo para menos de 10% da população ativa nesse período quando no fim da 

segunda guerra ainda havia um percentual de 45%. Esse fato ocasionou um sentimento de luto 

e de reapropriação de antigas tradições pela valorização da memória dos costumes, tradições, 

paisagens. Outro fator importante foi o desaparecimento do despótico general De Gaulle e uma 

conscientização entre a população de que a França, berço do conceito de Estado-Nação, 

representava naquele momento uma potência de caráter mediano na Europa. Nesse contexto é 

que o culto à memória e o conceito de patrimônio representou um retorno aos tempos áureos 

franceses. 

As circunstâncias políticas, econômicas e sociais desse período também refletiram 

na concepção historiográfica da terceira geração da Escola de Annales. Nesse contexto é que o 

conceito de “lugares da memória” é lançado por Pierre Nora, editor e historiador interessado 

em temas locais e marginais e ganhavam uma nova centralidade nos próprios estudos. 

Consoante Nora (2012), não se pode tratar a memória como qualquer outro problema de 

história, pois primeiramente é necessária uma aproximação com o objeto investigado, 

desfamiliarizando-o, desobjetivando-o e lhe devolvendo a originalidade inicial. Esses aspectos 

representam uma subversão radical aos métodos historiográficos tradicionais, aproximando-se 

da etnografia e apontando uma evolução em direção a uma história simbólica, revalorizando a 

história do presente, comparativa e política no interior do qual a memória se inscreve. Por 

último, ratifica que a significação simbólica da memória pode ser material, mas na maior parte 

das vezes não são. 
 

5 Movimento historiográfico iniciado com o lançamento da revista Anais de História Econômica e Social, na 
França no final da década de 1920, por Marc Bloch e Lucien Febvre, representantes da primeira geração desse 
movimento que rompeu com a concepção estritamente política de História. Essa primeira geração constitui a 
vanguarda de uma renovação de métodos historiográficos, aspirantes à construção de uma História Total e cuja a 
interdisciplinaridade e questionamento de fontes foi e é uma estratégia importante. A segunda geração foi liderada 
por Braudel, notadamente reconhecido pelo apreço à longa duração do tempo histórico. A terceira fase é iniciada 
com o início da presidência da revista por Jacques Le Goff, interessado em questões simbólicas e culturais, na 
multiplicidade de métodos, na valorização de narrativas e de biografias também fazem-se relevantes nesse período 
(BURKE, 1992). 
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A curiosidade pelos lugares onde a memória se cristaliza e se refugia está ligada a este 
momento particular da nossa história. Momento de articulação onde a consciência da 
ruptura com o passado se confunde com o sentimento de uma memória esfacelada, 
mas onde o esfacelamento desperta ainda memória suficiente para que possa colocar 
o problema de sua encarnação. O sentimento de continuidade torna-se residual aos 
locais. Há locais de memória porque não há mais meios de memória (NORA, 1993, 
p. 7). 

 
Um fator que deve ser agregado ao entendimento dessa relação entre história e 

memória é que em ambas reside a subjetividade, responsável pela capacidade de captação de 

crenças e valores dos diferentes sujeitos que compõem a História. Tanto historiadores como os 

sujeitos da pesquisa sofrem influências desse conceito e expressam as próprias histórias como 

um apaRatto da realidade vivida a serviço da sociedade. Portanto, nesse processo consideramos 

que a oralidade é subjetiva e, conforme Deleuze (1999) em Bergsonismo, a subjetividade é 

escalonada pela afetividade, memória-lembrança e memória-contração. A representação que 

ocorre é subdividida em duas direções, pela percepção que se relaciona ao objeto e à matéria e 

pela memória que se relaciona diretamente ao espírito. Pela intuição que ultrapassamos o estado 

da experiência em direção às condições, captando a experiência real em todas as 

particularidades. 

A oralidade é o lugar da subjetividade por excelência, momento em que reflexões, 

percepções, afetividade são rememoradas e também revividas, e constitui um campo elementar 

da ciência histórica por possibilitar a reconstituição e a ressignificação das situações passadas. 

Aspecto fundamental no trato com a memória e da relevância dos momentos históricos 

vivenciados é a disputa que está sujeita a iniciar-se pela dualidade correspondente entre 

memória coletiva6 e memória individual. Um reflexo presente nessa dualidade costuma ser 

exposto na comum dissociação que se faz entre educação e vida, especificamente quando se 

pensa em educação formal e a experiência individual do dia-a-dia, que parece ser tão mais real, 

verdadeira e significante. Os significados das memórias coletivas e individuais também se 

diferem, se reelaboram, algumas vezes unindo-se e outrora se digladiando. Por um lado a 

memória coletiva pode representar um meio democrático de valorização dos aspectos históricos 

mais importantes de determinado agrupamento social, mas por outro também pode ser um 

mecanismo alienatório. 
 
 
 

6 Compreendida por muitos como uma teoria psicossocial sobre a memória, Maurice Halbwachs (1990) delineou 
o estudo dos quadros sociais da memória, em que a evocação da memória sofre influência direta. A memória 
coletiva promove as diversas narrativas que são criadas pelo imaginário e pela identificação das pessoas aos 
acontecimentos relevantes do grupo a que pertencem. Esse autor produziu suas obras sob intensiva influência de 
Durkhein. 
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A memória individual carrega em si a certeza de uma aproximação única com a 
realidade vivenciada, trazendo em si a influência da coletividade, mas contando com 
o elemento da subjetividade, que no sentido bergsoniano irá adentrar as questões do 
espírito e não somente da matéria. Pollack (1989), em oposição a Halbwachs, vê na 
memória coletiva uma forma específica de dominação ou violência simbólica às 
memórias individuais que estabelece uma verdadeira fronteira entre o que pode ser 
dito e o que deve ser silenciado. Os assuntos silenciados correspondem ao conceito de 
memória subterrânea, estando relacionado tanto a grupos como indivíduos, 
representando uma possível análise dos excluídos e conflitando com memórias 
concorrentes. A memória subterrânea se opõe à coletiva e ameaça a ordem imposta e 
a imagem alienatória que os detentores do poder desejam passar aos demais seres. 
Quão frágil é a memória, se confrontada com fontes escritas e também quão pobres é 
a escrita no que se referem às emoções, sentimentos e remembranças muito pessoais, 
que brandas guardamos em nosso íntimo. Dessas remembranças não pode abdicar a 
autobiografia, mesmo a intelectual, fecundando-se o recurso aos documentos pelas 
recorrências mais ciosamente guardadas. Por isso, a autobiografia assume a forma de 
ensaio em sua vocação de criticidade posta a meio caminho entre a sistematicidade do 
discurso científico ou filosófico e a busca mais pura da forma, como na poesia e na 
literatura, mantendo-se mais próxima do horizonte de vida de quem escreve 
(MARQUES, 1996, p.10). 

 

A utilização de documentos e fotos promove uma aproximação com determinada 

realidade vivenciada, mas é pelo recurso da memória que se evocarão os significados mais 

profundos de determinada existência. A serviço da educação também se encontra a memória, 

beneficiando o registro e criticidade de inúmeras situações experienciadas e, no caso desse 

estudo, o registro e elucidação de posturas didáticas e metodológicas vivenciadas pelos mestres 

de capoeira. Para Bosi (1994) a força da evocação da memória depende do grau de interação 

que a envolve com o tema em questão. O empenho do indivíduo em construir a própria biografia 

apresenta um desejo de explicação das próprias lembranças, no sentido de torná-las útil para o 

presente. Desse modo é que ocorre uma comunhão entre passado e presente e que a vivência 

em determinada prática se confunde com a própria história e talvez por isso que sejam 

reconhecidos no meio em que residem e no seio de determinada cultura popular. A vivência 

funciona como elemento norteador do sentido e propulsor da aprendizagem que obteve e que 

repassa aos discípulos que o encontram. 

Conforme Abrahão (2006), p. 151 e 152, alguns aspectos são relevantes para 

reconstrutividade da memória, entre eles o paradoxo entre intencionalidade e não 

intencionalidade seletiva, ressignificação do fato no momento da enunciação, memória de vida 

compartilhada e a tríplice dimensão do tempo narrado. O aspecto da intencionalidade refere-se 

à seletividade da memória em não estar lembrando fatos desagradáveis que possam causar 

profundo sofrimento, ou pelo motivo de não expor fatos que o entrevistado julgue ser impróprio 

ao público. Em seguida, a não intencionalidade seletiva da memória se refere aos fatos, pessoas, 

relações e situações vivenciadas que estão sujeitas a não apresentarem o mesmo grau de 

significação no momento da entrevista. Contudo, o narrador sempre ressignifica a vivência no 
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momento da entrevista. Com relação à memória de vida compartilhada é possível que uma 

pessoa ao narrar a própria trajetória de vida se entrelace à trajetória de vida de outro 

personagem. Por último, o aspecto da tríplice dimensão do tempo corresponde às evidências de 

que a narração comporta uma memória em que passado, presente e futuro estão imbricados nas 

significações com que os sujeitos da enunciação operam ao rememorar os fatos por eles 

vivenciados. 

Desde a Antiguidade, através da mitologia grega, procura-se ressaltar a importância 

da memória na sociedade. Conforme Le Goff (2012), os gregos fizeram da memória uma deusa, 

nomeada Mnemosine, cuja função é revelar ao poeta os segredos do passado, introduzindo-o 

nos mistérios do Além. Concebida como um dom e de difícil conciliação com a história. O fato 

é que, após uma longa trajetória de tentativas históricas de sobrepujar a memória coletiva em 

função da detenção do poder e da ordem, há na atualidade uma objetividade científica, entre 

diversos profissionais da memória, que tende a valorizar uma democratização da memória 

social. O trabalho que se utiliza desse poderoso instrumento de significação apresenta um 

caráter de libertação e não de servidão em Le Goff, ressaltando o risco de perturbações graves 

na identidade coletiva dos povos caso ocorresse uma perda da memória coletiva dos povos e 

nações. Encontramos em Le Goff a ciência histórica como um mecanismo propulsor da 

memória, numa perspectiva de salvar o passado e servir ao presente e ao futuro. A 

problematização histórica contemporânea, coloca-a como uma ciência da mutação e da 

explicação dessa mudança. 

Pela memória que ocorrem complexos processos de identificação e evolução 

societária, pois, em diversos casos, ela parece ter sido capaz de resistir à alteridade, à mudança 

e é essencial na percepção de si e dos outros. Para Nietchze (2009), a memória possui uma 

relação com a dor e o histórico da dureza das leis penais nos dar uma ideia do esforço que 

custou ao homem vencer o esquecimento. O autor ressalta que quanto pior de memória for 

determinado agrupamento social, pior também será o aspecto de seus costumes. O trabalho de 

constituição de memórias não é o mesmo que o de construir histórias, visto que a primeira 

parece servir estruturalmente à segunda e a vários outros campos científicos, tais como 

psicologia, biologia, medicina e sociologia. Tão essencial quanto a memória, parece ser o 

entendimento conceitual sobre o esquecimento e, a respeito desse fenômeno, Ricouer (2007) 

reporta duas perspectivas: o esquecimento por apagamento de rastros, nos quais estão 

embutidos o rastro escrito, psíquico e cerebral, e o esquecimento de reserva, que se trata da 

preservação das imagens e do reconhecimento, ou mesmo da existência “inconsciente da 

lembrança”. 
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O autor supracitado expõe a dialética do questionamento explorando a noção de 

rastros mnésicos e diz que toda problemática é pautada na articulação da noção de rastro 

psíquico e rastro cortical. A reativação de rastros encontra uma abordagem externa, porém 

casuística, no escopo da neurociência, já a fenomenologia, intuída pela experienciação, falará 

de uma impressão originária como uma figura positiva do esquecimento e será denominado 

esquecimento de reserva. Entre a abordagem cognitiva e pragmática dos fenômenos 

mnemônicos, ainda há que se considerar o esquecimento manifesto que é exercido e relacionado 

aos usos e abusos da memória. O combate à imposição do esquecimento é um princípio 

histórico e “É com base nessa perseverança que o historiador poderá, na esteira de Tucídides, 

edificar o projeto de um conhecimento adquirido para sempre” (RICOUER, 2007, p. 427). 

Entre os interditos filosóficos, fenomenológicos e hermenêuticos que envolvem a 

conceituação da memória e do esquecimento, nos reportamos também a uma postura 

metodológica de prática historiográfica pautada não necessariamente no desenvolvimento de 

uma cronologia linear. Essa postura traz implícito o objetivo de estarmos procurando 

compreender os saberes da prática da capoeira a partir da relevância dos diferentes aspectos e 

não em estabelecer apenas um conhecimento estável, imutável e embutido numa temporalidade 

linear e ideológica. Com o recurso teórico da memória, que envolve lembranças e 

esquecimentos, percebemos a existência de domínios, nos quais saber e poder se entrecruzam 

na percepção de determinados acontecimentos e, a partir da multiplicidade de fatores, 

compreender como a capoeira se mantém na sociedade e como interfere nos modos de ser e 

estar das pessoas. Concordamos em adotar um procedimento metodológico que sirva para 

ampliar a compreensão da problemática e da hipótese em questão, ratificando-a, descartando- 

a, contestando-a ou mesmo descobrindo uma nova possibilidade. 

Conforme Foucault (2012), os conteúdos históricos são capazes de evidenciar os 

confrontos entre o saber dito erudito e o saber popular, mascaradas pelas costumeiras 

sistematizações e instituições formais. Esse campo de saber dominado que é a cultura popular, 

desqualificada e julgada ser insuficientemente elaborada ou hierarquicamente inferior e incapaz 

de unanimidade. A cultura popular se opõe e ao mesmo tempo abraça todos os outros saberes 

institucionalizados que a circundam, e talvez deva a isso sua própria força. O saber histórico é 

encontrado nos interstícios dessa dualidade entre erudição e saberes desqualificados, é onde 

habita a memória dos entraves e combates e também é onde se delineia o conceito da genealogia 

foucaultiana, em que a lembrança representa uma ressignificação da história oficial. 
 

Chamemos provisoriamente genealogia o acoplamento do conhecimento com as 
memórias locais, que permite a constituição de um saber histórico das lutas e a 
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utilização desse saber nas táticas atuais. Nessa atividade, que se pode chamar 
genealógica, não se trata, de modo algum, de opor a unidade abstrata da teoria à 
multiplicidade concreta dos fatos e de desqualificar o especulativo para lhe opor, em 
forma de cientificismo, o rigor de um conhecimento sistemático. Não é um empirismo 
nem um positivismo, no sentido habitual do termo, que permeiam o projeto 
genealógico. Trata-se de ativar saberes locais, descontínuos, desqualificados, não 
legitimados, contra a instância teórica unitária que pretenderia depurá-los, 
hierarquizá-los, ordená-los em nome de um conhecimento verdadeiro, em nome dos 
direitos de uma ciência detida por alguns (FOUCAULT, 2012, p.268, 269). 

 
Vislumbramos uma perspectiva de insubordinação dos saberes e das memórias a 

uma perspectiva centralizadora do conhecimento, sujeita aos efeitos de um poder dominador e 

denominado estritamente científico. A questão da analogia estrutural da capoeira e a defesa de 

que ela é um campo de saber, imbricado na cultura e sociedade brasileira, também questiona a 

ambição de poder que traria a possibilidade de torná-la uma ciência. Nesse processo de mutação 

também seria provável que vários saberes e experienciações fossem desqualificados, ou mesmo 

menorizados em virtude da promoção de outros, e é justamente contra essa perspectiva que 

pretendemos estar atuando. As memórias, na qual se inscreve todas as histórias, são capazes 

por si só de se oporem à coerção de um discurso teórico unitário, formal e estritamente objetivo. 

Avançaremos, pois, nessa perspectiva de evidenciar silêncios e fragmentos históricos, 

genealógicos, múltiplos e descontínuos que se fazem presentes em práticas docentes na 

capoeira. 

 
2.2 Do folguedo destinado aos instantes de folga às políticas patrimonialistas 

internacionais 

 
A circunstância sócio-histórica vem contribuindo com a perpetuação e/ou 

desenvolvimento na abrangência da gestualidade, hábitos, costumes, valores e ideologias do 

jogo da capoeira. A representação dos papéis na capoeira é um misto de franqueza ou 

dissimulação, desafio e esperteza, cooperação e disputa, assim como todo jogo, palavra 

originária do latim jocus, que significa zombaria, gracejo. Para Rego (1968), a capoeira era um 

folguedo, uma brincadeira dos negros, não só para divertirem a si mesmos como também a 

expectadores, tornando-se eficaz forma de combate corporal, quando fosse necessário. Esse 

popular evento foi denominado como vadiação, instante de relaxamento e liberdade, 

acontecendo inicialmente nas praças e festas de largo. A partir dessa perspectiva é que o 

processo da disseminação e transformação da capoeira ocorreu nas cidades quando havia um 

número considerável de negros libertos, ou seja, desde o século XVIII. 

Em teorias pedagógicas modernas e nas ciências esportivas é comum verificarmos 

a importância atribuída ao jogo como um momento de prazer e liberdade que antecede múltiplos 
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aprendizados. A postura da criança frente às inúmeras situações que se apresentam nos 

momentos lúdicos é um reflexo da própria personalidade, inteligência interpessoal, maturidade 

emocional e, no caso do jogo da capoeira, existe uma possibilidade de estender esse aprendizado 

em outras fases da vida, até mesmo na maturidade. Percebemos uma relação do jogo da capoeira 

com o jogo protagonizado, bastante comum na infância e caracterizado pela representação 

lúdica de papéis e habilidades necessárias à convivência em sociedade. Observamos que 

inúmeros sujeitos se tornam modelos de uma sociedade competitiva, consumista e 

individualizada, em que os laços de amizade se enfraquecem e os valores éticos, culturais e 

morais se esvanecem. 

No caso do jogo da capoeira é possível que se encontre em determinadas 

comunidades valores mais altruístas, com perspectiva de pleno exercício de cooperação e 

solidariedade entre parceiros. Além dos benefícios que podem ser obtidos na constituição física 

de adeptos da capoeiragem, há aprendizados que envolvem a questão da autoafirmação cultural. 

Observamos que os recursos da oralidade, gestualidade e da musicalidade também inserem os 

adeptos num sistema de linguagem e comunicação diferenciada. Algumas terminologias, tais 

como malícia, negaça, malandragem e mandinga, que são costumeiramente e tradicionalmente 

utilizadas exemplificam essa afirmação7. Para o jogador de capoeira a compreensão desses 

termos possui uma conotação diferente, pois são vinculadas como símbolo de resistência 

cultural e de resistência às imposições e proibições do antigo governo político brasileiro. 

Esses termos e inúmeras cantigas tradicionais, vinculados ao exercício da 

capoeiragem, evocam uma necessidade de vencer desafios, reconhecer as injustiças sociais e 

obter proteção divina. A movimentação humana vista como uma experiência existencial do fato 

é como uma linguagem que precisa ser interpretada, possuindo determinado significado na 

consciência. O fenômeno da incorporação, no sentido de sentir-se capoeirista, revela um 

comportamento internamente dirigido em favor de atender uma necessidade externa imposta. 

Entre o estímulo e a resposta há o significado, interior e subjetivo, que reflete a visão de mundo 

do sujeito e origina um comportamento que é produto de uma subjetividade incorporada. Diante 

dessa premissa, é importante que não sejamos generalistas na análise da prática capoerística e 

nem procuremos enumerar simples justificativas causais para perpetuação desse fenômeno. 

Procuramos alcançar um maior entendimento sobre esse fenômeno, através de uma imersão no 
 
 

7 O termo vadiação também exemplifica o contexto de proibição do advento do Código Criminal do Império do 
Brasil de 1830, em que os chefes de polícia passaram a enquadrar praticantes de capoeira no capítulo desse código 
que tratava dos vadios e mendigos. O termo vadiação também é empregado ainda hoje para designar a participação 
nessa manifestação cultural. 
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universo educativo e que também está relacionado ao ponto de vista sociológico e antropológico 

da cultura brasileira e das relações entre ritual, jogo e performance: 
[...] uma definição de performance pode ser: comportamento ritualizado 
condicionado/permeado pelo jogo. Rituais são uma forma de as pessoas lembrarem. 
Rituais são memórias em ação, codificadas em ações. Rituais também ajudam pessoas 
(e animais) a lidar com transições difíceis, relações ambivalentes, hierarquias e 
desejos que problematizam, excedem ou violam as normas da vida diária. Ambos, 
ritual e jogo, levam as pessoas “a uma segunda realidade”, separada da vida cotidiana 
[...], ritual e jogo transformam pessoas, permanente ou temporariamente. Estes são 
chamados “ritos de passagem”, e alguns exemplos são: iniciações, casamentos e 
funerais. No jogo, as transformações são temporárias, limitadas pelas regras do jogo. 
As artes do espetáculo, esportes e jogos são lúdicas, mas frequentemente se utilizam 
dos processos do ritual (LIGIÉRO, 2012, p.50). 

 
No início do século XIX, surge uma corrente intelectual interessada no universo 

sociológico do folclore brasileiro. Apesar dos preconceitos intensamente catalogáveis 

relacionados à raça negra no início do período republicano brasileiro, vários elementos da 

cultura afro-brasileira ganharam admiração do povo e da intelectualidade, interesse que vem 

perpassando gerações e fortalecendo-se em meio à sociedade. Seguindo o raciocínio de que o 

imaginário da criminalidade atrelada à capoeira foi se desfazendo à medida que o biótipo do 

capoeira herói, trabalhador e atleta foi se solidificando na sociedade é que encontramos os 

fundamentos dos estudos sobre patrimônio cultural de natureza imaterial alicerçados no meio 

político. Na intelecção de Luís Sérgio Dias (2001), a mitificação de capoeiristas famosos, em 

períodos anteriores a 1950, já demonstrava um sentido diferenciado do capoeirista terrorista, 

malvado, temido pela sociedade e reportados em noticiários. 
 

As civilizações e as culturas nascem da desordem e se desenvolvem como ordem, 
existem em razão de uma e de outra, trazem nelas as duas, ainda que seus aspectos 
particulares manifestem a importância muito desigual que lhes atribuem 
respectivamente- em geral e ao sabor das variações sujeitas às conjunturas e 
circunstâncias. Nas sociedades tradicionais, o mito dita a ordem, mas a partir do caos, 
da desordem que ele ajuda a ordenar e a dominar incessantemente. [...] uma força em 
constante ação contra os obstáculos; a luta se torna a própria essência da vida; sem 
ela, a existência pessoal é desprovida de sentido, e somente os valores mais comuns 
podem ser atingidos; o homem faustiano forma-se no confronto, e suas aspirações 
recusam os limites, são infinitas (BALANDIER, 1997, p. 249). 

 
Uma análise inspirada nessas ideias de Balandier rememora aspectos da inserção 

do capoeirista como um importante elemento no cenário de lutas e reinvindicações do povo 

brasileiro. Conforme Damatta (1997), a malandragem remonta a uma posição no quadro social 

brasileiro que se encontra nos interstícios da ordem e da desordem, sobrevivendo em meio às 

intensas ambiguidades do cotidiano popular. Pelas cantigas populares, ladainhas e chulas, 

depreende-se a necessidade de um bom capoeirista possuir a qualidade da malandragem e da 

malícia. Apesar da criminalização da capoeira, a malandragem continua sendo retratada em 
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letras de vários sambas no início do século XX, tanto o samba do Rio de Janeiro como o de 

roda do Recôncavo Baiano, e em várias cantigas de domínio público, presentes em diferentes 

manifestações culturais, como o jongo e o coco. A luta pela liberdade também representou uma 

luta para manter vivos elementos da própria cultura, embutidos numa perspectiva de lazer e 

sentimento de coletividade. Valores culturais sempre constituíram motivos de reivindicação da 

população indígena e afro-brasileira. 

De acordo com Azevedo (1964), o estudo da cultura é uma luz projetada sobre a 

natureza, força e grau de uma civilização. Indispensável à compreensão do fenômeno da cultura 

brasileira é situá-la no quadro social, geográfico e histórico, mostrando processos sociais e 

mecanismos que se formaram com o fim de transmiti-la, assegurando a continuidade no tempo 

de significados e símbolos. Para o autor citado, na vida coletiva é que se desenvolve a força 

expansiva e criadora, refletindo ideias dominantes em cada fase da evolução histórica e 

mergulhando na obscuridade em que se elabora a consciência nacional. Concluimos esse tópico 

nos atentando para o fato de que a capoeira, como manifestação cultural desenvolvida no Brasil, 

começou a ser permitida oficialmente no governo de Getúlio Vargas, embutida numa política 

nacionalista, e por vezes contraditória, implantada por esse presidente. A configuração do 

jogador de capoeira como um herói no imaginário popular é um tema que pode ser analisado a 

partir da oralidade dos mestres mais antigos, assunto a ser tratado no próximo subcapítulo. 

Contudo é oportuno rememorar algumas passagens históricas em que foi utilizado 

as habilidades guerreiras do capoeirista. Um exemplo bem popular do heroismo do jogador de 

capoeira ocorreu por ocasião da Guerra do Paraguai, de 1864 a 1870, em que mostrou-se 

evidente a eficácia dessa manifestação cultural enquanto luta. Podemos subentender a 

participação do negro, como sinônimo de força e coragem, em várias inquietações sociais do 

século XIX. A situação econômica, política e financeira do país foram conturbadas e sempre 

houve um temor de que houvesse uma revolta de negros e mestiços, a maior parte da população 

brasileira, contra o reino de Portugal ou contra o sistema latifundiário8. Essa foi uma das 

maiores preocupações da corte portuguesa, quando aportou no Brasil em 1808, e mesmo assim 

não conseguiu evitar o episódio da transformação da colônia em império, a renúncia do 

imperador, a aprovação da lei áurea e principalmente a passagem do império à república, 

quando maltas9 foram utilizadas como cabos eleitorais e houve violentos comícios na cidade 

do Rio de Janeiro. Em todos esses episódios tiveram a participação da capoeiragem. 

 
8 Nas revoltas contra a hegemonia do poder latinfudiário, tais como Balaiada, Sabinada, Farroupilha, Praieira, 
Malês, e a Guerra do Paraguai em 1865 são alguns exemplos das inquietações político-sociais desse período. 
9 
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Após a capoeira ter sido considerada uma Luta ou Ginástica Nacional Brasileira, 

pelo governo de Getúlio Vargas, houve uma tendência da capoeira ser conceitualizada também 

como um esporte. Nessa época era comum a prática da capoeira em quartéis militares, havendo 

inclusive manuais que procuravam facilitar e divulgar o aprendizado das técnicas dessa defesa 

pessoal. Com o estudo das políticas culturais também é possível acompanhar esse processo de 

valorização da capoeira através de alguns aparatos legislativos. Segundo Dias (2001) também 

temos exemplos de alguns políticos que foram praticantes da capoeira, tais como Barão do Rio 

Branco e Floriano Peixoto. Em todos setores da sociedade foi possível encontrar admiradores 

dessa arte. 

Destacamos alguns momentos que foram importantes na valorização da cultura 

indígena e afro-brasileira. O primeiro deles foi a criação do Ministério da Educação e Saúde 

Pública por Getúlio Vargas em 1936, após o golpe de 1930 e antes da implantação do Estado 

Novo em 1937. Houve um diálogo entre o ministro Gustavo Capanema e o idealizador da 

Semana de Arte Moderna, Mário de Andrade, sobre uma política de preservação do patrimônio 

cultural brasileiro e, nesse mesmo ano, foi criado o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional- SPHAN, para proteger bens móveis e imóveis de valor arqueológico, etnográfico, 

bibliográfico ou artístico vinculados a fatos memoráveis da História do Brasil. Em 1970, o 

SPHAN passou a ser denominado IPHAN- Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional-, principal órgão de políticas públicas culturais do Brasil. 

Após a Segunda Guerra Mundial houve a criação da Organização das Nações 

Unidas para Educação, Ciência e Cultura- UNESCO, em 16 de novembro de 1945, para 

valorização da pluralidade étnica e cultural. Acatando as recomendações desse órgão, o Brasil 

criou em 1947 a Comissão Nacional do Folclore, ligada ao Instituto Brasileiro de Educação, 

Ciência e Cultura – IBEEC – do Ministério das Relações Exteriores. Conforme a Carta do 

Folclore Brasileiro (1951) o termo folclore e cultura popular são considerados termos 

equivalentes e enumerados alguns fatores de identificação: aceitação coletiva, tradicionalidade, 

dinamicidade, funcionalidade, cujos estudos são integrantes das Ciências Humanas e Sociais. 

A relevância científica e política da valorização da cultura popular continuou ascender 

legalmente por meio dos artigos 215 e 216 da Constituição Federal de 1988, perpassando o 

conceito de patrimônio material e imaterial em substituição ao antigo e questionável termo 

folclore. 

Posteriormente, houve o estabelecimento do Decreto nº 3551 que instituiu o 

Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial e o Programa Nacional de Patrimônio 

Imaterial-PNPI-.  Ainda  na  primeira  década  do  século  XXI,  a  capoeira  foi    considerada 
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Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro, em 2008, e, em 2015, Patrimônio Cultural Imaterial 

da Humanidade. Esse capítulo tem como objetivo situar a prática da capoeira na cultura 

popular brasileira através de uma breve inserção no contexto histórico e das circunstâncias que 

contribuíram para valorização dessa prática educativa, em meio às políticas públicas culturais 

e diversas instituições de ensino. A relação entre a capoeira como cultura popular e a cultura 

popular como prática educativa também representa uma oportunidade de compreender melhor 

o contexto da evolução das Ciências Humanas no Brasil, visto a interdisciplinaridade dos 

assuntos relacionados. 

 
2.3 Cultura popular capoeirística como prática educativa brasileira: alguns dos grandes 

mestres do século XX 

 
Através de pesquisa bibliográfica procuramos destacar o potencial educativo dessa 

prática nos diferentes contextos sociohistóricos mencionados, sejam eles permissivos, tolerados 

ou simplesmente marginalizados. Sabemos que a capoeira, como manifestação recreativa ou 

luta e sistema de defesa pessoal, teve na oralidade de antigos e exímios adeptos um mecanismo 

estratégico para perpetuar-se ao longo dos séculos. Devido essa potencialidade educativa, 

consideramos relevante uma reflexão que se remeta ao modo de ser e ensinar de alguns grandes 

capoeiristas, reconhecidos como mestres da cultura popular perante a sociedade brasileira e que 

foram biografados na segunda metade do século XX. Essa reflexão faz-se necessária também 

para que haja um maior entendimento da gênese do surgimento das academias e dos grupos de 

capoeira, formato educativo que vislumbramos atualmente no Brasil e internacionalmente. 

Selecionamos os seguintes mestres para promover uma aproximação da 

compreensão docente, através das narrativas biográficas produzidas no século passado: 

Cobrinha Verde, Canjiquinha, Bimba, Pastinha, Noronha e mestre Waldemar. A reflexão é 

estimulada a partir do levantamento de informações sobre local e data de nascimento, o início 

do aprendizado, definição de capoeira, ensino propriamente dita, aspectos econômicos, 

religiosidade e gênero. O capoeirista Cobrinha Verde foi o primeiro mestre que nos reportamos 

pelo fato dele representar características embrionárias dos ensinamentos capoeirísticos, 

narrados muitas vezes no plano do fantástico e permeados da malícia, coragem, bravura e 

resistência ao sistema policial do início do século XX. A transição da marginalidade para 

descriminalização do ensino da capoeira está fortemente implícita no discurso desse mestre e 

no dos outros mestres selecionados. 
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Também podemos contemplar algumas falas que se referem à participação 

feminina, à expansão da capoeira a partir da segunda metade do século XX, as dificuldades 

financeiras sofridas e os princípios éticos que retratam o cotidiano desses mestres representantes 

da antiga capoeiragem baiana. Podemos contemplar a riqueza da diferença de concepções de 

ensino ainda naquela época, além das diferenças ideológicas. Um ponto em comum é o amor 

pela capoeira e pela condição de ser mestre dessa arte, considerada por todos esses como de 

fundamental importância ao país. 

 
2.3.1 Cobrinha Verde 

 
Nesse tópico utilizaremos como referência básica os depoimentos coletados por 

Marcelino dos Santos, discípulo de Cobrinha Verde e conhecido como Mestre Mau. Em Santos 

(1991) encontramos que Rafael Alves França, mestre Cobrinha Verde- figura 2, nasceu no 

primeiro decênio do século XX no estado da Bahia, numa localidade chamada Santo Amaro da 

Purificação, e iniciou o aprendizado na capoeira aos 4 anos de idade com o lendário Besouro 

Mangagá, primo carnal e irmão de criação. Afirmava que Besouro dava aula escondido da 

polícia e, quando acontecia dela chegar, os alunos costumavam fugir e, por vezes, Besouro 

precisava enfrentá-los sozinho. Cobrinha Verde reconhecia também que tinha aprendido com 

muitos mestres da cidade de Santo Amaro, entre eles: Neco Canário, mestre de jogar facão, e 

mestra Tonha Rolo do Mar, que lhe ensinou jogar navalha no cordão com as mãos e com os 

pés. Outros nomes citados foi Maitá, Licurí, Joité, Dendê, Gasolina, Siri do Mangue, Doze 

homens, Esperidão, Juvêncio Grosso, Espinho Remoso. 

Aos 17 anos de idade, teve uma briga com o delegado de polícia chamado 

Veloso, avô de Caetano Veloso e Maria Betânia, acusado por Cobrinha Verde de agredir, muitas 

vezes sem qualquer motivo, determinados sujeitos que lhe atravessasse os caminhos. Após esse 

episódio, fugiu de Santo Amaro e se incorporou ao bando de Horácio de Matos, vivenciando as 

histórias que permeiam o fenômeno do cangaço e da Revolução de 193010, tais como a Guerra 

de São Paulo de 1932. A participação nas tropas aliadas ao governo de Getúlio Vargas lhe 

rendeu o posto de terceiro sargento e a responsabilidade de cuidar da cocheira de animais e 

cavalos do quartel de Campo Grande em Salvador. Posteriormente, um conflito com um tenente 

lhe fez abandonar o posto e voltar para sua antiga profissão de pedreiro (SANTOS, 1991). 
 
 

10 Golpe de estado relacionado ao movimento tenentista e que impediu a posse de Júlio Prestes, presidente eleito 
com apoio das oligarquias paulistanas. No dia 3 de novembro de 1930 Getúlio Vargas assumiu a chefia do Governo 
Provisório da República, pondo fim ao período da República Velha e nomeando os principais líderes tenentistas 
com interventores nos estados do Nordeste, por exemplo: Juarez Távora no Ceará e Juracy Magalhães na Bahia. 
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Figura 2 - Mestre Cobrinha Verde 

Fonte: https://sementedeurucungo.files.wordpress.com/2015/02/m-cobrinha-verde.jpg 
 

Para esse mestre a capoeira nasceu na região do Recôncavo Baiano, 

precisamente em Santo Amaro e Cachoeira, e foi criada pelos africanos que viveram 

acorrentados para trabalharem nos engenhos. Advinda da dança do batuque, a capoeira teve 

seus primeiros golpes similares aos segintes passos dessa dança: balão de linha de calça, que 

era a encruzilhada, a banda de lado, a banda traçada, a rasteira. Com o passar do tempo, os 

africanos foram estudando, treinando e adaptando novos golpes. Na compreensão desse mestre 

capoeira não é esporte, mas sim uma luta e uma defesa pessoal por isso que na Capoeira Angola 

não pode ter disputa, pois se dois angoleiros conhecedores da arte resolverem disputar haveria 

um eminente risco de aplicação dum golpe mortal, já que nessa luta existem muitas artimanhas 

que são secretas e não oferecem chance do outro se defender (SANTOS, 1991). 

Mestre Cobrinha Verde afirmava ter começado ensinar a capoeira antes que mestre 

Bimba e Pastinha, dois mestres eternizados na memória da arte da capoeiragem. Dizia também 

ter dado instruções e ajudado à Bimba ministrar aulas e, a respeito de Pastinha, é conhecido por 

ter relatado que esse mesmo não sabia tocar, nem cantar e que na verdade só teria ouvido falar 

dele após morte de Aberrê. Outras informações polêmicas são repassadas no decorrer do seu 

discurso, entretanto o amor ao ensino da capoeira é um dos fatos mais marcantes na fala desse 

antigo mestre. Um aspecto curioso mencionado por ele foi que Besouro, antes de morrer, teria 

chamado vários de seus discípulos e pedido para que Cobrinha Verde desse alegria ao seu 

espírito ensinando capoeira de graça. Por amor a Besouro, assim fez por toda vida (SANTOS, 

1991). 

Para Cobrinha Verde o mestre mais famoso de Santo Amaro foi Tio Alípio, escravo 

no Engenho de Pantaleão e mestre do famigerado Besouro Mangagá. Os treinamentos dos 

antigos capoeiras envolviam o enfrentamento de uma situação real de perigo, e havia uma 



43 
 

 
 
 

prática educativa que Besouro costumava fazer com os alunos avançados que foi descrita da 

seguinte forma: “... se fechava numa sala com o discípulo, metia a mão num punhal <sic> e 

dava outro ao discípulo e dizia: vamos trocar facas com uma toalha amarrada na cintura dos 

dois, prá um não fugir do outro.” Havia um entrelaçamento da magia e religiosidade 

relacionada à prática capoeirística, através do aprendizado de boas orações e do uso de bons 

breves, que se fazia necessária para defender-se das balas e de outros possíveis perigos 

(SANTOS, 1991). 

Na época da entrevista, mestre Cobrinha Verde estava aposentado com uma quantia 

que dizia mal dar para viver e havia uma preocupação desse mestre em não passar dificuldade 

financeira, assim como relatava ter visto passar mestre Pastinha e Bimba. Ele lembrava que, 

naquela atualidade, já se podia achar capoeira na liberdade, pois ela já não era mais cativa como 

os negros quando vieram da Costa da África. Contudo, a vivência nos movimentos armados do 

sertão e a obstinada perseguição policial que seu mestre Besouro enfrentou o aproximou do 

descaso dos governantes e da condição marginal dos respectivos membros das maltas e do 

cangaço. Por isso que Santos (1991) costumava dizer que Cobrinha Verde queria ser igual à 

Besouro e também igual à Lampião, em que o primeiro era rei da capoeira e o segundo era rei 

do cangaço. 

 
2.3.2 Mestre Canjiquinha 

 
A referência que utilizaremos nesse tópico é Canjiquinha (1989)- figura 3, que se 

trata de uma publicação da editora A rasteira com as concepções escritas desse mestre. Mestre 

Canjiquinha, cujo nome de registro de nascimento é Washington Bruno da Silva, nasceu no ano 

de 1925 nas imediações do Pelourinho, no Maciel do Baixo número 06. Ele era filho de José 

Bruno da Silva e Amália Mária da Conceição e, num domingo do ano de 1935, encontrou a 

capoeira em frente ao banheiro do bar de Otaviano, na Baixa do Tubo de Matatu Pequeno em 

Brotas. Os capoeiristas que costumavam se exercitar nessa localidade eram conhecidos por 

Silva Boi, Zé de Brotas, Onça Preta, Rosendo, Chico 3 pedaços, Dudu, Maré e Aberrê. Após 8 

anos consecutivos de aprendizado com Aberrê, Canjiquinha foi instruído a continuar seu 

aprendizado também “pela vida afora” e, depois de 16 anos de treinamento, tornou-se 

contramestre de Pastinha e também do próprio mestre Aberrê. 
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Figura 3 - Mestre Canjiquinha 

 
Fonte: https://esquiva.wordpress.com/mestres/mestre-canjiquinha/ 

 
Para mestre Canjiquinha a compreensão da capoeira assume um caráter múltiplo e 

abrangente dentro universo educativo. Primeiramente, ele menciona o entendimento de que a 

capoeira é uma luta que foi criada pelo povo negro para se livrar com arte da escravidão 

podendo se utilizar de pau, navalha, faca ou facão. Em seguida, ressalta que ela é uma 

brincadeira que se tornava melhor ao ser prestigiada por um público. Posteriormente, afirma 

que o único esporte brasileiro é a capoeira, afirma também que ela é uma dança, uma Educação 

Física e que se tiver berimbau e pandeiro se torna folclore. Na página 78 diz: “A capoeira é 

alegria, é prazer... é aquilo que você faz por espontaneidade, vontade e alegria” e na página 

82 menciona: “A capoeira é alegria, encanto e segredo. É esporte, lazer, uma luta quando não 

tem berimbau”. 

Mestre Canjiquinha se autointitulava como “A alegria da capoeira”, ressaltando a 

importância do riso no aprendizado e dizendo que aprendeu dando risada e também ensinava 

dessa forma. O ensinamento desse mestre ocorria inicialmente com o conhecimento sobre a 

base da capoeira, que significava “começar de baixo” e ensinar primeiros golpes e defesas. Esse 

mestre costumava fazer uma crítica aos que se diziam angoleiros, pois o mesmo dizia que esse 

termo é uma ilusão. O motivo pelo qual essa crítica era proferida se dava pelo fato dele assumir 

a realidade de que não aprendeu a jogar capoeira na Nigéria, mas sim na Bahia com mestre 

Aberrê e que o mesmo jogava “com a perna em cima”. No momento dessa entrevista 

Canjiquinha contava com 53 anos de experiência e ressaltava que a capoeira é de acordo com 

o toque e que se devia ter uma atenção no momento do jogo, ou seja, se devia jogar estudando 

o jeito do oponente e de preferência a 1 metro de distância para que cada um adquirisse a 

habilidade de se defender (CANJIQUINHA, 1989). 
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No universo da prática docente desse mestre também havia um sistema de 

enfrentamento a uma situação real de perigo que era conhecida por “Quebrar no Beco”. Tal 

prática consistia em mandar outros alunos pegá-los na rua, essencialmente onde havia becos de 

acesso, para fazer um teste. Por isso que seus alunos não passavam encostados em becos, eles 

afastavam-se pelo menos uns dois metros. Esse mestre ressaltava os efeitos psicológicos 

benéficos da prática da capoeira, dizendo ser boa para evitar tédio, estresse, irritação, limpar a 

memória e conviver entre amigos. Ele gostava de iniciar o treino com um aquecimento rápido, 

dizendo ser bom para evitar distensão muscular e depois se dispunha a ensinar majoritariamente 

a própria capoeira. Na página 29 da sua obra, Canjiquinha afirma ter tido muitas alunas, entre 

elas uma professora de ginástica conhecida por Fátima, e citou nome de célebres capoeiristas, 

tais como: Maria 12 homens, que brigou com 12 policiais na Baixa dos Sapateiros e morava na 

Saúde; Maria Avestruz, que morava na Boca do Rio; Palmeirão, que matou Pedro Porreta e 

morava na Rua 28 de setembro (CANJIQUINHA, 1989). 

