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RESUMO 

 

A Capoeira é uma construção realizada a partir das matrizes civilizatórias africanas. É uma 

prática que tem a Roda como elemento que se transforma em espaço da vida cotidiana e 

prepara o corpo para a vivência na sociedade. Historicamente, a capoeira é marcada por 

tensões geradas pelos conflitos e disputas existentes na sociedade, assim, ocorre a busca pela 

reivindicação de seu espaço na sociedade brasileira. A Capoeira, na cidade de Vitória da 

Conquista-BA, não se distancia deste contexto. A existência de tensões ocasionadas pelas 

disputas ao longo do processo de disseminação da Capoeira mostra-se como reflexo das lutas 

enfrentadas atualmente pelos Mestres. Diante dessa constatação, apresentam-se os seguintes 

questionamentos: Como a capoeira se disseminou em Vitória da Conquista enquanto 

possibilidade de vivência? Quais as tensões e/ou disputas foram geradas durante esse 

processo? De que forma os mestres de capoeira carregam a memória dessa disseminação e 

dessas possíveis tensões e disputas? Essas discussões nortearam a abordagem sistematizada 

neste trabalho cuja hipótese foi a de que o processo de disseminação da Capoeira enquanto 

possibilidade de vivência em Vitória da Conquista-BA foi permeado por tensões e disputas de 

cunho econômico, cultural, étnico-racial e social. Assim, esta pesquisa teve como objetivo 

investigar as tensões e disputas geradas durante o processo de disseminação da Capoeira em 

Vitória da Conquista-BA, buscando analisar os relatos dos Mestres de Capoeira da cidade que 

foram apontados como os principais disseminadores desta prática corporal na cidade, 

delimitando uma baliza cronológica traçada desde a década de 1950 até os anos 2000, período 

segmentado pela memória dos próprios Mestres entrevistados. Entende-se que a lembrança 

dos conflitos estaria guardada (silenciada) na memória dos mestres de Capoeira que 

contribuíram nesse processo. Desse modo, para investigar isso, utilizou-se a metodologia da 

História Oral como método que contribuiu para a compreensão, recriação e aprendizado 

crítico do presente, o que possibilita conhecer as dificuldades enfrentadas e a História Oral de 

vida, conforme o referencial teórico-metodológico pautado nas produções de Michael Pollak 

(1989), Maurice Halbwachs (2006), Pierre Nora (1993), James Fentress e Chris Wickham 

(1992), Alessandro Portelli (1997) e José Carlos Meihy (2010). Os dados da pesquisa foram 

revelados a partir de entrevistas e coleta de relatos orais, seguindo o método qualitativo, onde 

tiveram os mestres de capoeira da cidade como protagonistas na realização desta pesquisa, são 

eles: Donizete Gomes Lemos (o Mestre Donizete), Manuel Alves Fernandes (o Mestre 

Manuel Sarará), Alberto Pereira Viana (o Mestre Bell), Antonio Santos Ferreira Filho (o 
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Mestre Acordeon) e Gomar Santos Novais (o Mestre Pantera). Os resultados apontam para 

conflitos e tensões ocorridas desde o contexto de escravidão dos povos negros no Brasil 

durante o período colonial, em que a força de trabalho das pessoas oriundas do continente 

africano foi utilizada dentro de um sistema econômico escravocrata. Em consequência disso, 

houve tanto a subjugação de um povo, como de suas construções civilizatórias, criando um 

estigma sob a égide do discurso racista, da discriminação e da exclusão socioeconômica, 

manifestada ao longo dos anos, desde o poderio das famílias de coronéis, quando o negro 

passou pelas dificuldades impostas na ocupação e sustentabilidade de espaços para a prática 

da capoeira, até o processo de mercadorização que tentou atingir os fundamentos tradicionais 

e colocar a Capoeira em outro lugar, assim como os rumos que cada Mestre de Capoeira 

tomou durante suas lutas nesse processo de difusão nesta grande Roda da cidade. Os 

resultados também possibilitaram, portanto, compreender a relação entre as memórias 

apresentadas pelos mestres de Capoeira e as adversidades que os tensionaram através de 

disputas de cunho socioeconômico e étnico racial, refletido enquanto mecanismos e 

“dispositivos” de poder que o próprio sistema usou para tensioná-los.  

 

Palavras-chave: Memória. Mestres de Capoeira. Tensões e disputas. História oral de vida. 

Vitória da Conquista - BA.  
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ABSTRACT 

 

Capoeira is a construction created from African civilizational matrices. It is a practice that has 

the circle as an element that becomes the space of everyday life and prepares the body for 

living in society. Historically, Capoeira has been related to tensions generated by the existing 

conflicts and disputes in society, thus, capoeira has been claiming its space in Brazilian 

society. In Vitória da Conquista-Ba the situation of Capoeira is not very different. The 

existence of tensions caused by the disputes throughout the process of dissemination of 

Capoeira, while existing in the city, is shown as a reflection of the struggles currently faced 

by the Masters. Based on this, the following questions are presented: How did the practice of 

capoeira spread in Vitória da Conquista? Which tensions and/or disputes were generated 

during this process? How do the Capoeira masters carry the memory of this dissemination and 

of these possible tensions and disputes? These discussions guide the systematized approach in 

this work whose hypothesis is that the dissemination process of Capoeira in Vitória da 

Conquista-BA has been facing tensions and disputes of economic, cultural, ethnic-racial and 

social nature. Therefore, the aim of this research is investigating the tensions and disputes 

generated during the dissemination process of Capoeira as a possible practice in Vitória da 

Conquista-BA, we sought to analyze the reports of Capoeira Masters who contributed for 

Capoeira to be disseminated in the city, delimiting the periods between the 1950s and the 

2000s, the time segmented by the memory of the interviewed Masters. It is understood that 

the memory of the conflicts would be kept (silenced) in the memory of the Capoeira masters 

who contributed in this process. Then, to investigate this, the Oral History methodology was 

used as a method that contributes to understanding, recreation and critical learning of the 

present, which makes it possible to know the difficulties faced and the Oral History of life, 

according to the theoretical-methodological framework of Michael Pollak (1989), Maurice 

Halbwachs (2006), Pierre Nora (1993), James Fentress and Chris Wickham (1992), 

Alessandro Portelli (1997) and José Carlos Meihy (2010). The data of the research were 

extracted through interviews and oral reports, following the qualitative method, and the 

participants, masters of capoeira, were selected from their social relevance in the city, they 

are: Donizete Gomes Lemos (Mestre Donizete), Manuel Alves Fernandes (Mestre Manuel 

Sarará), Alberto Pereira Viana (Mestre Bell), Antonio Santos Ferreira Filho (Mestre 

Acordeon) and Gomar Santos Novais (Mestre Pantera). The results present conflicts and 

tensions that have occurred since the context of slavery of black people in Brazil during the 
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colonial period, in which the labor force of people from the African continent was used within 

a slave economic system. As a result, there was both the subjugation of some people as well 

as its civilizational constructions, creating a stigma about the racist discourse, the 

discrimination and socioeconomic exclusion, manifested over the years, from the power of 

colonel families, when the black people went through the difficulties imposed in the 

occupation and sustainability of spaces for the practice of capoeira, until the commodification 

process that tried to reach the traditional foundations and put the Capoeira in another place, as 

well as the directions that each Master of Capoeira took during its struggles in this process of 

diffusion in this great Roda da Cidade. Therefore, this made it possible to understand the 

relationship between the memories presented by the masters of Capoeira and the adversities 

that tensioned them through socioeconomic and ethnic racial disputes, reflected as 

mechanisms and "devices" of power that the system itself used to stress them. 

 

Keywords: Memory. Capoeira masters. Tensions and disputes. Oral history of life. Vitória da 

Conquista - BA.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

“Entrar na roda” remete-nos, em meio ao processo de disseminação da Capoeira, que 

ocorreu na cidade de Vitória da Conquista-BA, ao mesmo tempo, ao fato de pedir licença à 

ancestralidade antes de executar a “ginga”, como também compreendê-la enquanto subversão 

aos valores estabelecidos pela sociedade, de classe dominante. É neste contexto que a 

capoeira continuou sobrevivendo aos enfrentamentos de ordem social e racial ainda presentes 

no País.  

Para iniciar o jogo nesta grande roda da cidade, gingamos “pelos caminhos da 

Capoeira no sertão conquistense”, para investigar seu processo de disseminação a partir das 

memórias dos Mestres de Capoeira, assim como fez a rainha angolana de nome Njinga, que 

posteriormente virou Nzinga, ao enfrentar os portugueses e os espanhóis por várias décadas
1
. 

Seu nome acabou sendo utilizado no mundo da Capoeira para denominar a base dos primeiros 

passos daquele(a) que está iniciando a caminhada na capoeira: a ginga.  De acordo com Abib 

(2004), esse símbolo perpassa os maracatus e os grupos de capoeira:  

 

O termo ginga na capoeira remete a um imaginário de conflito e negociação 

expresso pela ação política da rainha Jinga, no embate com os 

colonizadores/invasores europeus, e também aos atributos de magia, que 

segundo histórias da capoeira permitia que aparecesse e desaparecesse 

durante as batalhas que liderava em África (ABIB, 2004, p. 168). 