Ainda sobre o aspecto profissional, esse mestre frisou a seguinte profecia, página 

78: “Capoeira tem começo, mas não tem fim. Daqui a 30 anos ela vai ter princípio e fim, depois 

que regularizar tudo não vai exceder do espaço traçado. Mas como ela está como folclore e 

esporte, você sabe como começa, mas não sabe como termina”. Canjiquinha (1989) ressaltou 

que seu sustento financeiro não era proveniente da capoeira, apesar de naquele período haver 

capoeiristas que retirasse o próprio sustento através da capoeira. Um fato rememorado pelo 

referido mestre é que outros grandes capoeiristas da época dele também não tinham a capoeira 

como uma fonte de renda capaz de suprir todas as necessidades financeiras, exemplificando da 

seguinte forma na página 61: “Bimba era marceneiro, Valdemar trapicheiro, Caiçara 

funcionário. Como foi que Pastinha morreu? A míngua. Como foi que Bimba morreu? A 

míngua. Cobrinha Verde? A míngua. Valdemar está em dificuldades. Se não trabalhar morre 

de fome”. 

Canjiquinha trabalhou de sapateiro aos 14 anos devido o abandono do pai à família, 

também foi mecanógrafo e depois entrou para prefeitura em 1944 como funcionário do 

Departamento de Turismo. Esse mestre se isentou de qualquer responsabilidade política com 

relação ao resgate da memória da capoeira, em contraponto afirmava transmitir ensinamentos 

da capoeira até de graça aos aficcionados. Outros pontos importantes é a menção que faz aos 

jogos duros da época que aprendeu, em 1935, quando os mestres eram sisudos e mandigueiros, 

no sentido de serem falsos, maldosos, cabeceiros, gingados. Também faz uma crítica à capoeira 

mais violenta e comercial e advoga em prol da capoeira mais bonita e dançada dos períodos 

anteriores ao caratê e ao judô. No entendimento de Canjiquinha é necessário o senso de 
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esportividade, no sentido de não fazer inimigos perante a prática como conduta ética. Na 

capoeira o espírito esportivo aconteceria no momento do jogador saber tomar a rasteira e saber 

também levantar dela. É comum na sua fala referências de gratidão ao seu mestre, aos velhos 

capoeiristas e aos alunos. Para Canjiquinha (1989), página 27: “O mestre é aquele aluno que 

quer aprender”. 

Canjiquinha dizia que ele foi quem primeiro colocou o Samba de Roda e a Puxada 

de Rede na capoeira, posteriormente teria posto o samba de caboclo e o maculelê. Esse mestre 

criou o grupo folclórico Aberrê Bahia, que era repleto de demonstrações da cultura 

afrodescendente. Ele dizia ter aprendido toda essa cultura com a mãe, a irmã e a tia, que eram 

candomblecistas e entoavam muitos toques e cantigas nas atividades religiosas, afirmando 

sempre haver samba de roda nos festejos de aniversário do centro de candomblé que 

frequentavam. Já a Puxada de Rede aprendeu numa localidade nomeada Jardim de Alá, 

chamada antigamente de Chega Nego, onde qualquer pessoa podia entrar e ajudar puxar a rede 

do pescado. Outras curiosidades sobre o conhecimento desse mestre foi a criação do Muzenza 

e do Samango, dois tipos diferenciados de jogo de capoeira em que a inspiração do toque veio 

do candomblé (CANJIQUINHA, 1989). 

 
2.3.3 Mestre Bimba 

 
Existem alguns materiais bibliográficos que se debruçam sobre a biografia de 

mestre Bimba, entretanto optamos por utilizar o material escrito por um dos seus mais exímios 

alunos, Raimundo César Alves de Almeida ou mestre Itapuan. Conforme Almeida (1994), em 

23 de novembro de 1900 e no bairro Engenho Velho, nasceu Manoel dos Reis Machado- figura 

4. O filho de Luiz Cândido Machado, exímio dançador de batuque, e Maria Martinha do Bonfim 

recebeu o apelido de Bimba no momento do nascimento, em virtude de uma aposta sobre o sexo 

do bebê entre a mãe e a parteira. Aos 12 anos de idade, iniciou-se na capoeira com o africano 

Bentinho, capitão da Companhia de Navegação Bahiana. Bimba começou a trabalhar como 

estivador aos 13 anos de idade, e assim permaneceu nos próximos 14 anos que se seguiram. O 

início da prática docente na capoeira ocorreu em 1918, no Engenho Velho de Brotas, a 30 

homens que o acompanhavam e que juntos formavam o Clube da União em Apuros. Da união 

entre o batuque e a capoeira Angola, criou completa a Capoeira Regional. 
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Figura 4 - Mestre Bimba 

Fonte: http://www.capoeira.art.br/site/site/administRattor/bimba.htm 
 

A capoeira entrou pela primeira vez em meio universitário por intermédio de um 

estudante cearense de medicina, nomeado Sisnando, que precisou mostrar primeiro sua 

competência lutando com Atenildo, discípulo antigo de mestre Bimba. Posteriormente, em 

1937, esse aluno teria favorecido com que mestre Bimba conseguisse registrar sua academia na 

Secretaria da Educação, Saúde e Assistência Pública da Bahia. Na época desse registro é 

possível afirmar que a Capoeira Regional já contava com mais uma evolução técnica, 

proveniente da mistura entre cultura popular e da organização dos estudantes da Academia da 

Roça do Lobo. A partir de 1934, são inúmeras as matérias em jornais que se referem aos 

desafios e vitórias de mestre Bimba em ringue e, numa reportagem do Diário da Bahia do dia 

13 de março de 1936, esse mesmo afirmou ter conhecimento do manual de capoeiragem de 

Aníbal Burlamaqui, ou Zuma, editada em 1928 nos quartéis militares do Rio de Janeiro 

(ALMEIDA, 1994). 

No jornal A tarde da cidade de Salvador, em 07 de fevereiro de 1946, manifestou 

um pouco da própria compreensão sobre o que é a Capoeira Regional, afirmando que a capoeira 

não tinha essência de uma luta para ringue, mas para atuações decisivas. Mencionou nessa 

reportagem alguns aspectos técnicos, tais como o perfeito domínio do corpo explicitado através 

do controle dos golpes, reconhecendo também a ginga e as artimanhas da capoeiragem de 

Angola como o fundamento básico dessa prática. Entretanto, ratifica o propósito da Capoeira 

Regional no aprendizado da luta em si. A eficácia do método criado por Bimba foi comprovada 

em diferentes momentos, especialmente no ano de 1949, em que muitas notícias de jornais 

descreveram as lutas vitoriosas entre capoeiristas e lutadores de outras modalidades esportivas, 

entre elas o jiu-jitsu. Demonstrações de capoeira por todo o país, inclusive para inúmeras 

http://www.capoeira.art.br/site/site/administrator/bimba.htm
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autoridades, são frequentes na década de 1950, conferindo uma aproximação da Capoeira 

Regional com o universo das apresentações folclóricas (ALMEIDA, 1994). . 

Aspectos filosóficos do ensino de Bimba são enfatizados por antigos alunos, tais 

como Almeida (1994), mestre Itapoã, p. 58: “... o brilho, o carisma, a força interior, a 

capacidade de transformar simples adolescentes em homens de verdade, a paciência em 

transformar dificuldades em filosofia de vida”. Mestre Bimba demonstrou ser bom 

pesquisador, pois estudou a capoeira e criou um método, com aspectos ritualísticos e 

valorizando também princípios éticos e morais. Para ser seu aluno deveria ser estudante ou 

trabalhador, além de ser aprovado também num exame por ele realizado. O exame era composto 

basicamente pela execução da Ponte e da Queda de rins e o aluno deveria seguir um 

regulamento interno, pensando em benefício do próprio capoeirista. No Centro de Cultura 

Física Regional de mestre Bimba o regulamento interno era composto de 9 itens, que 

aconselhavam deixar de fumar, de beber, evitar demonstrar progressos a amigos de fora da roda 

já que a surpresa é a melhor arma na luta, evitar conversar nos treinos para que pudesse observar 

os outros lutadores, gingar sempre, praticar diariamente os exercícios fundamentais, aproximar 

bem do oponente para aprender melhor, manter o corpo relaxado e, por último, dizia que era 

melhor apanhar na roda do que na rua (ALMEIDA, 1994).    . 

O apelido era um disfarce para que a polícia não pudesse identificar os capoeiras 

pelo verdadeiro nome, sendo recebido no momento do batizado na Capoeira. O batizado é uma 

tradição criada pela Capoeira Regional de Bimba e o aluno iniciante, chamado calouro, era o 

destaque daquele momento em que jogava pela primeira vez com o acompanhamento do 

berimbau. Num momento inicial da Capoeira, antes do ritual do batizado, era ensinada uma 

sequência básica de golpes sem o acompanhamento de algum instrumento. Alunos que já eram 

formados acompanhavam o calouro, ensinando-o a aplicar defesas e a soltar os golpes 

aprendidos. A Festa do Calouro ocorria depois que havia certo número de alunos batizados, 

momento em que se iniciavam efetivamente aprendizados mais avançados. O processo de 

formação era composto por um período de 6 meses com aulas três vezes por semana. Mestre 

Bimba primava num ensino por sequência e para ele um elemento fundamental da prática era a 

negaça, espécie de sentimento e de sabedoria advinda duma desconfiança necessária que 

ilustrava a alma da capoeira dos negros. A característica da negaça está também relacionada à 

agilidade e conforme Almeida (1994) Mestre Bimba ministrava um curso inicial de capoeira e 

outro mais avançado que chamava de especialização, costumando afirmar que depois que o 

aluno se forma é que começava a aprender. O método de Bimba não funcionava por imitação, 

era individualizado e a ginga considerada a parte mais importante da capoeira. A ginga seria o 
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ponto de partida de todas as aquisições futuras, representando a chave da agilidade e 

deslocamento que também compunha a alma do capoeirista, em que cada qual possuía seu 

próprio estilo. 

A sequência de Bimba pretendia criar uma consciência no aluno de que sempre 

quando fosse atacado, é preciso aplicar uma defesa e um contra golpe. Os calouros decoravam 

o movimento necessário, ABC do capoeirista ou sequência básica, para que jogasse a primeira 

vez ao som do berimbau. Os golpes dessa sequência consistem na aplicação da Meia Lua de 

Frente com defesa na Cocorinha, Armada com defesa na Negativa ou também na Cocorinha, 

Aú com aplicação da Cabeçada e saída de Rolê, Queixada com defesa na Cocorinha, Benção 

com defesa na Negativa, Martelo com defesa na Palma, outros possíveis ataques são o Godeme, 

Forquilha, Galopante, Arrastão, Giro e Meia Lua de Compasso, entre outros movimentos 

desequilibrantes. Alguns movimentos de projeção também foram introduzidos para defesa em 

situações de tentativas de imobilizações, entre eles o Arqueado, Crucifixo, Balão de Lado, 

Balão Cinturado, Dentinho, Açoite de Braço, Gravata Alta. A sequência que envolve esses 

movimentos de projeção são chamados de Cintura Desprezada (ALMEIDA, 1994). 

O exame para cerimônia de formatura era feito em quatro domingos antes da festa, 

em que um dos testes era derrubar com uma benção um toro de jaqueira. O ritual da formatura 

é descrito na obra de mestre Itapuan, com todos vestindo branco, havia um paraninfo que 

colocava as medalhas, o orador que falava a história da capoeira e do mestre e as madrinhas 

que colocavam os lenços no pescoço. Na primeira parte da cerimônia de formatura era 

necessário fazer a cintura desprezada sem cair mal, depois se deveria fazer o jogo do floreio 

sem se sujar, homenageando os capoeiristas do passado. Em seguida havia o escrete, que é um 

jogo combinado onde era obrigatório o uso dos balões cinturados. Posteriormente Bimba dava 

conselhos aos novos formados, entre eles o de andar pelo meio da rua nas madrugadas, no 

sentido de evitar o perigo dos becos e esquinas. Conforme Almeida (1994), também avisava 

que um aluno regular é bem mais perigoso que um excelente capoeirista fora de forma e sempre 

enfatizava que o aprendizado da capoeira se iniciava realmente após o processo de formatura. 

A última prova da cerimônia era a Hora do Tira-Medalha, em que os alunos 

formados tentavam tirar com um golpe a medalha recém-conquistada. Após a festa da 

formatura, na primeira aula que se seguia, havia o momento em que os recém-formados 

jogariam pela primeira vez a Iúna, toque exclusivo para alunos formados. Depois que o aluno 

se formava havia a possibilidade de se fazer um curso de especialização que durava 3 meses, 

os quais 2 eram ministrados na academia e 1 nas matas da Chapada do Rio Vermelho com as 

famosas emboscadas, uma espécie de treinamento de guerrilha que ensinava a se defender   de 
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navalhas, facas e cassetetes, com a utilização de gomas de bananeiras que ardiam mas não 

machucavam. Mestre Bimba tinha habilidades no âmbito da marcenaria, atividade que 

complementava o sustento da família e também motivo pelo qual a confecção de berimbaus foi 

uma das especialidades desse mestre. Ele adquiria a biriba, cortava-a, descascava-a e deixava 

secar atrás da porta por alguns dias, a cabaça era aberta com faca amolada, tirava as sementes 

e lixava-a, a verga que era encerada e envernizada juntamente com a cabaça, tirava o arame de 

aço dos pneus velhos também, o cordão que amarrava a cabaça ao berimbau era encerado com 

cera de abelha. Os treinos de Bimba eram conduzidos com um berimbau e dois pandeiros, 

também chamados de bode. Os atabaques eram confeccionados para o candomblé da esposa, 

dona Alice, e também para o samba de roda e festejos do centro. O misticismo de Bimba 

também era expresso no Escudo do seu Centro de Cultura Física Regional, inspirado no Signo 

de Salomão. O escudo era bordado por Dona Alice nas cores azul e branco, no centro da camisa 

à altura do peito (ALMEIDA, 1994). 

A fatalidade que marca o aspecto profissional de mestre Bimba é visualizado 

quando promessas de melhorias o fizeram deixar todo legado construído na Bahia para trás e ir 

para Goiânia. Foi prometida uma academia com vários alunos matriculados, casas mobiliadas, 

colégios bons pros filhos estudarem e um cargo de professor de Educação Física na 

Universidade de Goiás. Todavia o que aconteceu na verdade foi que mestre Bimba foi enganado 

por essas falsas promessas e não pôde voltar para Bahia porque já tinha se desfeito de todos os 

bens que possuía. Fala-se que esse mestre morreu de tristeza, popularmente chamado banzo, 

mas o fato é que se precisou de um balão de oxigênio enquanto esteve internado e a família não 

teve condições financeiras de pagar por esse artefato médico. Contudo esse mestre fez cumprir 

sua palavra quando saiu da Bahia, ao dizer que não voltaria mais para Bahia porque nunca tinha 

sido lembrado pelos poderes públicos e que se em Goiás não gozasse de nada iria gozar do 

cemitério (ALMEIDA, 1994). 

 
2.3.4 Mestre Pastinha 

 
O ensino da capoeira no Brasil tem muitas contribuições desse mestre, que é visto 

como um grande propulsor da aceitação e da elevação do status da capoeira na sociedade. Os 

ensinamentos desse mestre são repassados pela musicalidade, pela oralidade dos alunos que 

ajudou a formar e também por manuscritos, Pastinha (1960)- figura 5, e desenhos deixados por 

ele próprio. Questões éticas fazem parte dos ensinamentos teóricos desse mestre, que costumava 

dar visibilidade e valorizar as regras de um estilo mais tradicional de jogar capoeira, ao passo 

que também contribuía para uma nova tradição que emergia. Dentro do aspecto prático do 
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método de ensino desse mestre, o elemento ritualístico e lúdico da roda de capoeira assume 

uma grande importância, em que o conjunto musical se apresenta composto por berimbau, 

pandeiro, reco-reco, agogô, atabaque, chocalho. Muitos cantos que antecedem o jogo da 

capoeira, as ladainhas, foram criados por mestre Pastinha e possuem caráter de ancestralidade, 

louvando a Deus e aos espíritos numa perspectiva cristã e sem atrelar-se a nenhuma instituição 

religiosa. 

Conforme Pires (2002) esse mestre nasceu no dia 5 de abril de 1889 e começou a 

treinar capoeira aos 10 anos de idade com um angolano nomeado Benedito. Filho de um 

espanhol nomeado Pastinhã, que exercia o ofício de mascate, e de uma negra natural da Bahia, 

Raimunda dos Santos, vivenciou um contexto em que a capoeira era perseguida pela força 

policial. Dos 12 aos 20 anos Pastinha foi aluno da Escola de Aprendizes Marinheiros, onde 

afirmou ter iniciado sua experiência docente ao ensinar capoeira aos colegas. Mestre Pastinha 

se considerava um artista, um pintor, tendo exercido o ofício de engraxate, vendedor de gazeta, 

garimpeiro, trabalhado na construção do porto de Salvador e também como segurança de uma 

casa de jogo. Após um longo período sem visibilidade na capoeiragem baiana, 1920 a 1940, 

Pastinha ressurgiu como um grande líder e um dos fundadores do Centro Esportivo de Capoeira 

Angola. 

 
Figura 5 - Mestre Pastinha 

Fonte:http://www.onordeste.com/onordeste/enciclopediaNordeste/index.php?titulo= 
Mestre+Pastinha&ltr=m&id_perso=442 

http://www.onordeste.com/onordeste/enciclopediaNordeste/index.php?titulo


52 
 

 
 
 

A década de 1930 é permeada por acontecimentos marcantes no cenário 

capoeirístico angoleiro, um exemplo disso foi a Inauguração do Stadium do Parque Odeon11 

onde representantes da Capoeira Regional de mestre Bimba e do estilo Angola demonstraram 

à sociedade bahiana o potencial defensivo da capoeira e a diferenciação dos dois estilos. A 

admiração e o apoio dos intelectuais ligados à esquerda política da época, envoltos nos estudos 

sobre as relações raciais no Brasil, tais como Caribé, Jorge Amado e Edson Carneiro também 

foram importantes. Outro acontecimento marcante, no ano de 1937 na Bahia, foi a participação 

do lendário Samuel Querido de Deus, entre outros angoleiros famosos, no 2º Congresso Afro- 

Brasileiro, organizado por Edson Carneiro12 e ocasião em que este apresentou trabalho sobre a 

Capoeira Angola. 

Segundo Pastinha (1960) um famoso ex-aluno, nomeado Aberrê, tinha lhe 

convidado inúmeras vezes a voltar praticar a capoeira. Em fevereiro de 1941, Vicente Pastinha 

foi ao local onde Aberrê treinava que era liderado por Amosinho e frequentado por antigos 

capoeiras, tais como Antônio Maré, Daniel Noronha, Onça Preta, Sivino Diogo, Olímpio e o 

próprio Aberrê. Na ocasião dessa visita, Amosinho lhe entregou a missão de conduzir aquela 

capoeira e em 23 de fevereiro de 1941, numa localidade nomeada Jingibirra, nasceu o Centro 

Esportivo de Capoeira Angola. Esse centro foi abandonado pelos antigos frequentadores após 

a morte de Amosinho e de Aberrê. No dia 24 de março de 1944, fez nova tentativa de fazer 

prosperar o Centro, com a ajuda de amigos do Centro Operário da Bahia. Todavia, somente no 

ano de 1949 obteve sucesso nesse empreendimento, com a ajuda de um ex-instrutor da luta da 

Guarda Civil, nomeado Ricardo, num terreno da Fábrica de Sabonete Sicool. 

Segundo Pires (2002) esse mestre afirmou que a Capoeira Angola é um esporte 

originado da dança primitiva dos caboclos, do batuque e do candomblé, assumindo também a 

contribuição de congoleses, moçambicanos e de indígenas na formação de uma capoeira mais 

lúdica e defensiva. Em entrevista ao Jornal Estado de São Paulo teria dito que do índio a 

capoeira ganhou principalmente as defesas, como a negativa, a queda para trás e a defesa com 

as mãos. Outra influência indígena foi adoção do berimbau nesse formato de arco que 

conhecemos, pois na África o berimbau teria o formato de um S, com fio de fibra e sem caixa 

de ressonância feita de cabaça, tendo sido encontrada apenas aqui no Brasil. 

Os manuscritos de Pastinha datam da década de 1960 e são intitulados como 

Metafísica e Prática da capoeira. No decorrer desses escritos se autointula um orientador, 

 
11 Local onde ocorreram diversos confrontos entre representantes de diversas modalidades de lutas, tais como 
boxe, luta livre, adeptos da capoeira Angola e da Capoeira Regional 
12 
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portador de uma força de vontade e reconhecendo o apoio de inúmeros alunos e do amor ao 

esporte, que elevou o Centro ao entendimento de um patrimônio sagrado e de uma ciência. 

Também pregava a união entre os praticantes desse antigo jogo africano, que dizia ser infinito 

e iluminado pela simpatia. A capoeira que se utilizava do egoísmo e da ambição de querer 

vencer tornava-a violenta, feroz, covarde e brutal constituía uma verdadeira fraqueza humana e 

era abominada por mestre Pastinha, que presenciou a capoeira amofinar e perder o valor pela 

falta de princípios éticos em determinado período. O Centro de Capoeira Angola pretendeu 

desenvolver a capoeira pelo entendimento de um esporte que tinha a nobre vantagem de ter sido 

legada pelos nossos antepassados para defesa da própria integridade física. 
O bom capoeirista nunca se exalta, procura sempre estar com calma para poder refletir 
com precisão e acerto, não discute com seus camaradas ou alunos, não toma jogo sem 
ser sua vez para não aborrecer, nem surgir rixa [...], a nossa causa é a causa da 
moralização e aperfeiçoamento desta luta, tão bela quanto útil, a nossa Educação 
Física [...]. A união faz a força, portanto só devemos ter em mente a prosperidade do 
nosso centro e isso só podemos adquirir com perseverança, desprendimento e força 
de vontade para realizarmos nosso ideal de uma capoeira perfeita, de uma raça forte e 
sadia, que num futuro próximo daremos a nosso amado Brasil. (PASTINHA,   1960, 
p.11 e 12) 

 
Observamos nessa passagem uma valorização dessa prática enquanto elemento 

educacional passível de ser instituído dentro de um sistema formal de ensino. Ele ainda 

complementa com a seguinte frase: “Esta é minha sueca, o que tenho em meu corpo, é minha 

arte, ela aninha-se em três capoeiras, passado, presente e futro”. Como já vimos na introdução 

desta tese houve na História da Educação Física no Brasil uma tendência pedagógica higienista 

e eugenizadora em que os métodos ginásticos e desportivos generalizados foram introduzidos 

nos currículos escolares com vistas à melhorar a genética da raça do povo brasileiro. A ginástica 

sueca foi introduzida no país e daí a crítica desse mestre em respaldar a capoeira como um 

método eficaz, que representava na verdade um patrimônio brasileiro. Sobre a questão de 

gênero Pastinha (1960), p. 10 ressaltou com naturalidade: “Todos nascem com a capoeira, não 

só os homens como as mulheres. Está gravada na história mulheres que jogavam a mandinga 

e batucavam, Maria Homem, Júlia vulgo Fugareira [...]” 

O Centro Esportivo de Capoeira Angola foi oficializado no ano de 1952 no livro 

Civil do Pessoal Judicial, o primeiro presidente foi Atalídio Caldeiras, intelectual baiano, e 

Paulo Santos Silva, um dos principais idealizadores do estatuto que tinha como base 

fundamental a boa conduta e a Capoeira Angola como símbolo nacional. O estatuto organizava 

o centro e apontava a estrutura de uma instituição desportiva oficial, constando de modalidades 

diferentes de sócios e de uma diretoria composta por presidente, vice-presidente, secretário- 

geral,  secretário,  segundo  secretário,  primeiro  tesoureiro,  segundo  tesoureiro,   arquivista- 
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bibliotecário. Pastinha teve o centro como uma invenção cultural que rompeu com a capoeira 

violenta do passado, também esteve em vários estados para apresentações artísticas e no 

continente africano em 1962, na região de Dakar. No ano de 1967 ficou cego e a academia 

entrou em decadência, assim como as próprias condições financeiras. No decorrer da velhice 

viveu situações miseráveis, falecendo no ano de 1981. Inúmeros capoeiristas fizeram 

apresentações para auxiliar o velho mestre enquanto vivo, como João Grande, João Pequeno e 

até mesmo mestre Bimba (PASTINHA, 1960). 

 
2.3.5 Mestre Noronha 

 
Esse mestre, cujo nome de batismo é Daniel Coutinho- figura 6, nasceu em 3 de 

agosto de 1909 numa localidade chamada Baixa dos Sapateiros, estado da Bahia, e iniciou o 

aprendizado da capoeira aos oito anos de idade com o mestre Cândido Pequeno. A principal 

fonte de informação utilizada neste texto são os próprios manuscritos deixados por ele e 

publicados no ano de 1993, Coutinho (1993). Para Noronha a capoeira é um esporte popular do 

Brasil, presente em todas as classes sociais, nos ginásios, colégios, universidades e 

estabelecimentos comerciais e industriais, uma espécie de Educação Física da polícia, exército 

e marinha, estando sempre em crescente popularidade devido a incomparável eficiência de 

ataque e defesa. Devido o fato de ter se iniciado na capoeira no início do século XX, vivenciou 

a transição entre a época em que este esporte era odiado pelo governador e pela polícia e a 

época em que ela se inseriu em diferentes meios sociais e se expandiu pelo mundo inteiro. 
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Figura 6 - Mestre Noronha 
 

Fonte: http://www.capoeira-infos.org/personnages/mestres/noronha.html 
 

Para mestre Noronha a capoeira foi trazida da África e educada na Bahia para defesa 

pessoal, lugar onde nasceu os melhores mestres de Capoeira Angola do Brasil. Afirma que os 

negros africanos brincavam na hora da folga para os senhores de engenho, atestando que a 

capoeira sempre foi receptiva a expectadores. Seu mestre foi Cândido Pequeno, filho de um 

negro de Angola com uma africana no Estado da Bahia que costumava usar uma argolinha de 

ouro como símbolo das inúmeras vitórias na capoeira. Esse mestre dizia que tinha capoeira em 

todo porto brasileiro e freguesia, por isso não sabia onde ela tinha surgido. A utilidade dessa 

luta foi comprovada nos interstícios da oralidade dos capoeiristas antigos, reportando o 

momento em que os escravos que eram mandigueiros foram convocados para o Batalhão 

Quebra Pedras, com a finalidade de expulsar os portugueses do território. Muitos desses 

escravos não tinham armas de fogo, apenas as habilidade dessa luta, pontapés, rasteiras, 

cabeçadas e rabos de arraia, pedradas e cacetes, mesmo assim foram vitoriosos sobre o comando 

do General Labatú. Outro momento também rememorado por mestre Noronha foi a eficiência 

dos serviços prestados pelos capoeiras ao Brasil durante a Guerra do Paraguai. 

Coutinho (1993) relata uma série de festas tradicionais onde a capoeira se 

manifestava na Bahia. São exemplos: a festa de São Nicodemos, padroeiro dos trabalhadores 

do Cais, em que a maioria era capoeirista; Festa do Cachimbo, onde compareciam muitos 

mestres capoeiristas com suas gingas de corpo, valentia, calças de boca larga, chapéu e crenças; 

http://www.capoeira-infos.org/personnages/mestres/noronha.html
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Festa da Nossa Senhora da Conceição da Praia, que acontecia durante 4 a 8 de dezembro; Festa 

de Santa Bárbara; Festa de Santa Luzia; Festa da Mãe D`água; Festa do Senhor do Bonfim, 

entre outras, que também eram prestigiadas por muitos pais e mães de santo, momento em que 

havia também outras manifestações culturais negras, tais como batuque, samba e candomblé. 

Mestre Noronha reconhece a importância da força policial no combate aos atos de violência 

dos desordeiros nessas festas populares, relatando com bastante ênfase os atos de violência da 

festa de Santa Luzia. São testemunhas desse período, que ocorreram por volta de 1922, mestre 

Pastinha, Livino e Maré. Nas décadas seguintes, 1930 e 1940, houve um maior controle dos 

atos desordeiros nas festas populares e passou-se a ver a capoeira como uma prática educadora, 

com uma maior valorização da sociedade e assegurando uma continuidade, inclusive amparada 

por uma organização jurídica e também pelo apoio de um dos maiores chefes de polícia da 

Bahia, doutor Álvaro, foi relatado por mestre Noronha nesses períodos ainda conflituosos. 

Mestre Noronha dizia ser respeitado e estar protegido em qualquer lugar, por esse 

motivo costumava sempre agradecer a Deus e a Xangô, orixá guerreiro. A religiosidade desse 

mestre é expressa pelas constantes afirmações de que tinha o corpo fechado e de que sempre 

estava com as obrigações em dia para o orixá de devoção. Utilizava como simbologia uma 

estrela de cinco pontas, com uma cruz na região superior e as iniciais JMJ que significavam 

Jesus, Maria, José. Mestre Noronha atesta que o primeiro centro de Capoeira Angola situava- 

se na ladeira de Pedra, Bairro da Liberdade, fundado por ele e por grandes mestres, entre eles 

Totonho da Maré, Livino, Amozinho, Raimundo Aberrê, Geraldo Chapeleiro. Afirma também 

que esse centro foi entregue ao mestre Pastinha, que era de confiança de todos e que houve um 

esforço desse mestre em registrá-lo e elevá-lo, graças a Deus e a um espírito de luz que lhe 

orientou. Posteriormente, esse centro mudou-se para o Pelourinho número 19 (COUTINHO, 

1993). 

Mestre Noronha reconhece a existência de 7 toques de berimbau que manipula toda 

a movimentação dentro da roda. Como exemplos são citados: o Jogo de Dentro, jogo de grande 

observação; São Bento Grande, jogo de armação de golpe; São Bento Pequeno, para desfazer 

golpe; Apanha laranja no chão tico-tico, minha toalha de renda e de bico é um jogo baixo e alto; 

Este negro é o cão. jogo violento; Samba de Angola; Quebra milho como gente macaco; Para 

ele os segredos da capoeira Angola é privilégio dos velhos mestres e o berimbau também seria 

uma arma para defesa, em que a verga e a própria baqueta tinham sua utilidade no momento de 

precisão. Outros aspectos citados são os conhecimentos a respeito do uso da navalha, arma 

curta, ligeira e que não deve ser utilizada em exibição pública de capoeira, pois é um segredo. 
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A referência ao cachecol de seda ao pescoço também foi mencionada como instrumento de 

defesa contra esta arma traiçoeira nomeada navalha. 

Aspectos da concepção de ensino desse lendário capoeirista também são revelados 

quando ressalta a questão da obediência ao mestre e da necessidade de aprender primeiramente 

o Jogo de Dentro, o jogo para defesa pessoal, e aspectos básicos importantes, tais como entrar 

e sair do jogo. O tempo de aprendizado mínimo para se tornar um capoeirista é de 2 anos e para 

ser um mestre há uma necessidade de aprender todas as malícias que existe nessa prática 

corporal. Essa malandragem dos mestres é útil, é um conhecimento necessário para se livrar de 

qualquer perigo. Também é ressaltada a questão do aprendizado pela observação de inúmeros 

jogos, respaldando também o valor da experiência que somente com longos anos de prática é 

possível adquirir. Os jogadores de capoeira tem obrigação de conhecer as chamadas, espécie de 

movimentação necessária. Nos próprios manuscritos afirma sempre ser o Jogo de Dentro como 

o mais importante dentro da Capoeira Angola, devido o abundante emprego da malícia, golpe 

de vista e destreza. Esse jogo vem acompanhado dos outros, São Bento Grande e São Bento 

Pequeno. 

Conforme os próprios relatos, trabalhou de engraxate, trapicheiro, carregador, entre 

outros cargos, para poder se manter financeiramente e revelou que não adquiriu bens materiais 

com o esforço de ter lecionado a capoeira por toda a vida. Os manuscritos que temos utilizado 

neste texto, Coutinho (1993), datam da década de 1970 e foram elaborados numa época em que 

estava aposentado dos serviços no Docas. Apesar dos 65 anos de idade, afirmava nunca ter 

desprezado o mandato de mestre e nem o amor à pátria. Esse mestre não consistia o centro das 

atenções da capoeira na época, mas recebeu inúmeras visitas de pessoas interessadas em 

produzir livros, reportagens, filmes e discos. Nessa década a concepção da capoeira como 

modalidade esportiva viveu seu tempo áureo, tanto que esse mestre exalta o surgimento de uma 

Federação Brasileira de Capoeira Angola com vistas à congregar as academias do Estado da 

Bahia. Esse mestre menciona alguns aspectos regulamentares dessa luta, conforme o 

entendimento que tinha, quando se refere ao papel do juiz, termo também utilizado por mestre 

Pastinha, no jogo da Capoeira Angola. Para mestre Noronha o ringue teria 4m² e seria conferido 

2 pontos ao jogador que fosse superior em ataque e, quando o adversário fosse derrubado, seria 

conferido 3 pontos. 

A relação entre esporte e a ditadura militar, como um instrumento ideológico do 

estado, acontece de forma intensiva no decorrer da década de 1970 e a capoeira mostrou 

adequar-se a essa concepção na preparação física de policiais e militares por todo país. 

Entretanto, o entendimento dessa prática cultural não foi se reduzindo como um simples 
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mecanismo e técnica de defesa pessoal e treinamento esportivo, aprendido através de manuais, 

Federações, Congressos técnicos e Regulamentos. Pois o esportivismo, dentro das discussões 

das Ciências humanas, da Educação Física e de inúmeros movimentos populares também foi 

relacionado a um jogo de poder questionável, assim como a própria ditadura que começou a ser 

questionada e foi derrubada posteriormente. Muitos dos mestres antigos que relatam o amor à 

pátria e à capoeira não se deram conta do risco que correram quando aquele sistema político se 

apropriou dos ensinamentos da capoeira, tornando a importância dos antigos mestres de fato 

secundária (COUTINHO, 1993). 

Mestre Noronha já naquela época fez uma crítica aos principiantes na capoeira que 

já se diziam professores em academias, em grupos folclóricos e em outros meios. Relata que a 

Bahia era visitada por muito professor de academia do Rio e São Paulo e de outros estados do 

Brasil para adquirir fundamentos da Angola, mas que não tiveram a formação tradicional que 

ele teve. Esse mestre reconhece essa formação citando também a eficácia instrutiva dos 

discípulos de Totonho da Maré, Agimiro, Livino e Pastinha. Apesar de citar respeitosamente 

Pastinha, mestre Noronha não o seguiu após a fundação do Centro Esportivo de Capoeira 

Angola. Conforme Pires (2002) um dos motivos desse afastamento de mestre Noronha foi a 

escolha das cores da camisa desse Centro, preta e amarela, referente a um time de futebol que 

ele não torcia. Outro motivo seria a localização do Centro, distante do local de onde se ocorriam 

tradicionalmente a prática, por isso preferiu manter O Centro de Capoeira Angola Conceição 

da Praia próximo ao local onde residia, na Cidade Baixa do Estado da Bahia (COUTINHO, 

1993). 

 
2.3.6 Mestre Waldemar 

 
Utilizamos nesse subcapítulo Abreu (2003) como referência básica, pois é uma 

relíquia historiográfica que contém importantes informações sobre aspectos socioeducacionais 

do século XIX e sobre a importância de Waldemar Rodrigues da Paixão nesse cenário-  figura 

7. Essa obra reúne informações obtidas através de três artigos da década de 1950, de Eunice 



59 
 

 
 
 

Catunda13, Araguaya14, Cristina Cardoso15 e depoimento oral do próprio mestre Waldemar, 

cedido pelo projeto Resgate da capoeira Angola do Programa Nacional de Capoeira. Nascido 

no ano de 1916 e falecido em 1990, Waldemar começou a aprender capoeira em Periperi, em 

1936. Nesse bairro, que é localizado no subúrbio de Salvador, iniciou-se na capoeira em 

aclamadas rodas dominicais e de um modo similar ao que contou mestre Canjiquinha, pois 

rememora que comprava duzentos réis de vinho tinto e o oferecia em troca de alguns 

ensinamentos. 
Figura 7 - Mestre Waldemar 

Fonte: http://www.barrilcapoeira.com/historia-mestre-waldemar/ 
 
 

13 Eunice Catunda (1952) apud Abreu (2003) reportou a capoeira como uma atividade domingueira, exercida pelo 
povo trabalhador, sadio, dotado de força criadora. Para ela a capoeira era uma vida expressa em gestos, músicas e 
poesia, promotora de uma realização coletiva. A precisão do movimento foi vista como de fundamental 
importância devido ser na verdade uma série de golpes mortais. Falou da essência de alegria, paz, fraternidade, 
júbilo e de elegância e afirmou que jamais viu, em dança de conjunto, nacional ou estrangeira, tão arrebatadora 
beleza, disciplina e lucidez. Noticiou também a essência do episódio de um jogo entre mestre Waldemar e uma 
criança de 7 anos e comparou a aparência do berimbau e da capoeira a um jogo indígena. Relatou as lágrimas que 
deixou escapar aos olhos naquele modesto terreiro, em que dizia haver uma paz desbravadora dos caminhos da 
cultura e da esperança. 
14 Araguaya (1957) apud Abreu (2003), reportou uma compreensão similar a do frequentador do barracão nomeado 
Caribé, afirmando que a história da capoeira ocorreu de maneira similar ao episódio em que os negros camuflaram 
a própria religião. A luta da capoeira era portanto uma camuflagem de pantominas, mímicas, e danças 
acompanhadas de música. Noticia que antigamente se utilizavam berimbaus de boca e que o ritmo do berimbau é 
que comanda o jogo, citando os seuguintes exemplos: São Bento Pequeno é como um samba da capoeira; Banguela 
comanda um jogo de dentro e com faca; Santa Maria para jogo lento; Ave maria é um hino da capoeira; Amazonas 
é um jogo médio; Iúna um jogo baixo e Cavalaria para fugir da polícia. No momento da reportagem a orquestra 
estava formada por três tocadores de berimbau e quatro ou cinco pandeiros, o local do jogo era separado por uma 
cerca da plateia e do lado de fora havia venda de comidas típicas. O bairro era pobre e superpovoado e quando 
Waldemar chegou assumiu a direção da capoeira eTraíra era o contramestre, que havia sido criado no meio do 
candomblé. 
15 Jornalista Cristina Cardoso (1970) apud Abreu (2003), afirmou que Waldemar foi um dos melhores dos bambas 
do passado, tendo vadiado com Pastinha, Bimba, Totonho da Maré, e muitos outros. Costumava não falar mal de 
nenhum outro capoeira e que era bem consciente da potencialidade que tinha no toque e no canto. Noticiou também 
que Waldemar era o inventor do golpe mortal nomeado de Dentinho de Angola, no qual curvava o corpo e levava 
o salto do sapato ao pescoço do adversário. 

http://www.barrilcapoeira.com/historia-mestre-waldemar/
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Havia grande expectativa, entre os aspirantes a capoeiristas, de se obter 

experiências práticas daquela arte, havendo sempre um momento em que o mestre pegava nas 

mãos de um aluno para dar uma volta e, repentinamente, soltar um golpe. O aprendiz recebia 

instruções de defesa e reconhecia a importância da observação, da concentração, do respeito ao 

ritual e aos mais velhos, ou seja, da oitiva. Mestre Waldemar relata que foi formado mestre de 

capoeira com os ensinamentos de Telabi, Ricardo da Ilha de Maré, Siri de Mangue e Neco 

Canário Pardo. As rodas de capoeira dominicais aconteciam porque era o momento em que a 

maioria dos trabalhadores estava de folga e o agregamento de bares, quitandas, bodegas, 

vendas, prática de capoeira e samba constituíam pontos de animação, de sociabilização e, 

consequentemente, do aumento do fluxo financeiro de determinada comunidade. 

Posteriormente, a partir dos anos 1960, a indústria turística se utilizou da cultura popular afro- 

brasileira através de meios mais complexos de exploração econômica. No ano de 1940, 

Waldemar começou ensinar a capoeira no bairro da Liberdade, na Rua do Pero Vaz, também 

próximo a um botequim. Devido à localidade que ensinava, também era reconhecido por 

Waldemar da Liberdade, ou do Pero Vaz. Esse mestre ensinava na roda, mas também ministrava 

treinos em outros dias. Inicialmente, sua roda acontecia na sombra de um arvoredo e, 

posteriormente, foi construído um barracão que se assemelhava aos dos candomblés e também 

àqueles feitos pelos pescadores à beira-mar. A vadiação16 nesse local perpassou as décadas 

seguintes, 1950 e 1960, num misto de rito profano e vício sagrado. A década de 1950 é 

permeada por matérias que se reportam aos mestres angoleiros dessa época, tais como 

Waldemar, Pastinha, Juvenal, e seus terreiros, geralmente em bairros afastados (ABREU, 

2003). 

O bairro da Liberdade, onde situava o barracão de mestre Waldemar, foi um bairro 

cujas estradas penetraram as tropas vencedoras da Guerra da Independência do Brasil, em 1823, 

episódio rememorado nos escritos do mestre Noronha. A Rua do Pero Vaz foi uma área 

suburbana onde teve a primeira invasão de terras da cidade de salvador, por volta da década de 

1940. Muitas casas de taipa foram erguidas utilizando-se da beriba, madeira flexível e 

resistente, e com preenchimento de barro ou lama, assim como mostra o quadro de Rugendas 

intitulado “Habitações de negros”. Há rumores de que essa invasão foi comandada pelo Partido 

Comunista  Brasileiro-  PCB,  motivo  pelo  qual nesse bairro,  habitado  por uma maioria   de 

 
16 Para Abreu (2003) esse termo está relacionado às contravenções de sambar e capoeirar, elementos da cultura 
afro-brasileira. O direito de manifestar-se culturalmente na sociedade em que viviam foi uma exigência desde o 
período dos quilombolas e expressa no tratado de paz de 1789, por ocasião de um levante de escravos na cidade 
de Ilhéus na Bahia. A vadiação da roda da liberdade, feita com trajes refinados aos domingos, representa uma 
conquista de autoafirmação cultural do povo negro. 
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proletariados, foi realizado uma grande festa em comemoração aos 24 anos de fundação do 

partido. A capoeira de mestre Waldemar inseriu-se nesse contexto de socialização e de 

ressocialização dos moradores, representando um local em que homens, mulheres e crianças 

iam aos domingos assistirem a roda de capoeira (ABREU, 2003). 

Nesse local também se reuniram capoeiristas famosos, por exemplo Traíra, Onça 

Preta, Cabelo Bom, Curió, Caiçara, que chegavam ao local vestidos de branco, com calça e 

paletó, lutavam a tarde toda, mostrando a periculosidade do próprio conhecimento, e não se 

sujavam. Obviamente que não havia a obrigação de se jogar com tais vestimentas, apenas 

arriscando-se ir nesses trajes quem estava podendo ostentar e impressionar aos expectadores. A 

luta por vezes foi descrita como um ballet masculino, onde havia um código de ética implícito 

de que não se podia encostar-se ao adversário e nem no público. O jogo que se desenrolava 

quase rente ao chão aumentava a admiração de quem assistia. Mestre Waldemar era adverso a 

brigas, mas também possuía um repertório de situações em que rememora ter precisado se 

utilizar da capoeira como defesa pessoal. A violência no barracão do mestre Waldemar não era 

tolerada, por isso os participantes deixavam guardadas as armas que usavam num bar próximo. 

Waldemar era um mantenedor da ordem e do respeito no ambiente do Barracão, 

autoridade reconhecida pela comunidade de capoeiras, pelos moradores em geral e até mesmo 

pela polícia. O domínio que exercia sobre a tradição daquela arte fazia com que aquele ritual 

fosse sempre descrito com extrema beleza e que o barracão fosse reconhecido em toda cidade 

como um local de arte e entretenimento. O canto era visto por esse mestre como um instrumento 

disciplinador e sedutor, para que não fosse necessário autoritarismo e truculência. Falava dos 

elogios que recebera de Caiçara e de Bimba e da responsabilidade que tinha em supervisionar 

todo o conjunto, barracão, instrumento, ensino, visitantes, entorno, reconhecendo também os 

serviços prestados por Traíra, o contramestre. 

Semelhante à organização da academia de Pastinha, também havia a figura do juiz 

que tomava conta da roda, interrompendo um jogo, mudando os pares, e, no caso de 

desobediência, expulsando da roda. Também foi relatado a admiração pelo controle emocional 

dos jogadores que proporcionava uma tensão no jogo que empolgava e hipnotizava o público. 

A autoridade e sabedoria naquele local era vista mais pela capacidade de evitar conflitos do que 

causá-los, havia um misto de temor pelas façanhas do passado e pela admiração como artistas 

aos mestres antigos. Mestre Waldemar conta do episódio que ocorreu quando foi pedir ao 

delegado uma força policial para as rodas que realizava, nessa ocasião o delegado dissera que 

ela não precisava pois tinha os alunos dele que podiam conduzir o desobediente à delegacia. 
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Outras sugestões do delegado foram acatadas por mestre Waldemar, por exemplo quando 

retirou dos treinamentos os ensinos com facão, peixeira, navalha e espadim (ABREU, 2003). 

Apesar do difícil acesso, o barracão do mestre Waldemar foi visitado por turistas, 

estudiosos, intelectuais, artistas, folcloristas, jornalistas e funcionava como uma espécie de 

agência cultural nacional e internacional, assim como também foi as academias de Bimba e de 

Pastinha. Dos visitantes ilustres Abreu (2003) afirma os exemplos de Jorge Amado, Pierre 

Verger, Mário Cravo, Eunice Catunda, Alceu Maynard, Oneida Alvarenga, Odorico Tavares, 

Carlos Ott, Carybé. Nessa obra também é repassada a informação de que, por mais gente que 

tivesse naquele espaço, sempre havia alguém que se levantasse para dar lugar aos visitantes. 

Todos permaneciam atentos ao jogo que se desenrolva no decorrer de uma disputa para quem 

apanhasse com a boca o lenço que era colocado no centro do terreiro. O mais exímio capoeirista 

do jogo deveria apanhá-lo com a boca e, na sequência da conquista, algumas notas eram atiradas 

como uma forma de premiação pelo esforço. Em seguida, havia alguém responsável para fazer 

a arrecadação e a divisão do dinheiro entre os participantes. 

Tais episódios revelam que a relação entre a capoeira e retorno financeiro é bem 

mais antiga do que se imagina e há quem aproxime a capoeira com outras artes de rua. Esse 

tipo de jogo foi resguardado pela habilidade e beleza na memória dos antigos mestres, 

entretanto a nomenclatura foi alterada de Apanha com a boca o dinheiro do chão para Apanha 

a laranja no chão tico-tico. Sobre as questões profissionais, esse capoeirista fez da venda do 

berimbau seu principal sustento financeiro até morrer. É de conhecimento de todos a condição 

de pobreza por que passou esse mestre no período da velhice, por ocasião da morte foi 

necessário que o funeral e os custos do sepultamento fossem pagos por admiradores e ex-alunos. 

Waldemar relatou a briga que havia entre os capoeiristas pela disputa de mercado, a falta de 

ética de alguns profissionais, vendo que a união entre os mesmos era necessária para que 

pudessem enfrentar o contexto em que estavam inseridos, com as demandas do turismo, do 

folclore, do comércio do entretenimento, de bens culturais e do esporte. 

A concorrência era notória pelas rixas e pelos trabalhos de cunho místico-litúrgicas 

de candomblé na Igreja da Sé, para luta também no campo espiritual pela liderança e conquista 

de visibilidade da capoeira baiana. No decorrer do depoimento de alguns mestres é comum a 

acusação de ter sofrido os efeitos benéficos e maléficos da feitiçaria e as diferenças políticas e 

de ritos também eram comuns entre os angoleiros, até o momento em que o padrão de Pastinha 

tornou-se dominante. Para Waldemar da Paixão, Pastinha na verdade era um presidente e não 

um mestre. Denunciava também que ele tinha a mania de declarar como aluno qualquer 

frequentador assíduo da roda do CECA.  Finalizando essa seção, é conveniente relatar que  no 
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barracão do mestre Waldemar a formação da orquestra era de três berimbaus, três pandeiros e 

um reco-reco e, apesar de não ter influenciado mudanças em aspectos da capoeira, tornou-se 

lendário por proporcionar vivência cultural num clima harmonioso de paz e fraternidade 

(ABREU, 2003). 

 
2.4 Notas sobre o percurso histórico do ensino da capoeira no Brasil 

 
O ato de ensinar a capoeira, à primeira vista, parece encontrar-se numa pespesctiva 

histórica oposta ao sistema educacional formal das sociedades. A valorização do elemento da 

informalidade e da oralidade espontânea, em contraposição ao modelo tradicional de ensino, e 

a ilegalidade, proibição da prática com o Código Criminal do Império e com o Código Penal da 

República do Brasil de 1890, validam tal informação. Contudo, na contextura da busca pela 

autenticidade racial e cutural brasileira da Era Vargas, a Capoeira parece iniciar um processo 

de aproximação com o sistema formal de ensino. Consoante Decânio Filho (1997-b), em 1937, 

Manuel dos Reis Machado, popularmente conhecido por Mestre Bimba, conseguiu uma licença 

oficial da Secretaria de Educação, Saúde e Assistência Pública do Estado da Bahia para 

funcionamento do próprio Centro de Cultura Física e Regional, além de um certificado de 

professor de Educação Física. Futuramente, esse mesmo mestre recebeu o título de doutor 

honoris causa pela Universidade Federal da Bahia e suas ações são comumente apontadas como 

um marco na inserção da capoeira na sociedade brasileira. Atualmente a Capoeira, na figura 

dos seus grandes mestres, tem recebido recorrentes manifestações de valorização que são 

constatadas por um número considerável de produções acadêmicas e por Políticas Públicas 

Culturais. 

Contudo, é necessária uma reflexão sobre o ensino da Capoeira através de um 

estudo histórico sobre educação/ disciplinamento do corpo de maneira mais ampla. A história 

da função do corpo na educação teve um extensivo momento de influência do cogito cartesiano 

e de uma postura positivista que tende a separar educação intelectual, moral e física como 

campos distintos da natureza humana. Consideramos que houve uma maior abrangência na 

forma de pensar o corpo com o advento da superação dos ideais teocêntricos e o consequente 

avanço  da  medicina17,  que  posteriormente  contribuiu  também  com  conhecimentos  sobre 
 
 
 

17 Sobre esse assunto consultar Le Breton (2012) p.71, em Antropologia do corpo e modernidade: “A constituição 
do saber anatômico na Itália do Quattrocento, nas universidades de Pádua, Veneza e Florença essencialmente, 
marca uma mutação antropológica proeminente. Com as primeiras dissecções oficiais, no começo do século XV, 
seguida da banalização relativa dessa prática na Europa dos séculos XVI e XVII, acontece um dos momentos- 
chave do individualismo ocidental [...]. O corpo está associado ao ter e não ao ser.” 
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manutenção do físico saudável através de exercícios e que são atestadas pela história das 

tendências pedagógicas do ensino de Educação Física. 

Conforme Soares (1998) foi no século XIX que houve um avanço nos estudos sobre 

o corpo humano, sobre ginástica e, paralelamente a isso, também houve a crescente utilização 

como força de trabalho. Inicialmente o corpo reto e o porte rígido refletem o elemento 

disciplinar presente nos estudos introdutórios sobre ginástica, vista como sinônimo de 

Educação Física18 no início da Idade Contemporânea. Trilhando os rumos de uma suposta 

evolução científica, que permeia os pilares elementares da História da Humanidade, é que 

também percebemos o início da construção de um projeto de concepção holística do corpo 

através da contribuição de estudos fenomenológicos e da postura filosófica de conceber um 

corpo indissociável de sua dimensão afetiva, social, psicológica, motora, perceptiva e subjetiva. 

Concordando com Sowel (2011, p.47), há uma necessidade permanente de superar a deficiência 

da excessiva fragmentação científica19. 

Os especialistas de qualquer área intelectual são exemplos clássicos de pessoas cujo 
alto conhecimento está concentrado dentro de uma margem estreita, a partir de um 
vasto espectro de preocupações humanas. Além do mais, a interação inevitável entre 
inúmeros fatores do mundo real significa que, mesmo dentro dessa margem estreita, 
fatores que chegam de fora da margem podem interferir nos resultados de uma forma 
significativa, transformando um especialista, cuja especialização não abrange esses 
outros fatores, num amador. 

 
O aspecto utilitarista e disciplinar dos mecanismos de domínio e repressões 

modernas se utiliza do corpo pela perspectiva do rendimento, da política, do consumo, entre 

outras distintas formas de poder (KUNZ, 2014). Através do corpo que o homem se manifesta e 

procura inserção na sociedade e é por essa razão que sempre esteve no centro das atenções na 

História da Humanidade, precisando ser controlado, disciplinado, padronizado e ordenado pela 

ótica da disputa de poder. Desde o homem pré-histórico que houve essa disputa, inicialmente 

pela sobrevivência e domínio sobre os elementos da natureza. Portanto, ao consideramos a 

holisticidade do corpo humano no seio de distintas culturas é que surge a necessidade de 

procurarmos refletir sobre a questão do corpo em movimento como principal mecanismo de 

atuação do homem no meio ambiente e também como mediador da relação entre história, 
 
 

18 As primeiras sistematizações dos exercícios físicos representam a ginástica como base fundamental da Educação 
Física, presente na educação pública estatal francesa e que irá também influenciar, a reboque, a organização escolar 
pública brasileira. Conforme Darido (2005), a Educação Física foi introduzida no currículo escolar brasileiro por 
ocasião da Reforma Couto Ferraz, em 1851. Entretanto, foi implementada somente a partir de 1882 nas Escolas 
Normais e Escolas Militares. 
19 O conhecimento científico sobre o corpo envolve aspectos filogenéticos, englobando anatomia, fisiologia, 
bioquímica, psicologia, biomecânica, e os aspectos ontogenéticos, englobando as interrelações culturais estudadas 
por toda a área de ciências humanas. 
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educação, corpo e cultura. Essas reflexões fazem parte de um movimento de renovação teórica 

na área de Educação Física a partir de 1980 e, conforme Kunz (2014), p. 82: “Devemos, ainda, 

ampliar esta reflexão do movimento enquanto “diálogo entre Homem e Mundo”, ou seja, 

ampliar a concepção do se-movimentar enquanto acontecimento fenomenológico relacional, 

ou melhor, como relação intencional de ações significativas.”. 

Falar sobre as distintas formas de movimentação requer questionar sobre a 

importância que o homem deu ao corpo na sua natureza e na sua vida pessoal e comunitária. 

Essa importância acontece desde tempos imemoriais, posto que, a partir dos primeiros 

registros20, foi possível conhecer a sociedade e seus costumes através das representações 

mímicas, lúdicas e religiosas. Através dos primeiros registros iconográficos da capoeira, século 

XIX, também depreendemos elementos da formação da sociedade brasileira e dos costumes 

afro-civilizatórios, em que podemos estar contemplando o aspecto do lazer e da repressão 

policial nesses primeiros registros do século XIX. Conforme Brasil (2007), a obra de Augustus 

Earle intitulada Negros Combatendo, produzida entre 1821 e 1824, e as obras de Johann Motriz 

Rugendas, ambas de 1835, intituladas San Salvador e Dança da Guerra compreendem esses 

primeiros registros. 

Contudo, é relevante destacar a perspectiva do lazer no estudo sobre práticas 

corporais na formatação da sociedade e do conceito de cultura e ancestralidade, especialmente 

por possibilitar, através do fornecimento do prazer e descanso, uma condição sociobiológica 

básica de empoderamento individual. O aspecto da ludicidade retrata o íntimo da cultura e 

essência de distintas épocas e povos e, a nível individual, é uma condição basal que favorece o 

desenvolvimento integral do sujeito. Consideramos que a análise do indivíduo e de determinado 

agrupamento social de uma forma integral ocorre numa perspectiva filogenética e ontogenética, 

englobando também a importância atribuída por determinada sociedade a determinados valores 

morais, entre eles a competitividade e/ou ao cooperativismo em meio ao convívio social. 
 

Uma revolução do lúdico é a celebração da festa, marca das tradições significantes e 
da memória coletiva [...] Não festejar é não conseguir conviver com os sentimentos 
de prazer/desprazer. Festejar é descer às profundezas, é subir todos os degraus. 
Festejar é estar tomado pelo entusiasmo, e estar tomado pelo entusiasmo é estar 
tomado pelas divindades. (LORENZETTO, 1991, p. 84). 

 
 
 
 

20 Para Nanni (1995), desenhos pré-históricos já sugeriam o movimento dançante que manifestava alegrias, 
tristezas, vida e morte, amor, guerra e paz. Depreendemos através disso que uma das formas mais primitivas de 
manifestações da expressão corporal era de cunho imitativo, havia um movimento dançante, representando 
diversos aspectos da vida humana. 
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O aspecto da ludicidade e da capoeira como filosofia de vida em prol da liberdade, 

do respeito e da cooperação, distante do aspecto marginalizado e desordeiro, é que Mestre 

Pastinha emerge no imaginário popular como um ícone da resistência negra e, conforme 

Decânio Filho (1996a), funda em 1941 o Centro Cultural de Capoeira Angola. Além do aspecto 

lúdico, frequentemente associado aos ensinos da capoeiragem no decorrer dos diferentes 

períodos históricos, também há o movimento ginástico ou higienista21, militar e esportivista 

intrinsicamente relacionado ao ensino na capoeira. Nesse movimento ginástico destacamos a 

perspectiva ideológica de intelectuais e militares para implementação da capoeira como a 

autêntica ginástica brasileira. Constituem exemplos de manuais de ginástica envolvendo 

técnicas de capoeira, consoante Capoeira (1998), o Guia da Capoeira ou Ginástica Brasileira do 

quartel Mata-Porcos em 1907, exercitado por oficiais e praças, e um manual de capoeira para 

uso exclusivo dos militares, elaborado pelo capitão Ataliba Nogueira e assessorado pelos 

tenentes Lapa e Leite. Posteriormente, em 1920, Mário Aleixo publicou o manual “Eu sei tudo”, 

incorporando golpes de jiu-jitsu, boxe e jogo do pau português. Em 1928, Aníbal Burlamarqui 

publicou “Ginástica Nacional, Capoeiragem Metodizada e Regrada”, incorporando também 

novos elementos à prática da capoeira. 

A ginástica, responsável pelas primeiras sistematizações de exercícios físicos e 

alicerce da tendência pedagógica higienista, foi vista como sinônimo de Educação Física no 

decorrer do século XIX e se instaurou na educação pública estatal francesa, influenciando, a 

reboque, a organização escolar pública brasileira. Conforme Darido (2005), a Educação Física 

foi introduzida no currículo escolar brasileiro por ocasião da Reforma Couto Ferraz, em 1851. 

Entretanto, foi implementada somente a partir de 1882 nas Escolas Normais e Militares. Tanto 

a ginástica22  como a literatura, pretendiam instigar a força e a coragem do povo para defesa da 
 

21 O movimento ginástico europeu, também conhecido por Higienismo, encarou a atividade física como meio de 
regeneração da raça e subsídio para melhorias na saúde pública caótica, decorrente do crescimento urbano 
desordenado e das consequentes doenças ocasionadas por problemas sanitários. Além da perspectiva de se evitar 
um grande número de mortes, e o consequente impacto negativo na força de trabalho, motivadas pelo descuido 
com o bem estar do próprio corpo, a racionalidade científica, estando a serviço de um mecanismo político, 
sistematizou uma rede de saberes que visavam obter também ordem e o disciplinamento nas instituições que 
exerceriam profundo controle da sociedade, ou seja, no exército, na saúde e na educação. Dessa maneira é que o 
corpo se consolida como objeto de controle e, também, responsabilidade do Estado. 
22 De acordo com Darido (2005), a Dinamarca foi o primeiro país a considerar a Educação Física como matéria 
escolar e, pela ordem de antiguidade, as principais escolas ginásticas da Europa foram: a alemã; a dinamarquesa; 
a sueca, considerada por Rui Barbosa como sendo a mais apropriada para ser implementada no Brasil; por fim a 
francesa, que foi a escola que de fato mais se desenvolveu no ambiente escolar brasileiro. A escola alemã foi 
influenciada inicialmente por Rousseau e consistia em uma ginástica natural baseada em corridas, saltos, 
arremessos, lutas, jogos sociais, semelhantes aos da Grécia Antiga. Posteriormente, diversos apaRattos e exercícios 
militares foram utilizados com fins pedagógicos. A escola dinamarquesa também se utilizava de exercícios 
militares. O modelo da ginástica sueca se utilizava de aparelhos e era dividido em quatro partes, com objetivos 
interdependentes: médico, militar, pedagógico e estético. Já a ginástica francesa consistia em exercícios militares, 
havendo utilização de máquinas, e exercícios físicos também de caráter médico-higienista. 
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pátria. O intercâmbio ideológico entre militares, capoeiras, políticos existiu desde o período 

imperial e explica-se pelos iminentes interesses que ora convergiam, ora se divergiam entre 

esses setores da sociedade. Consoante Silva (2013), são alguns exemplos de notório 

intercâmbio ideológico os episódios que antecederam a renúncia do imperador em 1831, a 

Guerra do Paraguai de 1864 a 1870 e a Proclamação da República em 1889. 

Outro fator que também é relevante no entendimento da relação entre capoeiristas 

e militares foi o recrutamento forçado de civis após a implementação do Código Criminal do 

Império de 1830, em que capoeiristas, entre outros indivíduos da população majoritariamente 

mestiça, foram presos sob a acusação de serem vadios e mendigos ao praticarem capoeiragem. 

Esse aspecto é ratificado com o estudo de Soares (1998, p.177-178) que relata sobre um ofício 

encaminhado por Euzébio de Queiroz, em 1841, alardeando ao inspetor do Arsenal de Guerra 

a camaradagem que envolvia o Corpo de Artífices e os capoeiras, entendendo que os maus- 

tRattos dentro dos quartéis e o recrutamento forçado eram impulsionadores desses conchaves. 

O fato é que com a Proclamação da República, em 1889, os capoeiras foram extintos das ruas 

do Rio de Janeiro pela atuação de Sampaio Ferraz23, lendário chefe de polícia, e pela publicação 

do Código Penal da República que tornou a capoeira crime no artigo 402. Apesar da repressão 

aos capoeiras, intelectuais continuaram a exaltar o potencial educativo da capoeira e os militares 

a utilizá-la, explorando o aspecto ginástico e esportivo. 

Consoante Brasil (2007), a vertente nacionalista da Belle Époque24 e Coelho Neto, 

por volta de 1910, defendeu a capoeira como a autêntica ginástica brasileira e verdadeira 

Educação Física do Brasil, devendo ser ensinada nas escolas e quartéis, ou em qualquer outro 

lugar onde a instrução fosse importante. Certamente que intelectuais do círculo de amizades de 

Coelho Neto ridicularizaram essa ideia, entretanto, com o movimento modernista, iniciado em 

1922 na Semana de Arte Moderna em São Paulo, a valorização dos elementos culturais do 

cotidiano da realidade brasileira adquiriu notório destaque pela intelectualidade atuante  nesse 
 
 

23 Conforme Dias (2001) nos primeiros quarenta dias de república foram deportados 1.300 capoeiras para a ilha 
de Fernando de Noronha. 
24 Movimento literário, político e cultural brasileiro, influenciado pelo movimento histórico francês de paz, de 
avanços tecnológicos e de valorização artística a partir de 1880 até o início da Primeira Guerra Mundial. No Brasil 
a Belle Époque se instaurou e influenciou a cultura brasileira a partir do início da República Velha e perdurou, em 
meio às composições literárias oficiais e pré-modernistas, até ser iniciado o Movimento Modernista em São Paulo. 
A literatura oficial estabeleceu uma estreita relação com grupos políticos e instituições públicas, a exemplo da 
Academia Brasileira de Letras, a qual críticas são comumente feitas aos integrantes dessa vertente devido o caráter 
servil das obras que tinham a clara finalidade de adquirir ascensão social, respeitabilidade pública e incorporação 
aos centros de poder da época. Paralelamente à literatura oficial, há no período da Belle Époque uma vertente pré- 
modernista que segundo Silva (1996) optava pelo afrontamento ou simples distanciamento das instituições 
acadêmicas, preferindo os assentos menos formais das confeitarias e cafés para discussão de diversos temas, entre 
eles a problematização do cotidiano da realidade nacional. 
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novo momento cultural. Ainda na década de 1920, Mello Moraes Filho, autor de Capoeiragem 

e Capoeiras Célebres corroborou publicamente com a ideia de que a capoeira é a luta própria 

do Brasil e mestre Sinhozinho, eliminando canto e instrumentos musicais, conseguiu manter 

uma academia em Ipanema a partir de 1920 até a década de 1960. 

 
2.5 Aspectos econômicos e liderança associada à relação ensino-aprendizagem na capoeira 

 

Um aspecto, não menos importante que as histórias de vida e a contextualização 

política, no entanto determinante para um conhecimento mais aprofundado sobre os saberes 

que envolvem a prática da Capoeira é a questão econômica. Inicialmente, esse aspecto esteve 

presente nas trocas de favores e prestação de serviços dos capoeiras no período do Brasil 

oitocentista e tornou-se mais evidente no decorrer do século XX, quando houve o início da 

valorização dos conhecimentos do mestre de capoeira. Os aspectos econômicos, relacionando- 

se cada vez mais com a questão do ensino na capoeira, foram agregando outros fatores e 

apresentando uma complexidade maior desde as décadas finais do século XX até a presente 

data. 

Apesar do fortalecimento político-econômico da capoeira, que os mestres das 

primeiras academias empreenderam, nos deparamos com o fato de grandes nomes dessa prática 

terem morrido em situação financeira precária. Conforme Araújo (2008), as dificuldades que 

Pastinha, Bimba, Waldemar da Paixão, Aberrê, Caiçara, Noronha, entre outros mestres baianos, 

sofreram na velhice retratam a face mais perversa da relação entre o capitalismo e a classe 

trabalhadora, a qual somente usufrui da riqueza gerada pelo próprio trabalho enquanto estiver 

produzindo valor. Percebemos, contudo, uma grande contradição nessa primeira fase de 

institucionalização do ensino da capoeira, pois a eminente ascensão social e cultural da capoeira 

baiana não favoreceu a conquista de direitos sociais básicos a inúmeros mestres. 

Atualmente, observamos que há uma exigência, imposta pela própria sociedade, do 

mestre de capoeira também estar adquirindo conhecimento e habilidade para estar atuando num 

sistema de movimentação econômica. Poderíamos até nos reportar a esse assunto 

metaforizando sobre a mandinga, malícia, jogo, luta que há no terreiro financeiro. O estudo de 

Cabral, et. all. (2014), analisando 8 grupos de capoeira cearenses e entrevistando 71 pessoas, 

concluiu que o potencial de liderança dos mestres demonstrou alta performance, com excelentes 

padrões de produtividade, criatividade e produção de conhecimento. Esse estudo corrobora com 

a afirmação de MINC (2013) sobre o surgimento de uma nova economia na atualidade, advinda 

da fusão entre a economia do conhecimento com a economia da cultura. 
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Apesar das inúmeras possibilidades econômicas geradas na capoeira, através do 

pagamento de mensalidades dos alunos, vendas de uniformes e instrumentos, eventos e cursos 

de qualificação, outros fatores parecem representar barreiras ao desenvolvimento e maior 

valorização da capoeira na sociedade. Um exemplo de fator adverso é o surgimento irrefletido 

de novos grupos e de profissionais que exercem o ofício de ensinar a capoeira sem o preparo 

necessário. Também são temas concernentes a esse assunto a introdução da prática da capoeira 

nas escolas e em outros espaços, o incentivo às pesquisas e estudos sobre o tema, o amparo aos 

velhos mestres e suas famílias, a manutenção das sedes dos grupos e a profissionalização. 

Através dos estudos empreendidos nesse capítulo observamos que há uma função 

de liderança do mestre de capoeira que pode operar mudanças sociais e revelar aspirações 

coletivas. Vieira (1998) utiliza-se do arcabouço teórico weberiano para elucidar o mecanismo 

de ação de líderes carismáticos, a exemplo de mestre Bimba e seus novos padrões de conduta 

harmonizados com a ética da classe média urbana na primeira metade do século XX. Esse 

estudo sobre o processo de modernização cultural da capoeira insere-se num cenário articulado 

em que se faz necessário “a captação tanto do processo de subversão do potencial crítico da 

cultura popular quanto de seu conteúdo de resistência às imposições hegemônicas”. Contudo 

há um nível de individualização inerente a esses líderes que operam através da capacidade de 

traçar novos objetivos e metas de acordo com as necessidades de determinados locais e épocas, 

onde são observadas formas particulares de ações significativas experienciadas por uma 

coletividade que, por sua vez, os legitimam. A liderança dos mestres de capoeira representa um 

fenômeno que repercute na perpetuação da prática e promove, em maior ou menor escala, 

mudanças e transformações necessárias a inúmeros contextos. Portanto esse capítulo encerra- 

se em esclarecendo que, entre diversas possibilidades de estudo da capoeira, iniciaremos na 

próxima sessão uma das inúmeras perspectivas de ensino cabível de ser analisada para fins de 

registro histórico sobre práticas educativas da capoeira. 
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3 PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA DO ENSINO DA CAPOEIRA: NOTAS SOBRE 

A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO CENTRO CULTURAL CAPOEIRA 

ÁGUA DE BEBER 

 
Iniciamos nosso levantamento de dados indagando ao líder do grupo, mestre Ratto 

Robério, sobre a qualificação profissional na capoeira desenvolvida no CECAB. Esse primeiro 

questionamento relaciona-se à possibilidade de se compreender um modelo de qualificação 

profissional desenvolvido para capoeiristas, empreendido a partir de determinada compreensão 

acerca das competências e conhecimentos necessários para inserção no mercado de trabalho, 

como acontece o desenvolvimento desse ensino na contemporaneidade e em quais instâncias 

ele ocorre. Relacionado a essa questão, nos foi concedido, via e-mail, um relatório do I Ciclo 

de Formação Profissional em Capoeira, Cultura Afrodescendente, Cidadania, Meio Ambiente 

e Inclusão Social, projeto empreendido para comunidade capoeirística local e para os 

integrantes do próprio grupo. Com vistas a obter um maior esclarecimento sobre esse assunto, 

preparamos uma entrevista que foi realizada no dia 14 de janeiro de 2016. No momento de 

realização dessa entrevista foram realizadas indagações relacionadas ao momento de criação, 

influências, parcerias, dificuldades e conflitos. Devido a impossibilidade de se esgotar o assunto 

naquele momento, nos foi confiado o livre acesso a um HD externo que continha 

aproximadamente 1 terabyte de informações sobre esse assunto e sobre a história do grupo de 

um modo geral. 

A partir do contato com esse material, tivemos a certeza de que realmente teríamos 

os documentos necessários para a efetivação de um Estudo de Caso no CECAB e, entre 

inúmeros banners, panfletos, projetos, fotos e vídeos, pré-selecionamos 1283 arquivos em 

conformidade com nossos objetivos e que foram distribuídos em 51 pastas. Contudo, tornou-se 

evidente uma contextualização para fins de inteligibilização histórica do processo que originou 

a idealização dos cursos de qualificação profissional intrínseca ao grupo. Primeiramente, 

recorreremos ao recurso da oralidade do QUEIROZ (2015), mestre Ratto Robério, que nos 

explica um pouco da essência desse trabalho de qualificar outros capoeiristas para atuação num 

campo de trabalho que vem procurando permanentemente se auto afirmar e se expandir na 

sociedade. Constatamos que esse processo de formar lideranças e de se obter conhecimentos 

teóricos foi um pensamento que se iniciou por ocasião da fundação do próprio grupo, em 30 de 

janeiro do ano de 2002: 
 

[...] A vertente dela seria trabalhar com a juventude e com crianças, no aspecto de 
trabalhar a cultura e a socialização. Antes de 2002 a gente utilizava a palavra carente, 
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promovendo festa e dando alimentação para crianças. Durante muitos anos fizemos 
muito isso, aí nós fizemos um estudo que o Água de Beber viria trazer outro perfil, 
que ele viria trazer informação [...] Aí sentimos a necessidade de criar uma ferramenta 
dentro do Centro Cultural Água de Beber que formasse os instrutores, graduados e 
professores para despertar nas aulas um conteúdo mais aprofundado da capoeira e que 
esse conteúdo tivesse o aspecto de despertar do nosso público à questão da formação 
da capoeira como escola. [...] A gente criou o I Gingamente, que foi um nome que a 
gente deu pro nosso trabalho de ampliar mais a questão pedagógica da capoeira 
(QUEEIROZ, 2015). 

 
A partir desse relato observamos um mecanismo de organização embrionária para 

os futuros cursos de qualificação profissional organizado pelo CECAB, bem como as primeiras 

perspectivas de ensino e o modo como se articulou essa iniciativa inovadora no cenário 

capoeirístico local. Iniciamos então uma investigação intensiva sobre esses aspectos e 

selecionamos 86 arquivos relacionados ao I Gingamente, entre eles o panfleto veiculado na 

época - figura 8. Encontramos também uma lista de 43 pessoas que concluíram esse curso e que 

receberam um certificado que mencionava a parceria entre a Associação Espaço Cultural Água 

de Beber, nomeação do CECAB naquela época, e a Pró-reitoria de extensão da Universidade 

Estadual do Ceará, contando também com as assinaturas dos respectivos presidentes das 

mencionadas instituições. A instituição pesquisada já possuía registro sob o seguinte número 

de CNPJ: 04.975.550/0001-87, com sede à Rua Senador Almino 215, Praia de Iracema, 

Fortaleza - Ceará. 

Figura 8 - Programação I Gingamente 

 
 

Fonte: arquivo pessoal de Robério Batista Queiroz 
 

No projeto que deu origem a esse evento foi mencionado que a atividade principal 

da referida associação era a captação de recursos destinados à execução de projetos na área de 

responsabilidade social. Fatidicamente, encontramos inúmeros outros registros historiográficos 

acerca de projetos culturais relacionados à pesquisa e posterior divulgação da cultura afro- 
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brasileira, que ocorre através de shows culturais, promoção de encontros de capoeira, palestras, 

oficinas, entre outros eventos. Na análise do documento em questão o Ceará foi mencionado 

como um estado com alto índice de exportação de capoeiristas, divulgadores da capoeira no 

exterior através do ensino prático. A passagem histórica de que esse estado foi o primeiro a 

abolir a escravidão e que a história da cultura negra no Ceará necessita de maior esclarecimento 

também foi rememorada e a prática da capoeira, consequentemente, é citada como recurso e 

forma de promover uma reflexão sobre a relação da população cearense com a cultura afro- 

brasileira. A atração principal do I Gingamente - figura 9 foi composta por palestras de 

pesquisadores da capoeira, entre elas a de José Gerardo Vasconcelos e a de Carlos Eugênio 

Líbano Soares25, e de mestres de capoeira do estado do Ceará. 
 

Figura 9 - Palestrantes do I Gingamente 

Fonte: arquivo pessoal de mestre Ratto Robério. 
 
 

Os organizadores do I Gingamente foram mestre Ratto, Ana Beatriz Graça Duarte 

e Rita Mônica Dias Campos. Além do objetivo central de promover a divulgação e valorização 

da cultura afro-brasileira e da cultura capoeirística cearense, no projeto do I Gingamente são 

citados objetivos específicos e um temário com assuntos pertinentes ao debate sobre os 

conhecimentos relevantes ao ensino e aprendizagem da Capoeira. Os objetivos específicos 

constituintes foram: Fomentar estudos teóricos sobre capoeira e história; Incentivar a pesquisa 

e estudos sobre a capoeira e a cultura Afro-Brasileira; Incentivar o intercâmbio de experiências 

 
25 O primeiro é professor da Universidade Federal do Ceará e realizou pesquisa de pós-doutorado sobre Besouro 
Mangangá, lendário capoeirista, na Universidade Federal da Bahia, e o segundo realizou pesquisa de mestrado e 
doutorado sobre a capoeira escrava no Rio de Janeiro 1808 – 1850, atuando profissionalmente como professor da 
Universidade Federal da Bahia. 
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em pesquisa e didática; Ampliar conhecimentos sobre a cultura cearense; Debater as origens da 

capoeira e sua história; Mostrar e discutir trabalhos de pesquisa sobre assuntos discernentes. A 

partir desses objetivos estipulados anunciou-se no mesmo projeto o temário que seria 

desenvolvido no curso: Ética e Trabalho; Motivação; Culturas Africanas e Cultura Brasileira 

na Formação da Capoeira, Séculos XVIII e XIX; A Capoeira e a cultura afro-brasileira no 

Estado do Ceará. O público-alvo visado já se mostrava diversificado desde o início do projeto, 

pois incluía praticantes da capoeira, estudiosos da cultura afro-brasileira, pesquisadores, 

estudantes de História, Educação Física, Ciências Sociais e Serviço Social. Sobre a importância 

dos aspectos formativos de um capoeirista, recorremos à memória e oralidade de um 

capoeirista, formado Peninha, que possui a graduação máxima, corda preta, no CECAB: 
 

Francisco Cláudio de Sousa Lima (Formado Peninha). Entrevista concedida à 
Rosalete: A formação que eu tenho como ser humano, como homem, é da capoeira! 
Aliado à educação dos meus pais e que meu mestre me deu, dentro e fora da capoeira. 
[...] Sobre a formação de um mestre <pausa>, ele tem que ser um cara muito 
articulador dentro da sua comunidade, ser uma pessoa muito versátil, saber se 
expressar, saber um pouco da história da capoeira, saber chegar para um patrocinador 
e dizer qual a importância de uma empresa apoiar um projeto social.[...] A parte física 
inclui, você ter um condicionamento físico legal e ser uma referência pros seus alunos, 
tem que saber um pouco de cada coisa! Ser um cara que gosta de jogar, tocar, cantar 
e, além disso, o tempo <pausa>. O tempo na capoeira é diferente das outras artes 
marciais, quanto mais o tempo passa, mais vai chegando próximo da maestria, dos 
graus de conhecimento, o capoeirista é uma faculdade interminável, infinita. Cada dia 
aprende uma coisa nova (SOUZA, 2015). 

 
A afirmativa desse capoeirista formado pelo CECAB nos insere num processo de 

compreensão inicial sobre a complexidade de saberes de uma longa trajetória de vivências 

capoeirísticas contemporâneas. Entre o rol de competências, são citados os aspectos de se obter 

conhecimentos teóricos sobre história e elaboração de projetos, e, ainda no ano de 2006, 

encontramos um cartaz referente a outro projeto do CECAB que relacionava o momento do seu 

batizado e troca de cordas a uma série de outras atividades formativas - figura 10. Naquele 

momento ritualístico de entrega de cordas também houve aprendizado prático com uma 

convidada baiana, que naquela época possuía o status de contramestra de capoeira. Foi lançada, 

posteriormente, uma produção teórica intrínseca ao grupo sobre as sequências de ensino e 

regimentos internos. Além disso, houve uma exposição fotográfica dos trabalhos realizados nas 

comunidades, palestra motivacional, outras aulas práticas e apresentação de espetáculo 

elaborado pelos próprios membros. 
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Fonte: arquivo pessoal de mestre Ratto Robério. 
 
 

Nesta fase de pesquisa documental percebemos a pluralidade de atividades 

formativas e de captação de recursos. A fim de comprovar essa afirmativa, encontramos, por 

exemplo, um encarte de um DVD lançado pelo grupo ainda no ano de 2006, sobre o Festival 

Internacional de Capoeira ocorrido em Parajuru naquele ano - figura 11. Esse DVD ressalta a 

partir do texto expresso na capa a importância dos debates promovidos pelo intercâmbio 

ocorrido naquela cidade desde o ano de 2003, entre capoeiristas locais, de outros estados 

brasileiros e estrangeiros. Através dessa fonte historiográfica observamos que reflexões sobre 

internacionalização e processos de transculturalização da capoeira também são temas 

pertinentes às práticas educacionais do CECAB, refletindo uma atualidade em que o 

agregamento da capoeira no contexto social de outras culturas é evidente e propagando que 

também há uma necessidade de valorização, expansão e divulgação dos trabalhos sociais 

realizados com a capoeira em comunidades periféricas brasileiras. 

É relevante mencionar que os aspectos que envolvem o caráter histórico e educativo 

dos festivais internacionais organizados por esse grupo serão abordados posteriormente em 

seção específica e que nessa seção sobre cursos de qualificação cabe apenas citar que durante 

esse evento ocorreu, na programação do dia 23/07/2008, o II Gingamente com a presença de 

pesquisadores de universidades locais, a exemplo de Eduardo Cunha da Universidade Federal 

do Ceará, e um dos mais reconhecidos pesquisadores de capoeira do país, Fred Abreu. Nesta 

seção estaremos mencionando ainda algumas outras atividades formativas que consideramos 

relevantes nos anos de 2007 e 2008, anos que antecederam o primeiro Curso de Formação em 

Figura 10 - Programação de evento em dezembro do ano de 2006 
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Capoeira do CECAB em 2009. Diante de inúmeras fontes documentais e iconográficas, 

selecionamos as seguintes atividades formativas: Festival de Capoeira em Guaramiranga, o 

Encontro dos Caxinguelês, o Encontro Internacional de Mestres na Venezuela, no ano de 2007, 

a confecção do Jornal Mural e um curso de Capoeira Inclusiva no ano de 2008, figuras 15 e 16. 

A importância de estarmos citando a elaboração desses projetos anteriores aos cursos de 

qualificação acontece em virtude de podermos compreender que há uma relação existente entre 

essa diversidade de experiências práticas na promoção de eventos relacionados à capoeira e ao 

construto teórico abordado nos cursos de qualificação futuros. 

Figura 11 - Festival internacional 2006 

 
Fonte: arquivo pessoal de mestre Ratto Robério. 

 
Portanto, consideramos também que a explanação da história de vida do mestre de 

capoeira Ratto Robério, expressa nas considerações iniciais deste trabalho, e das experiências 

educativas dos eventos internos do grupo é uma forma de nos inserir no contexto que originou 

os cursos de qualificação do CECAB. Entre a criação do ECAB, em 2002, e o primeiro Curso 

de Formação em Capoeira, em 2009, observamos que saberes que foram considerados 

relevantes na composição teórica de cursos de qualificação são saberes que foram e são 

vivenciados no cotidiano do desenvolvimento das atividades internas. Entre tais assuntos está 

a relação da Capoeira com o Meio Ambiente e, no Festival ocorrido no ano de 2007, em 

Guaramiranga, observamos explicitado no folder desse evento - figura 12 a temática intitulada 

“Harmonizando a Capoeira com a Natureza”. Observamos também que este festival contou 

com o apoio da Secretaria da Cultura e da Educação daquela cidade e com houve uma 

programação de oficinas de capoeira, palestras, percussão, danças regionais, apresentação do 

espetáculo Quilombo, vivências na mata, oficina de berimbau e cortejo pela cidade. 
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Fonte: arquivo pessoal de mestre Ratto Robério. 
 

Atividades formativas relacionadas ao ensino-aprendizagem de crianças também 

representam um aspecto constante em vários documentos analisados, constituindo o processo 

pedagógico da capoeira um elemento essencial no processo formativo de professores. Desde a 

origem, o CECAB esteve engajado em trabalhos sociais envolvendo crianças e, por meio 

teórico e prático expressa a própria concepção de ensino. Destacamos nesse momento o 

exemplo de um projeto desenvolvido no ano de 2007 que fez uma analogia aos caxinguelês do 

século XIX, menores aprendizes da capoeira que serviam como vanguarda às antigas maltas 

cariocas. O encontro de Caxinguelês foi um evento que reuniu mais de 100 crianças de 

diferentes comunidades de Fortaleza - figura 13, realizado na sede do CECAB e na Praça Verde 

Historiador Raimundo Girão do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Apresentações 

artísticas, de percussão, lanche, roda de capoeira, manifesto S.O.S Clima em prol do meio 

ambiente e distribuição de lembrancinhas de páscoa fizeram parte da programação. Em 

determinada passagem do texto do projeto que deu origem a esse evento observamos uma 

compreensão educacional contemporânea do termo “caxinguelê”: 
 

A capoeira que conhecemos hoje não é mais a mesma do século XIX, nem muito 
menos está sujeita às mesmas condições. Atualmente, os caxinguelês continuam 
sendo a vanguarda, mas agora acompanham os adultos em suas expedições em busca 
de uma sociedade e mundo melhores, dos quais eles serão os herdeiros. Hoje não 

Figura 12 - Atividade formativa em Guaramiranga em 2007  
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carregam armas, eles portam livros, cadernos, canetas, instrumentos musicais, enfim, 
portam educação e cultura! Os palcos deles não são mais as ruas nem as praças 
públicas, eles estão dentro das escolas e em projetos sociais. Aprendem a serem 
pessoas conscientes dos seus direitos e deveres como crianças e como cidadãos, 
desafiando com sonhos os limites que lhes são impostos pela dita realidade (CECAB, 
2007). 

 
Figura 13 - Encontro de caxinguelês em 2007 

Fonte: arquivo pessoal de Juliana Monteiro. 
 

Fontes historiográficas revelam os grandes feitos dos capoeiristas dos séculos 

passados por intermédio de fichas de registros criminais e por memórias de valentia e coragem. 