  

Dessa forma, para darmos seqüência a este entendimento da roda de capoeira enquanto 

constituição do universo circunscrito na constituição da capoeira em Vitória da Conquista-

BA, vamos iniciar este trabalho nos dedicando ao relato das minhas experiências e memórias 

até chegar à roda de capoeira. Segue-se, então, de uma fundamentação dos caminhos teóricos 

e metodológicos que ampararam cientificamente a pesquisa. Em seguida, uma breve 

apresentação dos mestres de capoeira da cidade tidos como os principais representantes da 

memória viva da capoeira em seu processo de disseminação a partir dos finais das décadas de 

1950 até os anos atuais: o Mestre Donizete; o Mestre Manoel Sarará; o Mestre Bell; o Mestre 

Acordeon e o Mestre Pantera. 

                                                           
1
 Estes estudos podem ser facilmente encontrados na tese "Iê, Viva Meu Mestre. A Capoeira Angola da 'escola 

pastiniana' como práxis educativa", escrita por Rosângela Costa Araújo (Mestre Janja) como requisito para a 

obtenção do título de Doutora em Educação na Universidade de São Paulo, em 2004, que também orienta as 

atividades do INCAB/Grupo Nzinga (Instituto Nzinga de Estudos da Capoeira Angola e de Tradições Educativas 

Banto no Brasil). 
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 A memória que guardo antes dos caminhos percorridos até adentrar à roda de capoeira 

ocorre mais ou menos quando eu tinha uns quatro anos de idade, em 1990. Uma criança que 

acompanhava o desenvolvimento escolar da irmã mais velha e que brincava de ensinar os 

irmãos mais novos a ler e escrever, no bairro Iracema da cidade de Vitória da Conquista-BA. 

Esse foi um lugar marcado pelas observações do trabalho árduo de meu pai, ao “consertar” 

automóveis no quintal de casa. Era, em seu tempo de descanso, à noite, que ele levava um de 

seus ajudantes, também sobrinho, para a academia de Capoeira. Como toda criança, eu 

sempre tentava repetir aqueles movimentos vistos através das demonstrações feitas pelo meu 

primo durante o intervalo do trabalho para almoço. Até que um dia fui levado por meu pai ao 

o local de treinamento, no CSU
2
, loteamento Urbis 2, bairro Bateias.  

O primeiro contato que uma criança faz com um determinado lugar, que idealizava 

anteriormente, traz sempre elementos surpreendentes, causando admiração e fazendo criar 

expectativas. Assim, aconteceu quando eu assisti, sentado numa cadeira, meu pai, meu primo 

e outros, executando movimentos durante a aula de Capoeira ministrada pelo professor 

Pantera, que porventura era nosso vizinho, na Rua Oscar Freire, proximidades da BR 116. 

Quando percebi a ausência de outras crianças naquele espaço, logo entendi que eu precisava 

alcançar a idade aproximada desse meu primo, sete anos a mais que eu, para praticar com 

eles. Ainda arrisquei uma pequena demonstração de movimentos para a minha mãe assim que 

eu cheguei, mas não tive alternativa naquele momento a não ser esperar que eu crescesse mais 

um pouco. 

Nesse intervalo, as crianças do bairro costumavam jogar futebol nas ruas e se reunirem 

em “vídeo games” (locais onde se tinham jogos eletrônicos). Até que surgiu uma academia de 

Taekwondo no bairro, atraindo toda meninada da rua. Logo, acompanhei o pessoal e entrei 

para as aulas ministradas pelo professor “Brito”. Enquanto isso, meu irmão, mais novo, 

iniciava seus treinamentos na Capoeira. Não permaneci muito tempo no Taekwondo devido ao 

fato de eu ter causado uma lesão a um dos colegas. 

Após esta passagem pelo Taekwondo, fui convidado pelos amigos para praticar 

Capoeira, foi uma grande oportunidade de esquecer as formas de luta que mantinham contato 

físico direto com o outro e, ao mesmo tempo, aproximar da “luta” que meus irmãos e meus 

primos já faziam parte há mais tempo que eu. Embora ainda não tivesse adentrado no mesmo 

                                                           
2
 Centro Social Urbano. 
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grupo que eles, a minha inserção na turma de Capoeira foi na escola pública em que eu 

estudava. 

O marco inicial foi no dia 16 de setembro de 1998. Os treinos aconteciam durante três 

dias da semana no Colégio Estadual José Sá Nunes, logo após as aulas do turno vespertino. 

Um desses três dias era reservado para a roda de Capoeira (sexta-feira). Nós nos 

deslocávamos para a academia do Mestre Acordeon, responsável pela Associação de Capoeira 

“Viva Conquista”, o qual ministrava aula para o instrutor de Capoeira da minha escola, 

Adriano Rodrigues, “Dida”. 

 Dois anos depois, tive a oportunidade de adentrar no mesmo grupo de Capoeira do 

qual meus familiares faziam parte, a convite do Mestre Pantera, que já estabelecia uma 

relação próxima com minha família muito antes que meus irmãos e eu nascêssemos. Os 

treinamentos aconteciam na FAMEC
3
, localizada bairro Recreio. As relações estabelecidas 

nesse espaço se deram com os colegas universitários, professores da rede pública, 

profissionais de nível superior, o que, mais a frente, me ajudaria a definir minha opção de 

curso superior, naquele momento, um sonho. No final das aulas, sempre ouvia conselhos de 

que o curso de Educação Física proporcionaria ao capoeirista a continuação dos ensinamentos 

da Capoeira em academias, escolas e universidades. 

 Quatro anos depois, fui aprovado em quatro vestibulares para cursar Educação Física. 

E, assim, permaneci por quatro anos na cidade de Jequié-Ba, onde tive a oportunidade de 

trabalhar, voluntariamente, com crianças de um bairro periférico, ensinando Capoeira. Na 

Universidade, meu primeiro contato com a Capoeira foi através de uma palestra organizada 

pelos estudantes “veteranos” do curso de Educação Física, ministrada pela professora Isabele 

Pires, que seria, pouco tempo depois, minha orientadora no Trabalho de Conclusão de Curso. 

Durante a sua exposição, senti-me desafiado em chamá-la para um “joguinho” de Capoeira e 

direcionei a palavra para a ela quando a questionei sobre seu grupo e seu Mestre, atitude 

típica de quem estava prestes a “mergulhar com tudo” em um universo científico pouco 

desbravado pelos capoeiristas recém-chegados no campo acadêmico. Em seguida, fui 

convidado por ela para participar do seu Projeto de Extensão, “Capoeira, Identidade Cultural 

e Educação”.  Nele realizamos grandes construções teóricas com a comunidade atendida pelo 

projeto, as temáticas retratavam as tensões geradas a partir do racismo presente nas escolas da 

                                                           
3
 A “Fundação Educacional de Vitória da Conquista” é uma instituição de pessoa jurídica de direito privado, 

sem fins lucrativos e personalidade própria, mantendo convênio com a SEC (Secretaria de Educação e Cultura - 

BA) e Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, que atende a 256 crianças e adolescentes carentes de 6 a 14 

anos: <http://ctrpfamec.blogspot.com.br/>. 
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cidade de Jequié. 

 Assim, estabelecemos uma relação de amizade. Sou eternamente grato a ela por ter me 

aceitado como orientando e por ter enviado o link do edital do Concurso Nacional: “Prêmio 

Palmares de Monografia e Dissertação”, em 2010, realizado pela Fundação Palmares e 

Ministério da Cultura, a que tive a oportunidade de concorrer com a minha monografia 

defendida no curso de Educação Física da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia-

UESB, em 2008, intitulada “A Pedagogia de Base Africana e a Abordagem Histórico-cultural 

no ensino da Capoeira para crianças”. Venci o prêmio de primeiro lugar nacional pela região 

nordeste. Esse trabalho repercutiu positivamente na cidade de Vitória da Conquista-BA e 

entre os praticantes de Capoeira
4
. Daí veio a idéia de pesquisar a Capoeira a partir de algumas 

questões que ainda permeavam, hipoteticamente, a memória da Capoeira na cidade em 

relação a seu processo de disseminação enquanto possibilidade de prática corporal, a partir de 

discussões presenciadas nas rodas de Capoeira. Durante as conversas informais com alguns 

Mestres de Capoeira sobre esse processo, foi possível perceber, na época, a ânsia deles em 

saber até que ponto sua “verdade” acerca de sua memória da história da Capoeira na cidade 

poderia contribuir para a sistematização de uma pesquisa acadêmica de modo que os registros 

se perpetuassem e fossem acessíveis a outras gerações. 

 Isso me impulsionou a elaborar o presente projeto para ingressar, em 2016, no 

Programa de Pós-Graduação Memória: Linguagem e Sociedade - PPMLS da UESB.  

Após conversas com os praticantes de capoeira na cidade, foi possível perceber várias 

questões que apontavam para conflitos que hipoteticamente poderiam ter gerado tensões e 

disputas durante o processo de disseminação da Capoeira na cidade. Essas tensões e disputas 

me provocaram um incômodo que apontava caminhos para que eu pudesse definir a Capoeira 

como um elemento da cultura afro-brasileira e como uma prática corporal que possui uma 

representação significativa no cenário da cultura corporal no Brasil.  