Atualmente, o currículo do capoeirista parece se constituir de um misto de capacidade técnica, 

administrativa e de relacionar-se com diferentes públicos, e isso pode ser constatado nas 

histórias de vida veiculadas em diferentes meios e, no caso desse estudo, observamos isso 

também através de análise de currículos. No caso do mestre Ratto Robério, observamos alguns 

currículos que mencionam as frequentes participações e realizações de eventos empreendidas 

por esse mestre. Entre uma infinidade de participação em eventos, destacamos que ainda em 

2007 o líder do CECAB também organizou um Encontro Internacional de Mestres de Capoeira 

em parceria com a associação civil Festival Internacional de Tradições Afroamericanas- 

FITA26, na cidade de Caracas da Venezuela. Esse evento contou com a presença de importantes 

nomes do cenário capoeirístico brasileiro, tais como Mestre Peixinho do Rio de Janeiro; Mestre 
 

26 Constatamos, nos documentos investigados, que a participação no FITA ocorreu desde o ano de 2005 e que o 
contexto educativo das experiências ocorridas nesse festival é rememorado por membros antigos do grupo em 
outros momentos desse estudo, especificamente nas entrevistas sobre o evento Tribos, Berimbaus e Tambores e 
sobre espetáculos do grupo. 
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Itapoã da Bahia, ex-aluno de mestre Bimba e autor de vários livros sobre capoeira, e Mestre 

Nenel, filho do lendário e ancestral mestre Bimba. 
 

Figura 14 - Encontro internacional na Venezuela em 2007 

Fonte: arquivo pessoal de mestre Ratto Robério. 
 

Sobre as atividades e saberes enfatizados no ano de 2008, destacamos a confecção 

do primeiro jornal do grupo - figura 15, e a realização do I Curso de Capoeira Inclusiva no 

Ceará - figura 16. O jornal mencionado foi produzido por estudantes de jornalismo do CECAB 

para fins de cumprimento de créditos disciplinares da faculdade, retratando também uma 

compreensão da capoeira desenvolvida no Água de Beber naquele momento. O jornal vem 

noticiando os trabalhos do grupo a nível internacional, especificamente em Portugal, Israel e 

Venezuela, ou seja, o processo de internacionalização. Noticia também uma ação prática 

relacionada à questão de gênero na capoeira através de um projeto desenvolvido com as mães 

dos jovens atendidos nas comunidades, tendo uma matéria intitutlada “Capoeira quebra o tabu 

da mulher doméstica”. O entendimento da importância do desenvolvimento de múltiplas 

habilidades do capoeirista foi veiculado na matéria intitulada “Escola: princípio essencial”, 

onde se explica que além do jogo prático o capoeirista também deve estar desenvolvendo outros 

tipos de trabalhos, teóricos ou no desenvolvimento de projetos sociais e de pesquisas por 

exemplo.  Explica  também  que  professores   do  grupo  são  orientados   a  acompanhar      o 
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desempenho dos alunos na escola tradicional e que, para obtenção de graduação na capoeira27, 

é necessário a criança ou o jovem estar com bom rendimento. 
 

Figura 15 - Primeiro jornal do CECAB 

 
Fonte: Arquivo pessoal de Juliana Monteiro. 

 
Outras práticas educativas mencionadas nesse primeiro material impresso 

jornalístico do grupo são relacionados aos espetáculos produzidos pelo grupo até aquele 

momento, tais como o Quilombo, Nordesteando e Quilombinho, e às notícias relacionadas à 

primeira edição do evento Tribos, Berimbaus e Tambores. Ainda no ano de 2008, observamos 

também que houve alguns preparativos para a concretização do primeiro curso de formação 

para capoeiristas através da realização de um curso abordando a questão da inclusão na capoeira 

com mestre de capoeira especializado no assunto - figura 16. O cartaz mencionou a capoeira 

como uma arte da inclusão e sinalizou que o curso esteve voltado para profissionais da área de 

capoeira e educadores de um modo geral, indicando também que se tratava de um estudo que 

abrangia atividades educativas com pessoas portadoras de necessidades especiais, deficientes e 

idosos. 
 
 
 
 
 
 

27 A graduação do CECAB foi descrita nesse jornal, e se mantém no mesmo formato atualmente, em oito níveis 
diferenciados: iniciante, aluno, estagiário, graduado, instrutor, professor, formando, formado ou mestre. O 
iniciante na capoeira compreende aquele que possui sequencialmente corda com cor branca ou crua, crua e 
amarela, amarela. O aluno porta a corda de cor amarelo e laranja primeiramente e em seguida laranja. O estagiário 
porta a corda de cor amarelo e azul e, em seguida, laranja e azul. O graduado apresenta corda de cor azul, quando 
esse capoeirista se torna instrutor apresenta corda de cor verde. A corda de cor roxa é destinada ao capoeirista 
intitulado professor. O formando se utiliza corda de cor marrom. A corda preta é utilizada pelo capoeirista formado, 
que recebe o título de mestre pela própria comunidade em que atua. 
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Figura 16 - Cartaz divulgando curso de capoeira inclusiva 

Fonte: arquivo pessoal de mestre Ratto Robério. 
 

3.1 O I e o II curso de formação em capoeira 
 

Após o I Gingamente, observamos uma vasta experienciação do grupo na 

elaboração e execução de projetos com temas diversificados. A estrutura do I Curso de 

Formação de Professores de Capoeira contou com essa experiência e mostrou-se de uma 

maneira mais complexa, do ponto de vista teórico, logístico e operacional. Para analisarmos 

esse I Curso de Formação do CECAB selecionamos inicialmente117 arquivos, entre projetos, 

relatórios, fichas de avaliação, folders - figura 17 e cronograma. O curso contou com uma carga 

horária de 40hs e com o objetivo de contribuir com a formação pedagógica e qualificação 

profissional de mestres, professores e alunos de capoeira, sendo estendido também aos 

profissionais da área de Educação em geral. Houve o apoio da Universidade Federal do Ceará- 

UFC, através do Núcleo de Psicologia do Trabalho- NUTRA28 e da Associação dos Docentes 

da UFC- ADUFC e foi realizado no período de 12 a 17 janeiro de 2009. 

É interessante mencionar a preocupação que se teve em esclarecer que o curso 

não tinha a missão de habilitar um capoeirista para dar aulas, pois essa questão sempre esteve 

relacionada às normas internas e ao sistema de graduação de cada grupo de capoeira. A relação 

entre escolha profissional e investimento financeiro também se faz presente no âmbito da 

capoeira, geralmente para o custeamento de viagens e atualmente para outras oportunidades de 
 
 

28 Conforme o preenchimento do formulário de ação de extensão da UFC encontrado nos arquivos do grupo, o 
NUTRA foi identificado como um projeto de extensão cadastrado no departamento de Psicologia desde o ano de 
1994, registro HF00.2000.AI.0332, com a missão de pensar a Psicologia Social do Trabalho enquanto disciplina 
científica e campo profissional. Tal projeto de extensão mencionou a intenção de contribuir com a pesquisa, ensino 
e extensão através de construção teórica e metodológica, permitindo uma inserção dos conhecimentos no mercado 
sócio laboral através das atividades do NUTRA. 
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obtenção do conhecimento. Observamos que a estruturação de um curso de formação envolve 

um custo alto na obtenção de recursos humanos, logísticos e estruturais, e que nas atividades 

formativas que pesquisamos é comum o incentivo à paricipação, através de concessão de 

desconto, para aqueles que realizam trabalho social em comunidades. Para os professores do 

CECAB, que ministravam aulas no Brasil, o curso foi considerado obrigatório. 

Os temas abordados estão expostos na figura 18, que representa o verso do folder 

veiculado na época. Observamos que foram estudados temas gerais relacionados à Psicologia, 

Pedagogia, Anatomia, Capoeira Inclusiva, Técnica Vocais, Educação Física e Primeiros 

Socorros. Assim como também foram estudados temas específicos à área da Capoeira, como 

rodas de discussão sobre métodos e técnicas de ensino da Capoeira, sobre as características e 

estilos da capoeira, sobre a importância de se criar uma instituição de capoeira com CNPJ, uma 

palestra sobre Cultura, História e Didática da Capoeiragem e uma Mesa Redonda sobre a 

regulamentação da capoeira como profissão. 
 

Figura 17 - Informativo do Curso de Formação de professores de Capoeira 

Fonte: arquivo pessoal de mestre Ratto Robério. 
 

Observamos que os professores que ministraram os conteúdos do I Curso de 

Formação de Professores de Capoeira eram atuantes em nível superior. A coordenadora desse 

projeto foi Maria de Fátima Sena e Silva, in memoriam, professora do curso de Psicologia da 

UFC e Membro do NUTRA daquela época, e que na ocasião também ministrou uma palestra 

sobre os aspectos psicológicos da construção do sujeito. Fizeram parte do corpo docente desse 

curso profissionais de distintas áreas científicas, Psicologia, Pedagogia, Educação Física, 

Fisioterapia, Música, Enfermagem, Sociologia, além de mestres de capoeira. A vinda do mestre 
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de capoeira, sociólogo e professor da Universidade de Brasília, Luís Renato Vieira29, foi um 

dos momentos de maior destaque dentro do curso devido ao vasto currículo acadêmico e 

profissional desse capoeirista. 

Para o debate sobre a questão da Regulamentação da capoeira como profissão foram 

convidadas algumas autoridades, tais como o Superintendente Regional do Trabalho e Emprego 

e um representante da Câmara Municipal de Fortaleza. O momento desse debate foi mediado 

pelo mestre Ratto Robério e um dos assuntos mais debatidos na ocasião foram relacionados ao 

projeto de lei 7150/02, pois era uma pauta que estava em voga e que se referia ao 

reconhecimento da prática da capoeira como profissão através de uma categorização de Atleta 

profissional. Na concepção dessa lei a capoeira é reconhecida como dança, luta e competição e 

o capoeirista é considerado apto a participar de eventos públicos ou privados mediante 

remuneração. A lei 7150/02 afirma que essa classe profissional não está submetida às 

regulamentações e fiscalizações do Conselho Federal de Educação Física - CONFEF30, mas 

sim à Confederação Brasileira de Capoeira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 Mestre Luiz Renato Vieira é Sociólogo (UnB, 1986), Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental 
(ENAP/MPOG, 2001), Mestre em Sociologia (UnB, 1990) e Doutor em Sociologia da Cultura (UnB/Universidade 
de Paris I – Sorbonne, Acordo CAPES – COFECUB, 1996). Possui pós-doutorado em história comparada 
(PPHC/UFRJ, 2011). Pertenceu à carreira de Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, do 
Ministério do Planejamento É consultor legislativo do Senado Federal na área de cultura. Um dos pioneiros nos 
estudos acadêmicos sobre a capoeira, defendeu dissertação, em 1989, intitulada Da Vadiação à Capoeira 
Regional: uma interpretação da modernização cultural no Brasil. É autor do livro O Jogo da Capoeira: corpo e 
cultura popular no Brasil. Possui diversos trabalhos sobre capoeira publicados em livros, prefácios, revistas 
científicas nas áreas de ciências humanas e educação física e também em periódicos voltados para o público 
praticante da luta. Mestre Luiz Renato é autor de cantigas de capoeira gravadas em diversos discos de vinil e CDs, 
entre os quais o álbum Músicas de Capoeira – Mestre Luiz Renato. Recentemente, publicou o livro As Asas do 
Mestre: Mestre Ousado e a volta ao mundo com a capoeira.Iniciou a prática da luta em 1977 e ministra aulas de 
capoeira desde 1981. Em 1990, fundou o Centro de Capoeira, um projeto comunitário da UnB dedicado ao ensino 
prático e à pesquisa da arte-luta brasileira. Desse Centro, formaram-se outros núcleos atualmente instalados em 
Brasília, em outras localidades no Brasil e no exterior. Além das aulas que ministra regularmente na UnB, dedica- 
se, atualmente, ao estudo das políticas públicas relacionadas à capoeira, tendo colaborado com órgãos como o 
Ministério da Cultura, Ministério das Relações Exteriores, Fundação Palmares e IPHAN. (VIEIRA, 2016) 
30 
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Figura 18 - Programação do Curso de Formação de Professores de Capoeira. 

Fonte: Arquivo pessoal de mestre Ratto Robério. 
 

Entre os documentos selecionados averiguamos que o curso contou com alguns 

instrumentos de análise e avaliação de professores e alunos. A atuação dos professores foi 

analisada graficamente com base em fichas preenchidas pelos alunos, nas quais havia um 

espaço para categorizar a aula como boa, regular ou ruim e outro para críticas, elogios e 

sugestões. O perfil dos 72 alunos inscritos foi composto pela faixa etária entre 18 a 47 anos, 

contando 59 homens e 13 mulheres. Havia participantes de Aracaju, Petrolina e de outros 12 

municípios do Ceará, com diferentes graus de instrução. Para o sistema formal de ensino, havia 

alunos do ensino médio até o mestrado, e para o sistema de graduação na capoeira, havia de 

alunos a mestres de capoeira. Por comprovarem a realização de algum tipo de trabalho social 

em comunidades, obtiveram desconto 74% dos participantes. 
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Fonte: Arquivo pessoal de Juliana Monteiro. 

 
Houve o interesse de tornar o curso anual, com a justificativa de oferecer um 

modelo mais amplo na formação do capoeirista, motivando a construção de novos 

conhecimentos e técnicas, obtendo mais segurança na relação do ensino da capoeira com o 

corpo humano e atentando para que questões éticas, morais e de responsabilidade social e 

ambiental fossem contempladas na formação de um educador que atue profissionalmente com 

o público diversificado da capoeira. A metodologia utilizada foi intitulada como teórica- 

vivencial e constatamos, analisando materiais utilizados pelos professores convidados durante 

as aulas, que houve uma aproximação do capoeirista a assuntos e reflexões abordados no 

currículo de diferentes cursos de nível superior. No material utilizado pelo educador físico e 

professor da UECE, Antônio Ricardo Catunda de Oliveira31, encontramos slides sobre 

princípios gerais do desenvolvimento motor e da psicomotricidade e, no material utilizado pelo 

educador físico e fisioterapeuta Sérgio Franco Moreira de Souza32, visualizamos diagramas 

musculoesqueléticos, vídeos e apostilas sobre anatomia. 
 

31 http://lattes.cnpq.br/5444529636011600. Possui Graduação em Educação Física pela Universidade de Fortaleza 
(1991), Especialização em Psicomotricidade FLACSO (1999) e Mestrado em Educação em Saúde - Universidade 
de Fortaleza (2003). Doutor em Ciências da Educação, no ramo da Didática do Ensino da Educação Física e do 
Desporto- Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, Portugal. Professor Adjunto e 
Coordenador do Curso de Educação Física da Universidade Estadual do Ceará- UECE. Desenvolve estudos e 
intervenção profissional em Educação Física Escolar e Atividade Física na Promoção da Saúde. Membro efetivo 
fundador do Conselho Federal de Educação Física - CONFEF e presidente da Comissão de Educação Física 
escolar. Coordena o Núcleo de Investigação em Atividade Física na Escola (NIAFE). 
32 http://lattes.cnpq.br/9306071305214922. Mestre em Educação e Gestão Desportiva (Universidade Americana), 
Especialista em Treinamento Desportivo (UNIFOR), Graduado em Educação Física e Fisioterapia (UNIFOR). 
Atuou por oito anos na Educação Básica. É docente no ensino superior desde 1991. É Professor Adjunto do Centro 
Universitário Estácio do Ceará, lotado no curso de Educação Física. Docente em cursos de Especialização e 
Extensão em várias instituições. Atua como Consultor em Academias de musculação. É faixa preta 2o Dan de 
Judô (CBJ). 

Figura 19 - Participantes do I Curso de Formação de professores de capoeira. 

http://lattes.cnpq.br/5444529636011600
http://lattes.cnpq.br/9306071305214922
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Houve a realização do II Curso de Formação de Professores de Capoeira que contou 

com o apoio do Banco do Nordeste e da Faculdade Católica Cearense, no período de 16 a 24 

de outubro de 2009 - figura 20. A proposta dessa segunda edição se diferenciou porque ele fez 

parte do conjunto de atividades do I Ciclo de Formação Profissional em Capoeira, Cultura 

Afrodescendente, Cidadania, Meio Ambiente e Inclusão Social. O I Ciclo foi pensado com uma 

ampliação temporal e metodológica para formação pedagógica, sendo previsto uma maior 

diversificação de atividades no decorrer de aproximadamente um ano. Em seguida estaremos 

observando como houve o funcionamento do II Curso de Formação e, posteriormente, o 

funcionamento das outras atividades propostas pelo I Ciclo. 

Figura 20 - Projeto do II Curso de Formação de Professores de Capoeira 

Fonte: arquivo pessoal de mestre  Ratto Robério. 
 
 

No II Curso de Formação houve uma carga horária de 40 horas, distribuídas num 

programa que envolveu os seguintes temas: Consciência corporal e ancestralidade africana na 

capoeira; Estudo dos movimentos do corpo humano na capoeira; Aspectos psicomotores do 

desenvolvimento aplicado ao esporte; Inteligência emocional nas práticas grupais; Noções 

básicas para criação e implantação de Organização não governamental- ONG/Associação de 

capoeira; História e cultura afrodescendente no Brasil – A Aplicação da Lei Federal n° 

10.639/03; Organização de movimentos socioculturais; O tRatto com o conhecimento da 

Capoeira numa perspectiva intercultural; Relações didático-pedagógicas: mestre-discípulo / 

professor-aluno; A relação Capoeira e o sistema CREF/CONFEF - Tensões e conflitos; A 

internacionalização da capoeira e a realização de uma aula de capoeira integrada com outros 

mestres. O corpo docente foi composto pelos seguintes profissionais: pedagogo Norval Batista 
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Cruz33; educador físico e fisioterapeuta Sérgio Franco Moreira de Souza; educador físico 

Ricardo Catunda de Oliveira; psicóloga e pedagoga Soraya Gomes Rocha34; jornalista e 

publicitário Flávio Maurício Rodrigues Valente; pedagoga Rebeca de Alcântara e Silva 

Meijer35; mestre de capoeira Robério Batista de Queiroz – Mestre Ratto; membro da 

Coordenadoria de Política de Promoção da Igualdade Racial – COPPIR, Patrícia Bittencourt; 

educador físico e mestre de capoeira José Luiz Cirqueira Falcão36. 

Os alunos que atingiram a porcentagem mínima de 75% na frequência das 

atividades do curso receberam certificado expedido pela Faculdade Católica Cearense e, 

mediante comprovação, também houve desconto para profissionais que desempenhavam 

trabalho social com Capoeira. No II Curso de Formação houveram 33 alunos inscritos, 22 

homens e 11 mulheres, provenientes de oito municípios do estado do Ceará e também da 

Venezuela. A faixa etária era de 15 a 41 anos de idade com distintas formações, no sistema 

formal de ensino e nos distintos grupos de capoeira. Analisamos alguns dos materiais utilizados 
 

33 http://lattes.cnpq.br/3277085135107122. Possui graduação em Educação Física pela Universidade Católica de 
Salvador (1992), especialização em Treinamento Desportivo pela Universidade de Fortaleza - UNIFOR (1995), 
Formação em Dinâmica de Grupo pelo Centro de Desenvolvimento Humano - CDH (1995); Mestrado em 
Educação pela Universidade Federal do Ceará - UFC (2009). Doutor em Educação Brasileira pela Universidade 
Federal do Ceará - UFC. Proprietário, coordenador e professor do Tempo Livre - Espaço de Consciência Corporal 
e Ancestralidade Africana; diretor da Organização não Governamental África em Mim; 2º secretário do Instituto 
de Pesquisa Afro-Descendente-IPAD/CE, membro fundador do NACE - Núcleo de Africaniedades Cearense, e 
atleta nas modalidades de Pedestrianismo e Triathlon. A atuação profissional é direcionada para os seguintes 
temas: Consciência Corporal, Auto-Conhecimento, Auto-Gestão e Ancestralidade Africana. 
34http://lattes.cnpq.br/5587821265859740 Psicóloga. Pedagoga. Mestre em Ciências da Educação pela 
Universidade Pontifícia Salesiana - UPS - Roma-Itália (Diploma revalidado pela Universidade Federal do Ceará - 
UFC). Professora da Universidade de Fortaleza - UNIFOR (2001-Atual). Formação em Psicologia Hospitalar. 
Especialista em Teorias e Técnicas de Intervenção em Grupos. Assessora da Vice-Reitoria de Ensino de Graduação 
- UNIFOR (2009 - 2010). Coordenadora do Programa de Humanização do Núcleo de Assistência Médica Integral 
- NAMI / UNIFOR (2005 - 2008). Coordenadora do Programa Tutorial Acadêmico - CCS / UNIFOR (2011 - 
2014). Assessora Pedagógica do Centro de Ciências da Saúde - CCS - UNIFOR (2005 - 2008). Membro da 
Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento do FIES (2010 - 2015). Membro da Comissão Científica 
dos Encontros de Iniciação à Docência (2009 - Atual) . Membro da Comissão do Processo Seletivo para Monitoria 
- CCS (2012 - Atual). Especialização (em andamento) em Terapia Cognitiva Comportamental - TCC. Personal e 
Professional Coach pela Sociedade Brasileira de Coach - SBC (2015). Formação em Mentoring pela ERLICH 
Pessoas e Organizações. Supervisora do Programa de Monitoria do CCS - UNIFOR (2012 - Atual). Professora do 
Curso de Psicologia - UNIFOR. Psicóloga Clínica. 
35http://lattes.cnpq.br/9136912253183454. Possui graduação em Pedagogia (2003), mestrado em Educação (2007) 
e doutorado em Educação(2012) pela Universidade Federal do Ceará. Foi professora de ensino fundamental pelo 
Governo do Estado do Ceará e pela Prefeitura de Fortaleza, professora substituta na UFC, professora efetiva DE 
na UFPI e atualmente é professora efetiva DE na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro- 
Brasileira (UNILAB). Tem experiência de ensino e pesquisa na área de Educação, com ênfase em Educação das 
relações étnico-raciais, Lei 10639/2003, políticas curriculares e didática geral. Na gestão é diretora da DRIIA - 
Diretoria de regulação, indicadores institucionais e avaliação da Unilab. 
36 http://lattes.cnpq.br/4321211789462639. Possui graduação em Educação Física pela Universidade Católica de 
Brasília (1982), mestrado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1994) e doutorado em 
Educação pela Universidade Federal da Bahia (2004). Atualmente é Professor Associado II da Universidade 
Federal de Goiás. Tem experiência na área de Educação Física, com ênfase em capoeira, lutas e fundamentos 
socioculturais da prática pedagógica, atuando principalmente nos seguintes temas: capoeira, educação física, 
educação, cultura e sociedade. 

http://lattes.cnpq.br/3277085135107122
http://lattes.cnpq.br/5587821265859740
http://lattes.cnpq.br/9136912253183454
http://lattes.cnpq.br/4321211789462639
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pelos professores nesse segundo curso de qualificação, de modo que constatamos a presença de 

dois temas bem pertinentes e recorrentes: a questão da lei 10.639/03 e do processo de 

internacionalização da capoeira. 

Os slides da professora Rebeca, que abordou a lei 10.639, explanavam sobre o 

conceito de raça, etnia e sobre o histórico do movimento negro no Brasil. Os argumentos da 

citada professora denunciavam que o disseminamento da ideia de que não existem negros no 

Ceará retrata um racismo gerador de um processo de invisibilidade dessa população, 

repercutindo provavelmente nos processos de construção de identidades étnico-raciais e na 

conquista dos direitos sociais. Com a finalidade de desconstrução desse mito, a professora 

ressaltou a importância de ações afirmativas no âmbito educativo e de projetos pedagógicos 

abordando religiosidade, estética negra e ressaltamento das datas comemorativas que 

rememorem aspectos da cultura negra, tais como o dia 20 de novembro e o 13 de maio37. Outros 

pontos afirmativos também foram sugeridos, através da utilização do teatro, veiculação dos 

mitos africanos, filmes, construção de painéis, poemas e músicas que façam refletir sobre 

cidadania e o ser negro que habita cada corpo e espírito, transformando a escola num espaço 

pluricultural e promotor da igualdade racial. 

Os recursos pedagógicos utilizados pelo professor de Educação Física da 

Universidade Federal da Bahia e mestre de capoeira José Luiz Cirqueira Falcão explicavam 

momentos históricos do processo de internacionalização da prática, aspectos didático- 

pedagógicos do ensino da capoeira e sobre o sistema CREF/CONFEF. Sobre o primeiro ponto 

mencionado ele inicia o assunto abordando a influência de alguns filmes, televisão, música, 

jogos de videogame e celebridades que já veicularam aspectos da capoeira internacionalmente. 

Esse mestre apresentou um trabalho que analisou experiências da prática da capoeira em 

Portugal, Itália, Espanha, Inglaterra, Polônia e Noruega. Porquanto, identifica a década de 1970 

como uma época de consolidação desse processo, na obtenção do reconhecimento e 

desenvolvimento dos trabalhos informais de ensino e também pela apresentação dos grupos 

folclóricos. Logo o exemplo do Grupo Viva Bahia de Emília Biancardi, da apresentação do 

mestre Índio em Teerã para o Xá Reza Pahvlevi, da ida de mestre Pastinha à África em 1966, 

do trabalho de Nestor Capoeira, mestre de capoeira e pesquisador, no exterior são citados. 
 
 
 
 

37 A primeira data, 20 de novembro, comemora o Dia da Consciência Negra e foi estabelecida pela Lei nº 
10.639/2003, homenageando o dia da morte de Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, em 1695. A segunda data 
comemora a Abolição da Escravatura ou Lei Áurea, de 13 de maio de 1888. 

https://www.google.com.br/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=4&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjp0eeNiNLMAhUCWpAKHY1dBtsQFgg0MAM&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.suapesquisa.com%2Fhistoriadobrasil%2Fabolicao.htm&amp;usg=AFQjCNFi1VynHBFUf750yJ52DzW22NUomg&amp;bvm=bv.121658157%2Cd.Y2I
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A transformação da Capoeira num dos veículos mais significativos de inserção da 

cultura brasileira no exterior é vista também como um meio propulsor de status, reconhecimento 

e valorização profissional. Entretanto, a atualidade vem repleta de dados novos, entre eles a 

formação de professores de nacionalidade não brasileira e a reelaboração de fundamentos. Por 

conseguinte, é citado o caso da Associação Maíra, em Paris, que desenvolvem o que chamam 

de trocas horizontais de saber sobre a capoeira. As experiências do mestre Falcão com a 

capoeira na Europa ressalta a transnacionalidade, conceito que desconfigura a hipótese de que 

a capoeira é uma prática característica de um só país, apropriada a determinadas camadas da 

população e vinculada a grupos étnicos específicos. Esse professor apresentou a perspectiva de 

que, apesar da capoeira não pertencer exclusivamente a uma única pátria, ela carrega símbolos 

de uma inquestionável brasilidade e que o ensino da capoeira na Europa se desenvolveu de 

modo assistemático, como um exemplo de educação não formal e também pela divulgação em 

apresentações pelas ruas e praças públicas. 

O Ratto com o conhecimento da capoeira numa perspectiva intercultural 

proporcionou um debate sobre cultura e identidade. Observamos que para debater esse assunto 

o professor convidado utilizou Cuche (2002), mostrando as concepções de identidade 

objetivista e subjetivista. A primeira relaciona-se a um conceito em que a identidade seria pré- 

existente ao indivíduo sob o risco de se tornar um marginal se não aderíssemos a ela, podendo 

trazer como consequência a racialização dos indivíduos. Na concepção subjetivista a identidade 

seria uma escolha individual em que cada um seria livre para escolher suas identificações, 

podendo trazer como consequência efemeridade e incredulidade. O autor conclui que a 

identidade apresenta uma concepção relacional e situacional, pois ela sempre existe em relação 

à outra e é sempre uma concessão, uma negociação entre uma auto-identidade e uma hetero- 

identidade, ou uma exo-identidade definida pelos outros. Há uma sugestão da utilização do 

termo identificação. 

Sobre a questão da conceitualização de cultura foi utilizado Certeau (1995) e 

Canclini (1997). O primeiro autor ressalta que a chamada cultura popular é um crivo dos 

ilustrados do final do século XVIII que, a partir de procedimentos “científicos”, tentavam, com 

certo entusiasmo, caracterizar e restaurar o suposto exotismo e o purismo original que fluíam 

nos campos desde os tempos mais antigos. Sobre o segundo autor é destacado o processo de 

hibridação, referente aos cruzamentos sócio-culturais em que o tradicional, o moderno, o 

popular e o erudito, muitas vezes vistos de forma hierarquizada e compartimentalizada, se 

misturam e ilustram estratégias de afirmação de identidades forjadas por intermédio de 

memórias compartilhadas, oralidades, ancestralidades e ritualidades. Destaca que o processo de 
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mundialização da cultura vem contribuindo para o descentramento das identidades modernas, 

deslocando-as, fragmentando-as e sendo estimulada por órgãos governamentais, através de 

políticas públicas culturais. Sobre a questão educacional, observamos que mestre Falcão citou 

contribuições de Paulo Freire, com as reflexões sobre as obras Educação como Prática de 

Liberdade; Pedagogia do Oprimido e Educação Problematizadora. Críticas ao sistema 

CREF/CONFEF também foram visualizadas, especialmente por querer incidir legalmente sobre 

trabalhadores e respectivos espaços de trabalho, de forma conservadora e corporativa. 

 
3.2 O I e o II Ciclo de Formação Profissional em Capoeira, Cultura Afrodescendente, 

Cidadania, Meio Ambiente e Inclusão Social 

 
Para fins de estudo e análise, recebemos no dia 06/01/2016 um relatório sobre todas 

as atividades do I Ciclo de Formação Profissional em Capoeira, Cultura Afrodescendente, 

Cidadania, Meio ambiente e Inclusão Social. O relatório em questão, referente ao período de 

16 de junho de 2009 a 16 de abril de 2010, ressaltou aspectos importantes do referido projeto 

que foi coordenado por Robério Batista Queiroz e Dorivan Rafael dos Santos. Nesse novo 

projeto o CECAB apresentou a missão de estimular a inclusão social pela pesquisa, educação e 

difusão da cultura popular brasileira, trabalhando a capoeira, afrodescendência, cidadania, meio 

ambiente e inclusão social como temas prioritários. A área de abrangência de trabalhos do grupo 

compreendia a algumas comunidades de Fortaleza, Boa Viagem, CRatto, Cascavel, Horizonte, 

Itapipoca, Parajuru, Barreira, Belém do Pará, Petrolina de Pernambuco, Juazeiro da Bahia, 

Jundiaí de São Paulo e em outros países, Venezuela, Israel, Holanda, Hungria e Portugal. 

Observamos uma maior diversificação entre os objetivos dos projetos do CECAB 

quando o I Ciclo se propôs a debater e desenvolver técnicas de formação sobre Cidadania, 

Inclusão Social e Meio Ambiente. O objetivo de contribuir com a cadeia produtiva da cultura 

popular local e regional, mobilizando produtores e agentes culturais também foi citado. Apesar 

de ser composto por uma maioria de capoeiristas, essa oportunidade formativa foi ofertada a 

um público amplificado de brincantes de folguedos, educadores, pesquisadores da cultura 

popular, militantes de entidades negras, gestores, alunos e professores da rede pública, líderes 

de associações e grupos comunitários, além de alunos, professores e mestres de capoeira. 

O I Ciclo de Formação Profissional em Capoeira, Cultura Afrodescendente, 

Cidadania, Meio Ambiente e Inclusão Social apresentou como material e métodos de trabalho 

a realização de atividades presenciais e dialógicas, cursos, oficinas de demonstração e práticas 

de capoeira, palestras, rodas de conversa, intercâmbios, seminários e mostra sociocultural. 
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Entre as atividades realizadas no primeiro mês teve o evento “Abril para Angola” em que houve 

oficina de capoeira Angola, dança e percussão para alunos e graduados, com a presença do 

mestre Pernalonga de São Paulo. Outra atividade desse evento foi a estreia do espetáculo de 

dança do projeto Edital das Artes, iniciado em agosto de 2008 em parceria com a Secretaria de 

Cultura de Fortaleza no programa “Sou craque na capoeira e não uso crack”. Por ocasião do 

evento Abril pra Angola também pôde se concretizar o “Cozinha Solidária”, projeto para 

reaproveitamento e beneficiamento de alimentos de 60 mães de capoeiristas da Comunidade 

Riacho Doce. 

No segundo mês houve as seguintes atividades: Formação, ensaios e estreia da 

Orquestra de Berimbaus do CECAB; ida de dois líderes do CECAB à Alemanha para 

preparação do intercâmbio de 10 jovens brasileiros, que ocorreu no quinto mês do ciclo. O II 

Festival Internacional de Capoeira e Tradições Afrodescendentes- Tribos, Berimbaus e 

Tambores, ocorreu no quarto mês de realização desse projeto, com cursos, oficinas, palestras, 

mostra cultural, desfile de moda e culinária afro-brasileira, celebração do nascimento do ator e 

poeta Solano Trindade, divulgador e militante fundador do movimento negro no Brasil. No 

sexto mês ocorreu a segunda edição do Curso de Formação de Professores de Capoeira, já 

explanada em seção anterior, e o Lançamento do DVD do II Festival Internacional de Capoeira. 

Entre as atividades do I Ciclo, também teve a Comemoração do mês de Zumbi e Consciência 

Negra, com rodas de capoeira, shows, cortejos, palestras, debates e a participação na Semana 

Municipal de Capoeira da Secretaria Municipal de Desportos da cidade de Fortaleza. Quando 

indagado sobre as possibilidades formativas e educacionais do I Ciclo, mestre Ratto Robério 

explica rememorando a formação profissional que teve e o sentimento de estar retribuindo de 

forma semelhante: 
 

[...] Larguei a escola na 7ª série e não foi porque eu não queria mais estudar ou falta 
de oportunidade não. Foi porque entrei no universo da capoeira de viajar <pausa>. Na 
época tinha uma coisa de que, pra receber corda roxa, tinha que conhecer o Brasil 
todo, fazer apresentação de capoeira e um tanto de coisa! Aí me desviei pra isso 
<risos>, mas ao mesmo tempo eu tenho essas oportunidades que a capoeira me dar. 
É uma escola, um aprendizado. Se um jovem não quer continuar na escola de jeito 
nenhum e se ele tem a opção de seguir a capoeira é diferente daquele jovem que perde 
a escola e não tem nada como opção. Largar a escola não foi uma coisa correta que eu 
fiz, mas em compensação tive algo que me deu suporte, que é a capoeira! Que foi essa 
coisa de estudar a cultura, conhecer outros países, outros estados do Brasil mesmo. A 
capoeira fez isso comigo, com o Peninha, com formado Marcelo, com Novinha, com 
os primeiros alunos do grupo Água de Beber. A capoeira fez esse trabalho de 
qualificação, de reestruturação e se ela fez isso conosco, a gente tem que continuar e 
ela tem que fazer com as pessoas que estão chegando (QUEIROZ, Robério, 2016a). 

 
O apoio aos estudos formais é uma constante na fala desse mestre e nas ações do 

grupo que lidera, sendo mencionado em diversas ocasiões que o bom desempenho escolar é um 
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requisito essencial para ascensão na graduação da capoeira de crianças e jovens atendidos por 

projetos do CECAB. Continuando com a captação de dados e registro histórico das propostas 

de formação idealizadas pelo grupo, observamos uma diversificação constante de atividades e 

busca de apoio financeiro e institucional. Por conseguinte, o Centro Cultural Água de Beber 

realizou, no período de fevereiro de 2012 a julho de 2013, o II Ciclo de Formação Profissional 

em Capoeira, Cultura Afrodescendente, Cidadania, Meio Ambiente e Inclusão Social- figura 

21, projeto efetivado com o apoio do Banco do Nordeste Brasileiro e da Universidade de 

Fortaleza- UNIFOR. O II Ciclo foi um projeto que traçou cinco metas que firmavam o intuito 

de promover o reconhecimento da capoeira como campo de trabalho, instrumento pedagógico 

de formação, cidadania e inclusão social. 

A primeira meta visou realizar cursos, palestras, oficinas, e uma mostra cultural de 

arte afrodescendente, de modo a capacitar jovens e adultos também para formação ética e de 

solidariedades que, segundo CECAB (2016), se desenvolve conjuntamente com a consciência 

dos direitos civis, contra os preconceitos sociais, a favor da igualdade racial e com respeito ao 

meio ambiente. No cumprimento dessa primeira meta foram concretizadas as seguintes ações e 

atividades: Curso de Formação Profissional em Capoeira, Cultura Afrodescendente, Cidadania, 

Meio Ambiente e Inclusão Social - Módulos I, II, III e IV; Oficina de percussão na comunidade 

Riacho Doce; Palestra “Capoeira na constituição da igualdade racial e políticas públicas pela 

igualdade racial” nas comunidades Riacho Doce, Poço da Draga, Serrinha, Vila União, Bom 

Jardim; Palestra e Roda de Capoeira feminina no Dia Internacional da Mulher; Esquentando os 

Tambores - Oficinas de Danças Tradicionais nas comunidades Riacho Doce, Poço da Draga, 

Serrinha, Vila União, Bom Jardim, Parque Manibura e Redenção; Curso de Fundamentos da 

Prática da Capoeira; V Festival Tribos, Berimbaus e Tambores; Encontro Regional Família da 

Capoeira, realizado por Mestre Peninha; Semana da Consciência Negra Zumbi dos Palmares. 

Figura 21 - Cartaz do II Ciclo de Formação Profissional em Capoeira 

Fonte: Arquivo pessoal de mestre  Ratto Robério. 
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A segunda meta de que Rattou O II Ciclo de Formação Profissional em Capoeira, 

Cultura Afrodescendente, Cidadania, Meio Ambiente e Inclusão Social pretendeu identificar e 

estimular o aproveitamento das potencialidades da arte da capoeira e folguedos populares 

afrodescendentes na geração de emprego e renda nas redes de economia solidária. Foram 

previstas as seguintes ações e atividades para realização dessa meta: I Curso de Economia do 

Negro sobre Fundos Rotativos Solidários para Grupos de Capoeira; Feira da Economia do 

Negro; Curso de Culinária Afrodescendente da Cozinha Solidária das Mães Capoeiristas para 

reaproveitamento e beneficiamento de alimentos na comunidade do Riacho Doce; I Mostra de 

Cultura e Tradição Popular na Comunidade da Serrinha; Oficina sobre a dimensão cultural da 

capoeira como instrumento de desenvolvimento social, cultural e econômico; Mostra CECAB 

com Orquestra de Berimbaus, espetáculo de capoeira e danças tradicionais, especificamente o 

samba de roda, maculelê, coco e percussão. 

A terceira meta foi a de registrar material capoeirístico e fazer manutenção de site 

na internet. Em seguida, a quarta meta pretendeu contribuir com a capacitação de professores, 

técnicos e alunos na aplicabilidade da Lei 10.639. Foram previstas as seguintes ações: Oficinas 

de capoeira e danças de roda como metodologia de aplicabilidade da Lei 10.639 em parcerias 

com escolas públicas e privadas; Oficinas de identificação de símbolos, elementos e expressões 

culturais da identidade étnico racial no Nordeste; Ação social contra as drogas e curso de 

Economia do Negro e Empreendedorismo. A quinta meta contemplou a questão da capoeira 

inclusiva para dependentes químicos e pessoas com deficiência - figura 23, promovendo 

acessibilidade e participação na vida cultural, com atividades recreativas, e esportivas. A 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, realizada em 2008, é citada como 

respaldo legislativo nas ações expressas no artigo nono, que trata da acessibilidade, e no 

trigésimo, que se refere ao bem-estar social dos sujeitos acometidos. Foram previstas atividades 

nas comunidades do Riacho Doce, Poço da Draga, Serrinha, Vila União, Bom Jardim, Parque 

Manibura e Redenção. Também houve oficinas de capoeira inclusiva para alunos do Instituto 

Moreira de Souza38- figura 22. 
 
 
 
 
 
 
 
 

38 O Instituto Moreira de Sousa é uma Organização Não Governamental- ONG, fundada em 1972 e situada na 
avenida dr. Silas Munguba, 4241. Este instituto trabalha com o objetivo de reabilitar e educar alunos a partir de 05 
anos de idade que apresentam déficit do nível de desenvolvimento considerado normal. 
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Figura 22 - Cartaz sobre atividade inclusiva 

 
Fonte: arquivo pessoal de mestre Ratto Robério. 

 
Figura 23 - Memória do dia 21/02/2013, projeto Semeando a Inclusão. 

Fonte: Arquivo pessoal de Ratto Robério. 
 
 

Feitas as considerações necessárias sobre a diversidade de atividades do II Ciclo de 

Formação Profissional, observamos que, entre as ações da primeira meta apresentada 

anteriormente, também houve mais uma edição do Curso de Formação Profissional. Nessa 

edição o curso foi distribuído em quatro módulos, em que o primeiro teve a participação de 

Carlos Eugênio Líbano Soares, pesquisador e professor da UFBA - figura 24, que teve o intuito 

de promover um maior conhecimento do contexto histórico que envolveu a promulgação da lei 

10.639/03. Os módulos seguintes também estiveram relacionados a assuntos educacionais 

contemporâneos, em que história e capoeira são comumente vistas como mecanismo propulsor 

da memória, da ancestralidade afro-brasileira e como instrumento de conscientização sobre 

meio ambiente, cidadania e inclusão social. A fim de que tais temas fossem amplamente 
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explanados, observamos na documentação relacionada ao II Ciclo alguns critérios para 

contratação dos professores. 
 

Figura 24 - Cartaz do curso com Carlos Eugênio Líbano Soares 

Fonte: arquivo pessoal de Juliana Monteiro 
 

Os professores são comumente chamados de facilitadores e deveriam obedecer 

à exigência de possuir conhecimento em cultura afro-brasileira e experiência em questão racial, 

cidadania, meio ambiente e inclusão social. Diante dos requisitos predispostos, foi iniciado a 

partir do dia 23.02.2013 o segundo, terceiro e quarto módulo do Curso de Formação 

Profissional em Capoeira, Cultura Afrodescendente, Cidadania, Meio Ambiente e Inclusão 

Social com a realização da aula de Cultura Afrodescendente da professora Sandra Haydée 

Petit39- figura 25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39 http://lattes.cnpq.br/6860521449989672 Seus estudos universitários foram na Universidade Paris VIII de onde 
possui graduação em Línguas Estrangeiras Aplicadas bem como Mestrado e Doutorado (1995) em Ciências da 
Educação. Há 15 anos é professora da Universidade Federal do Ceará. Tem experiência na área de Educação, com 
ênfase na Educação Popular e nas relações étnico-raciais (negros e índios), hoje dedicada essencialmente aos 
temas: sociopoética, cosmovisão africana educação afrodescendente, pretagogia. É coordenadora do NACE- 
Núcleo das Africanidades Cearenses, que congrega professores/as, alunos/as, pesquisadores/as e membros do 
movimento negro que intervêm na área das africanidades, notadamente no apoio à implementação da lei 10.639/03 
que institui a obrigatoriedade do ensino da cultura e história africana e afrodescendente nas escolas públicas e 
particulares. Membro do GT Regional Nordeste 1 de Inovação Pedagógica do MEC. 

http://lattes.cnpq.br/6860521449989672
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Figura 25 - Imagens da aula ministrada no dia 23/02/2013 

Fonte: arquivo pessoal de Ratto Robério 
 

Na sequência houve a disciplina de Cidadania com Juliana Soares Monteiro40 

no dia 16/03/2013- figura 26, advogada, capoeirista e uma das organizadoras de vários cursos 

promovidos pelo CECAB. Averiguamos a participação dessa facilitadora na administração, 

formatação de aulas, contratação de professores e promoção de parcerias com outras 

instituições. Quando questionada sobre a relação da área do Direito com a Capoeira, Juliana 

Monteiro (2016) afirmou que há uma relação direta entre as áreas, pois a capoeira é um 

instrumento de inclusão social com políticas públicas legisladas em diferentes âmbitos e que o 

Direito relaciona-se com toda vida humana em sociedade, constituindo uma garantia 

constitucional o direito de cidadania e de vida plena. 

Houve aula teórica com apresentação de conceitos, debates, filme e dinâmica sobre 

práticas e instrumentos de cidadania, englobando questões trabalhistas, acessibilidade e 

violência. Uma reflexão mencionada pela professora em aula foi o fato de que os inúmeros 

projetos sociais, liderados por mestres e professores de capoeira, que trabalham com crianças 

e/ou jovens em situação de vulnerabilidade social, e muitas vezes sem apoio do estado, 

representam um importante instrumento de conscientização e obtenção de cidadania. De acordo 

com a fala da advogada e professora, uma simples aula de capoeira já é um ato de cidadania, 

pois o professor de capoeira, no momento em que ministra a aula, pode estar tirando um jovem 

ou uma criança que está a esmo nas ruas e despertar o interesse por assuntos mais produtivos. 

Sobre o aspecto da formação de um professor de capoeira se posiciona da seguinte forma: 
 
 
 

40 http://lattes.cnpq.br/2043708369529406 Mestranda em Gestão de Negócios Turísticos pela Universidade 
Estadual do Ceará (UECE). Especialista em Direito Ambiental (2009). Graduada em Direito (2009) e em Turismo 
(2003). Tutora em EaD do curso de Hotelaria do IFCE e professora em EaD do Curso de Direito da Unifor. 

http://lattes.cnpq.br/2043708369529406
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[...] Um capoeirista competente joga, canta, toca, dança, mas ele também estuda! Isso 
é um pensamento que a gente veio inserindo dentro do Água de Beber de uns anos pra 
cá. Como fazer que a formação dos nossos professores não fosse só técnica, mas 
contemplasse também a reflexão crítica e o estudo da História da Capoeira. Para que 
a gente possa ter professores que sejam atuantes na formação do caráter dos alunos 
como seres que intervém na realidade social, não só meros reprodutores de 
informações, mas produtores de conhecimento. A gente vem investindo em palestras 
e cursos diferenciados, não só de mestres que venham passar a técnica, mas que 
venham trazer outros conteúdos. É por isso que o Ciclo de Formação teve uma 
abrangência de disciplinas maior (MONTEIRO, 2016). 

 
Figura 26 - Imagem da aula ministrada no dia 16/03/2013 

Fonte: arquivo pessoal de Ratto Robério 
 

No dia 27/04/2013 houve aula de Inclusão Social com a professora e gestora 

Lisane Marques Lima41- figura 27, que possui ampla experiência profissional em 

coordenadorias e secretarias governamentais relacionadas a esse tema. Conforme Lisane 

(2016), a capoeira é um tema transversal da sua área de atuação, pois entre o público da capoeira 

existem indivíduos que estão inseridos no campo de vulnerabilidade social e, como gestora e 

especialista em políticas públicas, a capoeira pode ser utilizada como instrumento de inclusão. 

Alguns  conceitos  foram  explanados  durante  a  aula,  tais  como  Inclusão  Social,  Políticas 
 
 
 

41 Currículo disponível em: http://lattes.cnpq.br/5593791942753627. Formada em Gestão Pública pela 
Universidade de Fortaleza- UNIFOR; Especialista em Serviço Social, Políticas Públicas e Direitos Sociais pela 
Universidade Estadual do Ceará- UECE e Especialista em Gestão Pública Municipal pela Universidade da 
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira- UNILAB. já atuou profissionalmente como Secretária 
executiva, Conselheira e Vice-presidente do Conselho Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência do 
Ceará- CEDEF; Coordenadora do I Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Direitos das Pessoas com 
Deficiência; Assessora Técnica da Secretaria de Desenvolvimento Social- STDS; Coordenadora Nacional na área 
de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Coordenadora Geral do Conselho Nacional dos Direitos 
das Pessoas com Deficiência (Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos das Pessoas da Secretaria de Direitos 
Humanos da Presidência da República/SNPD/SDH/PR); Facilitadora da implantação do Núcleo Estadual de 
Informação e Orientação para as Pessoas com Deficiência do Ceará (Gabinete do Governador do Ceará- 
GABGOV); Orientadora da Célula de Articulação de Políticas Públicas da Coordenadoria Especial de Políticas 
Públicas para os Idosos e as Pessoas com Deficiência do Gabinete do Governador do Ceará (GABGOV). É 
Consultora e Palestrante nas áreas de Políticas Públicas e Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. 
Membro do Grupo de Trabalho de Acessibilidade Cultural do Ceará- GT/CE; Atualmente, Consultora da Unesco 
à Serviço da Secretaria Nacional de Direitos Humanos. 

http://lattes.cnpq.br/5593791942753627
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Públicas, Direitos Humanos, Participação Social. Quando indagada sobre os aspectos que acha 

importante na formação do capoeirista ela afirma que: 
 

A qualificação profissional, sem dúvida, passa pela busca do conhecimento. No caso 
especificamente do capoeirista, ainda são poucos os que têm interesse sobre os temas 
de Cidadania, Inclusão Social, Políticas Públicas, Direitos Humanos e Participação 
Social, o que dificulta, por exemplo, um olhar sobre a relação direta da capoeira com 
as políticas públicas e seus construtos de conhecimento específico (LISIANE, 2016). 

 
Figura 27 - Imagens da aula ministrada no dia 27/04/2013 

Fonte: arquivo pessoal de Ratto Robério 
 

No dia 25/05/2013, houve aula de Meio Ambiente com a professora dra. Ana 

Beatriz Graça Duarte42, capoeirista, pós-doutora na área de Ciências Biológicas, uma das 

idealizadoras desse e de alguns outros projetos do CECAB e esposa do mestre Ratto Robério. 

Conforme Duarte (2016), a experiência com relação à elaboração de projetos, seminários e 

participação em congressos contribuiu para idealizar o Ciclo de Formação juntamente a outros 

capoeiristas. Sobre a relação da sua área acadêmica com a Capoeira, primeiramente cita o fato 

de que todos os instrumentos utilizados na capoeira são de origem biológica, vegetal ou animal. 

Foi relembrado a importância de fazer o capoeirista refletir sobre a utilização desses materiais, 
 

42Conforme informações contidas em http://lattes.cnpq.br/0651692862159620 , Ana Beatriz Graça Duarte possui 
graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Ceará (1998), mestrado em Reprodução Animal 
e doutorado em Biotecnologia pela Universidade Estadual do Ceará. Experiência profissional como embriologista 
em laboratório de reprodução humana assistida atuando em técnicas de microscopia como a injeção 
intracitoplasmática de espermatozóides - ICSI, cultivo in vitro de gametas e embriões humanos e criopreservação 
de células e tecidos animais. Foi bolsista de transferência de tecnologia, com experiência no isolamento de 
microestruturas do tecido ovariano para cultivo in vitro e avaliação da expressão de genes e outros fatores inerentes 
ao desenvolvimento folicular ovariano, utilizando tecnologias como microscopia de fluorescência, confocal, 
imunohistoquímica e PCR. Pós-doutorado em biotecnologia da reprodução, atuando na área investigação da 
expressão gênica de fatores de crescimento e sua influência no desenvolvimento de gametas e embriões. Atuou 
como professora substituta de Histologia e Embriologia Humanas no departamento de morfologia da 
FAMED/UFC, Atualmente professora visitante da Universidade da Integração internacional da Lusofonia 
Afrobrasileira (UNILAB). 

http://lattes.cnpq.br/0651692862159620
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sobretudo o couro, a madeira e a cabaça, e também sobre a conexão do ser humano com o Meio 

Ambiente, assuntos pertinentes ao contexto da educação ambiental. 

Em seguida, alguns temas sobre ecologia, que poderiam ser trabalhados com 

crianças, foram expostos naquele dia de formação, assim como foi ressaltado a prática da 

capoeira sob um ponto de vista naturalista, proveniente do contato do homem com a natureza e 

sem a utilização de nenhum produto industrializado. Conforme Ferreira (2012) o instinto e a 

arte de combater ocorreu a partir da imitação e associação da luta animal, assim como das lutas 

entre homens e animais de grande porte, constituindo as diferentes técnicas de combate como 

parte de um processo histórico universal em diferentes ambientes e épocas. Além de defender 

que a capoeira é um movimento ecológico natural, a professora Ana Beatriz também refletiu 

sobre a formação profissional de um capoeirista: 
 

[...] Mestre é um formador de opiniões, respeitado, uma pessoa que tem sabedoria 
para transmitir. Que não seja banalizada essa palavra, que não seja banalizado esse 
título! Em todos os aspectos essa formação é importante, desde os aspectos 
educacionais, comportamentais, tem que saber se comportar, se comunicar, escrever 
um projeto, tem que saber o que é a justificativa de um projeto quando vai concorrer 
a um edital. [...] Tem que ter conteúdo, por que se você fica repetindo só aquela 
armada, aquela ginga, aquela luta sem nenhum fundamento, aquilo tudo perde a 
importância (DUARTE, 2016). 

 
 

Figura 28 - Imagem da aula ministrada no dia 25/05/2013 

Fonte: arquivo pessoal de Ratto Robério 
 

Observamos que o percurso formativo dessa proposta educacional do CECAB 

proporcionou contato com assuntos correlacionados à capoeira e com profissionais de diversas 

áreas científicas. Outro momento singular do II Ciclo de Formação Profissional em Capoeira, 

Cultura Afrodescendente, Cidadania, Meio Ambiente e Inclusão Social foi o retorno do mestre 

de capoeira e doutor Luiz Renato Vieira às terras cearenses para ministrar aula sobre capoeira, 

realizada no dia 22.06.13 na UNIFOR, e para participar também de um debate sobre  politicas 
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públicas para capoeira, realizado na sede do CECAB no dia 21.06.2013- figura 29. Recorremos 

ao uso Das Tecnologias da Informação e Comunicação- TICS para nos aproximar de alguns 

educadores que contribuíram com esse curso e, por intermédio do facebook e wathsapp, 

conseguimos obter contato também com esse sociólogo e capoeirista que reside na cidade de 

Brasília. 

Figura 29 - Cartaz sobre evento do dia 21/06/2013 

Fonte: arquivo pessoal de Ratto Robério 
 
 

Ciente de que a capoeira é um universo complexo de se conhecer, na perspectiva 

histórica, sociológica, antropológica e no campo das políticas públicas, esse cientista social 

dirigiu parte de suas pesquisas acadêmicas para o estudo da capoeira A participação no II Ciclo 

de Formação Profissional do CECAB foi rememorada por esse professor, assim como a 

participação em outros cursos e eventos do grupo na cidade de Fortaleza, em Portugal e na 

Hungria. A afinidade pessoal com membros e projetos do grupo foi relatada e, sobre a questão 

da formação profissional do capoeirista, Vieira (2016) ressalta: 
 

A gente vive num momento em que ainda existe um olhar muito voltado para 
formação técnica, em que se vê o profissional como um exímio praticante da atividade 
em que ensina. Quando na realidade <pausa> O que é essa capoeira que nós queremos 
ensinar? Como vamos ensiná-la? Para quê? Para que nós sejamos capazes de preparar 
bons capoeiristas apenas ou muito mais que isso? Para que a gente desenvolva nas 
pessoas essa vontade de transformar, de se inserir no mundo de maneira cidadã, 
criativa, crítica, reflexiva e criadora, não é? Então essa me parece ser a leitura que o 
CECAB faz dos processos de formação profissional [...] É evidente que a formação 
do capoeirista hoje precisa extrapolar qualquer restrição do ponto de vista da 
preparação estritamente técnica, física. A pedagogia do corpo é importante, é 
fundamental, mas a riqueza que a capoeira nos proporciona permite que a gente vá 
muito além disso. Portanto a formação tem essa rede de cooperação e de colaboradores 
que entram nos campos da Sociologia, das Ciências Sociais, da Ciência Política, da 
História e muito mais que isso. Essa linha da capacidade de organização dos grupos, 
da sustentabilidade no sentido amplo, ambiental e social, é uma leitura inovadora, 
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importante e a nossa esperança é de que venha a predominar esse tipo de interpretação 
em todos os trabalhos de capoeira. Então é um grupo que realmente se destaca pela 
formação rica, múltipla, interdisciplinar. 

 

Figura 30 - Imagens da aula ministrada no dia 22/06/2013 

Fonte: arquivo pessoal de Ratto Robério 
 

Paralelamente ao II Curso de Formação, também houve um curso ministrado de 03 

a 31.05.13 pela capoeirista, administradora e professora Alexsandra Dantas - figura 31. 

Algumas noções básicas da área administrativa relacionada à capoeira foram expostas nesse 

curso que visou promover o protagonismo dos jovens inseridos nessa prática. O entendimento 

sobre questões organizacionais, sustentabilidade, participação política, cultural e social da 

capoeira nas comunidades também foram expostas, mediante a conceitualização de uma 

administração mais humana e holística. Contudo, pudemos apreciar até esse momento uma 

diversidade de cursos teóricos que houve no cumprimento da primeira meta do II Ciclo de 

Formação. 

Figura 31 - Cartaz de curso do dia 31/05/2013 

Fonte: Arquivo pessoal de Ratto Robério. 
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Sobre a questão da metodologia empregada no II Ciclo de Formação Profissional 

em Capoeira, Cultura Afrodescendente, Cidadania, Meio Ambiente e Inclusão Social, 

reportamos que determinada seção do projeto defendeu a utilização de uma concepção nomeada 

democrático-participativa, já que seria promovidos debates sobre temas polêmicos. Foi 

reconhecido que a diversidade dos temas e as peculiaridades dos facilitadores teriam como 

pontos em comum a realização de atividades presenciais e dialógicas, na tentativa de promover 

a formação pela participação proativa. Algumas equipes foram criadas, com membros do 

próprio CECAB, para se responsabilizarem sobre aspectos de avaliação e supervisão técnica da 

gestão das atividades e gestão financeira desse projeto, havendo prestadores de serviços 

remunerados e voluntários. Houve uma Coordenação Geral e Secretaria Geral para produzir, 

supervisionar e orientar as outras equipes, organizar fluxo de informações internas e externas, 

realizar contatos com patrocinadores, fornecedores e prestadores de serviços. As outras equipes 

foram a de Assessoria de Imprensa e Relações Públicas; Equipe de Comunicação, Propaganda 

e Marketing; Equipe de Mobilização e Divulgação; Equipe de Finanças e Prestação de Contas 

e Equipe de Infraestrutura. O coordenador geral foi Robério Batista de Queiroz- mestre Ratto, 

e o Coordenador Adjunto foi Francisco Claudio de Souza Lima- mestre Peninha. 

 
3.3 Outras práticas formativas 

 
A questão da profissionalização por intermédio de oportunidades proporcionadas 

pela capoeira também pode ser observada pela formação de jovens e adultos em serigrafia. 

Através da análise de uma ata do dia 12 de setembro de 2009, às nove horas, na antiga sede do 

CECAB da Praia de Iracema. Os avanços sociais da capoeira na atualidade apontam para 

discursos em que são demonstradas perspectivas de formação diretas e indiretas. Além de 

cursos que pretendem qualificar professores, acrescentou-se, a partir do ano de 2009, esse novo 

método de inserção profissional em que são aprendidos conhecimentos sobre desenvolvimento 

de desenhos no computador, de pintura, sublimação e outras atividades afins. O curso de serviço 

Técnico em Computadores também foi oferecido em algumas oportunidades, com capacitação 

em formatação, instalação de programas, remoção de vírus e incentivo para os próprios 

capoeiristas contratarem esses profissionais como uma atitude de sustentabilidade na capoeira. 

À medida que nos propomos a investigar o aspecto da formação profissional na 

capoeira, observamos a impossibilidade de se esgotar o assunto. Portanto, é possível constatar 

que na verdade são infinitas possibilidades dependendo na realidade na criatividade e 

empreendodrismo do mestre que lidera o grupo. Além das atividades de formação profissional 

direta são apontados alguns aspectos de motivação e melhoria de capacidade de trabalhar   em 
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grupo pela prática desse convívio coletivo no universo capoeirístico. Finalizamos essa sessão 

relembrando outras oportunidades de formação profissional desenvolvidas pelo grupo, 

mencionando o fato de que capoeiristas de diferentes áreas procuram relacionar aspectos de sua 

formação profissional em contribuições de serviços para atividades do grupo. São pessoas 

formadas em diferentes tipos de cursos de faculdades e universidades, tais como designers, 

cientistas sociais, educadores físicos, médicos, jornalistas, professores e até ocupantes de cargos 

políticos que contribuem com seus conhecimentos e serviços para promover e criar espaços 

diferenciados de atuação nos projetos do CECAB. 
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4 PRÁTICAS EDUCATIVAS EM CELEBRAÇÃO: OS EVENTOS 
 

O encontro de capoeiristas em meio ao espaço urbano assume uma nova perspectiva 

estrutural, a partir do século XX, com o surgimento crescente de inúmeros grupos de capoeira 

no Brasil e no exterior. Um fato marcante que pode ser constatado no atual período da 

capoeiragem moderna é o grande número de eventos realizados por mestres e professores de 

capoeira em cidades de todo o mundo. Tais eventos constituem campos de visibilidade a que se 

servem interesses diversificados, entre eles há o de alguns líderes tornarem-se reconhecidos 

pela comunidade em que atuam. Outra característica que podemos estar destacando nesses 

momentos de encontro de capoeiristas é o fortalecimento do sentimento de pertença em relação 

ao próprio grupo, como resultado de um processo de identificação com os valores e 

ensinamentos apreendidos por determinado período. O caráter de integração possui também 

íntima relação com a troca de conhecimentos e também possui conotação ritualística, em alguns 

ilustres mestres são convidados para tornar mais especial os eventos que se prosseguem 

permeados de profissionalismo, mas que sobressai a vocação pela oralidade e pela transmissão 

de outros valores afrocivilizatórios. 

Cada grupo de capoeira pode ser reconhecido por determinados conhecimentos 

práticos e atitudinais, por exemplo, um grupo em que a prática de floreios seja uma marca 

determinante entre os adeptos, outro grupo cujos membros valorizam mais a ludicidade e um 

jogo mais rasteiro, haverá aquele em que se verá constantemente uma capoeira com contato 

físico propriamente dito. O mestre de capoeira e os discípulos que ele forma propagam 

diferentes estilos e também valores, que irão influenciar diretamente o modo de ser e se sentir 

capoeirista na modernidade. Portanto, além das atividades propriamente práticas de capoeira, 

consideramos a importância de estar averiguando também outros aspectos educativos que 

costumam ser internalizados nos diferentes momentos de aprendizados. 

Feitas as considerações necessárias, anunciamos que nesta seção nos empenhamos 

em reconstituir alguns aspectos educativos vivenciados em eventos que são regularmente 

promovidos pelo CECAB, procurando captar significados, descrever momentos e valorizar a 

subjetividade dos sujeitos envolvidos. Considerando o homem um ser essencialmente 

interpretativo, que através dos símbolos43  e interações sociais consegue apreender a  realidade 
 

43 Merleau-Ponty (1975) define 3 tipos de comportamentos: amovível, sincréticos e simbólicos. A contribuição 
dos estudos fenomenológicos representa uma contribuição importante para superação do estudo do comportamento 
e das práticas corporais excessivamente evolucionistas e biologizantes. A perspectiva adotada na Fenomenologia 
da percepção nos apresenta uma fundamentação pautada no corpo como expressão e intencionalidade da 
consciência, num paradigma em que a percepção torna-se importante para compreensão dos fenômenos educativos 
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vivenciada no sentido espaço-temporal e transcender entre experiências passadas, presentes e 

expectativas futuras é que evocamos uma historicidade latente relacionada às práticas 

educativas na capoeira. A noção de aprendizado nos remete à significação de que houve uma 

espécie de armazenamento na memória dos sujeitos acerca das experiências comprovadamente 

eficazes para utilização futura. Essa eficácia requer que entendamos também que os sujeitos 

envolvidos em determinado processo necessita encontrar naquele aprendizado um sentido para 

vida, atrelando o conhecimento técnico às emoções e valores que possam ser vivenciados44. 

Portanto, continuamos nosso Estudo de Caso selecionando documentos e outros registros sobre 

o evento intitulado Tribos, Berimbaus e Tambores, que se trata de um festival internacional de 

capoeira e tradições afrodescendentes e, em seguida, sobre o evento com uma temática 

envolvendo a valorização da participação feminina na capoeira, o Tambores de Dandara. 

 
4.1 Contexto histórico do evento Tribos, Berimbaus e Tambores 

 
Para estudo das práticas educativas desse evento analisamos, além das informações 

veiculadas pela internet, 505 arquivos do dispositivo de armazenamento do grupo. 

Posteriormente organizamos os documentos em 9 pastas numa perspectiva cronológica linear, 

compreendendo 441 fotos e o restante de folders e projetos. Observamos que esse evento 

apresenta características de festival e tem contado com a participação de capoeiristas locais e 

estrangeiros. Selecionamos arquivos a partir do ano de 2004, quando ainda era nomeado de 

Encontro Parajuru de Capoeira- figuras 25, 26 e 27; em seguida, a partir do ano de 2008, o 

evento foi nomeado Tribos, Berimbaus e Tambores- figuras , e, posteriormente, concluímos 

nossa análise presenciando o evento do ano de 2016. A vinda de renomados mestres de 

capoeira, a realização de oficinas com temas diversificados, palestras e a viagem para praia de 

Parajuru são características frequentes desses encontros. 
 
 
 

e construção do conhecimento. Concordamos com um fazer científico pautado numa metodologia que não anule 
o sentido lógico-empírico, mas que privilegie o subjetivo, o social, a hermenêutica e não se comprometa com o 
estabelecimento de uma verdade absoluta, de um conhecimento exaustivo e total do objeto, mas uma interpretação 
provisória que possa permitir um movimento de desconstrução e de novas discursividades que articulem uma 
compreensão mais abrangente no estudo do corpo e de suas manifestações. 
44 O estudo da capoeira nos remete a um entendimento contemporâneo sobre a epistemologia da motricidade 
humana que tende a fundamentar seus estudos a partir da ideia de rompimento com a filosofia moderna que 
instituiu a distinção entre a educação do homem e a do próprio corpo. Concordamos com Manuel Sérgio (1999) 
no reconhecimento da importância dos estudos fenomenológicos para compreensão de que o homem é o próprio 
corpo, um ser holístico, e como tal deve perceber-se, privilegiando a experiência primeira e considerando o vivido 
essencial na harmonização da vida significativa do sujeito. Consideramos um fazer científico como expressão 
secundária da significação da experiência, da descontinuidade, do descentramento, em contraponto aos estudos 
que se utilizam de métodos cartesianos, excessivamente objetivos, falsamente neutros e que tendem a 
desconsiderar a pluralidade de interpretação dos acontecimentos. 
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Ao analisarmos uma foto do ano de 2004, com passageiros e bagagens em frente a 

um ônibus de viagem - figura 32, percebemos que o instante gravado naquela foto representava 

um ponto de partida para sequência do nosso estudo sobre práticas educativas na capoeira, visto 

que se tratava do início de um momento de lazer, prazer e liberdade. Escolhemos tal registro 

como instrumento inicial de evocação da memória dos momentos de aprendizados desses 

encontros e elaboramos a seguinte pergunta: O que você viu, viveu e aprendeu nos encontros 

internacionais do grupo? Em seguida continuamos ilustrando alguns outros momentos e 

pudemos vislumbrar alguns tópicos relevantes a um modelo de pensamento educacional crítico 

e também sobre o estudo da relação ensino-aprendizagem na capoeira. Através das narrativas 

observamos a relação que pode haver entre pessoas, grupos e sociedade na reflexão sobre 

valores e significados educativos contemporâneos através de práticas de socialização. 

Figura 32 - Registro de capoeiristas em viagem para Parajuru em 2004 

Fonte: arquivo pessoal de mestre Ratto Robério 
 

A perspectiva do lazer, prazer e liberdade proporcionados por ações educacionais 

que assumem a perspectiva de contribuir com a construção de um novo modelo societário, a 

partir da conscientização e da prática da capoeira, foi o que pudemos vislumbrar nos diálogos 

críticos e reflexivos dos personagens envolvidos nesse processo. O papel social da educação 

representa importância primordial na construção de uma sociedade mais justa, principalmente 

naquelas cidades em que se vivenciam altos índices de violência e diversas desigualdades. 

Diante de modelos educacionais fracassados, demonstrado por tais índices, podemos encontrar 
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práticas educacionais que se desenvolvem de maneiras alternativas e lideranças que se articulam 

em prol de um pensamento crítico. 
 

Tribos é uma marca do momento em que a gente fez a transição de trabalhar capoeira 
como um integral, porque até então éramos capoeira física, capoeira por capoeira, hoje 
a gente percebe o quanto foi importante essa mudança [...] Hoje estamos certos que 
ainda falta muito, mas já conseguimos enxergar mais os valores úteis. Valores dos 
grupos inúteis que eu falo não são os ensinos do meu mestre, mas sim as vaidades dos 
grupos. [...] Importante perceber que o Tribos não é um festival de momento, mas sim 
uma construção coletiva que já vem de alguns anos e é a maneira mais pedagógica 
das pessoas terem contato com as raízes que influenciam a nossa formação [...]. 
Educação precisa ser principalmente nos ambientes que a população gosta de 
frequentar, o espaço da capoeira é agradável e é onde podemos fazer um lugar de 
aprendizado coletivo. [...] A melhor maneira de se aproximar do verdadeiro 
significado da capoeira é poder estar sempre disponível em fazer da capoeira 
instrumento de inclusão social, étnico-racial, educação aos direitos humanos em geral 
e valorizar o seu professor [...]. Educação pelo sentimento é uma coisa que percebo 
falhar na educação brasileira, um país de cultura tão diversificada, rica em ritmo, 
colorida de personagens e nas salas de aula aquela coisa monótona [...]. Tem proposta 
de educação que faz a gente ficar preso ao sistema, que molda e deixa o ser humano 
pensando da forma que eles querem e tem outras, que é a do Tribos, que faz a pessoa 
voar para um infinito de possibilidades. Quero proteger o CECAB para ser uma 
instituição que possa incentivar as pessoas pra ir cada vez mais longe. (QUEIROZ, 
Robério, 2016b) 

 
Alguns conceitos expostos por McLaren (1997) no desenvolvimento da noção de 

multiculturalismo crítico apresentam uma conformidade com a fala de mestre Ratto Robério, 

especialmente quando o autor expõe a necessidade de construir ações do tipo contra 

hegemônicas na prática pedagógica. Tais ações se configuram pela idealização de políticas 

culturais afirmativas, reformas curriculares, construção de espaços intersubjetivos de tradução 

cultural, diálogo intercultural e o desenvolvimento de uma concepção de identidade de 

fronteira, pautadas na égide de justiça social, valores comunitários, práticas de solidariedade e 

liberdade humana. Seria um processo de construir identificações mais preocupadas com a 

valorização das relações de diferenciação, autoafirmação, criação e inovação dos modos 

organizacionais comunitários do que com a prática de individuação e competitividade. 

O pensamento educacional embutido no discurso inicial do mestre de capoeira 

Ratto Robério fornece dados sobre a articulação do imaginário cultural desse grupamento de 

capoeiristas composto por público diversificado em idade, naturalidade e condição social - 

figura 33. Consequentemente, contemplamos um exemplo de prática capaz de dialogar com 

complexas referências de códigos e significações culturais híbridas e que, apesar da 

multiplicidade simbólica envolvida nesses eventos internacionais de capoeira, é possível 

acreditar num processo educativo que haja um diálogo recorrente no desenvolvimento do 

objetivo de conscientização sobre justiça social, valorizando fronteiras, diálogos interculturais 

e através de elementos da própria cultura popular tradicional. Os entretenimentos que a capoeira 
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vem apresentando proporcionando mostra-se como um instrumento de promoção culturalista e 

em prol da resistência de símbolos ancestrais e dos valores de libertação seculares, trafegando 

nos interstícios do sentimento de esperança e criação de espaços descolonizados de sistemas de 

opressão e dominação. Sobre a multiplicidade dos valores desenvolvidos na prática pedagógica 

da capoeira formado Peninha explica: 
 

Capoeira é tudo o que a boca come, como dizia o saudoso mestre Pastinha. É um todo, 
integração social, divertimento, nela se consegue educar uma criança, falar outro 
idioma e ela ganhou uma fronteira muito grande na questão do entretenimento. Em 
Israel se consegue unir judeu e muçulmano através da capoeira, você chega à Holanda 
e vê os holandeses cantando e tocando berimbau em português, vê francês dando aula 
em português <pausa>. O poder que a capoeira tem! A capoeira proporciona o adulto 
um pouco do conhecimento da sua identidade cultural, mesmo que não queira seguir 
ela diz que você é um afrodescendente, que você tem uma ramificação indígena. É um 
todo, um conjunto [...]. Vem de muito tempo, da época em que os griôs sentavam e os 
mais novos escutavam. Na capoeira é forte o bate-papo e a roda em geral, que já é 
parte do formato da capoeira. Se você pesquisar verá que todos os rituais de dança e 
de guerra tem o sentido de roda, pois é no círculo que os opostos se encontram e todo 
mundo é igual no círculo. [...] Não é só o jogo, o gingar, o tocar berimbau, tem todo 
um contexto por trás de educação. Capoeira é tudo, educação, esporte, cultura! 
(SOUZA, 2015). 

 
Figura 33 - Registro de algumas crianças e jovens no ano de 2004 

Fonte: arquivo pessoal de Ratto Robério. 
 

A complexidade pedagógica da capoeira é expressa na fala supracitada desse 

capoeirista ao reconhecer que atualmente ocorrem múltiplos processos de ensino da capoeira 

em contextos históricos diferenciados. Observamos também que há um processo de pensamento 

que expressa a ação educativa da capoeira englobando finalidades e objetivos sociopolíticos, 

em que o ato de se praticar a capoeira apresenta sentido mais abrangente. Segundo Libâneo 

(2010) educação compreende o desenvolvimento humano de indivíduos e grupos numa relação 
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ativa com o meio natural e social, com grupos e classes sociais, envolvendo um conjunto de 

ações, processos, influências e estruturas. Nesse sentido de multiplicidade é que se estrutura 

uma perspectiva emancipatória de ensino, em que o processo de ensino-aprendizagem encontra- 

se relacionado ao sentido de respeito, humanização plena e transformação de relações sociais 

baseadas em antagonismos e explorações. O autor reconhece que a educação ocorre em 

diferentes âmbitos sociais e precisamos compreender a interpenetração constante que acontece 

entre as modalidades informal, não-formal e formal, visto que entre as diversas práticas, lugares 

e modalidades educativas há também diversas pedagogias. 

Quando analisamos esse evento, Tribos, Berimbaus e Tambores, procuramos nos 

inserir não somente no histórico do grupo, mas também na construção de uma proposta 

pedagógica inserida na pluridimensionalidade que pode estar inserida a capoeira. Procuramos 

conhecer a disseminação e internalização de saberes e modos de ação que, através da própria 

construção histórica, consolida valores e posicionamentos políticos. Portanto, através do 

percurso histórico desse evento é possível vislumbrarmos os liames de uma prática social que 

também assume características de profissionalismo num contexto de entretenimento cultural 

socioeducativo e o início da formatalização desse festival, que ocorre periodicamente, é 

rememorada por um integrante antigo do grupo, conhecido como professor Olho de Gato: 
 

Essa proposta e esse novo formato de evento veio dessa viagem que a gente fez para 
Venezuela, desse festival que a gente participou <pausa>. O FITA tinha uma temática 
diferente e o mestre sentiu necessidade de trazer esse formato para dentro da capoeira. 
[...] Um formato preocupado com a conscientização, a socialização e com o bem que 
você tem que ter ao próximo, transformando a capoeira num meio para que as pessoas 
possam conhecer outras culturas e atividades relacionadas, [...], conscientizando as 
pessoas, capoeiristas ou não, para determinados assuntos pertinentes naquele 
momento. Trabalhamos com atividades relacionadas à cultura afrodescendente e, a 
cada ano, a gente desenvolve um tema pertinente. [...] Então, com esse formato, o 
Tribos veio agregar muitos valores, veio fazer com que a capoeira sentasse e assistisse 
palestras, batesse um papo com outras pessoas, debatesse sobre determinados 
assuntos, mostrasse outros valores. Então foi e continua sendo um importante 
instrumento para valorização da nossa cultura, valorização da capoeira, me sinto um 
vencedor por participar e ter o Tribos como um referencial de eventos. Graças às 
pessoas que a gente encontra, ao mestre Ratto e às várias oportunidades que ele deu 
para nós. (FERREIRA, M., 2016) 

 
A participação no festival FITA foi rememorada também na seção do nosso estudo 

que reportou os cursos de qualificação promovidos pelo grupo. Observamos, no entanto que as 

experiências de viagens feitas a outros estados e países parecem agregar muitos valores e 

conhecimentos na elaboração de propostas internas do grupo estudado e também em termos de 

qualificação técnica. Na prática sociocultural da capoeira novas técnicas de combate também 

são ministradas e/ou aprendidas em eventos através de oficinas, a exemplo da oficina ministrada 

por mestre Macaco do grupo São Salvador no ano de 2004 - figura 34. Nesse ano de 2004 
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também houve a participação de mestre Lua Rasta45, ambos baianos e referências no construto 

histórico do grupo. As visitas frequentes e amizade com o CECAB são rememoradas e 

reafirmadas pelo mestre Ratto Robério que costuma contar aos próprios alunos que mestre 

Macaco esteve no momento em que foi dado nome ao grupo, aprovando e apoiando o nome 

Água de Beber por essa expressão fazer parte de inúmeras cantigas ancestrais de capoeira. Em 

outros momentos também é costumeiro mestre Ratto Robério relembrar algum conhecimento 

ou experiência vivenciada por mestre Lua Rasta. 

Figura 34 - Registro da oficina do mestre macaco do grupo São Salvador em 2004 

Fonte: arquivo pessoal de Ratto Robério 
 

Os discursos obtidos durante entrevistas apresentaram a recorrente utilização de três 

conceitos: coletividade, inclusão e intercâmbio cultural. Outra característica frequente foi a 

tentativa de expressar em palavras a definição pessoal de capoeira, em que múltiplas palavras 

de domínio artístico foram utilizadas, tais como dança, teatro, e a palavra luta assumindo uma 

conotação de arte marcial. A palavra luta representa um grande conjunto em que diversas artes 

marciais e esportes de contatos estão inseridas. Artes marciais envolve uma prática que tem 

 
45 No primeiro filme a diretora aborda a trajetória de Gilson Fernandes, o mestre Lua Rasta, que iniciou na capoeira 
com o mestre Bimba e depois viajou o mundo difundindo a cultura baiana. Além de mestre de capoeira, Lua Rasta 
também é artesão e pesquisador de instrumentos de percussão, músico e desenvolveu sua experiência de utilização 
da capoeira como linguagem teatral. Já o documentário “Mestre Felipe e a Faca de Ticum” retrata a tradição 
cultural de Santo Amaro e mostra a atmosfera em que o Mestre Felipe vive Uma das rodas de rua mais famosas 
de Salvador é a do Mestre Lua Rasta. A roda acontece às noites de sexta-feira no Terreiro de Jesus, no centro 
histórico de Salvador. Uma roda muito interessante, precedida pelo cortejo do “Bando Anunciador” de mestre Lua 
que percorre as ruas do Pelourinho anunciando que a roda vai se iniciar. 
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menção filosófica nos fundamentos ensinados, sendo praticada desde Antiguidade com objetivo 

guerreiro ou como concepção de vida significativa e formação do caráter. Segundo o autor o 

praticante de determinada arte marcial46 possui a intenção de aprender não somente as técnicas 

de combate, mas também de conhecer a cultura do país originário da luta (FERREIRA, H. 

2012). 
 

Primeiro vou falar os tópicos que veio direto na minha cabeça, que foram os treinos, 
as vivências que a gente teve com a natureza, rodas de conversa, conhecimento 
compartilhado, dança e outros aspectos da cultura popular, amizades, diversidade, 
inclusão, coletividade e muita alegria. [...] Outros momentos que eu acho bem 
marcante foram os momentos com o mestre Lua Rasta, presença quase garantida e 
sempre trazia muita alegria, muitas brincadeiras em muitos aspectos da nossa cultura. 
Os momentos também de roda de conversa que foram organizados e também 
informais, também foram bem importantes, compartilhar conhecimento não só com 
os mestres, mas também com os alunos de diferentes culturas, de diferentes realidades 
sociais [...]. Mas uma questão é a coletividade, porque a capoeira só existe com várias 
pessoas. A gente precisa de pessoas para tocar, pra cantar, pra jogar, pra ajudar a 
organizar o evento. É um esporte totalmente coletivo e traz essa contradição que acho 
bem legal, pois ao mesmo tempo em que ele coloca em evidência duas pessoas ali, 
que é uma forma de ativar o ego da pessoa, ela também traz a questão da coletividade 
que é tão importante (MILLSAP, 2016). 

 
Podemos ilustrar o aspecto coletivo do jogo de capoeira através da figura 35, que 

mostra mestre Lua Rasta e mestre Paulão Ceará no ano de 2005 participando do evento em 

Parajuru. Podemos observar pessoas tocando instrumento, outras batendo palma, outras tirando 

fotos, observamos bandeiras de duas nacionalidades estendidas, sorrisos e uma evidente 

teatralização dos jogadores, principalmente do mestre Lua Rasta. Tal momento também 

demonstra, além de um momento prazeroso para telespectadores, o diálogo existente entre 

estilos diferenciados na capoeira, pois mestre Lua Rasta tem uma prática característica de um 

estilo angoleiro e mestre Paulão Ceará é um dos fundadores de um grupo que difunde um estilo 

mais aproximado daquele idealizado por mestre Bimba. Compreendemos que esse momento 

representa um sentido de coletividade em sintonia com o significado de cooperação que, 

conforme Fernández-Rio (2015), o ato da cooperação pode ser considerada um objeto de 

aprendizagem, uma meta a alcançar, já que consiste um dos atributos essenciais para vida em 

sociedade. 
 
 
 
 
 
 

46 O mesmo autor define a capoeira como modalidade de classificação única, alegando o motivo dessa categoria 
de combate envolver cultura popular, música, dança, instrumentos musicais, brincadeiras, acrobacias. As lutas 
foram classificadas em artes marciais, esportes, defesa pessoal, mistas, ginásticas, lutas culturais, jogos de oposição 
e capoeira. 
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Figura 35 - Jogo entre mestre Lua Rasta e mestre Paulão no ano de 2005 

Fonte: arquivo pessoal de mestre Ratto Robério 

A importância do intercâmbio cultural e a valorização das diferenças é um aspecto 

que merece a devida atenção, pois demonstra um aprendizado voltado para o saber conviver. 

Assim como no modelo dominante de ensino, na capoeira é possível que se encontre abordagens 

metodológicas que não sejam totalmente integradoras e que não possibilitem o êxito da 

totalidade dos participantes. Entretanto quando os sujeitos entrevistados reconhecem na prática 

efetuada o sentido de coletividade e cooperação observamos esse termo também como uma 

abordagem metodológica que visa aumentar a aprendizagem de todos seres envolvidos em 

determinada aprendizagem, aprimorando valores e habilidades sociais. Na capoeira o corpo e 

toda movimentação implícita no jogo consiste um veículo de relacionamento e comunicação 

com o mundo, ou seja, é uma atividade promotora de diálogo e da difusão da cultura brasileira 

em centenas de outros países. As lembranças desse intercâmbio cultural, nesse percurso inicial 

historiográfico dos anos iniciais do evento, são rememoradas de forma bem-humorada por um 

membro antigo do grupo e através de uma imagem do ano de 2005 - figura 36. 
 

[...] Eu estava com a turma de Cascavel e um aluno lá da Hungria chegou pra mim, 
não sei bem a dicção: What’s your name? Aí eu: My name is Dino, Cleison! <pausa>. 
Aí tinha uma aluna lá de Cascavel que respondeu: Ai meu Deus, eu sou lá de Cascavel! 
<gargalhadas>. Aí quando o mestre pediu para nós formarmos pares durante o 
treinamento esse aluno dizia para ela: Common! Common! Ela dizia: Eu estou calma, 
estou calma! <gargalhadas>. [...] O que marca muito pra mim é essa energia, poder 
rever algumas pessoas e outras conhecer pela primeira vez. Como está sendo de um 
tempo para cá, fortalecer amizades. [...] Só faltei um Tribos, foi quando meu pai 
desencarnou <silêncio>. (DINO, 2016). 
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Figura 36 - Estrangeiros recebendo certificados no ano de 2005 
 

Fonte: arquivo pessoal de Ratto Robério 
 

Devido à importância dada aos diferentes momentos de socialização nos eventos, 

recorremos aos conceitos bourdieanos de campo, habitus e destacamos a influência da prática 

da capoeira na constituição do capital cultural e social do capoeirista, especificamente dos 

integrantes do grupo estudado. Desde o início da construção dessa tese nos propusemos a 

conceber o conceito de Campo de Saberes e, no decorrer da coleta de dados, tem se tornado 

evidente a aproximação do espaço social da capoeira ao conceito de campo que, segundo 

Bourdieu (1983), é um espaço dinâmico, com estruturas sociais objetivadas e que, por 

intermédio das leis próprias, ocorrem relações entre indivíduos e grupos. As formas sociais do 

ser capoeirista são reproduzidas a partir de informações acerca de um passado, apropriadas de 

distintas maneiras pela oralidade e transformadas a partir das interações cotidianas. O 

sentimento de pertencimento ao grupo foi exposto na totalidade das entrevistas realizadas e é 

uma nítida demonstração de que essa prática e a participação em eventos constitui uma 

aquisição de capital social e cultural que irá influenciar os modos de ação e apreensão do mundo 

enquanto conhecimento. 