Nesse sentido, foi eleito como lócus desta pesquisa a cidade de Vitória da Conquista-

BA, localizada no interior da Bahia, “palco de uma dinâmica urbana repleta de contradições e 

conflitos” (FERRAZ, 2001, p. 21). Ferraz (2001) afirma que o fato de se situar em um 

“entroncamento rodoviário”, devido à presença da BR 116, “que faz a ligação Norte–Sul do 

país”, influenciou o desenvolvimento econômico da cidade, que assumiu um papel 

                                                           
4
 A repercussão sobre a premiação ficou registrada em vários sites da cidade em que foram publicadas várias 

entrevistas, fazendo a comunidade conquistense ter conhecimento da repercussão nacional. Disponível em: 

<http://www.blogdaresenhageral.com.br/professor-de-educacao-fisica-conquistense-recebe-premio-nacional/>. 
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fundamental enquanto ponto de articulação entre a região Nordeste e o Centro-Sul do País, 

além de ser a terceira maior cidade da Bahia, com desenvolvimento intensificado “a partir da 

década de 1940 (...) passando a expandir a sua malha urbana num processo crescente” 

(FERRAZ, 2001, p.22).  

Os estudos de Ferraz (2001) reforçam aquilo que os primeiros praticantes de capoeira 

da cidade, nas décadas de 1950/60, relatam sobre o processo de desenvolvimento urbano, em 

especial no que tange as às diversas transformações vivenciadas na cidade, como o 

desenvolvimento do comércio e a abertura das estradas que fazem entroncamento em Vitória 

da Conquista-BA.  

Diante disso, partimos da hipótese de que o formato dessa prática corporal, 

disseminada atualmente na cidade, tenha sido resultado de um processo que acompanhou o 

desenvolvimento da própria cidade e que paralelamente aconteceu em todo país no período 

analisado, algo que representou uma ampliação das possibilidades de vivência de variadas 

práticas corporais, entre as quais a capoeira. Dessa maneira, surgiu a necessidade de 

investigar o seguinte problema: Quais tensões e/ou disputas foram geradas durante o processo 

de disseminação da Capoeira, vista a partir de sua possibilidade de prática corporal em Vitória 

da Conquista?  

Nesse sentido, outra hipótese com a qual trabalhamos parte da premissa de que o 

processo de disseminação da Capoeira enquanto possibilidade
5
 de vivência na cidade de 

Vitória da Conquista-BA foi permeada por tensões e disputas de cunho econômico, cultural, 

étnico-racial e social a partir da década de 1950. A lembrança destes conflitos estaria 

guardada (silenciada) na memória dos mestres de Capoeira que contribuíram para esse 

processo. 

Desse modo, esta pesquisa buscou investigar as tensões e disputas geradas durante o 

processo de disseminação da Capoeira enquanto possibilidade de prática corporal em Vitória 

da Conquista-BA. Assim, foram analisados os relatos dos Mestres de Capoeira que, de certa 

forma, contribuíram para que a Capoeira na cidade fosse disseminada, apontando uma baliza 

cronológica traçada da década de 1950 até os anos 2000, período delimitado pela memória 

dos próprios mestres entrevistados.  

                                                           
5
 Dessa maneira, ao analisarmos o conteúdo das entrevistas, algo que nos chamou a atenção se referiu a um 

dualismo predominante na Capoeira (Angola e Regional). Este dualismo influenciou de forma marcante os 

relatos na medida em que os mestres recordavam os meandros do processo de disseminação da Capoeira na 

cidade enquanto possibilidade de experiência. O termo “condição de possibilidade” é utilizado a partir da 

análise que Angélika Epple fez das obras de Michel Foucault sobre a construção de uma historiografia no ponto 

de vista do gênero. Porém, neste estudo transferimos seu ponto de vista do “gênero” para cultura corporal. 
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O referencial metodológico da pesquisa está ancorado nos estudos da memória a partir 

de produções bibliográficas de Michael Pollak (1989), Maurice Halbwachs (2006), Pierre 

Nora (1993), James Fentress e Chris Wickham (1992), Alessandro Portelli (1997) e José 

Carlos Meihy (2010). Essas referências possibilitaram a investigação das tensões e/ou 

disputas durante o processo de disseminação da capoeira em Vitória da Conquista-BA. 

Percebe-se, em suas produções, que os autores compartilharam a idéia de que as memórias 

são construções dos grupos sociais, que determinam aquilo que deve ser memorável e os 

lugares onde essa memória será preservada. (HALBWACHS, 2006).  

A memória é um fenômeno multimodal que vislumbrou possibilidades de tratar a 

capoeira como fio condutor desta pesquisa. Para compreendê-la, nos apoiamos no 

antropólogo James Fentress (1992) e no historiador Chris Wickham (1992), os quais 

colaboraram no sentido de se pensar a memória no âmbito social. Esses autores descrevem a 

Memória Social dentro de uma concepção que prima pela dimensão coletiva da vida de cada 

indivíduo, “desconsiderando que esta memória não está conectada à vontade coletiva 

interiorizada” (FENTRESS; WICKHAM, 1992). Na lógica desses pensadores, os relatos de 

memória dos mestres de Capoeira tratam de uma memória social, por estarem relacionadas às 

experiências que cada um viveu em seu grupo social determinado, atribuindo isso às 

recordações partilhadas. 

O historiador Pierre Nora (1993) corrobora nesse sentido uma vez que enfatiza a 

memória atribuída aos lugares e a diferença fundamental entre memória e história. Para o 

autor, a história se configura enquanto reconstrução daquilo que não existe mais, sendo 

artificial e sem sentido de continuidade do presente em relação ao passado. Em contrapartida, 

a memória trata das vivências cotidianas relacionadas aos hábitos que sobrevivem ao longo do 

tempo e não desaparecem de forma radical por ter continuidade e constantes reinvenções.  

Dessa forma, os estudos de Nora (1993) contribuíram no sentido de se considerar os 

vestígios de memória que vão desaparecendo de forma acelerada devido ao ritmo da vida 

contemporânea. Caso elas deixem de existir, os locais de memória vão fazer com que ela não 

desapareça, já que, para este autor, a memória verdadeira é abrigada no gesto, no hábito, nos 

ofícios que se transmitem pelos saberes do silêncio e nos saberes do corpo. 

O corpo apresentado nesta pesquisa é pensado a partir da cosmovisão africana, em que 

a própria história é constituída através dos corpos, uma memória ancestral que constitui a 

prática da capoeira, ao compor “um repertório de pensares-saberes-fazeres que fundamentam 

os conhecimentos produzidos pelos grupos e pelos sujeitos do passado e do presente, que ao 
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longo do tempo, contribuíram de maneira significativa para a permanência e transmissão 

desses saberes” (RAMOS, 2017, p.85). Além de entendermos o corpo a partir da 

ancestralidade, é por meio deste que o “capoeirista” evoca a encruzilhada, aos pés do 

berimbau antes de iniciar o jogo, para dialogar com a ancestralidade durante a execução de 

seus movimentos na roda. Assim, o corpo é visto como ponto de convergência dos elementos 

que compõem a roda de Capoeira, manifestado no Corpo-capoeira
6
, por meio da 

Corporalidade.  

É o mesmo Corpo-capoeira
7
, referendado neste trabalho, que possui característica de 

se mostrar resistente e adverso a situações de exploração; e revela que é constantemente 

estigmatizado a partir de um sistema vigente que se implantou no Brasil com a intensificação 

da exploração da mão de obra para colonizar e adestrar. Nesse sentido,  Vigarello (2003) 

apresenta, em seus estudos, algumas formas de se entender o corpo, pautado na própria 

história e de modelos construídos ao longo dos anos,  entre elas estão: o princípio da eficácia 

- no qual se entende o corpo enquanto mecanismo capaz de produzir uma ação através dos 

sistemas orgânicos; o princípio da prosperidade - que é a fase de posse de um espaço por 

meio do corpo,  onde o ser se apropria se si de forma mais íntima possível; e o princípio da 

identidade - que é a manifestação de uma interiorização,  pelo corpo,  ao transmitir 

mensagens no sentido voluntário ou involuntário. 

Essa idéia de se pensar o corpo historicizado remete ao pensamento de que devemos 

entender o corpo não como um objeto da consciência,  mas sim de lhe oferecer possibilidades 

de ser nosso próprio condutor,  como nos mostra George Vigarello (1995), em sua obra 

intitulada "História do corpo", a partir de seus estudos sobre o entendimento da concepção de 

corpo presente nos estudos fenomenológicos de Merleau-Ponty (1999). 

Utilizamos a metodologia da história oral para compreender as tensões e disputas 

durante o processo de disseminação da capoeira na cidade com base de relatos orais dos 

mestres que iniciaram suas trajetórias a partir das décadas de 1950, seguindo os apontamentos 

                                                           
6
 É uma analogia utilizada a partir do termo utilizado por Ramos (2017) sobre o “Corpo-Encruzilhada”, o qual se 

define como um “todo corporal” indivisível e inseparável que comporta uma experiência sensível e incorporada. 