Através da Tecnologia de Informação e Comunicação, wathsap, pudemos vivenciar 

um processo de interação social tecnológica, com criação de laços, afetos, cumplicidades, 

inúmeras questões operacionais das atividades do grupo e, no período da organização do evento 

Tribos, Berimbaus e Tambores do ano de 2016, aproveitamos o ensejo e expomos fotos dos 

eventos anteriores com uma intenção de fazer uma espécie de roda de memórias acerca dos 

aprendizados das edições anteriores. Em determinado momento um capoeirista antigo do grupo 
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se pronuncia ao ver a imagem de mestre Suassuna47, em oficina no ano de 2005 - figura 37: 

“Essa aula do mestre Suassuna marcou minha vida na capoeira”. Em seguida, outro membro 

fez uma exposição das fotos que tinha ao lado do mestre Ratto Robério e de outros mestres 

convidados, revelando a importância dada aos momentos vivenciados em eventos, investimento 

essencial no processo formativo do capoeirista. O universo simbólico do capoeirista inserido 

no grupo se mostrou diversificado de experiências rememoradas nessa espécie de escola da 

cultura popular. São discursos que demonstram um modelo educacional promotor de 

aprendizagem significativa para as histórias de vida dessas pessoas, sendo relatado muitas vezes 

o potencial da capoeira numa ideologia de redução da violência simbólica que impera na 

sociedade e que perpetua as desigualdades sociais, raciais e econômicas. 

Figura 37 - Mestre Suassuna em evento durante o ano de 2005 

Fonte: arquivo pessoal de mestre Suassuna 
 

As reminiscências dos membros antigos colaboram para constituição da memória 

coletiva do grupo, cujos conflitos internos raramente são expostos com o fim de perpetuar e 

prevalecer valores que são idealizados pelo líder do grupo. Algumas discordâncias já causaram 

a saída de capoeiristas do grupo, outros se mantêm distantes por motivo de outros 

compromissos, mas as percepções diferenciadas daquelas memórias individuais que 

permanecem cotidianamente nas atividades confluem num ensinamento coletivo comum de 

afirmar a importância das relações interculturais e do respeito pela graduação na capoeira. O 

campo de saberes e o capital cultural do capoeirista no grupo são moldados numa perspectiva 

de formação de educadores populares, requisito essencial para ascensão aos títulos de graduado, 
 

47 Fundador de um dos grupos de capoeira mais tradicionais do Brasil, o Cordão de Ouro. 
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instrutor, professor, formado e mestre. Nesse momento é que nos deparamos com uma lógica 

formativa diferente das empregadas pelas universidades formais, visto que somente após cerca 

de 10 anos ou mais trabalhando como professor é que se recebe o título de formado na capoeira 

e a corda de cor preta. Já a titulação de mestre não é concedida pela instituição, mas pela 

sociedade de um modo geral e pelos próprios discípulos, como observamos no relato a seguir: 
 

No CECAB encontrei uma grande família e um grande líder, que é o mestre Ratto. 
Encaro o mestre Ratto com essa palavra mestre ao pé da letra <sic>. Esses encontros 
e vivências sempre foram muito ricos de intercâmbio cultural, com pessoas que vêm 
de fora de Fortaleza e de outros países. Encontros onde a tradição da capoeira é 
reafirmada, a oralidade, a circularidade, os conceitos que são herdados da africanidade 
e da origem da capoeira. Nesses encontros pude aprender bastante, conhecer a história 
de alguns mestres que já passaram por aqui como convidados [...] Então pra mim 
capoeira é cultura, é história, é integração, é coletividade, é hierarquia, é 
musicalização <pausa>, é dança, é luta, é arte. (PEDROSA, 2016). 

 
A valorização do conhecimento dos mestres de capoeira é explicitada mais uma vez 

nesse discurso que afirma a importância da liderança local e do convívio com outros mestres 

convidados. O tratamento científico das fontes históricas demonstrou o que foi suscitado nas 

considerações iniciais desse estudo, quando afirmamos a importância do conhecimento advindo 

dos diversos segmentos da capoeira na atualidade com vistas à obtenção de uma concepção 

mais abrangente sobre a relação entre capoeira e educação. No ano de 2006 continuamos 

constatando essa influência mista com a presença de dois grandes mestres angoleiros no evento, 

mestre Sabiá e mestre Jogo de Dentro - figura 38. Posteriormente, no ano de 2007, houve a 

presença do mestre Jogo de Dentro por mais uma vez e do filho do criador da capoeira regional, 

mestre Nenel - figura 38. 
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Figura 38 - Capa com imagem de convidados no ano de 2007 

Fonte: arquivo pessoal de mestre Ratto Robério. 
 

Conteúdos elementares de um modelo afrocivilizatório de educação faz parte das 

experiências que são rememoradas, muitas vezes através de palavras que procuram exprimir 

sentimentos e racionalizar aqueles momentos. Conforme Merleau-Ponty (1975) o sentir é 

anterior à razão e tão essencial como a sobrevivência do homem é ele mesmo encontrar um 

sentido para vida, mostrando a relação do homem com o mundo e que o conhecimento está 

relacionado a valores, emoções, sensações e percepções, num movimento fenomenológico de 

conceber e tornar a vida significativa a partir de determinadas experiências e de que perceber 

transcende em muito o ato de lembrar. De acordo com Rubem Alves (1994) aprender significa 

armazenar experiência comprovada como eficaz para utilização futura, relacionada ao 

comportamento simbólico do homem e apreendendo o mundo em sua totalidade. Por 

conseguinte, depreendemos a relação da reflexão e da palavra relacionada ao vivido com a 

consciência de mundo e tempo, tornando cada interlocutor um ser histórico por excelência, 

respaldando a aprendizagem significativa associada à experiência de vida e colocando a ciência 

histórica, abstrata e representativa, como uma expressão segunda dessa experiência. 

Observamos algumas produções de DVDs sobre momentos vivenciados nesses 

eventos e podemos ver aspectos da natureza, da capoeira, da música e da oralidade dos mestres 

convidados. Um aspecto que consideramos no momento em que tivemos inseridos em campo 

como pesquisador numa observação-participante é o fato de também estarmos vivenciando 
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determinadas experiências junto ao grupo e, concomitantemente, ter um compromisso com a 

suposta neutralidade científica exigida por um modelo cartesiano de produzir conhecimento. 

Acreditamos que não haja pesquisa puramente neutra, mas destacamos a necessidade de 

respaldar teoricamente a importância de um trabalho que vem expondo falas e depoimentos 

repletos de manifestações de sentimentos de pessoas que se identificam com a prática da 

capoeira. Compreendemos a capoeira como um grande grupamento social dentro da sociedade, 

onde há uma linguagem comum, aspectos educacionais relatados em comum e um modo similar 

de interpretar o mundo e de se relacionar com elementos da cultura brasileira. 
 

Figura 39 - Programação evento 2007 

Fonte: arquivo pessoal de mestre Ratto Robério 
 

Devido à forte influência da cultura negra nessa prática, alguns teóricos poderiam 

atribuir a importância da capoeira na capoeira recorrendo à necessidade de afirmação cultural 

nesses tempos em que ainda há manifestações de racismo, perca de valores comunitários e 

diferentes formas de desigualdades sociais, de dominação simbólica, entre outros aspectos de 

colonização moderna. Contudo, além da dimensão política há essa relação contundente entre 

sentimento e aprendizado que o ser humano se utiliza naturalmente para conseguir memorizar 

melhor aquilo que lhe promove afeto ou dor. Tal afirmação apresenta conformidade com o que 

mestre Ratto Robério expressou no dia 31 de julho a alguns discípulos ao dizer “Aquele que 

não aprende pelo sentimento se distancia da realidade”. Sobre relembranças e recordações, 

Santo Agostinho (2008) p.53: 
 

[...] dirijo-me para planícies e os vastos palácios da memória, onde estão tesouros de 
inumeráveis imagens veiculadas por toda espécie de coisas que se sentiram [...] Aí me 
encontro também comigo mesmo e recordo-me de mim, do que fiz, quando e onde o 
fiz e de que modo fui impressionado quando o fazia. [...] Está no espírito tudo que 
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está na memória [...], nem toquei a minha alegria com os sentidos do corpo, mas 
experimentei-a no meu espírito e o conhecimento dela fixou-se na minha memória 
para poder recordá-la. 

 
O interesse por determinado aprendizado, o recurso da memória e os modos como 

são transferidos o conhecimento demonstram que a relevância social e relações interculturais 

são fatores preponderantes para uma pedagogia crítica da realidade. Paulo Freire (2002) 

defendeu que o indivíduo elege o que deve ser aprendido a partir de múltiplas significações e 

vivências, em oposição à educação bancária, onde o indivíduo é visto como um depósito de 

valores e significados num meio que não produz aprendizagem significativa. O ensino pautado 

basicamente em reforços e punições nega a existência do sentido, da importância da ludicidade 

e da estética harmonizando experiências. 
Figura 40 - Mestre Jogo de Dentro, mestre Ratto e mestre Nenel 

Fonte: arquivo pessoal de Ratto Robério 
 

O contexto histórico do evento Tribos, Berimbaus e Tambores nos possibilitou a 

inserção num contexto específico da capoeira relacionado à emoção e à compreensão da forma 

de ser-no-mundo enquanto capoeirista. Aspectos artísticos e da cosmologia africana estiveram 

presentes nos discursos e fotografias dos eventos da capoeira. A concepção de arte na capoeira 

foi expressa quando os capoeiristas entrevistados demonstraram uma dificuldade em descrever 

as experiências por inteiro e expressaram-se através de uma simbologia de sentimentos que 

ocorre pela prática da teatralização, ritmo e música das rodas de capoeira e das oficinas 

ministradas por mestres convidados. O envolvimento do capoeirista com um objeto estético 

provoca uma multiplicidade de sentidos, na forma de compreender com o corpo e na 

objetivação dos sentimentos através da linguagem e da razão. 
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No desenvolvimento do processo educacional de nossa sociedade é importante e há 

uma necessidade de compreensão sobre a função social da arte no desenvolvimento dos nossos 

sentimentos, através de múltiplas expressões e estímulos. Perceber e compreender a relação da 

capoeira como uma expressão artística fez parte desses diálogos sobre lembranças das vivências 

em eventos do grupo. Contudo, é importante destacar o sentido fenomenológico de percepção 

que procuramos obter num movimento dialético entre sentido e comportamento. Destacamos a 

concepção de que perceber está relacionado a uma ampliação no modo de apreender 

determinado conhecimento ao ver, ouvir, sentir e dar sentido às múltiplas práticas relacionadas 

à capoeira, que é diversa, inclusiva, histórica e expressa aspectos da cultura de um jogo afro- 

brasileiro onde é possível encontrar prazer e ações que constroem uma relação harmônica de 

integração. A pressuposição da base estética vivenciada nos momentos lúdicos foi demonstrada 

em inúmeras imagens e depoimentos sobre o contexto histórico do evento Tribos, Berimbaus e 

Tambores. 

 
4.2 O evento Tribos, Berimbaus e Tambores 

 
Em 2008, foi o primeiro ano em que esse evento anual recebeu o nome de Tribos, 

Berimbaus e Tambores. Conforme CECAB (2008), projeto destinado para captação de 

recursos, esse é um evento de intercâmbio mundial com o objetivo geral de divulgar, a nível 

internacional, a cultura brasileira através da Capoeira. Foram mencionados os objetivos 

específicos de promover o intercâmbio cultural entre os alunos e professores brasileiros e 

estrangeiros do CECAB; divulgar atividades desenvolvidas pelo CECAB e por instituições 

parceiras; difundir a arte da Capoeira, estimulando sua prática e propiciando parcerias públicas 

e/ou privadas48 para o desenvolvimento das atividades do CECAB. No mesmo projeto foi 

mencionado o público beneficiado pelos projetos do CECAB naquele período, 200 jovens de 5 

comunidades, com atividades envolvendo capoeira, realização de shows, espetáculos e eventos 

relacionados à cultura popular brasileira. 

A programação do evento em 2008 ocorreu do dia 21/07/2008 ao dia 27/07/2008, 

havendo um campeonato de músicas de Capoeira entre os alunos do CECAB no primeiro dia, 

aulas de capoeira ministradas pelos graduados do CECAB no segundo dia e, no terceiro dia, o 
 
 

48 A contrapartida para patrocinadores: veiculação da logomarca:em todas as camisas confeccionadas para o 
evento;pelo período de 1 ano no site do cecab, cujos relatórios de acesso demonstram a visitação mensal de 4.000 
usuários do braisl e do exterior;em todo mateiral promocional do evento (folders, cartazes, panfletos, banners, 
busdoor, reportagens de tv, jornais e revistas); no jornal “iê camará”, publicação trimestral do cecab, com tiragem 
de 500 exemplares; 



119 
 

 
 
 

II Gingamente, que é um aspecto formativo já mencionado em sessão anterior e que envolve a 

realização de palestras ministradas por renomados historiadores e pesquisadores de Capoeira - 

figura 41. Houve no dia 24/07/2008 o I Campeonato Interno de Capoeira entre os alunos do 

CECAB, no dia seguinte a troca de cordas, que significa a mudança de graduação na Capoeira, 

e, no dia 26/07/2008, um Festival de Verão realizado na praia, com a instalação de palco e 

tatame para realização de aulas de capoeira. No domingo, foi realizado uma Mostra culinária e 

Encerramento do evento. Os locais de realização foram: Sede do CECAB; Teatro do SESC; 

Ginásio do Clube do Náutico; Barraca Marulhos na Praia do Futuro; Anfiteatro da Avenida 

Beira Mar; Mercado dos Pinhões; Centro Cultural Dragão do Mar e foi feita a cotação financeira 

de 10 passagens aéreas, hospedagem e 4 cachês de mestres. 
Figura 41 - II Gingamente 

 
Fonte: arquivo pessoal de Ratto Robério 

Nesse momento da pesquisa, observamos o aspecto descontínuo da historicidade da 

capoeira, pois nessa intenção de seguir uma sequência linear dos fatos memoráveis e da 

integração social promovida pelos eventos anuais também estamos retornando ao jogo teórico, 

através de palestras, que há entre participantes da esfera discente e docente de faculdades, entre 

pesquisadores de destaque nacional e local e também entre capoeiristas de graduações 

diferenciadas. Os saberes e vivências que cada ser traz e levam consigo nesses debates são 

inalcançáveis em sua totalidade, mas é possível destacar que o objetivo preditivo de conhecer 

e valorizar a cultura popular brasileira no aspecto teórico e prático se mostra essencial para 

conhecer esse campo de saberes que envolve os eventos de capoeira. Pesquisar aspectos desse 

objeto de conhecimento envolve um esforço metodológico de investigação que transcende entre 
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o erudito e o popular, mas cuja ação sobre o mundo está sempre a necessitar de melhorar o 

entendimento. 
 

No II Gingamente a gente também trouxe Fred Abreu, grande mentor da capoeira no 
mundo e uma pessoa que contribuiu com nosso modo de pensar a capoeira. Deu um 
grande choque <sic> na gente, da dimensão que é a capoeira como escola![...] Foi um 
público pequeno, mas interessante porque o pouco de pessoas que estavam foi o 
suficiente. [...] Esse negócio de curso teórico aqui em Fortaleza o Água de Beber é 
pioneiro. [...] A ideia de gingar com a mente <pausa>. Até pra mim era novo a ideia 
de fazer palestra. Depois das palestras despertou fazer curso, qualificar![...] 
Qualificação continuada, teria que continuar porque os assuntos eram de vários 
aspectos e muito abrangentes. Não tem como dizer que a gente fez, porque ainda tem 
muita coisa para se explorar da capoeira e dessas pessoas que tem pra contribuir 
(QUEIROZ, 2016). 

 
Observamos que, além de vivências práticas, as oportunidades geradas por palestras 

e debates também alteram maneira de perceber, pensar e agir, desenvolvendo o desejo de 

enriquecer o entendimento e compreensão da própria ação transformadora sobre o mundo e 

sobre si mesmo, através do trabalho. Todo trabalho intervém na natureza e em si mesmo, sendo 

expressão da liberdade em sua origem e tornando possível a cultura. Quando o mestre de 

capoeira afirma seu reconhecimento da dimensão da capoeira como escola, da importância de 

um mentor intelectual e de palestras, a exemplo daquela realizada por Fred Abreu - figura 42, 

é que encontramos uma interpenetração existente entre um modelo de educação não formal 

direcionando-se a uma intenção de estruturação e formalização propriamente dita. Além disso, 

depreendemos que as concepções de educação e cultura inserem-se num diálogo passível de 

intensas reflexões sobre desenvolvimento social e conscientização política da sociedade. 

Figura 42 - Participação de Fred Abreu em evento 2008 

 
Fonte: arquivo pessoal de Ratto Robério. 

 
Nos projetos do CECAB é comum observamos o objetivo e a necessidade de 

difusão da cultura brasileira, em que a questão da alienação versus valorização da cultura negra 



121 
 

 
 
 

pode ser observada num primeiro momento de análise. Consoante os estudos relacionados à 

cultura, os quais a ciência antropológica tem uma contribuição incisiva, nos inserimos numa 

dimensão discursiva da relação entre desenvolvimento individual e social da humanidade a 

partir da constituição e socialização dos inúmeros códigos culturais. Conforme Rocha; Tosta 

(2009) a relação entre antropologia e educação é necessária para compreendermos que os 

lugares de ensino-aprendizagem são amplos e impregnados de símbolos, significados, formas 

de poder, alteridades que exigem uma constante reavaliação de conceitos, teorias e que 

necessitam de um olhar investigativo sobre a dimensão manifesta e implícita dos grupos sociais 

no processo de endoculturação49, ou seja, do processo de aprendizagem adquirida e não inata. 

Os autores supracitados esboçam o conceito de cultura que vem se desenvolvendo 

como teoria e método a partir de um longo processo histórico de abordagens antropológicas, 

ciência essencialmente multidisciplinar e focada no estudo do homem no exercício permanente 

da alteridade. A partir da abordagem evolucionista, influenciada pelos ideais de homem do 

iluminismo e tendo recebido críticas sobre o etnocentrismo50 implícito, se desenvolveu o 

conceito de cultura associado ao de civilização na Inglaterra e na França. Em seguida, o 

difusionismo cultural introjetou contribuições da ciência histórica, no interesse pelo passado, e 

da geografia, visto que a proximidade de determinadas regiões e/ou o contato através de guerras, 

festas e comércio, por exemplo, é vista como meio de difusão de determinados hábitos e 

costumes. Entretanto, a partir dessas concepções é que se inicia a reflexão epistemológica sobre 

o conceito de cultura no delineamento de quatro paradigmas51 da antropologia moderna, são 

eles: racionalista, estrutural-funcionalista, culturalista e hermenêutico. 

Os autores destacam as reflexões epistemológicas sobre individualidade, 

subjetividade e historicidade na constituição desses paradigmas, em que o conceito de estrutura 

no sentido levi-straussiano, enquanto sistema de códigos que comunicam e orientam o sentido 
 
 

49 Laraia (2004) utiliza esse termo, comum ao relativismo cultural, para explicar a ideia sobre a capacidade do 
homem obter conhecimento, de acordo com o ambiente em que vive e em oposição à ideia das verdades inatas 
impressas hereditariamente. O autor expressa a contribuição de Jhon Locke, Marvin Harris, Jacques Turgot e até 
de Rousseau, na tentativa de explicar essa faculdade humana de transmitir o conhecimento, e afirma que a definição 
de cultura elaborada por Edward Tylor, no século XIX, e complementada por Kroeber, século XX, foram 
contundentes para formulação conceitual de que o homem é o único ser possuidor de cultura e resultado do meio 
cultural que foi socializado. 
50 Neo-evolucionismo... lei universal e natural do desenvolvimento humano à qual todos grupos estão submetidos. 
Devido às postulações positivistas dos seus principais teóricos 
51 Rocha; Tosta se embasa na análise antropológica de Roberto Cardoso Oliveira (1988) ao explicar na pág. 86: o 
paradigma racionalista cruza elementos da tradição intelectualista e do tempo sincrônico no desenvolvimento da 
escola francesa de sociologia e antropologia social. O paradigma estrutural-funcionalista tem tradição empirista e 
tempo sincrônico no desenvolvimento da escola britânica de sociologia e antropologia social. O paradigma 
culturalista cruza elementos da tradição empirista e do tempo diacrônico no desenvolvimento da escola culturalista 
norte-americana. O paradigma hermenêutico cruza tradição intelectualista e perspectiva temporal diacrônica. 
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das regras nas relações sociais entre os homens e as coisas, faz-se necessário para mostrar o 

caráter social, histórico e universal das culturas. As contribuições da antropologia cultural 

norte-americana também são lembradas, especificamente a contribuição de Franz Boas e toda 

sua escola, a exemplo de Ruth Benedict que no livro Padrões de Cultura esboçou a noção de 

que cultura envolve muito mais do que costumes e tradições, pois relaciona-se com 

pensamentos, ações e emoções. Tal construção de pensamento influenciou Gregory Bateson na 

concepção de éthos cultural, ou seja, de padrões de sentimento e sensibilidade, que por sua vez 

influenciou um dos maiores expoentes da antropologia hermenêutica, Clifford Geertz. O 

método de descrição densa desse autor também tem influenciado o modo como acreditamos 

que deva se constituir esse Estudo de Caso e nossa concepção de cultura. Geertz (1989, p. 15): 
 

O conceito de cultura que eu defendo, e cuja utilidade os ensaios abaixo tentam 
demonstrar, é essencialmente semiótico. Acreditando, como Max Weber, que o 
homem é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu, assumo a 
cultura como sendo essas teias e a sua análise; portanto, não como uma ciência 
experimental em busca de leis, mas como uma ciência interpretativa à procura do 
significado. 

 
Entre outros aspectos, somos seres sociais, vinculados a redes de sociabilidade 

através da cultura e pela qual adquirimos capacidade de improvisação semântica, na tentativa 

de obter significados e entendimento sobre si e sobre os grupos que nos inserimos. Conforme 

Marshal Sahlins (1990, p. 11) tais significados são submetidos a riscos subjetivos quando “as 

pessoas à medida que se tornam socialmente capazes, deixam de serem escravos de seus 

conceitos para se tornarem seus senhores”. Quando Geertz (1989) afirma que seu conceito de 

cultura é essencialmente semiótico ele nos chama a atenção para necessidade de inserção no 

universo conceitual dos sujeitos, através da seguinte passagem: 
 

O ponto global da abordagem semiótica da cultura é, como já disse, auxiliar-nos a 
ganhar acesso ao mundo conceptual no qual vivem os nossos sujeitos, de forma a 
podermos, num sentido um tanto mais amplo, conversar com eles. A tensão entre o 
obstáculo dessa necessidade de penetrar num universo não familiar de ação simbólica 
e as exigências do avanço técnico na teoria da cultura, entre a necessidade de 
apreender e a necessidade de analisar, é, em consequência, tanto necessariamente 
grande como basicamente irremovível. (GEERTZ, 1989, p.17) 

 
O estudo iconográfico que fizemos durante a reconstituição histórica dos eventos 

Tribos, Berimbaus e Tambores nos remeteu a uma experiência de coparticipação das práticas, 

valores educacionais e de proximidade com alguns sujeitos que vivenciaram a maior parte 

desses eventos, inclusive aquele do ano de 2008 - figura 43. A satisfação aparente no rosto das 

pessoas amontoadas na intenção de aparecer no registro fotográfico é uma característica comum 

nos dias de hoje, mas nos remete àquele momento de lazer e aprendizado proporcionado por 
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uma equipe com conhecimento prático de gestão de projetos culturais e sob a liderança de um 

mestre de capoeira essencialmente político. A produção cultural do CECAB e de tantos outros 

grupos e mestres de capoeira, ou mesmo de outras práticas corporais, demonstram o 

conhecimento sobre um conjunto de símbolos e atitudes capazes de agregar pessoas e ensinar 

determinados valores em diferentes comunidades. O reconhecimento desses ensinamentos é 

representado na seguinte: 
 

Pra mim algo que sempre me marca nos eventos internacionais é essa questão da 
diversidade da aceitação, da inclusão, é um espaço onde a gente tem pessoas de vários 
países diferentes, pessoas do nosso país de culturas diferente, que foram criadas de 
forma diferente, de realidades sociais diferentes e todo mundo ali é igual, no sentido 
de que é um espaço que não conta as diferenças, a gente dar valor às diferenças. As 
diferenças acrescenta um ao outro e contribui para nosso crescimento. Eu amo esse 
aspecto da capoeira, dos eventos, da gente poder ter acesso a tantas pessoas diferentes, 
crescer e aprender. Acho maravilhoso! A questão da amizade também né <risos>. Se 
eu for contar quantos amigos maravilhosos que eu fiz na capoeira, que eu fiz nos 
eventos! [...] Os eventos trazem isso, ainda mais trazendo pessoas de fora, de outros 
países. Acho que fica ainda mais fortalecido, acho que nosso mestre sempre fez um 
excelente trabalho nessa questão da coletividade, isso sempre fortaleceu a amizade no 
grupo e a gente se considera sempre uma família. Essa coisa de está ajudando na 
organização, não só nos momentos de alegria ali curtindo a brincadeira e à noite as 
festas e tudo mais, mas também participando junto, organizando junto, fazendo o 
evento o melhor possível para todos nós. Essa característica é superimportante do 
CECAB, dos nossos eventos (MILLSAP, 2016). 

 

Figura 43 - Participantes do Tribos, Berimbaus e Tambores do ano de 2008 

Fonte: arquivo pessoal de Ratto Robério 

A aceitação da diferença cultural no espaço da capoeira talvez seja um dos motivos 

pelos quais essa prática corporal vem constantemente ampliando número de adeptos no mundo. 

A respeito desse assunto nos remetemos recorrentemente também ao aspecto da diferença 

intelectual e da inclusão no CECAB. No grupo estudado, uma figura muito popular e 

emblemática é o capoeirista conhecido por Samuca - figura 44. Tal capoeirista pratica capoeira 

há mais de 10 anos e é altista. Em diversos momentos, desde o ano de 2012, vivenciei a 
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participação desse capoeirista nos treinos e, em alguns momentos, o depoimento dos pais sobre 

a importância que Samuca dar ao mestre Ratto Robério, ao grupo e ao fato de ser capoeirista. 

Esse fato também foi rememorado por outro membro antigo do grupo, conhecido pelo apelido 

de Polegar: [...] Vi muitas coisas maravilhosas no Tribos, vi Samuquinha recebendo corda, 

aprendi que a gente tem que respeitar as pessoas independente do credo, da religião, porque 

realmente o Tribos tem muitas tribos mesmo! 
Figura 44 - Participação do Samuca em evento 

 
Fonte: arquivo pessoal de Ana Beatriz Graça Duarte. 

 
Além das imagens, o estudo das entrevistas e a leitura de documentos do CECAB 

têm suscitado assuntos importantes sobre a compreensão da prática da capoeira, entre eles está 

a relação mestre-discípulo e a importância do intercâmbio cultural da capoeira, vista como uma 

prática transcultural e inclusiva. Atrelado a esses estudos, procuramos compreender melhor o 

conceito de cultura numa dimensão teórica em que podemos fundamentar a importância da 

interpretação de um fenômeno educativo que não está à procura de causa e efeito, antecedente 

e consequente, utilizados pela comum compreensão histórica e a qual se dirige a crítica 

Foucaultiana. Sentimos uma necessidade de operar, ou pelo menos tentar, numa perspectiva 

que não seja àquela metodologia naturalista-racionalista cujos parâmetros se difundiram nos 

domínios das ciências experimentais e até hoje ecoam pelos diversos setores do conhecimento, 

com evidentes objeções do bergsonismo na França e do pragmatismo nos Estados Unidos. O 

fazer histórico em que se opera a coisificação da realidade cultural e que se mostrou refém das 

ideias totalizantes pôde, a partir da fenomenologia como uma contribuição basilar para o estudo 

da cultura no século XX, alterar a perspectiva da relação entre o sujeito enquanto pesquisador 

e objeto de estudo enquanto realidade cultural. Consequentemente, também evidenciou a razão 

em sua realidade finita e mostrou que a leitura racional clássica foi impotente para descrever o 

que a consciência é. Nesse sentido é que Foucault (1966) considera que o conhecimento é 

essencialmente uma interpretação e que a atividade da consciência é totalizante e simbólica. 
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A pressuposição do aspecto descontínuo da capoeira em sua historicidade, sobre o 

qual se encontra fatos dicotômicos de ordem e desordem, subalternização e prestígio, do 

surgimento das academias aos grandes grupos, entre outros aspectos políticos ressaltados em 

momentos iniciais desse estudo, não eliminou a necessidade de estarmos organizando os 

documentos históricos desse Estudo de Caso numa perspectiva em que pudéssemos 

compreender a lógica interna de funcionamento desses eventos. Nesse sentido observamos que, 

durante o ano de 2009, houve uma ampliação no dimensionamento desse evento quando 

analisamos uma quantidade e diversidade maior de atividades previstas no projeto do evento 

daquele ano. As culturas dos povos são múltiplas, variadas e os seres que as compõem vivem 

em constante mutação, definindo-se por essa capacidade de lançar-se no futuro, de projetar e, 

dessa forma, agir conscientemente sobre o mundo. No caso da capoeira é possível afirmar que 

existem também inúmeras culturas dentro desse universo, assim como existem inúmeros 

mestres. Contudo, o que parece ser uma fragilidade tem se mostrado fundamental porque 

ressalta a característica humana mais elevada que é a capacidade de produzir a própria história. 

Conforme CECAB (2009), projeto que deu origem ao evento Tribos, Berimbaus e 

Tambores do ano de 2009, estavam previstas as seguintes atividades: cursos com mestres 

renomados, oficinas, palestras, debates, mesas redondas, apresentações musicais e teatrais, 

cortejos, exposições, mostras e desfiles. Naquele ano seriam convidados 17 mestres, entre 

angoleiros e representantes da capoeira regional, de vários estados brasileiros. Do estado da 

Bahia estavam mestre Gigante, Boca Rica, Jogo de Dentro e Lua Rastafari; do estado de São 

Paulo estavam Tucano Preto, Pernalonga, Dentinho; também foi convidado mestre Esquilo de 

Belo Horizonte, Meia Noite de Pernambuco e, do estado do Ceará, os mestres Rafael Magnata, 

Marcelo, Ratto, Peninha, Paulinha Zumba, Dingo, Pano e finado Soldado. Interessante ressaltar 

que, no âmbito da capoeira, as histórias de vida de cada mestre, enquanto educador, são 

valorizadas pelos próprios discípulos e muitas vezes por discípulos de outros mestres e que essa 

sequência de nomes listados acima assume grande valor quando o leitor tem noção da 

importância de um mestre de capoeira na vida dos próprios discípulos, no despertar do interesse 

em aprimorar o próprio conhecimento e participação. O reconhecimento pode ser expresso na 

seguinte frase: “A formação que eu tenho como ser humano foi a capoeira que me proporcionou 

e, aliado à educação dos meus pais tem a que meu mestre me deu, dentro e fora da 

capoeira!(formado Peninha, corda preta)”. Ainda sobre a importância de um mestre de 

capoeira: “Muito da minha formação como pessoa vem da capoeira, fazer o bem, religiosidade, 

amizade, humildade. Valores que a gente encontra em locais como esse e com pessoas 

importantes, como foi o mestre Ratto na minha vida! (professor Olho de gato, corda   roxa)”. 
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Sobre a importância da capoeira: Ao mesmo tempo em que é fácil falar da capoeira para mim 

é difícil porque ela tem tanta importância na minha vida! Eu costumo dizer que eu sou 

realmente uma pessoa antes e uma pessoa depois da capoeira (segunda estagiária Aline 

Pedrosa, corda laranja e azul). 
 

Uma das coisas que influenciou muito foram os exemplos que o mestre Ratto passava 
e os professores que eu tinha mais proximidade. O Joãozinho <professor João Roots, 
corda roxa> foi uma pessoa que me incentivou absurdamente, que tive a oportunidade 
de compartilhar um ano dando aula com ele! E as palavras do Ratto que, apesar das 
pessoas brincarem dizendo que ele fala demais <risos>, mas a cada forma que ele fala 
é diferente, em cada momento tem um significado, não é só por falar [...]. E o Tribos 
era sempre o evento que a gente passava o ano inteiro <ênfase sonora> esperando, 
sonhando, incentivando o mestre e perguntando quem era a pessoa que ele ia convidar, 
dava nomes e era uma ansiedade. [...] Por ser um evento muito intenso de princípios, 
ele era durante uma semana, de segunda a domingo, o dia inteiro e no final sempre 
finalizava com o tão esperado Parajuru, que era mais intenso ainda! (SOUSA, N., 
2016). 

 
Conforme CECAB (2009)52 foram realizadas oficinas sobre: Maracatu Baque 

Virado de Pernambuco; Bois do Maranhão; Afoxé da Bahia; Indumentária africana; Berimbau 

e Musicalidade da Capoeira; Danças de Roda e Umbigada, tais como jongo, Tambor de Crioula, 

Coco e Cacuriá; Tambores e danças venezuelanas; Tambores do Candomblé, rituais e 

religiosidade afro-brasileira; Danças de salão da tradição Afro: Rumba Caribenha, Salsa e 

Kuduro; Samba de Roda e Frevo; Jogos Interativos para Crianças e Adolescentes; Capoeira 

Inclusiva; Grafitagem; Primeiros Socorros para acidentes nas rodas de capoeira; Psicologia e 

Técnicas Pedagógicas na Transmissão da Capoeira e Fisiologia dos Corpos em Movimento na 

Capoeira. Estavam previstos os seguintes assuntos a serem abordados em palestras e debates: 

Políticas de Igualdade Racial; Regulamentação profissional da capoeira; Capoeira como 

Reintegração Social; Máscaras e Rituais da Tradição Afrodescendentes; Histórias de Bambas 

da Capoeira; Lei 10639/2003; Religiosidade Brasileira, Teogonia e Cosmovisão Africana; 

Corpo e Sensualidade na Tradição Cultural Afrodescendente; Presença das Mulheres Negras 

na História do Brasil e do Ceará; Educação e Meio Ambiente na Perspectiva da Africanidade; 

Quilombos e movimentos libertários no Brasil e no Ceará; Literatura Afro-Brasileira e 

Africana. 

 
52 Entre oficinas, palestras e debates, foi possível observar o planejamento para convidar as seguintes atrações 
musicais: Berimbrown; Fulô da Aurora; Samba de Rosas; Tambor de Crioulas Três Marias; Banda Cabaçal; Samba 
Cia Onmi; Banda Kapruk; Caravana Cultural; Afoxé Acabaca; Batuqueiros Ibadan; Maracatu Nação Baobá; 
Samba do Ricardo Black; Cia Bate Palmas do Conjunto Palmeira; Banda de reggae Alma Negra; Leões de Pedra 
e o hiphop MH20. O espetáculo Quilombo, a Orquestra de Berimbau, a Capoeira e Maculelê do próprio CECAB 
se apresentaram; a roda de coco e ciranda com mestre Rafael Magnata do Ceará estavam entre as programações. 
Também houve exposições, tais como Nhozinho Miudezas, mostra de Cinema África Brasil; Exposição de Artes 
plásticas afrolatinoamericanas; Mostra culinária afrolatinoamericana; Penteados Afros e Desfiles de grifes negras. 
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A diversidade de programações desse evento também pôde ser constatada através 

de folders, tais como o do ano de 2010 - figura 45. Em seguida, através do folder do evento de 

2011- figura 46 e de pesquisa no projeto daquele ano, constatamos que houve uma ampliação 

territorial do Festival Tribos, Berimbaus e Tambores do ano de 2011, visto que foi realizado 

em 5 municípios do estado do Ceará. Conforme CECAB (2011) foram objetivos do festival 

daquele ano: Promover a interiorização da cultura, através da realização de atividades do 

festival em cidades no interior do Estado, difundindo a cultura afrodescendente; Mobilizar 

alunos, professores, mestres de capoeira, brincantes de folguedos populares e adeptos da 

religiosidade de matriz africana, bem como, as entidades e associações socioculturais de 

afrodescendentes, escolas e universidades públicas e particulares, associações comunitárias, 

movimentos sociais e o público em geral, para participarem das atividades de formação e 

informação sobre a capoeira, cultura afrodescendente e inserção política e social do negro na 

sociedade; Identificar e estimular o aproveitamento das potencialidades da arte da capoeira e 

folguedos populares afrodescendentes na geração de emprego e renda nas redes de economia 

solidária; Reafirmar os direitos e deveres de cidadania e a diversidade cultural negra, em 

consonância com as ações da ONU, que declarou ser 2011 o “Ano Internacional dos 

Afrodescendentes”. 

Figura 45 - Programação evento 2010 

Fonte: arquivo pessoal de Ratto Robério 
 

Em seguida observamos alguns assuntos recorrentes, tais como: Contribuir com o 

conhecimento sobre aplicabilidade da Lei 10.639, através de identificação de símbolos, 

elementos e expressões culturais que suscitem a reflexão sobre a identidade étnica do Nordeste 
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e as políticas públicas de ação afirmativa; Promover o diálogo e intercâmbio cultural entre 

praticantes, pesquisadores, profissionais e admiradores da capoeira e das tradições culturais 

afrodescendentes entre as diversas regiões do Brasil e de outros países; Realizar cursos, 

palestras, oficinas, e uma mostra cultural de arte afrodescendente, promovendo sensibilização 

de jovens e adultos para formação ética e de solidariedades, a partir da consciência dos direitos 

civis, contra os preconceitos sociais e a favor da igualdade racial; Promover a inclusão social 

de pessoas portadoras de necessidades especiais, segundo o decreto 5.296/04 e Convenção 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, decreto 6.949/09, em seu artigo nono, que trata 

da acessibilidade, e trigésimo, que afirma o direito de participação na vida cultural e em 

recreação, lazer e esporte. A recorrência desses assuntos nos permite deduzir que tais saberes 

são peculiares na dimensão educacional da capoeira e fazem parte da formação que os 

capoeiristas mais antigos afirmam ter adquirido com a prática da capoeira. 
 

Figura 46 - Cartaz do evento Tribos, Berimbaus e Tambores 

Fonte: arquivo pessoal de Ratto Robério 
 

O festival do ano de 2012 vem sendo representado pela figura 47 e pela 

programação expressa no Quadro 1. Foram realizadas 9 oficinas de capoeira com mestres e 

professores, 5 oficinas relacionadas à temática afrodescendente, 7 palestras, 9 apresentações 

artísticas, entre outros 6 momentos distintos descritos. Posteriormente, no ano de 2013, o 

festival foi realizado na cidade de Venezuela, conforme folder exposto - figura 48. Em seguida, 

houve o festival do ano de 2014 - figura 49, realizado numa logística similar aos anos anteriores 

e com a presença do mestre Lua Rasta e do mestre Balão, ambos da Bahia. Apesar de ter entrado 

no grupo no ano de 2012, somente pude participar ativamente do festival no ano de 2014 e, 

pessoalmente, também considerei importante aquela oportunização de vivências de integração, 

de debates e de práticas corporais diversificadas. A importância daquelas experiências foi 

essencial, tanto no âmbito da minha formação pessoal enquanto capoeirista como também 
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pesquisadora, pois a partir daquele momento despertou ainda mais o interesse na investigação 

e no registro histórico de práticas educativas relacionadas à capoeira. 
Figura 47 - Cartaz evento Tribos, Berimbaus e Tambores do ano de 2012 

Fonte: arquivo pessoal de Ratto Robério 
 

A partir do ano de 2015, ficou decidido que o Festival Internacional de Capoeira 

Tribos, Berimbaus e Tambores seriam realizados em anos alternados. Essa decisão ocorreu 

porque se apresentou a necessidade de organização de um evento voltado para formação interna 

do próprio grupo, os Seminários Internacionais - figura 50. Entre outras motivações de ter sido 

criado um novo evento no grupo estudado, foi observado que as práticas educativas que 

envolvem a capoeira estão intimamente relacionadas à dimensão política, educacional e de 

sustentabilidade financeira, visto que o planejamento e execução desses festivais contam com 

trabalho voluntário, com recursos financeiros provenientes de contribuições voluntárias dos 

capoeiristas, através de inscrições, e de projetos de apoio e patrocínio de entidades 

governamentais e da iniciativa privada. Contudo, é interessante ressaltar também que alguns 

momentos desse festival são dedicados à troca de cordas, ou seja, evolução da graduação na 

capoeira. A graduação é um assunto que remete às reflexões sobre relações de poder na capoeira 

e o fato é que, independente de classe social, profissão, credo, cor, a grande maioria, senão 

todos, almejam ascender na capoeira. As motivações para essa ascensão são variadas, em que 

a participação nos treinos físicos é um requisito importante durante as primeiras graduações e 

o exercício de trabalho voluntário em projetos sociais é essencial para graduações mais 

elevadas. Um aspecto peculiar desse grupamento social é a credibilidade dos alunos na 

sabedoria e justiça do mestre de capoeira na escolha dos critérios para graduação e para o 

solucionamento dos conflitos internos do grupo. 
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Quadro 1 - Programação do evento do ano de 2009 
 

Atividades Tribos, Berimbaus e Tambores 2012 
Oficinas 

de  
capoeira 

Mestre Kall (DF); Mestre Luiz Renato (DF); Mestre Ratto (CECAB Sede); Mestre Marcelo 
(CECAB Hungria); Peninha (CECAB Fortaleza); mestre Paulão (Grupo Capoeira Brasil); 
Professores Maxuel, João Roots e Tocha (CECAB Fortaleza). 

Outras 
oficinas 

Oficina de abayomi (bonecas de pano) com Aline Longui (CECAB SP); Salsa cubana com Bea 
Ács (CECAB Hungria); Oficina Mundaréu Sonoro com Martônio Holanda; Oficina de 
instrumentos e danças brasileiras; Oficina Afro-Étnico-Nigeriano de toque e dança com 
Marcelo Santos. 

Palestras Cultura Afrodescendente e Educação com Carlos Vinícius, da Secretaria de Educação do Estado 
do Ceará e Lourdes Macena, professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Ceará; Apresentação da pesquisa "A capoeira como instrumento de educação para a 
cidadania de crianças e adolescentes" de Taís Millsap; Relatos inéditos sobre a História da 
Capoeira no Ceará; Apresentação da pesquisa As trasnformações que a capoeira pode trazer para 
a criança e para a cultura corporal de Aline Longui; Oralidade como transmissor de 
conhecimento nas comunidades tradicionais de terreiro com Leno (Alagba); Palestra Água de 
Beber 10 anos com Ana Beatriz ; Apresentação da pesquisa "Tá no Água de Beber": culto aos 
ancestrais na capoeira de Carlos Vinícius Frota de Albuquerque. 

Outros 
momentos 

Intercâmbio França – Brasil, jovens do projeto social do CECAB e da Associação Capoeir'Art- 
Marseille – França na comunidade do Riacho Doce; Feira da economia do negro; Exibição de 
documentário Memórias do Recôncavo - Besouro e outros capoeiras; Batizado e troca de corda; 
Entrega das placas de homenagem aos parceiros do CECAB; Cortejo cultural com Mestre Lua 
Rasta; Translado para Parajuru na sexta e para praia de Canoa Quebrada no domingo; Festa de 
10 anos do CECAB;  Roda de encerramento do evento. 