Sendo ainda uma metáfora constituída a partir dos atravessamentos/entrecruzamentos que constituem as 

experiências dos sujeitos nas relações empreendidas a partir da ancestralidade e do tempo-espaço espiralado.  
7
 Longe do entendimento do corpo como centro das traduções racionais européias, tentou-se buscar, com o 

auxílio dos estudos de Castro Júnior (2010) as formas de linguagem e de expressão embutidos nos saberes 

escondidos no corpo através dos gestos. Para este autor,  o corpo-capoeira é usado para a produção de narrativas 

e de conhecimento;  o corpo-território compreende a dimensão espaço-tempo de nossas lembranças ancestrais de 

experiências acumuladas; e o corpo físico-social na capoeira é composto de vários gestos manifestados pelos 

golpes que irão compor o arcabouço de possibilidades nas quais o corpo se movimenta. 
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de Portelli (1997). Esse autor se refere aos relatos orais como documentos do presente sob a 

responsabilidade do entrevistado e do entrevistador, um presente compartilhado. 

 

A essencialidade do indivíduo é salientada pelo fato da História Oral dizer 

respeito a versões do passado, ou seja, à memória. Ainda que esta seja 

sempre moldada de diversas formas pelo meio social, em última análise, o 

ato e a arte de lembrar jamais deixam de ser profundamente pessoais. A 

memória pode existir em elaborações socialmente estruturadas, mas apenas 

os seres humanos são capazes de guardar lembranças. Se considerarmos a 

memória um processo, e não um depósito de dados, poderemos constatar 

que, à semelhança da linguagem, a memória é social, tornando-se concreta 

apenas quando mentalizada ou verbalizada pelas pessoas. A memória é um 

processo individual, que ocorre em um meio social dinâmico, valendo-se de 

instrumentos socialmente criados e compartilhados. Em vista disso, as 

recordações podem ser semelhantes, contraditórias ou sobrepostas. Porém, 

em hipótese alguma, as lembranças de duas pessoas são – assim como as 

impressões digitais, ou, bem da verdade, como as vozes – exatamente iguais 

(PORTELLI, 1997, p. 16). 

 

A história Oral é reconhecida por vários pesquisadores como metodologia que 

contribui na compreensão, recriação e aprendizado crítico do presente, que vai possibilitar os 

diálogos serem reconstruídos (CALDAS, 1999). Os pesquisadores da História Oral afirmam 

que a temática trazida por ela adentra a realidade social: os grupos marginais ou em vias de 

desaparecimento, discriminados, submetidos, analfabetos, etc. visualizando a história por um 

ângulo pouco visto pelos historiadores (ARÓSTEGUI, 2006). 

Meihy (2002) nos alerta sobre a confusão existente no uso da memória grupal, coletiva 

e social, e até a própria história. Para ele, a memória é um suporte para as narrativas de 

história oral, mas não a história em si, como ele explica 

 

[...] a história oral mantém um vínculo importante com a questão da 

memória, e vice-versa. A transposição das narrativas da memória para a 

história, a sociologia, a antropologia ou outra qualquer disciplina acadêmica, 

no entanto, se dá na capacidade de diálogo entre a memória, a mediação da 

história oral e a história ou suas correlatas irmãs. (MEIHY, 2002, p. 62). 

 

A capoeira, como objeto de estudo desta pesquisa, ofereceu oportunidades de criar 

diálogos entre os estudos de Meihy (2002) e outras fontes, bem como de manter o diálogo 

com a documentação encontrada a partir dos relatos dos Mestres entrevistados. Por isso, as 

fontes documentais, apontadas durante esta dissertação, vão relativizar o peso dado aos relatos 

(MEIHY, 2002). As entrevistas, para Meihy (2002), devem ser a base de efetivação dos 

resultados para serem garantidas como método. Por isso, ele define história oral como sendo 
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um recurso usado para elaborar documentos, arquivamentos e estudos relacionados a 

experiências sociais, pessoais e grupais. É uma prática de apreensão de narrativas feitas por 

meios eletrônicos, destinada a recolher testemunhos e promover análises de processos sociais 

do presente. Ela é precedida por procedimentos definidos num projeto (MEIHY, 2002, p.14). 

As técnicas multidisciplinares de pesquisa dos estudos de Thompson (1992) sobre a 

História Oral possibilitaram novas versões da história ao dar voz aos múltiplos e diferentes 

narradores quando falam de suas trajetórias enquanto Mestres de Capoeira. Essas técnicas 

utilizadas por este pesquisador nos auxiliaram no sentido de percebermos os diferentes estilos 

de entrevista, porém quando ele afirma que o  

 

bom entrevistador acaba por desenvolver uma variedade de métodos que 

dependem de qualidades essenciais como: interesse, respeito pelos outros 

como pessoa, e flexibilidade em relação a eles; e, acima de tudo, disposição 

para ficar calado e escutar” (THOMPSON, 1992, p. 254). 

 

 

Paul Thompson (1992) explica que os relatos de memória, depois de gravados e 

registrados por escrito, transformam-se em documentos. Em virtude disso, Meihy (2002, p.52) 

incrementa dizendo que “enquanto a narrativa da memória não se consubstancia em um 

documento escrito, ela é mutável e sofre variações que vão da ênfase e da entonação a 

silêncios e disfarces”. O primeiro autor é mais flexível quanto ao uso da História Oral como 

recurso para as pessoas se tornarem ativas no processo de construção da história, já que ele 

confere essa flexibilidade ao fato de que a história considerava apenas os documentos oficiais, 

não havia qualquer interesse por estes documentos. 

A História Oral, neste trabalho, lança o olhar sob os mestres como sujeitos ativos no 

processo de construção da memória em torno deles. Considera-se os aspectos ligados às 

diferentes classes, papéis exercidos e espaços sociais, como uma metodologia interessante por 

levar em consideração os problemas levantados, para que a história ganhe uma nova 

dimensão. Em contrapartida, ao passo que a História Oral, vista enquanto método, ainda 

mantém tabus em relação a sua relevância e fidedignidade entre outros pesquisadores, 

estamos levando em consideração que, assim como os documentos construídos a partir de 

novas fontes e de relatos orais são passíveis de questionamentos, podemos também indagar 

sobre a fidedignidade de documentos oficiais credibilizados pelas fontes oficiais, por serem 

passíveis de dúvidas. Sobre isso, Thompson (1992) diz que ao se observar o historiador em 

ação, ao examinar suas fontes, ele tenta comprovar a sua autenticidade a partir de perguntas 
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sobre a sua origem, o início de sua existência, o responsável pela criação e o objetivo. 

Haguette (1987) ainda nos previne sobre o fato de consideramos as fontes orais como 

resultado da pesquisa com apenas um indivíduo. Para ele, essa fidedignidade se busca através 

de consulta a um grupo, neste caso, os mestres de capoeira que vivenciaram o processo de 

disseminação na cidade. 

Thompson nos ajuda a pensar acerca da História Oral usada como técnica de uma 

pesquisa delimitada como qualitativa a partir de fontes específicas, trazendo a forma de como 

ele elabora uma pesquisa, que consiste no emprego de testemunhas transmitidas oralmente ao 

historiador, fazendo-se necessário o uso de aparelhos eletrônicos para gravar (ARÓSTEGUI, 

2006). A História Oral, enquanto instrumento de coleta de dados e técnica de produção de 

documentos históricos, trata-se basicamente de fatos do passado, trazendo a história de vida 

dos Mestres de Capoeira a partir de entrevistas. Baseia-se no relato pessoal e na memória, 

expostos em forma de narrativa (HAGUETTE, 1987). 

As entrevistas obtidas ocorreram entre os meses de abril e dezembro de 2017, duraram 

em torno de uma hora e trinta minutos cada uma delas. Todos os mestres permitiram o uso de 

áudio e vídeo
8
. Estes recursos foram importantes na pesquisa porque puderam revelar aquilo 

que os informantes esconderam ou ficaram nas entrelinhas, fazendo-nos olhar uma parte do 

todo a partir de um sentido primordial para a comunicação (PORTELLI, 1997). Por isso, 

utilizamos essa estratégia para olhar, além da impressão inicial, as “linguagens corporais” no 

momento da entrevista. O diário de campo foi importante para situar os momentos que os 

equipamentos não conseguiram registrar como o dia em que as pesquisas foram realizadas. 

Isso auxiliou no momento das transcrições dos relatos orais, pois, além de ter ouvido 

várias vezes, em alguns momentos, tivemos ajuda da tecnologia dos programas de audiovisual 

para retardar as falas de modo a compreender a dicção e o contexto geral da entrevista. Essas 

falas, para Portelli (1997), não trazem palavra fria e descontextualizada, já que esse autor 

considera que, no momento em que o entrevistado revela algo de importante sobre sua vida a 

alguém, este “alguém” não deve assumir uma atitude neutra, impessoal ou distante daquilo 

que ele deseja saber.  

As narrativas dos mestres foram coletadas a partir dos apontamentos do referencial 

                                                           
8
 Porém, não obtivemos muito êxito nas gravações de todos os momentos, já que o tempo de gravação 

estabelecido pela memória que o aparelho suportava não correspondeu com o tempo de duração das conversas, 

por isso, continuamos a gravação dos áudios até para não interromper as falas. Mesmo assim, essas gravações de 

imagens nos ajudaram a interpretar as expressões faciais, gestuais, momentos de silêncio, emoções, e 

empolgações ao reconstruírem suas memórias em torno de suas trajetórias enquanto disseminadores. 
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específico dos estudos da memória presentes nos trabalhos de Alessandro de Portelli (1997), 

quando estabelecemos as condições prioritárias ao que os mestres desejavam falar, ao invés 

de valorizarmos o que propomos pesquisar previamente. Esse procedimento favoreceu a 

construção das memórias em um contexto partilhado por todos os envolvidos nesse processo 

de disseminação. 

O momento das transcrições oportunizou o reviver dos contextos trazidos pelos 

mestres a partir da análise de seus relatos e da linguagem corporal que diziam, ao mesmo 

tempo, sobre aquilo que não foi dito com palavras, em que levamos em consideração a 

originalidade para manter as características da oralidade das falas dos mestres dentro de seu 

contexto de sentidos e significados.  

No momento das entrevistas foram apresentados o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido e a Autorização de Uso de Imagem e Depoimentos, esclarecendo sobre a 

possibilidade de revelação voluntária de suas identidades, assim como sobre a importância de 

ser entrevistado. A justificativa para tal procedimento reside no fato de que, são esses, os 

mestres que ainda relatam as experiências contidas na memória da Capoeira na cidade de 

Vitória da Conquista-BA, os quais guardam, em suas memórias, relatos de vivências e 

documentos sobre o processo de disseminação dessa manifestação cultural, presente na cidade 

nos dias atuais. 

Enquanto pesquisador, incumbido de investigar a memória e a história do processo de 

disseminação da capoeira na cidade, foi possível falar apenas de acordo com as testemunhas e 

os vestígios do passado que, como explica Bloch (2001), só depõem quando são bem 

interrogados. Os dados obtidos nessas fontes permitiram investigar, no segundo momento, os 

jornais, documentos e fotografias, para contribuírem com as análises deste estudo a partir 

daquilo que ficou explícito e implícito nos acontecimentos, nas práticas e nas representações 

geradas em torno das tensões e disputas nesse processo. Esse método de análise permitiu-nos 

tratar os dados de forma qualitativa
9
. 

Dessa maneira, aplicamos a história oral, por meio de entrevistas e coleta de relatos 

orais, conforme o método qualitativo, ouvindo os mestres de capoeira selecionados a partir de 

sua maior atuação na cidade durante o processo de disseminação dessa prática, foram eles: 

                                                           
9
 Para Minayo (2001), esse tipo de pesquisa se atenta para os significados, motivos, aspirações, crenças, valores 

e atitudes, se aprofundando nas relações, nos processos e nos fenômenos impossíveis de serem operacionalizados 

a partir de variáveis. Seu marco inicial é destacado pelos estudos da Antropologia e Sociologia, contrapondo à 

pesquisa quantitativa que assolam as pesquisas das áreas de Psicologia e Saúde. É criticada por ser empirista, 

mostrando subjetividade ao mesmo tempo em que emociona o pesquisador (MINAYO, 2001). 
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Donizete Gomes Lemos (o Mestre Donizete), Manuel Alves Fernandes (o Mestre Manuel 

Sarará), Alberto Pereira Viana (o Mestre Bell), Antonio Santos Ferreira Filho (o Mestre 

Acordeon) e Gomar Santos Novais (o Mestre Pantera). Eles falaram livremente sobre temas 

propostos: a memória que eles tinham sobre o processo de disseminação da capoeira na 

cidade e as tensões e disputas que marcaram o período de vivência durante a trajetória de cada 

um deles enquanto disseminadores. 

Dessa maneira, convidar os mestres para esta grande Roda na cidade me fez reportar à 

memória do modo como todo Capoeirista, de forma carinhosa, chama o companheiro para 

jogar. É como se eu estivesse em uma roda de Capoeira, prestes a jogar, agachado aos pés do 

berimbau, “benzendo” o corpo-encruzilhada, pedindo ao comandante do “gunga” a permissão 

do jogo entre eu e meu camarada.  Neste caso, todos os Mestres entrevistados se colocaram 

em um lugar de “camarada”, ao terem aceitado jogar comigo nesta dissertação, e, sabiamente, 

se colocaram no lugar em que estão, de Mestres de Capoeira, ao intuírem as vozes que 

trouxeram de volta, as memórias de grandes momentos importantes que constituíram a 

própria formação dessa grande roda, a qual encontramos em tantos lugares de práticas 

disseminadas por toda cidade.  

Abrimos uma discussão a respeito da Roda remetendo à idéia de circularidade, 

elemento filosófico de estruturação da compreensão de mundo de legado africano. Segundo 

Rufino (2013), a circularidade pode ser entendida como princípio de vida onde os contextos, 

os convívios e as possibilidades se organizam em círculos, contribuindo para a reflexão da 

relação homem/mundo, homem/terra, homem/espiritualidade (RUFINO, 2013). Ainda de 

acordo a autora, a circularidade diz respeito ao caráter do pensamento cíclico, mítico em que 

os tempos passados, presentes e futuros se processam, possibilitando que os elementos do 

passado possam voltar ao presente, especialmente, através da Memória. 

A Capoeira é uma construção realizada a partir das matrizes civilizatórias africanas, 

que tem a Roda como elemento que se transforma em espaço da vida cotidiana, materializado 

pela organização condensada do mundo específico da comunidade, das energias do cósmico, 

canalizadas pela rítmica do berimbau e pelos corpos em movimento, gerando e fazendo girar 

o axé – força vital (TAVARES, 2012). Essa força é o sustentáculo das relações sociais 

existentes na roda de Capoeira que, no seu giro, transcende ao lugar físico e busca energias na 

ancestralidade para recarregar o corpo e preparar para a vivência na sociedade. 

            Essa retroalimentação energética é característica filosófica da cosmovisão afro-

brasileira: o tempo dos ancestrais é o tempo passado e o tempo de agora (OLIVEIRA, 2006), 
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discussão ilustrada pela Ladainha entoada nas rodas de Capoeira, onde podemos observar 

essa cosmovisão: 

 

Eu aprendi a volta ao mundo/Com um Mestre ancestral/Ele me falou 

menino: tu precisa se cuidar/Na roda de Capoeira, nunca podes vacilar/Meia-

lua, Cabeçada, Rabo de arraia e uma Chamada/ É a maneira de jogar!/ A 

Capoeira gira o mundo./ A Capoeira é o próprio mundo, camará/ Tu precisas 

entender como ensinava os velhos Mestres/Você pode aprender./ Pegava na 

sua mão: Rabo de arraia e Arrastão/ Para você não se esquecer que a 

mandinga da volta ao mundo/ É em volta do tronco do xiré
10

, camará/ E ê 

viva meu Deus/ E ê viva meu Deus, Iê quem me ensinou camará/ À volta ao 

mundo/ Iê a volta ao mundo camará
11

 

 

 

Ao analisar os versos que compõem essa ladainha percebemos que a Roda nos remete 

a fundamentados de base africana, pois ela vai permitir que o jogo aconteça, assim como 

brincar, cantar, dançar, tocar e, a cima de tudo lutar, sendo construída no processo 

civilizatório dos povos negros em território denominado Brasil.  

A definição de Capoeira como luta, referenciada nesta pesquisa, corrobora com os 

entendimentos dos mestres que deram vozes a essa dissertação e também parte do 

entendimento sobre Capoeira enquanto “jogo atlético, dança e luta, brincadeira e combate, 

mandingueira e objetiva, malandra e vadia (...) sendo a resistência de um povo integrado à 

massa, é cultura, é raça, enfim é o fenômeno inacabado” (SILVA, 2003, p.35). Ao buscarmos 

apoio teórico nas pesquisas de Sodré (1983), encontramos uma descrição da dinâmica da roda 

de Capoeira: 

 

(...) forma-se uma roda composta de um ou mais tocadores de pandeiros, 

caxixis ou reco-recos. Em seguida, dois homens entram no círculo, 

abaixando-se na frente dos músicos, ao som dos instrumentos e de canções 

(chulas) específicas. Na capoeira dita Angola, ao se cantar a expressão 

“volta ao mundo”, está dado o sinal para início do jogo. Então, mobilizam-se 

totalmente os corpos dos jogadores. Mãos, pés, joelhos, braços, calcanhares, 

cotovelos, dedos, cabeças combinam-se dinamicamente em esquivas e 

golpes, de nomes variados: aús, rasteira, meia-lua de compasso, martelo, 

rabo-de-arraia, bênção, chapa-de-pé, chibata, tesoura e muitos outros (...) 

todos se fazem acompanhar do ritmo não rigorosamente simétrico do 

berimbau, que apóia (sem comandar) os movimentos dos jogadores numa 

gradação do menos ao mais rápido, do lento ao prestíssimo. Angolinha, São 

                                                           
10

 Palavra da Língua Yorubá que significa brincar, dançar. Onde o/as adepto/as do Candomblé se organizam em 

roda cantando e dançando para os Orixás. 
11

 Contra-Mestre de Capoeira – Dom (Jonatan), Movimento Cultural Consciência Negra. Pesquisa de Campo, 

2017. 
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Bento Grande, São Bento Pequeno, Jogo de fora, Jogo de dentro, Iúna, 

Cavalaria, Santa Maria
12

 (SODRÉ, 1983, p. 153-154). 

 

Nesse movimento ritmado por diversos sons e cantos, buscam-se as raízes da 

ancestralidade presente em inúmeras construções civilizatórias percebidas, sem muitos 

esforços, em diversas práticas culturais brasileiras. Por meio de sua ginga, – atitude do 

Capoeirista – a memória é revivida durante o jogo, traçando caminhos em torno do círculo e 

legitimando suas construções sociais.  