Apresenta- 
ções 

artísticas 

Companhia Bate Palmas e cortejo do Maracatu Nação Iracema; Roda dos mestres e convidados; 
Entrega das placas de homenagem aos parceiros do CECAB; Homenagem ao coreógrafo Val 
Queiroz; Tambor de crioula com Tambor das Marias da Casa de Mestre Felipe; Apresentação de 
maculelê do Formado Peninha; Apresentação de danças venezuelanas; Orquestra de Berimbaus 
Água de Beber; Espetáculo Mundaréu Sonoro. 

Fonte: CECAB (2009) 
 

Na produção audiovisual do CECAB do ano de 2009 visualizamos o momento da 

formatura de mestre e de professor de capoeira, fato que até o ano de 2016 se manteve inédito. 

Naquele ano mestre Peninha, mestre Marcelo e mestre Dentinho receberam corda de cor preta, 

houve também uma entrega de corda cor marrom para o capoeirista nomeado Acauã e a entrega 

de corda de cor roxa para os professores Tocha, João Roots e Maxuel. Tal momento foi 

rememorado por integrantes antigos de forma carinhosa: “Foi simplesmente demais! Todos eles 

de paletó, gravata e apadrinhados com seus parentes ou amigos muito próximos. Foi num 

teatro e de uma energia que eu não consigo nem descrever”. As descrições da formatura de 

mestre e professor que houve no ano de 2009 são repletas de valor simbólico nas histórias 

individuais dos sujeitos entrevistados, inclusive nas palavras do mestre Ratto Robério: “Foi um 

momento especial do festival a formatura, pois pela primeira vez na minha história de capoeira 

formei três alunos! É bem importante formar pessoas no caminho até chegar ser mestre de 

capoeira”. 
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Figura 48 - Cartaz do evento Tribos, Berimbaus e Tambores de 2013 

Fonte: arquivo pessoal de Ratto Robério. 
 

Na dinâmica de funcionamento interno de um grupo de capoeira também é possível 

o diálogo a respeito de transgressões, assunto que não costuma ser enfatizado e citado no 

convívio cotidiano das atividades do grupo. Esse assunto nos causou relativo estranhamento 

quando observamos que dois dos capoeiristas que participaram da formatura do ano de 2009 

haviam saído do grupo estudado. Além desses, também identificamos outros dois capoeiristas 

que se dedicaram a trabalhos do CECAB durante algum tempo e também optaram por sair do 

grupo no decorrer dessa trajetória histórica que estamos efetuando. Portanto, diante de inúmeras 

indagações pessoais, o assunto se mostrou relevante para uma maior compreensão das relações 

e vínculos entre capoeiristas na modernidade. 
 

Esse assunto é bem interessante porque ele é bem atuante na capoeira nesse processo 
moderno de grupo, nessa construção de ideias coletivas! Na época de mestre Caiçara, 
Canjiquinha, Waldemar se conhecia o nome dos mestres e não o nome dos grupos. 
Hoje em dia é a construção de uma ideia, de defender uma ideia em forma de grupo e 
um grupo de pessoas acreditarem em determinadas características daquela escola [...]. 
Todas as pessoas que vieram fazer parte desse processo e que saíram foram diversos 
assuntos, um deles é que não estavam a fim de fazer parte dessa construção coletiva, 
pois já queriam estar em outros lugares que já estava construído a ideia. Outros são 
porque realmente não se identificaram, outros é por motivo particular mesmo [...]. 
Tem aquele que a gente passa a ter uma relação de amizade, ter depositado confiança 
e a pessoa com o tempo vira as costas <sic>. Lógico que tem um desgaste pessoal, 
mas nada que não possa ser atravessado e dar continuidade. Outros é ao contrário, a 
gente acha melhor mesmo que a pessoa se afaste do processo porque a gente ver que 
não tem nada a ver com a pessoa. Então são diversas particularidades, mas vejo isso 
como um crescimento pessoal (QUEIROZ, Robério, 2016). 

 
A análise da prática capoeirística, através do estudo de caso do evento Tribos, 

Berimbaus e Tambores tem nos inserido numa variedade e diversidade de assuntos que transita 

entre perspectivas individuais, sociais e biológicas, se revelando um fenômeno complexo onde 

também é possível encontrar incerteza e desordem. O pensamento complexo nas palavras    de 
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Edgar Morin (2015), p. 7, é: [...] animado por uma tensão permanente entre a aspiração a um 

saber não fragmentado, não compartimentado, não redutor, e o reconhecimento do inacabado 

e da incompletude de qualquer conhecimento. Na prática da capoeira é comum observar o 

reconhecimento de alguns mestres sobre a infinitude da capoeira. Contudo, buscamos investigar 

os valores transmitidos, aspectos que transitam entre o saber fazer, o saber compreender a 

prática e que tem nos mostrado uma variedade e diversidade de assuntos inter-relacionados. 

Quando nos propomos analisar o conteúdo programático dos eventos ratificamos essa 

complexidade com a participação de mestres angoleiros, da regional e também da antiga 

capoeira de rua, como é o caso do mestre Lua Rasta que tem uma visão singular da capoeira e 

cujos ensinamentos faz parte da memória coletiva dos membros antigos do CECAB: 
 

[...] Tem que ser essa coisa toda, essa ginga, essa malandragem, desce, sobe, porque 
senão ela se torna repetitiva. [...] Então sempre trabalhei assim, tenho movimento de 
chão, procuro fazer uma coisa remada, nesse remo estou trabalhando o braço, estou 
passando um movimento e também um conteúdo histórico. O navio negreiro 
passando, a chegada do navio negreiro, a puxada de rede, nada fica solto! Mesmo que 
seja três, quatro movimentos tem que ter fundamento com boi, com ciranda, tem que 
ter o fundamento do maracatu, isso aí facilita para o jogo da capoeira, facilita para o 
cara <sic> adquirir um histórico também do que é capoeira e ela não fica só limitada 
na coisa do treinamento do movimento. (LUA RASTA, 2009). 

 
Na fala desse mestre observamos relações abrangentes de sentido e significação nas 

ações de ensino da capoeira, especialmente quando ele se refere à necessidade de entendimento 

acerca de cada movimento ministrado. Através dessa fala compreendemos também a correlação 

da capoeira com outras práticas corporais da cultura popular tradicional brasileira e esse aspecto 

representa uma consonância com a proposta do evento Tribos, Brimbaus e Tambores, que no 

decorrer da própria história vem possibilitando oficinas relacionadas a diversificadas práticas 

culturais brasileiras. Entre outras relações de afinidade, em CECAB (2009) encontramos uma 

fala do mestre Ratto Robério reconhecendo a importância do mestre Lua Rasta para o festival 

e para história da capoeira na atualidade, devido ser ele um representante da tradição da antiga 

capoeira de rua. Relembrando a essa geração que naquela antiga capoeira não se trajava 

uniforme e nem se utilizava do sistema de graduação por cordas, a capoeira era reprimida pelo 

sistema policial e, justamente por isso, camuflada. Portanto Lua Rasta é um capoeirista com 

uma peculiaridade e uma crítica diferenciada no cenário contemporâneo, evidenciando o 

aspecto lúdico, artístico e histórico da prática. 
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Figura 49 - Programação do evento Tribos, Berimbaus e Tambores de 2014 

Fonte: arquivo pessoal de Ratto Robério 
 
 

A diversidade de assuntos inter-relacionados à capoeira também pôde ser 

constatada pela quantidade de trabalhos acadêmicos apresentados nesses eventos, 

oportunizando ao capoeirista a democratização do acesso a conhecimentos teóricos que são 

produzidos pelo sistema formal de ensino das universidades e que geralmente constatam 

possibilidades educativas dos projetos relacionados à capoeira. Contudo, não pretendemos 

minimizar a importância de tais pesquisas, mas ressaltar que o modo de ensino da capoeira não 

se reduz unicamente a uma competência técnico-corporal, de gestão de conteúdos ou social, no 

sentido de organização grupos de pessoas, mas está amplamente envolvida com uma 

competência cultural de identificar sentidos e valores relacionados a uma corporeidade inserida 

num contexto de constantes mudanças, com necessidade permanente de identificação, 

qualificação de conhecimentos diversificados. 
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Figura 50 - Programação Seminário Internacional CECAB 

Fonte: Arquivo pessoal de Ratto Robério 
 

Conforme Tibeau (2011) as áreas de conhecimento devem ser estruturadas pelos 

princípios pedagógicos da contextualização, que se remete à origem e aplicação de significados 

aprendidos; da identidade como construção e convivência de valores e práticas; da diversidade 

como forma de respeitar os gêneros, etnias e grupos sociais; da autonomia para criação de uma 

proposta pedagógica própria; da interdisciplinaridade, se utilizando do conhecimento de várias 

disciplinas numa abordagem relacional para compreender, analisar, discutir e resolver questões. 

Tais princípios constituem elementos preponderantes para uma aprendizagem significativa 

contemporânea da capoeira, visto que o capoeirista encontra meios de se apropriar de aspectos 

relacionados à origem dessa prática, de construir uma identificação com valores afros e 

indígenas numa perspectiva de respeito à diversidade, de autonomia e de interdisciplinaridade. 

Entre aspectos conceituais e procedimentais relacionados à prática da capoeira durante os 

eventos é recorrente a ênfase dada para vivências relacionadas ao aspecto atitudinal de 

cooperação no grupo desde o início dessa reconstituição histórica, a exemplo da construção 

coletiva do barracão em Parajuru no evento TBT do ano de 2016 que teve como tema a 

influência afro-indígena na capoeira - figura 51. 
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Figura 51 - Construção coletiva de barracão em Parajuru, no ano de 2016. 

Fonte: arquivo pessoal de Ratto Robério 
 

O mundo é redondo, a todo o momento ele está girando e este é um dos maiores 
motivos para que nós, capoeiristas, devamos manter nossas atitudes e pensamentos 
em formato circular. A dinâmica circular é inclusiva e solidária, onde pessoa alguma 
é maior do que outra. A capoeira nos mostra uma maneira inovadora de viver nesta 
sociedade enganadora, excludente e competidora, que prejudica nosso pensamento e 
nossas atitudes, uma sociedade que ainda escraviza as pessoas pela consciência! Por 
isso agradeço a capoeira por me proporcionar a oportunidade de viver em círculo com 
pessoas solidárias e cheias de energias boas, com atitudes relevantes que buscam 
mudar os ambientes em que vivemos coletivamente (QUEIROZ, Robério, 2016b). 

 
São inúmeras as citações, jogos de palavras e pronunciamentos do mestre Ratto 

Robério em prol duma filosofia específica de entender a capoeira como instrumento de 

cooperatividade e de educação diferenciada, no sentido de resgatar esses valores humanos na 

sociedade. Finalizamos esse breve resumo de atividades realizadas em eventos do grupo e que 

expressa conhecimentos relacionados à área humana, biológica e tecnológica, intervindo 

conscientemente e formatando cotidianamente o fenômeno da capoeira em sua variedade e 

diversidade. Edgar Morin (2015) no seu paradigma da complexidade afirma que não se pode 

querer simplificar o que é complexo, caso queiramos preservar sua especificidade. Precisamos 

apreender o fenômeno como um todo integrado, em oposição ao pensamento analítico que 

costuma seccionar, dividir, minimizar. A essência das práticas ilustradas nesse capítulo retrata 

um pouco da complexidade da capoeira na contemporaneidade, assim como ressalta a função 

de um educador nesse cenário de conduzir um processo formativo pautado em valores e 

propostas inovadoras. 
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4.3 O evento Tambores de Dandara 
 

A produção de conhecimento sobre a mulher na capoeira é um importante recurso 

para se debater a perspectiva de equidade de gênero, função social da mulher, democracia e 

inclusão na educação. Portanto a questão de gênero é um ponto que necessitamos destacar nessa 

tese de doutoramento e que está amplamente relacionada à questão da complexidade da 

capoeira no século XXI, constituindo um importante elemento desse Campo de Saberes e de 

outras práticas educativas da modernidade. Iniciamos essa seção coletando alguns diálogos, 

ações e posicionamentos políticos acerca desse movimento interno do grupo e finalizamos com 

explanações de algumas mestras do estado. A intenção de tal proposta é promover reflexões 

contemporâneas acerca desse assunto e estabelecer diálogo entre o pensamento representativo 

do CECAB e de lideranças femininas de outros grupos, a exemplo de algumas iniciativas já 

empreendidas nesse sentido pelo grupo estudado - figura 52. 

Figura 52 - Programação do evento feminino no ano de 2012 

Fonte: Arquivo pessoal de Ratto Robério. 
 

A participação feminina na capoeira no grupo estudado é fortemente constatada 

desde a data de seu surgimento em todos os setores, do planejamento à execução dos projetos, 

em aulas práticas, espetáculos e em qualquer outra atividade. Contudo, a partir do ano de 2012, 

iniciou-se no grupo um evento exclusivamente com a temática feminina e que foi intitulado 

Tambores de Dandara, se propondo refletir sobre questões relacionadas à importância da 

participação da mulher na capoeira e na sociedade de um modo geral. O evento Tambores de 

Dandara vem  seguindo  um  estilo de organização  dos  outros  eventos já empreendidos  pelo 
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grupo, no sentido de ser uma organização coletiva e com ações para obtenção de investimentos 

para realização do mesmo. Geralmente as inscrições desses eventos não conseguem arcar com 

todos os custos, que envolve passagem, hospedagem, cachês, banners, alimentação, blusas, 

som, entre outras demandas e, portanto são empreendidas ações para aquisição de patrocínios 

e apoio governamental. As oficinas realizadas também foram decididas coletivamente e 

envolveu a temática de conscientização política, corporal, ritmo e dança. Outro aspecto 

observado é que esse evento teve o diferencial de estar destacando lideranças e convidadas 

mulheres nas principais oficinas e ações. Contudo, assim como o evento Tribos, Berimbaus e 

Tambores, a proposta dessa organização é de comemoração em decorrência de um movimento 

constante de participação das mulheres nas ações do grupo e também de possibilitar a 

organização de outras ações relacionadas à temática. Conforme Dantas (2016), uma das 

idealizadoras desse movimento: 
 

Tambores de Dandara não é um evento e sim esse movimento constante de estar 
pensando e realizando ações para divulgar o que é ser mulher nos dias de hoje, o quê 
que o movimento negro está trazendo de propostas e analisarmos isso enquanto 
capoeirista e mãe. O quê que a gente pode trazer dentro dos nossos estudos e das 
nossas ações que possam melhorar o dia a dia de outras mulheres, pessoas negras e 
populações que precisam saber ouvir e dizer um direito, ou mesmo uma música que 
acalente [...]. Planejar isso e atuar em comunidades e para isso entrar em contato com 
algumas coordenadorias da prefeitura, do governo, relacionadas à Igualdade Racial e 
às Políticas Públicas para Mulheres. É preciso outros parceiros fora da capoeira 
porque a gente ouve, aprende e entende melhor algumas posturas. E isso é importante 
para nós que somos um coletivo feminino! Não somos uma militância, pois não 
conhecemos os propósitos de uma militância, mas podemos fazer um papel social, 
político e cultural importante na vida das pessoas que a gente conseguir atingir. 

 
No ano de 2013 também houve a organização do evento Tambores de Dandara, de 

29 de novembro a 1 de dezembro, havendo uma pré-abertura no dia 28 com a realização de um 

bingo e roda de capoeira. Durante a programação houve um debate sobre políticas públicas para 

mulheres, oficinas de dança com a instrutora estagiária Dani, CECAB Fortaleza, de frevo, roda 

de coco, de malabares e oficinas de capoeira com a professora Aline Longui, residente em São 

Paulo, e com a mestra Paulinha Zumba, do grupo Cordão de Ouro do Ceará. O movimento do 

ano de 2013 foi encerrado com um piquenique integrado com o movimento Proparque 

Itaperaoba, que debate questões relacionadas a aspectos sociais e ambientais. Entre os interesses 

e causas políticas apoiadas pelo CECAB, o movimento feminino interno no grupo continua no 

ano de 2014, no dia 07 de março, com um ensaio aberto de uma apresentação teatral inspirada 

na poesia Gritaram-me Negra de Victoria Santa Cruz e que vem sendo apresentada em diversas 

situações e por diferentes integrantes do grupo desde o ano de 2013 - figura 53. 
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Figura 53 -Apresentação teatral de mulheres do CECAB 

 
Fonte: arquivo pessoal de Ratto Robério 

 
Através da apresentação teatral Gritaram-me Negra, que retrata o aspecto da 

discriminação racial da sociedade perante mulheres negras desde a infância e um decorrente 

processo de autoafirmação através de música, poesia e expressão corporal, foi suscitado um 

debate, ainda no dia 07/03/2014, sobre essa poesia e sobre os impasses de ser mãe, mulher e 

conciliar trabalho, treino e outras responsabilidades. Houve a participação de uma representante 

da Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres da Prefeitura Municipal de Fortaleza e 

vivências com roda de capoeira, tambores venezuelanos e samba de roda. São vários os pontos 

de vista acerca do propósito desse movimento interno do grupo e algumas iniciativas de 

beneficência foram constatadas nessa trajetória, a exemplo do Movimento Saúde Dandaras. 

Esse projeto foi desenvolvido em parceria com uma capoeirista e médica ginecologista, Virlênia 

Barros, que esteve fazendo naquele período exames de prevenção para mulheres do CECAB a 

preço de custo. Ainda no ano de 2014 foram feitas palestras relacionadas ao movimento 

feminino no decorrer da programação do evento Tribos, Berimbaus e Tambores. 

Além dos eventos e ações empreendidas por esse movimento, analisamos a 

movimentação de página na internet relacionada ao grupo Tambores de Dandara desde o ano 

de 2012, onde são noticiados assuntos relacionados a eventos de capoeira, indicação de livros 

para implementação da lei 10.639/2003 e cidadania. A página do grupo mostra-se eclética, com 

pouca movimentação e postagens, mas demonstra que existe um espaço amplo de debates que 

ainda podem ser suscitados pelas próprias integrantes. No decorrer do mês de julho do ano de 

2015 foi noticiado que a abertura do I Seminário internacional do CECAB seria uma integração 

do movimento Tambores de Dandara com representantes do próprio CECAB, da Rede de 
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Desenvolvimento Econômico e Sustentável da Capoeira no Ceará e de órgãos governamentais 

- figura 54. 
 

Figura 54 - Representações femininas no ano de 2015 

Fonte: arquivo pessoal de Ratto Robério. 
 

Por ocasião desse encontro, promovido para integração de mulheres capoeiristas, 

observaram-se diversos depoimentos acerca das trajetórias de vida e experiências que 

procuraram constatar o quanto que ainda se mostra evidente o discurso que atesta dificuldades 

enfrentadas por mulheres nos processos de autoafirmação na sociedade e na capoeira. São 

discursos que trazem para si histórias de superação, empoderamento perante as diversas formas 

de violência contra mulher e que promovem um olhar diferenciado sobre o modo como se 

concebe essas ações relacionadas à temática feminina na capoeira, visto que o universo 

capoeirístico ainda é composto por um percentual elevado de homens. Por conseguinte, a partir 

daquele encontro algumas mulheres formataram uma proposta de integração entre mulheres 

capoeiristas de todo estado que começaram a articular-se por intermédio de um grupo de 

wathsap e que também vem promovendo encontros mensais com a temática da participação 

feminina na capoeira, independente de grupo ou graduação. 

Entre a diversidade de opiniões, experiências e interesses na capoeira foi feito em 

4 de março de 2016 uma reunião sobre como seria a atuação do Tambores de Dandara por 

ocasião do dia internacional da mulher e sobre a participação no movimento de Integração 

Feminina de Capoeira do estado do Ceará no mês de maio. Naquele dia foi feito uma aula 

prática por mulheres do grupo e, posteriormente, uma roda de conversa em que foi perguntado 

para as mulheres do grupo qual o significado elas atribuíam ao movimento feminino interno do 

CECAB. Apresentou-se naquele momento um pensamento majoritário de que a mulher 

capoeirista não aceita nenhum tipo de atitude passiva relacionada ao seu papel na roda de 
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capoeira, ela aspira ser tratada de modo igualitário dentro de suas diferenças e que algumas 

experiências de movimento feminino apenas ressaltam uma espécie de segregação entre 

homens e mulheres, se constituindo muitas vezes um fenômeno sem validade para experiências 

contemporâneas: 
 

[...] Era uma segregação a roda feminina! O movimento feminino é pra gente trabalhar 
estratégias para que isso fique uma coisa mais natural. Porque a conscientização que 
a gente tem que fazer é nos homens, pois nós mulheres temos consciência de quais 
são as dificuldades que a gente tem... Se você contar quantas mestras de capoeira tem, 
você vai encontrar poucas! Então quem sempre está falando o que deve ser feito é um 
homem... Infelizmente a educação dos homens no Brasil é muito machista, então eles 
nem sabem que estão sendo machistas [...] Como é que a gente vai fazer esse trabalho? 
Junto com todo mundo e não só a gente (DUARTE, 2016). 

 
Por ocasião daquela coleta de dados também foi ressaltado, por uma das integrantes 

que afirmou não se identificar completamente com o movimento feminino devido às 

motivações apontadas acima, a relatividade das experiências vivenciadas atualmente. O aspecto 

da importância do desenvolvimento do espírito de liderança da mulher se apresenta comumente 

nesses diálogos e é apontado como meio de resolver possíveis problemas relacionais e 

conseguir se autoafirmar nas rodas de capoeira. Posteriormente, houve discursos de elogios a 

atitudes de professores do grupo que se dedicam ao acompanhamento moral e psicológico de 

incentivo e motivação a mulheres que apresentam dificuldades em conciliar seus afazeres 

cotidianos com a capoeira. A ideia de que alguns encontros possam acontecer de maneira mais 

espontânea e natural também foi apoiada, assim como o posicionamento de que o movimento 

também existe com o intuito de promover ações diferenciadas e diálogos que possibilitem o 

desenvolvimento de todos no âmbito da capoeira. 

Esse aspecto da formação política na movimentação que se intitula Tambores de 

Dandara continuou se manifestando em outras oportunidades, a exemplo de uma viagem 

realizada entre os dias 2 e 4 de dezembro do ano de 2016 para um segundo encontro sobre essa 

temática na cidade de Boa Viagem. Naquele momento, mestre Ratto Robério veiculou por 

intermédio do grupo de wathssap as seguintes orientações para representantes: “Vamos 

continuar dessa forma, que não seja só evento e sim formação! [...] É importante trazer coisas 

concretas para dar continuidade! Dois dias depois, em 5/12/2016, foram veiculados vídeos em 

perfis pessoais do facebook, agradecimentos em grupos de wathssap e uma reportagem no site 

jornalístico www.fjnotícias.com.br com entrevistas de integrantes do movimento da cidade de 

Fortaleza e do núcleo de Boa Viagem, que falou sobre a importância daquele evento e das 

reuniões que já fizeram sobre essa temática. No discurso daquela integrante foi mencionado o 

esforço para superação de tabus, aumento da participação através e de um empoderamento que 

http://www.fjnotícias.com.br/
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se mostra pela participação em situação de igualdade, ou seja, ministrando treinos, tocando 

instrumentos e participando ativamente das rodas. Portanto compreendemos que o movimento 

feminino de capoeira no grupo estudado apresentou diversidade de opiniões e de ações, 

constituindo espaço de diálogo interno que se mostra em permanente construção e expansão 

acerca dos seus ideais e propósitos. 

 
4. 3.1 A questão de gênero da capoeira no Ceará e no Brasil 

 
A dissertação de mestrado de minha autoria, Silva (2013), que tRattou do 

protagonismo dos primeiros mestres de capoeira do estado constatou algumas evidências sobre 

esse aspecto no decorrer das pesquisas de campo. Verificamos o reconhecimento local das 

seguintes mestras de capoeira: Vanda, Paulinha Zumba, Carla Mara e Janaína. Outro fator 

relevante constatado, no cenário capoeirístico atual, foi o elevado número de mulheres que 

praticam capoeira no estado e com distintas graduações, sugerindo uma boa perspectiva e 

facilidade de acesso a indícios que reconstrua o fato histórico da participação da mulher na 

prática cultural da capoeira no estado do Ceará, a partir da década de 197053. 

Baseado em informações contidas no estudo de Scott (1992), Rago (1997) e Del 

Priore (2013), resguardaremos em nossos discursos o termo “relações de gênero” como uma 

organização social da diferença sexual, sem a rigidez das leis fixas e sexistas impostas pelas 

diferentes culturas. Empenhamo-nos numa busca pela compreensão crítica da história, 

enquanto lugar de produção de saber das relações de gênero e buscando evidenciar a diversidade 

de significados para as diferenças corporais. Assim como a capoeira, o estudo de gênero e a 

questão da mulher se constituem uma área de conhecimento interdisciplinar, passível de 

inúmeros estudos e perpassando, naturalmente, o universo histórico e educacional. Ressaltamos 

o entendimento que, entre todas as semelhanças e diferenças existentes entre os sexos, é 

interessante reconhecer a capacidade dos diferentes seres na luta pela causa da sobrevivência, 

poder e liberdade de expressar-se e sentir-se de diferentes formas. Segundo Simões (2002), 

p.1: 
Ser mulher na capuera (sic) envolve questões referentes à discriminação, opressão, 
educação, musicalidade, maternidade, violência, religiosidade, força e condição 
feminina, história da mulher na capuera (sic). Mulheres lutando pela liberdade. Faço, 

 

53Segundo Silva (2013), é impossível afirmar, com a devida certeza, o primeiro capoeirista do estado do Ceará, 
pois, em períodos remotos e por diferentes necessidades, por aqui passaram diversos adeptos dessa arte. No 
entanto, ficou constatado que, na década de 1970, mestre Zé Renato iniciou o ensino da capoeira em instituições 
formais de ensino da cidade de Fortaleza/Ceará. Foi relatado que, desde o início, mulheres que pertenciam ao 
grupo folclórico do CSU Presidente Médici tiveram contato com a capoeira. Entretanto, nesse estudo a condição 
feminina no universo capoeirístico do estado do Ceará não foi devidamente estudada pois o objetivo central desse 
estudo dissertativo foram as relações entre lazer, aprendizagem e formação profissional dos primeiros professores 
de capoeira do estado, onde não havia representantes do sexo feminino. 
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enfim, um convite à quebra de encadeamento de opressões na educação por meio de 
uma discussão sobre a mulher na capuera (sic). 

 
Existem alguns poucos artigos científicos que abordam exclusivamente a questão 

de gênero na capoeira. Em nível de pós-graduação strictu-sensu, destacamos a dissertação de 

mestrado de Simões (1999) cujo título é “Capoeira: um convite ao jogo feminino”. Para Janja 

(2002) a luta feminina por um espaço no mundo capoeirístico vem se constituindo 

paulatinamente, havendo uma necessidade mais pesquisas nessa área. Em território cearense, 

conversamos previamente com três das quatro mestras de capoeira do Estado do Ceará. 

Consoante Dias (2014), mestra Vanda, primeira mulher a se tornar mestra de capoeira no 

estado, afirma que: 
 

Eu acho que todo estudo tem importância, com relação às mulheres esse estudo tem 
um caráter de denúncia. Vamos falar de gênero né? [...] Porque houve discriminação 
[...] Sempre houve nessa primeira etapa toda aí, a mulher sempre foi discriminada, no 
sentido também de um capoeirista chegar mais rápido a graduações mais elevadas [...] 
Então a questão da forma, a questão do mérito, não que a gente faça por mérito, mas 
você que tá pesquisando deve saber que era difícil aparecer uma mestra. Hoje aparece, 
mas não aparecia não! [...] Tudo foi uma luta né, nesse sentido da mulher ter seu 
espaço, seu reconhecimento. A importância é isso, porque ela vem desvelando todo 
esse preconceito. 

 
Sobre a relevância de se pesquisar a questão educacional das mulheres capoeiristas 

do Ceará Mara (2014), mestra Carla Mara, enfoca também a questão da emergência do registro 

histórico: 
 

Acho importantíssimo, um tempo atrás estava conversando com a mestra Vanda em 
relação a isso... Porque a gente não tem registros! Eu vou conversar com ela, aí tenho 
ela falando, contado a história dela! Mas as minhas alunas, os alunos futuros, não vão 
ter essa pesquisa! E mulheres fizeram um papel muito importante, meninas antes de 
nós abriram o caminho pra gente está aqui, e não era fácil! Não é fácil como hoje, que 
eu pego um ônibus, boto minhas coisas numa bolsa e vou para o trabalho! Era o 
preconceito! E na capoeira era de não poder tocar, de não poder cantar, de mulher só 
servir para bater palma! E elas romperam isso pra gente, hoje a gente vai de igual pra 
igual num campo masculino, mas na capoeira sinto falta de mais mulheres [...] Eles 
se fecham dentro dum conceito e eu perco força pra defender o que acredito, e nem 
tudo aquilo que eu gostaria de passar é compreendido [...] O reconhecimento ainda é 
muito lento! Quantos grupos têm? E quantas mestras? 

 
Fidelis (2014), mestra Paulinha Zumba, fala do momento atual de crescente 

inserção da mulher na capoeira, que atingiu uma maior proporção somente a partir da primeira 

década do século XXI, com a iminência de alguns movimentos. Ratifica também a relevância 

de ilustrar esse aspecto em mais pesquisas acadêmicas pelo fato de se registrar e repassar o 

conhecimento acerca da trajetória de vida de mulheres que lutaram pelo reconhecimento no 

universo capoeirístico. Nas palavras de mestra Paulinha Zumba (2014): “... Tá faltando esse 
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outro lado né? De pesquisar mesmo as mulheres! Nós estamos aqui também! E somos 

referência!”. 
 

[...] e mesmo com faculdade e filho era sempre treinando! Meu treino é constante [...] 
Fui formando alunos, viajando bastante! Viajei levando a capoeira praticamente pelo 
Brasil todo. Viagem lá fora também. Vários países. Fui representar em 2010 as 
mulheres do Brasil na Califórnia [...] Fui a única representante do Brasil e do Ceará 
nesse evento só de mulheres (FIDELIS, P. A. Z., 2014). 

 
Sobre a presença da mulher capoeirista no Brasil, Leitão (2004) constata que essa 

participação foi evidenciada ainda no início do século XIX. Essa afirmação é sustentada a partir 

da análise de um documento pertencente ao Arquivo Nacional Brasileiro de 1817 e 1819, em 

que Joaquina Angola de João dos Fatos foi presa e condenada a levar 300 açoites por estar com 

um “estoque” na mão e jogando capoeira. O mesmo autor reconhece que somente a partir do 

século XX houve uma maior participação de mulheres capoeiristas na sociedade brasileira, 

citando nomes contemporâneos à década de 1940 e 1950, tais como “Nega Didi”, “Maria 

Homem”, “Satanás”, “Maria para o bonde”, “Calça Rala” e a tenista campeã brasileira Lucy 

Maia, treinada pelo Mestre Artur Emídio de Oliveira na década de 1950. Material jornalístico, 

fotografias, vídeos e discos gravados ainda na década de 1950, comprovam a participação de 

mulheres no canto das rodas de capoeira, especialmente no samba de roda. 

Ainda sob a ótica da repressão, Soares (2002) aponta uma notícia que menciona o 

nome de mulheres que passavam a vida a brigar e a desafiar quem lhes desagradassem. Essas 

mulheres atendiam pelo nome de “Isabel” e “Ana”, mostrando-se peritas na arte da 

capoeiragem, em meio às lutas travadas por elas, nas ruas do Rio de Janeiro. Conforme as 

pesquisas de Barbosa (2005), existem sete nomes de capoeiristas que ficaram famosas no século 

XX: Maria Homem, Júlia Fogareira, Maria Cachoeira, Maria Pernambucana, Maria pé no Mato, 

Odília e Palmeirona. A autora afirma que a documentação escrita relacionada a essas mulheres 

é escassa e geralmente se refere ao “comportamento masculino” adotado por elas. 

A partir das inúmeras cantigas de domínio público da capoeira, depreende-se o 

caráter proximal das mulheres às práticas da capoeiragem. Percebemos isso de fato quando 

essas cantigas se referem às Quitandeiras do Largo da Sé, no Rio de Janeiro, e às Baianas do 

Acarajé, das ruas de Salvador. De acordo com a lenda N`Golo, amplamente difundida pela 

tradição oral, a origem da capoeira também é contada de um modo que a mulher apresenta um 

caráter passivo na ritualística. Conforme Bola Sete (2001), a capoeira decorre de uma luta 

africana que era uma espécie de ritual de passagem da mulher para fase adulta, a efêndula. 

Nesse ritual os homens disputavam a pontapés e cabeçadas, similarmente às lutas que ocorriam 

entre as zebras, o direito de desposar as mulheres da tribo. No decorrer do consagrado  estudo 
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etnográfico de Rego (1968), mulheres não são citadas como as maiores detentoras e executoras 

dos conhecimentos dessa prática, restando às mesmas um papel secundário: “[...] usavam 

pouco a navalha. Geralmente entregavam às mulheres de saia, como eram chamadas as negras 

africanas ou descendentes, para esconderem na cabeça entre o cabelo e o torso, tomando-a no 

momento preciso”. (REGO, W. 1968 p. 297). 

Feitas as reflexões necessárias sobre aspectos históricos de cursos e eventos 

voltados para aprendizagem e sustentabilidade da capoeira, encerramos esse capítulo 

destinando essa atenção ao histórico da participação da mulher nessa prática cultural e 

registrando as reivindicações de algumas mestras de capoeira do Estado do Ceará. Portanto 

averiguamos que a questão de gênero é um aspecto importante numa perspectiva de se debater 

o universo educativo da Capoeira e contribuir com posteriores reflexões sobre algumas 

abordagens relacionadas a essa temática no sistema formal de ensino. Constatamos também que 

a relevância desse assunto é acentuada pelo paradoxo que há entre a escassez de registros 

históricos da inserção da mulher na capoeira no século passado e o excesso de registros que se 

pode encontrar atualmente. Estar atento para a participação feminina em qualquer setor da 

sociedade numa pesquisa contemporânea significa que devemos ter um cuidado necessário no 

manejo de interpretação das fontes históricas e numa perspectiva de se analisar criticamente um 

modelo socioeducacional que pretenda ser realmente justo e igualitário. 
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5 PRÁTICAS EDUCATIVAS EM CENA:  OS ESPETÁCULOS 
 

A manifestação cultural da capoeira é dotada de linguagens artísticas variadas e que 

se complementam em seu formato ritualístico, sendo comumente observado nos diferentes 

grupos a montagem de apresentações artísticas e projetos educacionais que são direcionados 

para os diferentes públicos. Essa multiplicidade de experiências ressalta em primeira análise 

saberes históricos da cultura brasileira e, através de uma análise mais aprofundada, é possível 

chegar à conclusão de que tais saberes também procuram se legitimar pela proposição de um 

modelo educacional ativo, considerando a importância de práticas motrizes, e que seja capaz 

de valorizar e desenvolver potencialidades relacionadas aos vários tipos de inteligência dos 

educandos. A figura 55 nos mostra o logotipo utilizado para identificar o grupo nos seus anos 

iniciais que, por intermédio de símbolos associados à arte, à capoeira e à cultura letrada, nos 

mostra um conjunto imagético propositivo de inter-relação entre diferentes práticas educativas. 
 

Figura 55 - Logotipo inicial do grupo com símbolos de arte e de educação 

Fonte: arquivo pessoal de Juliana Monteiro 
 

São muitos os elementos constitutivos da ciência que se dedica ao estudo da 

motricidade humana, existindo pontos de convergência importantes com essa correlação entre 

arte e educação. A amplitude dessas possibilidades educacionais ainda não foram totalmente 

elucidadas e implementada em sua totalidade na formação de professores de diferentes áreas do 

conhecimento, havendo uma real necessidade de maior investimento público em projetos e 

pesquisas que promovam maior compreensão e capacitação no que tange à aplicação prática de 

conceitos e princípios relacionados ao assunto. Por ora compreendemos a dificuldade 

encontrada por intelectuais e professores do sistema formal de ensino em promover a tão 

sonhada formação crítica em ambientes adversos à motivação de educandos e educadores. 

Nesse sentido é que se precisa credibilizar ações inovadoras de pessoas que desempenham, e 

que vem comprovando através da própria trajetória de vida, práticas comprometidas com a 
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promoção da motivação, na construção de uma sociedade mais justa e do prazer no contexto da 

aprendizagem. A partir do construto teórico nietzschiano, de ruptura com a vasta gama de 

saberes cujas finalidades estão majoritariamente relacionadas à dominação, alienação, 

manipulação de povos e de imaginários sociais, é que Rubem Alves atesta o valor da alegria de 

ensinar e do ensino da alegria. 
 

Zaratustra percebe então que sua alma passa por uma metamorfose. Chegou a hora de 
uma alegria maior: a de compartilhar com os homens a felicidade que nele mora. Seus 
olhos procuram mãos estendidas que possam receber a sua riqueza. Zaratustra, o 
sábio, se transforma em mestre. Pois ser mestre é isso: ensinar a felicidade. “Ah!”, 
retrucarão os professores, “a felicidade não é a disciplina que ensino. Ensino ciências, 
ensino literatura, ensino história, ensino matemática...” Mas será que vocês não 
percebem que essas coisas que se chamam “disciplinas”, e que vocês devem ensinar, 
nada mais são que taças multiformes coloridas que devem estar cheias de alegria? Pois 
o que vocês ensinam não é um deleite para a alma? Se não fosse, vocês não deveriam 
ensinar. E se é, então é preciso que aqueles que recebem, os seus alunos, sintam prazer 
igual ao que vocês sentem. Se isso não acontecer, vocês terão fracassado na sua 
missão, como a cozinheira que queria oferecer prazer, mas a comida saiu salgada e 
queimada... O mestre nasce da exuberância da felicidade. E, por isso mesmo, quando 
perguntados sobre a sua profissão, os professores deveriam ter coragem para dar a 
absurda resposta: “Sou um pastor da alegria...”. Mas, e claro, somente os seus alunos 
poderão atestar da verdade da sua declaração... (RUBEM ALVES, 1994, p. 9, 10) 

 
Obviamente que as proposições acima soam de forma utópica, diante da realidade 

do modelo educacional repressor que foi edificado historicamente na sociedade, ou seja, numa 

perspectiva de rendimento, de competição e, de acordo com Althusser (1998), alienatória, visto 

que a escola tem funcionado historicamente como aparelho ideológico do estado. Contudo, são 

inúmeras as contribuições teóricas que se propõem a estabelecer finalidades sociopolíticas para 

educação a partir de concepções progressistas, em que a análise crítica dos conteúdos e a 

perspectiva interacionista fazem-se relevantes e também são amparadas por textos legislativos. 

A aproximação teórica entre a prática capoeirística e o cenário educacional formal pode ocorrer 

de inúmeras formas, inclusive registramos algumas iniciativas que foram empreendidas pelo 

próprio grupo bem pertinentes, como curso de extensão de universidades por exemplo. 

Através de consultas a diversos projetos do CECAB, averiguamos também que o 

objetivo institucional do grupo prevê essa articulação há algum tempo, pois os mesmos citam 

que atividades realizadas visam captação de recursos para projetos sociais, nos quais crianças 

e adolescentes em situação de vulnerabilidade social são atendidas, e para projetos culturais, 

englobando nesse âmbito espetáculos, palestras, cursos teóricos, oficinas e outras práticas 

relacionadas à capoeira de modo geral. Portanto, em virtude de já termos nos dedicado em 

capítulos anteriores a algumas explanações sobre cursos, oficinas e palestras, destinamos esse 

tópico aos espetáculos e projetos sociais idealizados pelo grupo, os quais encontram na relação 

entre arte e movimento um aspecto comum a ser vivenciado pela diversidade de tipos de 
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praticantes de capoeira. Recorremos inicialmente à oralidade do mestre Ratto Robério na busca 

de compreender melhor a importância desses elementos para desenvolvimento dessas 

atividades: 
 

Quando a gente tá falando da cultura africana, da capoeira, eu digo que o EVEC 
trabalha com uma ferramenta que a escola infelizmente perdeu muito, que é o lado do 
sentimento do aprender pelo sentir, pela ludicidade, pela história, pela música, pelo 
corpo, pela comunicação oral, por esse universo que se chama magia na capoeira![...] 
Precisamos nos apropriar cada vez mais, nós que trabalhamos com a cultura circular, 
com a cultura da oralidade, do sentimento, da identidade cultural, dessa coisa do 
pertencimento, do resgate da autoestima da juventude, a gente precisa cada vez mais 
se apropriar. Nosso espaço não é mais e nem menos do que a escola tradicional, ele 
tem praticamente o mesmo valor, o que se coloca em evidência é que a escola 
tradicional trabalha de uma forma e nós temos a nossa, que vem ganhando espaço e 
vai ganhar mais ainda. Por quê? Porque o público que hoje nós atendemos são pessoas 
que estão na escola, que tem vontade de aprender, mas da maneira que é abordada não 
desperta interesse! E a maneira que o EVEC aborda tanto desperta interesse como as 
pessoas se reconhecem como protagonistas da história, da sua própria história e da 
sua cultura (QUEIROZ, Robério, 2016agosto) 

 
Despertar o interesse para vontade de aprender é um desafio para quem ensina e, 

de fato, a perspectiva da experienciação prazerosa é um mecanismo facilitador que pode se 

utilizar tanto da arte como do movimento no estímulo da criatividade e na promoção da alegria. 

Nas palavras de Agostinho (2008) p.66, “para desejar a felicidade é preciso conhecê-la [...] 

Nem toquei a minha alegria com os sentidos, mas experimentei-a no meu espírito e o 

conhecimento dela fixou-se na minha memória para poder recordá-la”. Os processos 

cognitivos e psicológicos que induzem a vontade de aprender são múltiplos e, p.68, “... ainda 

que um consiga por um caminho e outro por outro, todavia só há um objetivo que todos se 

esforçam por atingir: a alegria.” As conexões entre arte e movimento também podem ser 

configuradas a partir do entendimento filosófico, antropológico e fisiológico sobre o jogo, os 

quais convergem num entendimento comum sobre esse fato histórico presente em todas as 

civilizações como uma ação prazerosa e promotora de alegria por excelência, tanto na dimensão 

do fazer quanto na dimensão do apreciar. Portanto, a função social do jogo representa em sua 

gênese essa relação entre arte e movimento. 

A partir do estudo antropológico de Caillois (1958), que estabelece uma 

classificação da natureza social dos jogos, podemos compreender melhor os impulsos 

originários que os constituem. Tais impulsos são basicamente a necessidade de obter triunfo,  

a busca da vertigem, o gosto pela simulação e a observação do acaso, nomeados a partir das 

expressões gregas, Agon, Alea, Mimicry, Ilinx, respectivamente. A determinação de qual jogo 

concorda ou não com valores civilizatórios, políticos e institucionais é impreciso e motivo de 

uma análise específica, contudo o autor afirma a existência daqueles jogos que contradizem os 
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sistemas e/ou que representam formas de compensação diante da realidade vivenciada, 

representando em todo caso uma forma de divertimento e liberdade. Jogo, impulso lúdico e 

expressividade são palavras com sentido aproximado e representam essa conexão entre arte, 

movimento e educação, possuindo uma amplitude de possibilidades e entendimentos. 