Historicamente, a capoeira é marcada pelas tensões geradas a partir de conflitos e 

disputas existentes na sociedade. Isso porque a Capoeira sofreu constantes alterações, ao 

considerarmos o corpo como uma construção social além de contemplar a busca incessante 

pela reivindicação e ampliação da participação política na sociedade brasileira. (REIS, 1994).  

O jogo de Capoeira é chamado por Sodré (1983), de jogo da sedução, em que a 

capoeira, através dos movimentos incessantes - cadenciados e sutis, com sua mandinga13- vai 

estruturando sua estratégia ao envolver seu oponente sem que ele se perceba, seduzindo-o 

para o golpe final. Um jogo de destreza e malícia em que se finge lutar, e finge-se tão bem 

que o conceito de verdade da luta se dissolve aos olhos do espectador e do adversário 

desavisado (SODRÉ, 1983).  

Essa dualidade característica da Capoeira luta/dança fundamentou a resistência dos 

povos negros em terras brasileiras, simbolizando uma estratégia cultural, um jogo de 

resistência estruturado na roda, formando as comunidades tradicionais. Segundo Souza 

(2006), a formação das comunidades negras “(...) deu-se de acordo com variáveis diversas e 

resultou em arranjos particulares, adequados às situações de dominação nas quais estavam 

inseridas, mesmo que coerentes com alguns padrões das sociedades africanas” (SOUZA, 2006, 

p.105) como: família negra, quilombo, irmandades, religiões de matrizes africanas, Capoeira, 

Maracatus e Congadas. Essas variáveis configuram representações das influências e 

contribuições culturais negras dos diversos povos africanos que aqui desembarcaram na 

travessia atlântica durante o período de vigência do regime escravocrata brasileiro. 

Analisando e compreendendo a Capoeira como organismo civilizatório de povos 

negros a partir da diáspora forçada no Brasil, percebe-se toda uma construção fundamentada 

em princípios de legado africano, como a circularidade – elemento estruturante das 

sociedades africanas no Brasil inter-relacionando a cultura à história com as pessoas e às 

                                                           
12

 Toques de berimbau e diferentes estilos de jogos de Capoeira. 
13

 Pode ser traduzido como “encanto” e “malícia”. 
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estruturas de contextos sociais. Nesse processo diásporico, o que vem para o Brasil são os 

valores e princípios negro-africanos (OLIVEIRA, 2006), pois todos os contextos se organizam 

em círculos, e nestes círculos vão se construindo o saber e o fazer envolvendo a relação do ser 

humano com o mundo, com a terra, com a ancestralidade e com a espiritualidade (RUFINO, 

2013). 

A roda ou o círculo assinala para o movimento, a renovação, a coletividade, a 

visibilidade. Neste círculo sem início, meio e fim, a energia é transmitida e socializada. Nesta 

roda em que se retroalimenta o passado, o presente e o futuro se entrelaçam em um 

movimento contínuo que constrói os laços do saber/fazer. Essa linguagem da roda, evocada 

pelo Mestre, está estruturada no jogo e na “ginga” do “capoeira”, caracterizando o sistema 

simbólico através da construção social da “malandragem” e a noção de “mandinga”, também 

proposto nos estudos de Vieira (1998), sobre o jogo da capoeira.  

Este comportamento do “capoeira” remonta ao século XIX até as primeiras décadas do 

século XX, quando se atribuía ao capoeirista termos pejorativos relacionados aos conceitos de 

vândalos, vadios, desordeiros e malandros, como poderemos analisar em capítulos seguintes. 

A mandinga e a malandragem são atributos essenciais no movimento do corpo, das 

expressões faciais, do truque, “na ida que não vai”, para enganar o outro jogador. Nesse 

sentido, Dias (2016) explica que, a mandinga aparece como tipo de jogo cujo objetivo 

principal é ludibriar o contendor através da astúcia (DIAS, 2016).  

Após a realização de aulas de Capoeira, é de costume acontecer um “bate-papo” 

(papoeira), em que os Mestres aproveitam para tratar de assuntos relacionados à vivência 

comunitária (escola, trabalho, cuidados com a saúde, família, segurança, racismo, 

sustentabilidade, etc.), sobre algum assunto que esteja em evidência no momento e também a 

respeito do comportamento do aluno no jogo, observando suas estratégias, sua mandinga e 

sua destreza na ginga. Esses conhecimentos devem ser levados para os enfrentamentos das 

diversas situações colocadas pela vida cotidiana. Assim, a roda “ilustra alguns papéis 

importantes e fundantes dos princípios de organização de concepção e da vivência 

afrodescendente” (RUFINO, 2013. p. 1). 

 A vivência na própria roda de capoeira proporciona processos de aprendizagem, assim 

como acontece nas sociedades de tradição africana, nas quais recebemos os seus saberes 

enquanto legado, fundamentados nas construções civilizatórias dos povos negros no Brasil. 

Isso pode ser denominado de Tradição oral, tal como define Vansina (2013) ao considerá-la 



33 

 

um testemunho transmitido verbalmente de uma geração para outra, constatando que o "dizer" 

é "fazer" (VANSINA, 2013, p. 1).  

É neste movimento ritualístico que buscamos as bases e inspirações para entrevistar 

esses Mestres de Capoeira da cidade de Vitória da Conquista-BA, por serem apontados como 

principais disseminadores desta prática corporal de legado africano presente na cidade. 

Entramos nessa Roda Ancestral pedindo licença aos nossos entrevistados, trazendo para este 

jogo, a caracterização de cada um deles conforme os registros orais advindos de suas 

Memórias. 

Antes de encerrar as entrevistas desta dissertação, contei com a sorte de ter recebido a 

visita, na cidade, do Mestre Donizete, apontado no relato do Mestre Pantera como único 

mestre de capoeira na atualidade que iniciou sua prática ainda nas décadas de 1950, no quintal 

da casa de um capoeirista da época, denominado de “Deodato”. Logo conseguimos o contato 

e toda realização da entrevista, no dia 12 de agosto de 2017, com ajuda do Mestre Pantera, 

que disponibilizou seu espaço de treinamentos para que pudéssemos receber o visitante. 

Portanto, apesar de não ter dado continuidade nesse processo de disseminação da Capoeira 

aqui na cidade, por ter migrado para o estado de Minas Gerais, sua memória nos trouxe 

grandes contribuições no sentido de pensar a demarcação da cidade, as disputas de cunho 

político, étnico-racial, econômico e territorial, levando-nos a questionar e duvidar das chances 

de sobrevivência da capoeira em meio a um contexto histórico conflituoso da cidade durante 

esse período. 

Donizete Gomes Lemos, “Mestre Donizete”, nasceu em Vitória da Conquista-BA, no 

dia 30 de agosto de 1955, e concedeu a entrevista no dia 12 de agosto de 2017, na sede do 

Movimento Cultural Consciência Negra, Bairro Brasil-Vitória da Conquista-BA, era um 

sábado à tarde, dia de trabalho na academia dedicado à organização e planejamento do evento 

anual realizado pelo “Grupo de Capoeira Consciência Negra”.  

Neste dia especificamente, estavam sendo preparadas as cabaças para confecção dos 

berimbaus que seriam utilizados no batizado de Capoeira, oportunidade para aprender com os 

Mestres a arte de fabricação do instrumento tão importante para a Capoeira. Tudo é 

minuciosamente selecionado: as cabaças classificadas pelo tamanho; a escolha da madeira 

para confeccionar as “berimbas” – mesmo nome da madeira utilizada para confeccionar o 

berimbau. Em meio a este clima, o Mestre Donizete relata sua história de vida, abordando, em 

sua fala, a memória de sua convivência com a Capoeira e destacando o Mestre Deodato: 
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[...] um homem negro, alto, residia na atual “Avenida Expedicionária”, 

próxima a “Pracinha do Gil”, Bairro Recreio. Sobrinho do Senhor “Benzin”, 

um dos primeiros fotógrafos da cidade. Filho de uma senhora que jogava 

cartas (atividade oracular) e residente na cidade do Rio de Janeiro
14

.  

 

O Mestre relata que iniciou a prática da Capoeira aos 8/10 anos de idade com o Mestre 

Deodato: 

 

Jogava Capoeira, e ensinava outras pessoas nos espaços disponíveis (rua, 

quintal de casa). Na década de 60 transfere-se para o Vale do Jequitinhonha, 

Estado de Minas Gerais, onde continuou a Prática da Capoeira. Ingressou 

nas Forças Armadas, chegando a Tenente, no Rio de Janeiro. Hoje falecido, 

após reação a um assalto
15

.  

 

 

 

 

Imagem 1 - Entrevista com o Mestre Donizete em Vitória da Conquista - BA 

 
Fonte: Imagem registrada durante a entrevista, 2017. 

 

Em 1968, muda-se para Minas Gerais para dar continuidade aos estudos no nível 

superior. Em Belo Horizonte, conclui o curso de Engenharia Civil e ingressa na política, se 

                                                           
14

 Entrevista concedida por Donizete Gomes Lemos, Mestre Donizete, no dia 12 de agosto de 2017. 
15

 Entrevista concedida por Donizete Gomes Lemos, Mestre Donizete, no dia 12 de agosto de 2017. 
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tornando Vice-Prefeito, e, logo depois, Prefeito da cidade de Joaíma-MG, nas proximidades 

do Vale do Jequitinhonha-MG. Os moradores da cidade passam a o identificar como o 

“Prefeito Capoeira”, segundo o Mestre Donizete e funda um grupo de Capoeira em 1978, na 

cidade de Belo Horizonte - MG. Foi presidente da Federação Mineira de Capoeira por dois 

mandatos e Vice-presidente da Federação Nacional de Capoeira. O Mestre Donizete fez parte 

dos treinamentos e competições de “vale tudo” no período de 1985 a 1987, como atleta 

profissional. Utilizando os golpes e movimentos da Capoeira nas suas lutas. Atualmente, se 

dedica a Capoeira e a Engenharia civil. 

O Mestre Manuel Sarará foi primeiro contato, no dia 17 de maio de 2017. Ele foi o 

principal responsável pela disseminação da capoeira no início décadas de 1970, por ter 

iniciado sua prática ainda nas décadas de 1960. Sua entrevista foi acompanhada pela presença 

de um dos seus alunos, o Mestre Robério, que iniciou Capoeira ainda quando criança e hoje se 

tornou mestre a partir dele. Essa memória abarca o processo de disseminação marcada por 

tensões e conflitos de cunho social, econômico e cultural. 

 

Imagem 2 - O Mestre Manoel Sarará, Grupo de Capoeira Ginga Brasil. 

 
Fonte: Acervo pessoal do Mestre Sarará, 2017. 

 

Neste percurso da disseminação da Capoeira em Vitória da Conquista, apresentaremos 

o “Mestre Sarará”. Nascido no dia 16 de fevereiro de 1957, na Fazenda Matias, Vitória da 
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Conquista-BA. Ele veio morar na zona urbana da cidade ainda criança com os pais, que 

buscavam melhores condições de vida. Seu pai José Fernandes passou a exercer a atividade 

de tropeiro e comerciante entre Vitória da Conquista-BA, Itabuna-BA, Ilhéus-BA, Camacã-

BA e Canavieiras-BA.  

O Mestre Sarará iniciou na Capoeira quando o Circo Cola-Cola chegou na cidade, 

entre os anos 68 e 69, que tinha as “Lutas Livres” como atrações principais. Aprendeu o 

“Vale tudo” e a Capoeira com um capoeirista chamado “Negro Lula”. Este capoeirista 

convidou o Mestre Sarará para ser seu auxiliar, marcando o início da prática de Capoeira. Foi 

neste caminho da pesquisa que encontramos maiores informações sobre o “Circo Coca-cola” 

a partir dos relatos orais da filha da proprietária do circo, assim como, tivemos a oportunidade 

de encontrar registros e relatos sobre a existência do “Negro Lula” na cidade de Itambé-BA, 

como será descrito nos capítulos seguintes. 

Durante uma viagem a Bom Jesus da Lapa – BA, na época de romaria, o Mestre 

Sarará conheceu o Mestre “Cebolinha”, capoeirista do Mercado Modelo (Salvador-BA), 

juntamente com a sua equipe fazendo uma apresentação de Capoeira, com quem faz amizade 

e “abre as portas” da Capoeira em Salvador. Assim, em busca de aperfeiçoamento, o Mestre 

Sarará viajava aos finais de semana com destino a Salvador para jogar Capoeira, realizando 

esse percurso durante três anos.  

Em 1972, funda a academia de Capoeira, na Rua Espírito Santo, 39, Bairro Alegria. 

Em 1985, torna-se Mestre de Capoeira através do Mestre “Zênio” de Itapetinga-BA. Funda o 

Grupo de Capoeira Ginga Brasil. Atualmente, o Mestre Sarará mantém as aulas de Capoeira 

na academia localizada no mesmo endereço desde sua fundação. Dedica-se também às 

atividades laborais com mecânica de automóveis. Buscou nos grupos de Capoeira de maior 

tradição, seu aperfeiçoamento na Capoeira, a exemplo do Mestre Suassuna, Mestre Aberrê, 

Mestre Cebolinha e Mestre Zênio
16

.  

Retratamos a trajetória de vida do Mestre Bell, através de conversas com pessoas da 

cidade para investigar os lugares que supostamente poderíamos encontrá-lo. Até que 

conseguimos encontrar sua residência e agendar a gravações de seus relatos para dois dias 

depois, no dia 23 de maio de 2017. Seu relato nos trouxe memórias de vida ligada a suas 

                                                           
16

 Dessa forma, devido à maioria dos entrevistados terem citado o Mestre Zenio como figura importante neste 

processo de disseminação da capoeira na cidade, vamos trazer relatos de um dos alunos dele daqui da cidade, 

Otoniel Morais, que participou desse processo de disseminação da capoeira feito pelo Mestre Zenio no início dos 

anos 80, e deixou os relatos, desse momento, registrados em uma pesquisa realizada através de pesquisadores do 

Museu Regional de Vitória da Conquista-BA. 
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vivências e seu contato com a capoeira desde a infância, traduzindo o lugar social que ele 

ocupou por meio da capoeira e das experiências adquiridas durante o processo de 

disseminação na cidade a partir dos meados das décadas de 1970, traçando os conflitos e 

disputas de cunho econômico, social e étnico-racial. 

O Sr. Alberto Pereira Viana, o Mestre Bell, além de capoeirista, é poeta e nasceu em 

Vitória da Conquista-BA, no dia 29 de julho de 1953. Teve uma infância difícil devido às 

dificuldades financeiras. Sua mãe, natural de Mamona do Ouro-BA, e seu pai, nascido na 

região de Maracás-Ba, vieram morar em Vitória da Conquista em busca de melhores 

condições de vida. Seus pais tiveram sete filhos, sobrevivendo apenas três, entre eles, o 

Mestre Bell.  

Estudou nas escolas Carneiro Ribeiro, Escola Cavaleiros do Oriente e Colégio 

Estadual Maria Viana. Deixa os estudos para ajudar a família após o falecimento do pai, 

dedicando-se à pintura de ambientes. Inicia-se na Capoeira ainda criança, quando a conhece 

nas festas de largo, onde apresentava rodas de capoeira com grupos vindos de Salvador-BA. 

Logo em seguida, inicia os treinos com o Mestre “Sete Molas” (de Salvador-BA), quando ele 

começou ofertar aulas de Capoeira no atual Colégio Estadual Abdias Menezes.  

 
Imagem 3 - O Mestre Bell e suas premiações conquistadas na Capoeira 

 
Fonte: Registros fotográficos concedidos pelo Mestre Bell durante a sua entrevista. 
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Em 1977, no salão da Igreja Nossa Senhora das Graças, monta a sua primeira escola 

de Capoeira. Com a saída do Mestre “Sete Molas” da cidade, o Mestre Bell passa a treinar 

com o Mestre Zoião, no Parque de Exposições. O Mestre Bell se torna professor de Capoeira 

em 1988 e, em 2001, recebe a titulação de Mestre de Capoeira através do Mestre Zoião, em 

Vitória da Conquista-BA.  

O Mestre Bell também é conhecido no mundo da capoeira por ter um corpo flexível, 

lhe proporcionando uma melhor execução de movimentos na roda de capoeira, sendo sempre 

convocado para demonstrar suas habilidades aos iniciantes da prática. Sobre isso, ele diz que 

até hoje, os meninos me vêem chegar no poste e abrir a flexibilidade, treino sempre, de dois 

em dois dias 
17

.  

O Mestre Bell desenvolveu a “arte” da Capoeira formando alunos e levando a 

Capoeira a outras cidades (Ribeirão do Largo-BA) e também em programas sociais. Dedica-

se a Capoeira até os dias atuais, dando aulas a domicílio, atendendo a convites de escolas e 

auxiliando nas aulas de capoeira realizadas na APAE18. Ele também se dedica à escrita de 

poesias, tendo como fonte de inspiração, as suas vivências do cotidiano. Reúne parte de suas 

poesias em um caderno, registradas a próprio punho, demonstrando o sonho de publicá-las em 

um livro. Durante a entrevista recitou algumas delas, entre elas, “O mendigo”, descrita a 

seguir:  

       O Mendigo 

Deixou me debruçar no seu ombro 

Quando eu me encontrava no cansaço 

Levantou-me quando eu estava caído no chão 

Compartilhou comigo a alegria 

E enxugou as minhas lágrimas quando eu estava em prantos 

Desse-me água para eu beber 

Quando as minhas mãos estavam trêmulas e não agarrava o caneco 

Eu era um mendigo 

Tu me abraçou 

E sem orgulho me tirou da amarga solidão 

Hoje eu venho ao teu redor para gritar bem alto: 

És tu meu amigo? 

 

Nesse processo de caracterização, apresentaremos o senhor Antonio Santos Ferreira 

Filho. De acordo com sua entrevista, realizada no dia 13 de julho de 2017, o Mestre 

“Acordeon”, como é conhecido na cidade, traz as memórias de uma capoeira abalizada de 

                                                           
17

 Entrevista concedida ao autor por Antônio Santos Ferreira Filho em 13 de julho de 2017, na cidade de Vitória 

da Conquista-BA. 
18

 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Vitória da Conquista-BA. 
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lutas pela ocupação de espaços sociais os quais a capoeira ainda não tinha ocupado até o 

momento. Traz a memória de seu mestre, “Zoião” (in memorian) para traçar as disputas 

vivenciadas por eles em torno dos enfrentamentos de cunho político, social, econômico e 

étnico-racial de modo a disseminar a Capoeira pelos espaços da cidade.  