Para Parlebas (1988), o jogo assume os contornos de qualquer atividade física ou 

mental totalmente gratuita promotora de entretenimento. Em Schiller (2002) o impulso lúdico 

e o ideal de beleza são elementos essenciais na plenitude do ser e, na pág. 76, explica que esse 

impulso lúdico refere-se “... a um nome apenas mais humano para existência mais livre e mais 

sublime”. Nas palavras de Bruaire (1932), p. 50: “... evitar a expressão para abolir a opinião é 

arruinar sua própria pesquisa intelectual. É também reduzir a presença de cada um, parceiro 

eventual do diálogo, ao corpo mudo e inexpressivo, à sua vida privada de inteligibilidade”. 

Através do movimento ritmado da capoeira também é possível uma análise sobre o 

envolvimento subjetivo de expressão e vivência na dança, apresentando um sentido pedagógico 

de desenvolver a sensibilidade humana através da estética, da emoção e da afetividade, pela 

execução e/ou apreciação dos movimentos. Conforme Kunz (2014), p. 93, a dança se 

desenvolve por intermédio das funções mímicas e pantomímicas e através dela pode-se obter 

uma reaproximação com o que Merleau-Ponty denominou de unidade primordial de homem- 

mundo: 
 

Os movimentos na dança são, em geral, um ritual de imitação/ representação de 
movimentos da natureza, do mundo da vida ou dos deuses (veja-se, por exemplo, o 
ritual de muitas danças indígenas). Esses rituais consistem, basicamente, na formação 
de figuras que, pelo acompanhamento de sons musicais, desenvolve uma linguagem 
própria e rica em sentidos e significados, uma linguagem que o pensamento lógico- 
formal da racionalidade moderna não pode expressar de forma verbal. [...] No esporte 
e na aprendizagem motora percebeu-se que o interesse pela análise do movimento era 
com a sua efetivação objetiva, sua realização em forma de modelos ou padrões 
predeterminados. O interesse condutor do conhecimento na dança, na sua forma 
original, é com a expressão de movimentos. A subjetividade do se-movimentar torna- 
se objeto de vivência alegre e prazerosa pela dança. A racionalidade que modela o 
pensar, o sentir e o agir do homem nas sociedades modernas afasta-o da “unidade 
primordial de homem-mundo” na definição de Merleau- Ponty (1996). 

 
Procuramos através dessas citações promover uma simples reflexão sobre a 

importância da arte e do movimento no desenvolvimento de propostas pedagógicas de ensino 

mais abrangentes e para o desenvolvimento da criticidade dos educandos. Esses elementos 

possuem notório valor no desenvolvimento cognitvo e se coadunam com a fala supracitada do 

mestre de capoeira Ratto Robério, que procura, através de práticas relacionadas à capoeira, 

fundamentar a importância desses fatores para promoção da conscientização política, cultural, 

ambiental   e   desenvolvimento   de   formas   peculiares   de   autogerência,     autoformação, 
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cooperatividade e sustentabilidade em diferentes projetos. Diante de tal desafio, recorremos à 

memória relacionada às experiências práticas de montagem de espetáculos e do projeto social 

Eu, Você, a Escola e a Capoeira, com o objetivo de compreender os modos como se 

operacionaliza a vivência lúdica e estética no CECAB. 

 
5.1 Trajetória histórica de alguns espetáculos 

 
A montagem e apresentação de espetáculos estão relacionadas às práticas 

educativas que envolvem a inserção da capoeira na sociedade a partir de meados do século XX. 

Portanto podemos afirmar que os métodos e significações advindas desse tipo de experiência 

faz parte da constituição desse campo de saberes e assume distintas finalidades. No caso do 

CECAB a experiência de construção e apresentação do espetáculo Quilombo é fortemente 

rememorada como um marco na história do grupo, especialmente em sua fase inicial. Com o 

objetivo de elucidar esse aspecto, selecionamos 182 arquivos que foram distribuídos em cinco 

pastas com arquivos relacionados ao espetáculo Quilombo e contendo projetos, roteiros, 

pesquisas, imagens e entrevistas que atestam o caráter coletivo dessa produção artística como 

elemento de divulgação da capoeira, de autoafirmação do grupo na comunidade capoeirística e 

como elemento fundamental na trajetória da formação daqueles capoeiristas que participaram. 

A relação entre os espetáculos - figura 56 e a gênese do grupo é explicada por Peninha (2015): 
 

[...] surgiu em 2002. A gente era do Grupo Capoeira Brasil ainda, mas tínhamos um 
projeto social chamado Núcleo de Arte Jogando com o Futuro- NAJEF lá no Riacho 
Doce. Nós começamos com um pequeno garoto ao ar livre, depois a gente foi indo 
para Europa e 30% do cachê que a gente conseguia lá fora era destinado ao projeto. 
Aí nós conseguimos murar, tivemos algumas doações de tijolo, telha e gravamos três 
cds. Nós conseguimos fazer um barracão lá! Depois conseguimos uma parceria para 
reforço escolar, pois o Água de Beber veio com esse intuito mesmo de fazer o lado 
social e a capoeira é o carro chefe <sic>. Nós fizemos show, o Quilombo e o 
Nordesteando, e fomos para Venezuela quatro vezes participar do festival FITA. 
Ficamos em cartaz por três anos em Fortaleza, nos apresentamos no Dragão do Mar, 
Teatro São José, Centro de Convenções! O nome Quilombo era porque a gente falou 
da chegada do africano aqui no Brasil até os dias atuais. Tinha uns blocos que a gente 
fazia, a comercialização do escravo, logo na chegada o navio negreiro, o movimento 
de remo, aí depois teve a rebeldia do negro sair, a captura e o negro já voltando com 
golpe de capoeira. Esse show ficou em cartaz muito tempo e foi o maior sucesso! 
(PENINHA, 2015) 
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Figura 56 - Espetáculo Quilombo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: arquivo pessoal de Ana Beatriz Graça Duarte. 
 

Através de uma organização sistematizada de imagens, documentos e da oralidade 

dos integrantes do grupo, investigamos essa correlação existente entre capoeira e as distintas 

formas de expressão artística. Observamos que tais espetáculos constituem-se por técnicas 

corporais, musicalidade, dança e teatralização, que transitam entre a espontaneidade e a 

predeterminação dos ensinamentos obtidos por intermédio de agentes educadores, além de 

evocar também aspectos da literatura e das artes plásticas. A multidimensionalidade da capoeira 

pode ser observada nesses resquícios históricos que demonstram a experiência de um grupo de 

jovens que procuraram pesquisar e se aprofundar na temática da apresentação e que obtiveram, 

através de um esforço pessoal e coletivo, vivências relevantes para própria história de vida e 

que comumente se convergem no discurso de que essa experiência contribuiu também para o 

desempenho como capoeirista em rodas e na formação intra e interpessoal particular de cada 

participante. 
 

Sobre o Quilombo foi um momento muito mágico, muito ímpar dentro da nossa 
formação, de muito aprendizado e crescimento porque naquela época tínhamos a 
responsabilidade de fazer um espetáculo grande mostrando a trajetória de uma história 
negreira, onde não éramos dançarinos, não éramos bailarinos, não éramos tocadores, 
instrumentistas. [...] E naquele momento a gente aprendeu, voluntária ou 
involuntariamente, várias coisas importantes, como respeitar o próximo, ouvir cada 
pessoa independente da graduação, todo mundo se doava! [...] melhorando a 
ritualidade dentro da capoeira, a musicalidade, os treinos, a maneira de gingar. [...] E 
aí teve a oportunidade da gente mostrar esse trabalho na Venezuela que foi também 
um momento único! (MAXUEL, 2016) 

 
O espetáculo Quilombo inicia com entrada de músicos no palco fazendo 

movimentos rasteiros até chegar aos instrumentos e iniciar sons dos tambores, semelhantemente 
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a muitos rituais afros. Há, portanto, uma cena performática de um negro sendo capturado. Em 

seguida acontece a cena de um navio negreiro, onde sons de berimbaus e correntes se associam 

a rufares de tambores. A cena do navio negreiro retrata escravos acorrentados, amontoados num 

lugar escuro, assustados e com cara de sofrimento. Há uma interpretação do texto da música do 

mestre Toni Vargas e é recitada uma poesia de Castro Alves, seguida por uma finalização 

coreográfica realizada na diagonal do palco. Então se inicia a terceira cena do espetáculo, que 

retrata a comercialização dos escravos, com uma pessoa pendurada num toco de madeira sendo 

carregada - figura 57. 

Figura 57 - Cena do espetáculo Quilombo 

Fonte: arquivo pessoal de Ana Beatriz Graça Duarte. 
 

Num outro ponto do palco aparecem encenações de escravos acorrentados vestindo 

trapos, sendo arrastados e chicoteados por feitores e capitães. Num local mais adiante são 

retratados escravos domesticados, com roupas simples e executando afazeres portando cestos 

de frutas e potes de barro. Na sequência, há uma retratação da dança dos orixás, da formação 

dos quilombos e da liberdade através dos golpes de capoeira. Analisando alguns arquivos 

selecionados, encontramos determinado roteiro em que foi especificado que o espetáculo 

também continha maculelê, luta de facões, louvação a Zumbi, hino da África, desafio de 

berimbaus, capoeira Angola e Regional. A multiplicidade de experiências práticas está 

relacionada a discursos de afetividade e do sentimento de coletividade, sendo comumente 

relembrada a contribuição do coreógrafo Val Queiroz <in memorian>: 
 

O Quilombo proporcionou uma vivência diferente porque a gente se envolvia com 
outras pessoas na forma de dança e também se aproximava das pessoas que eram mais 
graduadas. [...] O Quilombo marcou muito pelo fato dele ter ficado muito tempo em 
cartaz e tratava a história da capoeira de forma que arrepiava não só a gente, mas toda 



152 
 

 
 
 

vida que a gente se apresentava todo mundo elogiava muito! E tem a história do Val 
<silêncio> ele era nosso coreógrafo e era um cara ímpar! Marcou também as 
despedidas, por exemplo, quando a gente foi apresentar o Quilombo no interior e o 
Joãozinho estava perto de ir para Venezuela. Aí o mestre reuniu antes da apresentação, 
em que a maioria do público era crianças, e dedicou para ele! Foi lindo, todo mundo 
chorou! A gente fez a apresentação com uma energia, cada vez era uma energia 
diferente. (NÁNÁ, 2016) 

 
Conforme Duarte (2016) algumas contribuições foram valiosas no processo criativo 

do Quilombo, entre elas a influência do filme Amistad na retratação do fato histórico da 

escravidão na captura, transporte e comercialização de pessoas. Outras influências relatadas 

foram as músicas do mestre de capoeira Toni Vargas, especificamente a música que se intitula 

Navio Negreiro, e a ajuda de Val Queiroz <in memorian> na composição coreográfica e 

marcação de cenas, afirmando que: “... as coreografias dele sempre foram muito densas, com 

movimentos corporais fortes. Ele era uma pessoa muito incrível, não tinha uma formação 

acadêmica, ele foi dançarino, dançou balé e tinha uma criatividade muito forte, captava a ideia 

da gente!” No que tange à cenografia, foi mencionado que algumas peças do cenário, tais como 

biombos e máscaras africanas, foram confeccionadas e adquiridas por determinado artista 

plástico e uma outra questão, considerada de fundamental importância, foi a criação específica 

de algumas músicas e ritmos para montagem coreográfica do espetáculo. 

Vídeos, imagens e relatos orais nos inserem em momentos permeados por toques 

de instrumentos, musicalidade, execução de movimentação espontânea e coreografada, 

experiência de palco, representação dos movimentos capoeirísticos, composição de vestuários 

e artefatos do cenário, técnicas de iluminação, noções de espaço, lateralidade, ritmo, entre 

outros elementos de coordenação, cognição, afetividade e de pesquisa em fontes literárias e 

históricas sobre a capoeira são algumas das práticas educativas catalogadas. Ressaltamos que, 

em meio às práticas educativas da capoeira, o fator da movimentação criativa e teatralização 

são, naturalmente, elementos históricos fundamentais do ensino da capoeira por serem 

características natas da antiga capoeiragem soteropolitana do início do século XX, que 

procurava dominar o jogo da capoeira através da malícia, da mandinga e do negacear. Essas 

movimentações criativas são passíveis de estar sendo ensinadas, recriadas e apreciadas por 

públicos diferenciados, visto que exibem forte teor artístico de teatralização e improviso. Para 

Laban (1978), estudioso da dança e de outras manifestações artísticas utilizadoras da expressão, 

força muscular e energia vital interior, há diferentes formas de esforço que se manifestam para 
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o domínio do movimento através dos elementos peso, tempo, espaço e fluência54. O homem 

aprende a desenvolver, remodelar e usar padrões de movimentos que os impulsos criam em 

situações específicas e, no caso do ator, do bailarino e do mímico existe todo um trabalho na 

expressão de pensamentos, sentimentos/sensações e experiências através do uso racional de 

determinadas ações corporais. O autor explica, na página 112, que os mesmos “[...] devem não 

somente deter o domínio desses padrões, como também entender seus significados. Deste modo 

enriquece-se a imaginação e aprimora-se a expressão”. 

O trabalho com o corpo e a experienciação como artista de palco é constituída por 

uma exibição de movimentos e sons que se comunicam com a plateia e objetivam estabelecer 

um magnetismo. As sequências de movimento são como enunciados escritos, transportando 

mensagens e estados de espírito. Para isso é importante o estudo intensivo de determinadas 

movimentações, o que exige um domínio dos próprios atos, uma observação dos atos dos 

companheiros e de convivência de grupo. Os relatos orais nos mostraram a importância dos 

aspectos socioafetivos naqueles estudos de movimentações, revelando uma perspectiva lúdica 

sobre a experiência vivida - figura 58. Entre as dificuldades mencionadas na fase de montagem 

nos foi dito sobre como era, por vezes, difícil a concentração, o consenso nos questionamentos, 

entre outras dificuldades. Entretanto, daquela relação de produção coletiva foram estabelecidos 

vínculos em que são rememorados aspectos da convivência de maneira social e afetiva. Desse 

modo é importante enfatizar como aspectos biopsicossociais são relevantes na execução e 

coordenação global dos movimentos, pois os mesmos não se restringem a simples contrações 

musculares ou ao simples saber fazer. “A contração muscular separada desta complexa integração 

psicomotora rouba significação biopsicossocial à organização práxica, daí que seja inadequado separar a 

motricidade de toda estrutura psíquica que a prepara e lhe confere significação”. (VÍTOR DA FONSECA, 1995, 

p. 226). Essa reflexão também nos aproxima dos valores sociais das danças realizadas em 

conjunto apontados por Giffoni (1964): 
 

Sobretudo quando realizada em conjunto, a dança favorece as tendências sociais, as 
relações pessoais. Em todo seu decorrer, ou durante o seu preparo, há oportunidade 
para início ou estreitamento de amizades... A dança ensina a bem conviver, 
estabelecendo laços de compreensão e solidariedade humana. (GIFFONI, 1964, p.18) 

 
 
 
 
 

54 Conforme Laban (1978), p. 120, há em cada um deles dois componentes, um que é mensurável objetivamente e 
o outro que é classificável a partir da sensação do movimento. O fator peso pode ser firme, suave, com resistência 
forte ou fraca e uma sensação de movimento leve ou pesada. O fator tempo pode ser súbito, sustentada, com 
velocidade rápida ou lenta e uma sensação de movimento com duração longa ou curta. O fator espaço pode ser 
direto, flexível, numa direção direta até ondulante e uma sensação de expansão flexível até torna-se filiforme. O 
fator fluência pode ser controlado ou livre e uma sensação de fluência fluida até tornar-se estático. 
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Fonte: arquivo pessoal de Ana Beatriz Graça Duarte. 

Existem alguns atributos cognitivos que precedem a ação humana na 

intencionalidade artística, são eles atenção, intenção, decisão, precisão, os quais Laban (1978) 

relaciona, respectivamente, aos fatores de movimento, espaço, peso, tempo e fluência, 

demonstrando as múltiplas possibilidades de estudo do trabalho artístico do ator-bailarino. 

Entre os modos de se trabalhar com a dança é exigido inicialmente uma especialização no 

âmbito prático, mas o alcance dessas possibilidades educativas é permitido através dos 

conhecimentos filosóficos das ciências que permitem um conhecimento mais abrangente sobre 

o corpo em movimento como um instrumento complexo. Portanto há uma correlação entre o 

estudo da motricidade humana e do desenvolvimento global da pessoa através da arte. De 

acordo com Le Bouch (2008) as posturas, mímicas e gestos das danças são respaldados pelos 

estudos prospectivos sobre motricidade humana no século XXI, pautando-se numa 

compreensão de que o corpo é capaz de dizer mais a respeito da pessoa do que mesmo a própria 

linguagem. 

Dessa forma, elementos do estudo da corporeidade e do potencial educativo da arte 

se convergem como fatores predispositivos para possibilidade de formação integrada entre 

corpo e mente, através da interação entre indivíduo e meio, do equilíbrio tônico-emocional e 

das trocas interpessoais num ambiente em que há ritmo e energia emanados. Giffoni (1964) 

também especifica algumas funções mentais exercitadas e desenvolvidas pelo elemento 

artístico da dança, entre eles estão a atenção, imaginação, raciocínio, memória visual, memória 

auditiva e memória de movimento. A autora cita o aprimoramento dos valores morais de 

iniciativa, perseverança e disciplina. Esse estudo aborda elementos de uma corporeidade que se 

expressa através da capoeira na dança sob a perspectiva fenomenológica, captando a percepção 

Figura 58 - Integrantes do espetáculo Quilombo 



155 
 

 
 
 

e valorizando a vivência de seus integrantes, buscando a essência da experiência do corpo que 

se movimenta, dança, e interage. Os desafios do grupo, associados aos desafios individuais, de 

seus integrantes geram um impacto no modo de ver, sentir, e pensar o próprio corpo. O campo 

psicomotor, socioafetivo, e cultural são trabalhados concomitantemente, e as impressões, as 

percepções e as aprendizagens permitem a experiência do corpo vivenciado, alicerce do estudo 

da corporeidade. Os aspectos psicomotores, objeto de estudo da Psicomotricidade ou Ciência 

da Motricidade Humana, trazem em si uma visão pós-moderna sobre a vivência e a percepção 

do corpo em movimento: 
 

O homem é, antes de tudo, um ser falante, e ao denominar-se, ele fala de seu corpo. 
Em contrapartida, seu corpo fala por ele, até à sua revelia, por vezes. A reeducação 
psicomotora tem por objetivo desenvolver esse aspecto comunicativo do corpo, o que 
equivale a dar ao indivíduo a possibilidade de    dominar    seu     corpo,    de 
economizar sua energia, de pensar seus gestos, a fim de aumentar-lhes a eficácia e a 
estética, de completar e aperfeiçoar seu equilíbrio. Isso pressupõe um ser “bem dentro 
de sua pele”. (COSTE, 1978, p.10). 

 
Coste (1978) faz um enfoque histórico sobre o desenvolvimento da percepção do 

corpo. Cita as concepções de Platão, de Aristóteles, e de Descartes (indivíduo cartesiano), passa 

pelas noções contemporâneas de Maine de Miran, que foi o primeiro a considerar o movimento 

como componente estrutural da composição do eu, e segue com Charcot, e Freud, que nos 

trouxeram o conceito de inconsciente. Depois, Coste (1978) aborda os trabalhos de Dupré, de 

Claparéde, de Montessori, de Piaget, e de Wallon, no desenvolvimento dos temas psicomotores, 

e finalmente cita de Ajuriaguerra, considerado por muitos o Pai da Psicomotricidade. 

Atualmente, Vítor da Fonseca em Manual de Avaliação Motora (1995), em consonância com 

a evolução dos estudos dos aspectos psicomotores, considera como elementos básicos da 

motricidade: o equilíbrio; a lateralidade; o esquema corporal; a organização espacial; a 

organização temporal; a motricidade fina; e a motricidade global. 

Expressões faciais e corporais que caracterizam diferentes aspectos culturais 

brasileiros são sempre representadas, revistas e discutidas nas práticas corporais da capoeira. 

Desse modo, o esquema corporal é constantemente exercitado, e, segundo Rosa Neto (2002), 

p.19, “[...] desempenha papel importante, na consciência que cada um tem de si mesmo. O 

modelo postural não é um dado estático, mas sustenta ativamente todos os gestos que nosso 

corpo realiza sobre si mesmo e sobre os objetos exteriores”. Sobre o esquema corporal, é 

importante relatar sua contribuição na regulação da postura, que segundo o mesmo autor 

subdividem-se em estática e cinética e proporciona múltiplas possibilidades de ação. Tais 

possibilidades são estendidas a infinidade de movimentos veiculados pela cultura que, no caso 
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brasileiro, provêm de matrizes europeias, africanas e indígenas e que em diversas manifestações 

é notório o teor híbrido e plural. 

Isto posto, constatamos que após um período de apresentações do Quilombo foi 

realizado o mesmo espetáculo com crianças dos projetos sociais, sendo denominado na ocasião 

como Quilombinho. Posteriormente, iniciou-se também um novo processo criativo de 

espetáculo, o Nordesteando, que procurou representar a diversidade de manifestações culturais 

brasileiras e do Nordeste. Para elucidarmos as práticas educativas relacionadas a esse 

espetáculo, foram selecionadas 32 fotos, um projeto encaminhado à determinada empresa para 

obtenção de patrocínio, uma pesquisa realizada por integrantes do grupo relacionada às danças 

apresentadas, um texto informativo que era apresentado durante o espetáculo, o roteiro do 

mesmo e algumas consultas às transcrições de entrevistas efetuadas. A partir dessas fontes 

concluímos que, através de danças e textos explicativos, esse espetáculo retRattou a fé, a 

religião, o trabalho, as festas e a vida cotidiana do nordestino, mostrando que esses fatores são 

impulsionados por uma diversidade de ritmos e práticas de diferentes povos, entre eles os de 

etnias africanas, os indígenas e de algumas nacionalidades europeias. 

O espetáculo inicia com um texto de apresentação da instituição e sobre a origem 

das danças africanas, momento em que se inicia uma movimentação inspirada na concepção de 

que essas danças possuem origem na composição ritualística das religiões africanas, entre elas 

as dos povos sudaneses, bantos e associando também o elemento indígena, através da dança 

dos caboclos que também é uma presença constante nesses rituais afros. O aspecto da 

miscigenação como fator determinante na diversidade de ritmos existentes prossegue sendo 

retratada com a entrada de alguns integrantes do grupo segurando bastões e dançando maculelê. 

Em seguida, o ritmo Ijexá é entoado por tambores e atabaques num momento que antecede a 

leitura de um texto informativo sobre a Puxada de rede e com a entrada de alguns homens 

segurando remos cantando músicas relacionadas ao trabalho no mar. Há uma performance 

artística de Iemanjá que será efetuada na sequência por uma integrante do grupo e uma 

movimentação de homens puxando uma grande rede no palco e mulheres segurando cestos. A 

cena foi composta com base no conhecimento sobre a cultura soteropolitana da pesca do xaréu, 

que no período de outubro a abril migra em grandes cardumes à procura de climas mais quentes 

para desova. A chegada dos pescadores é um misto de trabalho, festejo e religiosidade. 

No espetáculo Nordesteando ainda foram lidos textos e promovidos movimentos 

corporais relacionados à dança do coco, samba de roda, frevo e a própria capoeira. Podemos 

afirmar que as manifestações culturais apresentadas nesse espetáculo são conhecimentos 

veiculados pela oralidade na formação do capoeirista no CECAB, visto que durante o período 
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de pesquisa de campo eles foram manifestados em diferentes outras circunstâncias. Portanto a 

produção de espetáculos representa um dos modos de vivenciar tais conhecimentos que são 

veiculados em meio a um sistema dinâmico e plural de informações teóricas e corporais. Outro 

exemplo de produção artística realizada pelo grupo foi o espetáculo Batuque Para Corpos Que 

Dançam, apresentando no Tribos, Berimbaus e Tambores do ano de 2009 e que foi contemplado 

por um edital da secretaria de cultura do governo do estado local. Esse espetáculo foi realizado 

por jovens da comunidade do Riacho Doce da cidade de Fortaleza e contava através de 

expressões corporais e movimentações a história do tambor como uma representação da batida 

do coração e como meio de comunicação entre diferentes tribos. 

Além dessas manifestações culturais citadas acima é relevante mencionar a 

abertura do grupo em conhecer e agregar novas práticas que fazem parte desse contexto 

multicultural brasileiro em suas apresentações, a exemplo do xaxado que começou a fazer parte 

de algumas dessas apresentações a partir de 2013 - figura 59. Uma forma comum de 

apresentação do CECAB tem sido sob a forma de orquestra de berimbaus, em que músicas são 

selecionadas e apresentadas junto ao improviso de algumas manifestações culturais, tais como 

coco, samba de roda, maculelê e capoeira. Entretanto, a maior prevalência de manifestação 

cultural apresentada, desde o ano de 2012, foi o maculelê em que há uma parte coreografada, 

outra constituída por um desafio de habilidades entre os próprios participantes diante do público 

e outra que culmina com luta de facão. 
 

Figura 59 - Capoeiristas após apresentação na orla marítima de Fortaleza 

Fonte: arquivo pessoal de Ratto Robério 

Além dos aspectos psicomotores e socioeducacionais abordados, destacamos 

também a importância de caráter econômico existente em algumas dessas apresentações 

artísticas para questão de aquisição de recursos financeiros e financiamentos de outros projetos 
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do grupo. Em cada fase da história do CECAB alternam-se as pessoas que se dispõem em 

participar dessas apresentações. Essa disponibilidade de apresentar-se publicamente pode-se 

dizer até que faz parte da trajetória de vida da maioria dos capoeiristas com graduações maiores 

e isso representa tanto um misto de solidariedade com os objetivos da instituição como um 

modo de auto realização, pelo impulso lúdico e estético existente no modo de ser dessas 

pessoas. As narrativas da importância do improviso faz parte, naturalmente, das orientações do 

mestre e de alguns professores durante a prática capoeirística cotidiana e nos momentos de 

apresentação isso pode tornar-se uma forma de exercício para melhoria dessa capacidade. Na 

realidade são processos cognitivos que estão associados ao modo conceitual, procedimental e 

atitudinal de gerir as próprias atividades, sejam elas de ordem motora ou intelectual. 

Um modo de pensar a educação dos sentidos está implícito, em uma estância mais 

elevada, a integração e o julgamento do indivíduo numa relação harmoniosa com seu meio 

ambiente, ou seja, de uma maneira estética. Portanto, não se trata apenas de uma educação 

artística, no formato em que foi concebido o ensino de artes no currículo escolar brasileiro. 

Trata-se da importância de todos os modos de auto expressão humana e que correspondem às 

quatro principais funções dos nossos processos mentais, que conforme Read (2001) são 

sensação, intuição, sentimento e pensamento que se manifestam através da educação visual, 

plástica, musical, cinética, verbal e construtiva, como categorias que se encontram na realidade 

sobrepostas em diferentes graus. Para o autor, sensibilidade estética e percepção são termos que 

apresentam uma relação de sinonimia e fazem parte de um objetivo geral da educação que deve 

ser o de propiciar desenvolvimento individual em harmonia com o desenvolvimento da unidade 

orgânica a qual pertence, criticando em sua obra todo campo da experiência que é rotulado de 

ciência: 
 

Acredito que o erro de nosso sistema educacional jaz precisamente em nosso hábito 
de estabelecer territórios separados e fronteiras invioláveis [...], não faço nenhuma 
distinção entre ciência e arte, exceto quanto aos métodos, e acredito que a oposição 
criada entre elas no passado deveu-se a uma visão limitada de suas atividades. A arte 
é representação, a ciência é explicação – da mesma realidade. A educação é 
incentivadora do crescimento, mas, com exceção da maturação física, o crescimento 
só se torna aparente na expressão- signos e símbolos audíveis ou visíveis. [...] Todas 
as faculdades, de pensamento, lógica, memória, sensibilidade e intelecto, são inerentes 
a esses processos, e nenhum aspecto da educação está ausente deles. E são todos 
processos que envolvem a arte, pois esta nada mais é que a boa produção de sons, 
imagens, etc. Portanto o objetivo da educação é a formação de artistas- pessoas 
eficientes nos vários modos de expressão (READ, 2001 p 12) 

 
Embutida nessa compreensão de multiplicidade de modos de expressão como 

elemento de superação das tradicionais barreiras entre ciência e arte é que nos inserimos num 

questionamento  sobre  o  perfil  profissional  dos  participantes  de  espetáculos  do  CECAB. 
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Averiguamos que existem profissionais de ramos variados e muitos desses vê na capoeira um 

modo de se inserir no universo artístico propriamente dito. Contudo, o que não nos 

encarregamos de perguntar a esses capoeiristas foi a concepção de arte que eles assumem. Mas 

consideramos que é relevante destacar a nossa concepção que, assim como Herbet Read (2001), 

assume que a arte não se encontra apenas em museus ou em galerias, pois na verdade ela está 

presente na satisfação dos nossos sentidos e pela busca de uma forma harmônica e instintiva de 

expressão. Para o autor, na página 17: “Existem todos os tipos e graus de artistas, mas sempre 

se trata de pessoas que dão forma a algo”. O grau de empatia pela cultura popular tradicional 

da capoeira é um denominador comum entre esses participantes e as motivações que justificam 

a inserção nesse universo são múltiplas e relacionadas à subjetividade inerente a cada ser. 

Portanto, o que destacamos nesse processo investigativo é o levantamento de fatores 

educacionais que podem estar sendo observados numa perspectiva de pensar a educação para 

além das habilidades técnicas, mas como fator de promoção do desenvolvimento integral do ser 

e com objetivos situados no âmbito de uma coletividade. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Esse trabalho se propôs a fazer um registro histórico sobre algumas ações 

empreendidas por projetos socioeducacionais do CECAB, oferecendo perspectivas de se 

estabelecer relações conceituais, procedimentais e atitudinais diretas com os propósitos de 

diferentes áreas de conhecimento do sistema formal de ensino. Observamos que a inserção na 

história desse grupo promoveu uma maior compreensão sobre os múltiplos sentidos que a 

capoeira oferece para a sociedade contemporânea, seja ela mostrada numa perspectiva de jogo, 

luta, esporte, dança, sob concepções diferenciadas de lazer, educação, arte e/ou profissão. Em 

qualquer dessas concepções apontadas, existe uma organização logística que representa e 

promove conquistas de espaços de atuação. Na imensidão de trabalhos acadêmicos existentes 

sobre a capoeira, é possível encontrar em abundância elementos conceituais das Ciências 

Humanas e da Saúde, representando possibilidades interdisciplinares constatadas pela própria 

trajetória de práticas educativas desenvolvidas pelo grupo. Em breves palavras, observamos 

que é real a inserção em conceitos da História pela valorização da oralidade e pela valorização 

da trajetória de vida de mestres do passado e da contemporaneidade, nas múltiplas 

possibilidades de contextualizações políticas existentes. 

Esse aspecto histórico associado ao conceito de Cultura Tradicional Popular 

promove também a inserção na complexidade das relações entre ciência sociológica e 

antropológica, em suas várias modalidades e modos de conceber a importância dos estudos 

culturais. São aspectos que também contribuem com o conceito ampliado de educação e, 

consequentemente, com o entendimento do que é, qual a importância da ciência pedagógica e 

seus campos de atuação, sejam eles formais, não-formais ou informais, pois é de interesse 

comum de todas as áreas científicas o conhecimento sobre processos de comunicação e 

interação capazes de promover a assimilação de saberes e modos de ação. Consequentemente, 

compreendemos a importância dessa proposta de investigar a realidade educacional de um 

grupo de capoeira entre o ano de 2002, ano de criação da instituição, e o ano de 2016, visto que 

é notório o processo de transformação pedagógica da capoeira na atualidade, especialmente 

pelos objetivos, processos de intervenção metodológica e sistematização de projetos que se 

fizeram relevantes para superação de distintos problemas educativos e financeiros no decorrer 

do tempo. Encontramos nesse escopo a definição do trabalho do mestre de capoeira em 

conformidade com a essência do rol de capacitações que um pedagogo pode exercer nos 

específicos locais de atuação, pois são ações ligadas à organização e processos de transmissão 

de saberes, fundamentado no objetivo de promover modos mais abrangentes de formação. 
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O trabalho pedagógico desse grupo demonstra o objetivo explícito de transmitir 

mais que a técnica da capoeira, visto que em seus projetos e na oralidade do seu líder é 

preponderante o interesse pela promoção do exercício de conscientização sobre a importância 

relacionada ao aprendizado e exercício da cidadania. Todas as ações investigativas realizadas 

no decorrer dessa pesquisa apontam para essa intencionalidade educativa, em que podemos 

vislumbrar as próprias concepções do grupo sobre valores societários almejados e que 

geralmente se opõem a qualquer forma de opressão humana. Os propósitos das práticas 

educativas relacionadas à capoeira demonstram também que as mesmas estão diretamente 

relacionadas à estrutura econômica e política da nossa sociedade e isso se verifica nas atuais 

possibilidades de sustentabilidade econômica da capoeira promovidas por políticas públicas 

culturais de editais em diferentes instâncias governamentais, pela possibilidade de patrocínio 

de empresas privadas e por investimento dos próprios capoeiristas nesse setor econômico e 

profissional. 

Consequentemente, observamos que isso decorre da credibilidade política que vem 

sendo edificada em diferentes períodos históricos brasileiros. São questões que se legitimam 

através de leis de reconhecimento da importância da capoeira como patrimônio cultural do 

Brasil e da humanidade e que oferecem perspectivas diferenciadas de formação educacional em 

diferentes faixas etárias, seja ela como instrumento psicomotor para crianças, como parte 

integrante do currículo que visa à valorização da cultura afro-indígena na sociedade brasileira 

ou como formação profissional em meios diferenciados, por exemplo, na fabricação de 

instrumentos, na capacitação para desenvolver trabalhos pedagógicos e na serigrafia. A relação 

da capoeira com diferentes Campos de Saberes não apresenta limites e tende a ser objeto de 

conhecimentos de diferentes áreas, ao passo que ela também se apresenta como área científica 

específica de quem decide se dedicar em conhecê-la de forma mais abrangente. 

À medida que avançamos no estudo da capoeira, observamos que muitas das ações 

empreendidas pelo grupo estudado são idealizadas pelo mestre, mas que são executadas com o 

apoio de outros integrantes do grupo com o desejo coletivo de fortalecer o próprio grupo e, com 

isso, adquirir mais conhecimento sobre a capoeira e pela capoeira. Isso não quer dizer que no 

decorrer dessa pesquisa nos deparamos apenas com comportamentos desejáveis e projetos bem 

sucedidos, mas com possibilidades de intervir e vivenciar valores essenciais para uma educação 

em que qualidade de vida, arte e cidadania se encontrem num complexo harmônico de 

experienciações. O exemplo da prática da capoeira oferece um meio de aprender sobre arte, 

organização  de  eventos,  jogo,  competição,  diálogos,  história,  entre  outras       habilidades 
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específicas que se desenvolvem e que só se fazem relevantes se houver o interesse da 

coletividade pela roda de capoeira. 

Concordamos que a prática da capoeira é essencialmente coletiva, mas que os 

objetivos institucionais do grupo e do mestre que lidera podem modelar esse ambiente conforme 

os valores éticos, filosóficos e espirituais em que acredita. Portanto, não seria exagero 

mencionar que liderar a prática da capoeira nas distintas localidades exige ponderar também até 

que ponto um determinado comportamento competitivo ou agressivo pode ser manifestado 

naquele ambiente e como o sistema de graduação é organizado. No decorrer da História da 

capoeira esse aspecto é relatado, através das concepções dos mestres, envolvendo entre os 

adeptos uma atitude respeitosa e de reconhecimento da autoridade do líder do grupo, estando 

relacionado também ao carisma e recursos pedagógicos desses educadores. O olhar 

investigativo sobre a capoeira nos direcionou a conceitos de diversas áreas científicas e 

procedimentos, mas também ofereceu oportunidade de conhecer em diversas ocasiões aspectos 

atitudinais de afetividade, proatividade e cooperação. 

Diante desses fatos, há um processo de inserção dos professores de capoeira do 

CECAB em diferentes instituições de ensino e que, em virtude desses valores, procuram 

efetivar a capoeira como saber escolar legítimo. Esse processo vem sendo desenvolvido através 

de determinado projeto criado pelo grupo e que não foi contemplado diretamente nesse estudo, 

mas que apresenta uma complexidade que poderia ser alvo de investigação específica, devido 

às diferentes ações empreendidas. São ações que demonstram o prosseguimento das ideias e 

objetivos do trabalho educacional do CECAB. 

As propostas educativas investigadas na capoeira são relacionadas a perspectivas 

de inovação dos conteúdos tradicionais dos currículos escolares, por intermédio de uma 

perspectiva de valorização das artes, dos saberes práticos, de integração entre diferentes campos 

do conhecimento e motivação para melhoria no desempenho escolar, na autonomia, 

criatividade, criticidade e desenvolvimento da autoestima. São perspectivas que se apoiam em 

garantias constitucionais brasileiras, ou seja, de uma educação básica que favoreça uma 

formação comum para cidadania, para continuidade nos estudos e para valorização da 

multiplicidade cultural e artística do país. Constatamos que a proposta pedagógica da capoeira 

apresenta semelhanças com os discursos de valorização pedagógica da Educação Física nos 

currículos escolares, como uma área que pretende desenvolver nos educandos o conceito de 

Cultura Corporal de Movimento e que evidencia a importância das práticas corporais na 

formação humana. Contudo, é comum na literatura científica a menção da capoeira como parte 

integrante dos conteúdos dessa área, mas o que se verifica de fato é que poucos professores de 
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Educação Física possuem experiência prática na área. Assim como os estudos de graduação em 

Educação Física não fazem parte dos currículos da maioria dos mestres de capoeira. O que 

podemos afirmar com base nesse estudo é que a formação do capoeirista perpassa várias áreas 

de conhecimento, mas que cabe ao capoeirista o interesse em pesquisar determinados assuntos 

com o próprio mestre de capoeira, em cursos e palestras promovidos em eventos de capoeira 

ou também por pesquisa independente nos diferentes recursos tecnológicos contemporâneos. 

Portanto, a semelhança que encontramos entre a área de conhecimento da Capoeira e da 

Educação Física reside em sua grande maioria nos aspectos de desenvolvimento de valores 

ético-morais, de socialização, de desenvolvimento físico saudável e de qualidade de vida. 

Em vias de finalizar este trabalho, deixamos clara a opção de não esgotar o assunto 

dos inúmeros Campos de Saberes da Capoeira, procurando citar as infinitas relações dessa 

prática com qualquer área científica existente. Todavia, evidenciamos que a delimitação desse 

assunto é relevante, mas se mostra particular de cada grupo existente e que se dedica a 

desenvolver a própria proposta educacional com modos sistematizados de operacionalização de 

conhecimentos. No caso do CECAB, isso se mostrou através da organização de inúmeros cursos 

teóricos, eventos, oficinas, viagens e montagens de espetáculos, todos fundamentados em 

propostas que sinalizam o objetivo de intervenção e transformação cultural da sociedade. São 

trajetórias de trabalho que merecem a valorização da comunidade acadêmica e também 

capoeirística, numa perspectiva de se conhecer e continuar desenvolvendo esse conceito que 

nomeamos como Campo de Saberes da Capoeira, sem promover a ruptura epistemológica dos 

conhecimentos dos próprios mestres de capoeira. 

Obviamente que qualquer pesquisa que se debruce sobre o universo da 

capoeiragem, ou qualquer outra prática cultural popular e tradicional, deve ter um cuidado a 

mais com o excesso de conceitualização. Os compromissos que aqui traçamos com a teoria 

deverão advir de uma postura reflexiva sobre alcance, motivações e consequências de ações 

imbricadas no âmbito educativo e histórico de práticas corporais populares, especificamente a 

capoeira. Dessa forma, almejamos promover, através deste estudo de caso, reflexões sobre a 

rotina de vários projetos educativos relacionados e que vêm sendo executados de diferentes 

formas pelo Brasil afora. Nosso Estudo de Caso nos permitiu vislumbrar algumas inserções, de 

modo interdisciplinar, em distintas áreas científicas. Através da expressão Campo de Saberes 

da Capoeira pretendemos alcançar a originalidade de pensamento e propostas do grupo. É uma 

expressão que fatidicamente ultrapassa os limites daquilo que entendemos como Campo 

Científico   ou   Campo   Disciplinar,   justamente   porque   pretende   agregar conhecimentos 
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acadêmicos com a vasta extensão de conhecimentos da Cultura Popular Tradicional da 

Capoeira. 

A capoeira é um saber popular a cada dia mais intelectualizado, manifestando-se de 

forma erudita e o popular. Contudo, independentemente dos valores tradicionais e inovadores, são 

recorrentes os discursos de valorização dos conhecimentos capoeirísticos pelos diferentes perfis de 

integrantes do grupo, demonstrando o quanto a aprendizagem da capoeira é significativa para as 

próprias vidas. Aprender o que significa ser capoeirista está relacionado com o entendimento e 

o respeito sobre os diferentes modos de manifestação dessa prática. Não há uma normatização, 

mas há uma transmissão de saberes comuns por educadores que atuam dentro e fora da 

educação formal. Relevante mencionar que a diversidade cultural de manifestações dessa 

prática foi um elemento averiguado nas propostas educativas do grupo, mostrando-nos que não 

existe um modelo ideal e nem uma escala de valores relacionados à formação profissional na 

capoeira. Na verdade, há um compartilhamento de valores e memórias coletivas que causam 

sensação de pertencimento e favorece a aproximação entre pessoas. 

Em virtude da multiplicidade de saberes que pode haver entre os distintos grupos 

de capoeira, concluímos nossa pesquisa elucidando a expressão Campo de Saberes da Capoeira 

associado ao significado de um espaço socioeducativo pautado em ideais de liberdade desde 

origens remotas. Portanto, não é um campo eminentemente disciplinar com estruturas rígidas e 

engessadas, mas sim um campo livre de atuação de educadores carismáticos e com perfil de 

liderança. É um campo em que se trafegam inúmeros saberes, que são postos em evidência de 

acordo com os interesses coletivos de determinado período. É um Campo de Saberes em que as 

motivações de aprendizado são oriundas da energia de práticas corporais coletivas, embaladas 

por sons ritualísticos e que ensinam o valor místico que há no discípulo que aprende e no mestre 

que dá a lição. É um campo fértil de saberes que nos ensina por onde poderia ser pensado um 

modelo eficaz de educação, em que as possibilidades para construção do conhecimento 

ocorressem de forma alegre, coletiva e espontânea. 
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