Ele é nascido em Vitória da Conquista-BA, vem de família humilde e foi criado pelos 

avôs. Teve uma infância marcada pelo convívio com os amigos, colegas e vivências no meio. 

Ainda criança, conheceu o vaqueiro Paulo Alberto ao jogar Capoeira. Inicia-se na prática da 

Capoeira aos sete anos no Parque de Exposições no ano de 1977. Treinou com o “Mestre 

Sarará” nos anos de 1986 e 1987. No ano de 1988, passa a treinar com o Mestre Zoião e com 

ele completa sua graduação, chegando a Mestre em 1994. “Funda a Associação de Capoeira 

Viva Conquista” com o apoio do Mestre Zoião, no dia 13 de Setembro de 1988.  

Em setembro de 1997, participa de uma seleção para um projeto governamental, 

contando com a participação da equipe do “Projeto Axé” (Salvador-BA), promovida pela 

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista-BA, é selecionado para atuar no Programa 

Conquista Criança como Educador social, permanecendo por 19 anos, ao desenvolver aulas 

de Capoeira com as crianças do projeto.  

É Membro e fundador do Conselho de Mestres de Capoeira de Vitória da Conquista-

BA e coordenador da Casa da Capoeira. No ano de 2015, durante sessão especial, realizada 

pela Câmara Municipal de Vereadores de Vitória da Conquista sobre o Dia da Consciência 

Negra, é homenageado com o “Troféu Zumbi dos Palmares”. Atualmente dedica-se a 

Capoeira e a Associação “Viva Conquista”, treinando Capoeira com seus alunos no Estádio 

Municipal Edvaldo Flores, onde permanece há 31 anos.  

 

Imagem 4 - O Mestre Acordeon tocando berimbau na “Casa da Capoeira” 

 
Fonte: Acervo pessoal do Mestre Acordeon, 2017. 
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O Mestre Acordeon formou 17 capoeiristas para Mestres de Capoeira, entre eles: o 

Mestre Betão, o Mestre Garrincha, o Mestre Madeira, o Mestre Ninja, o Mestre Borrachinha, 

o Mestre Didi, o Mestre George, o Mestre Balança e, recentemente, a primeira mulher 

capoeirista da cidade a chegar à mestria, a Mestra Andréia, também sua esposa. 

O Mestre também é artesão e atualmente tem dedicado ao artesanato, tendo por fonte 

de inspiração da fabricação de suas peças o universo da Capoeira. Desde o ano de 2016, 

mantém uma loja no Centro Cultural Glauber Rocha para comercialização de suas peças em 

Vitória da Conquista-BA. 

Seguindo o cronograma de entrevistas, convidei o Mestre Pantera, para ser 

entrevistado no dia 19 de julho de 2017. Apontado pelos outros entrevistados como um dos 

principais disseminadores da capoeira a partir do início dos anos de 1990 pelos trabalhos 

realizados na cidade, ele trouxe as disputas de memórias da Capoeira ocorrida ainda nas 

décadas de 1970 antes mesmo de dar continuidade a seus treinos de Capoeira com o Mestre 

Manoel Sarará. Além disso, essa memória é marcada pelo processo de resistência da prática a 

partir da superação das tensões e disputas que ficaram em sua memória ao se tratar de 

conflitos econômicos, étnico-racial, territorial, tecendo caminhos para que pudéssemos 

colocar o processo de mercadorização e esportivização da capoeira como empecilho para a 

disseminação atual. 

O Sr. Gomar Santos Novais, nascido em 20 de setembro de 1968, na cidade de 

Lençóis - BA vive em Vitória da Conquista-BA desde a infância. É Sacerdote do Candomblé, 

filho de Oxossi
19

 – Orixá Caçador, provedor da família. Iniciado na Capoeira pelo irmão – 

José Carlos Santos Novais, no quintal de sua residência, sob os olhares cuidadosos de sua 

mãe, treina desde os oito anos de idade. Aos 11 anos, inicia os treinos de Capoeira na 

academia do “Mestre Sarará”. Neste processo, com a ausência da cidade do Mestre Sarará, o 

Mestre Pantera continuou os seus treinos com o “Mestre Pelezinho”. No ano de 1997, tornou-

se Contramestre de Capoeira e, em 2005, Mestre de Capoeira, titulado através do “Mestre 

                                                           
19

 No Brasil, seus numerosos iniciados usam colares de contas azul e quinta-feira é o dia da semana que lhe é 

consagrado. Seu símbolo é, como na África, um arco e flecha em ferro forjado (...) Oxossi é saudado com o grito 

“Okê!”. Oxossi é irmão de Ogum e de Exu, todos os três filhos de Iemanjá. O arquétipo dos filhos e filhas de 

Oxossi é o das pessoas espertas, rápidas, sempre alerta e em movimento. São pessoas cheias de iniciativas e 

sempre em vias de novas descobertas ou de novas atividades. Têm o senso de responsabilidade e dos cuidados 

para com a família. São generosas, hospitaleiras e amigas da ordem, mas gostam muito mudar de residência e de 

achar novos meios de existência em detrimento, algumas vezes, de uma vida doméstica harmoniosa e calma. 

(VERGER, 2000) 
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Macaco”, fundador do grupo de Capoeira ACARBO, da cidade de Santo Amaro da 

Purificação-BA. 

             Fundador e presidente do Movimento Cultural Consciência Negra, desde o dia 03 de 

março de 1993, atualmente coordena 11 núcleos de incentivo à prática da capoeira na cidade. 

Desenvolve oficinas de Samba de Roda, Maculelê, Percussão e Música. O grupo se constitui 

enquanto uma Organização dedicada à preservação da Capoeira e de seu universo cultural, 

dedicando-se ao legado ancestral da Capoeira na cidade de Vitória da Conquista-BA há 24 

anos.  

Além da difusão da Capoeira e todo trabalho de preservação no município, o Mestre 

Pantera realiza intercâmbios e ministra cursos de aperfeiçoamento da arte da Capoeira em 

outros grupos do Brasil. Nos anos de 1990, desenvolveu atividades culturais na Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia-UESB, onde também manteve turmas de capoeira. Em 2013, 

recebeu a “Moção de Aplausos”, homenagem feita pela Câmara Municipal de Vereadores de 

Vitória da Conquista, em reconhecimento pelo seu trabalho realizado em defesa dos 

capoeiristas.  

 

Imagem 5 - Mestre Pantera na sede do Movimento Cultural Consciência Negra 

 
Fonte: Acervo pessoal do Mestre Pantera, 2017. 

 

Assim, o presente estudo encontra-se dividido em três capítulos. O primeiro, é fruto da 

análise da história e memória em torno de Vitória da Conquista-BA e da Capoeira no Brasil, 



42 

 

percorre a história da origem da cidade, assim como sua caracterização e seu desenvolvimento 

para ilustrar a memória social das desigualdades étnico-raciais e sociais, que construíram 

barreiras a presença da capoeira na cidade, ao gerar tensões e conflitos causados, em vários 

momentos distintos, por uma classe social dominante que já predominava na cidade desde o 

seu surgimento.  

Em contrapartida, apesar da presença do negro na história da cidade ser pouco 

discutida, como se as práticas civilizatórias negras fossem silenciadas para serem esquecidas, 

será discutida essa presença do povo negro a partir dos registros deixados pelos estudos feitos 

na cidade sobre a existência das comunidades Quilombolas. 

Já o capítulo 2, “Roda é boa, roda é boa!: construindo caminhos de possibilidade de 

prática corporal em Vitória da Conquista através da capoeira”, construído a partir da memória 

dos mestres responsáveis pela disseminação da capoeira na cidade, revela suas trajetórias de 

vida desde a infância, quando tiveram os primeiros contatos com a capoeira, destacando toda 

a resistência e superação por eles enfrentadas para disseminar a capoeira, em momentos 

históricos diferenciados. Durante essa discussão, buscou-se também o entendimento de como 

cada um deles percebe a capoeira enquanto prática corporal, com base nos contextos 

socioeconômicos e culturais de cada momento e identificando as tensões e disputas 

enfrentadas nestes contextos de disseminação da capoeira enquanto possibilidade de prática 

corporal.  

Essas tensões e conflitos são discutidos a partir da década de 1950 com o Mestre 

Deodato, conforme os relatos de Memória do Mestre Donizete, com ênfase nos conflitos 

gerados numa sociedade ainda dominada pelo coronelismo e do poder endogâmico das 

famílias locais, até o final da década de 1960. A pesquisa sinaliza os primeiros passos para a 

fundação da primeira academia de capoeira, feita pelo Mestre Manuel Sarará, ainda nos 

primeiros anos da década de 1970, o que dará destaque aos conflitos e tensões geradas em 

torno das desigualdades sociais e territoriais, como reflexo da estruturação socioeconômica 

vivenciada pelo município neste período. 

         Através da memória do Mestre Bell, que demarca suas experiências a partir dos meados 

das décadas de 1970, revelando as tensões e conflitos existentes em outro espaço territorial da 

cidade, com destaque para as desigualdades sócio-raciais e as dificuldades encontradas no 

processo de disseminação da capoeira em meio à massificação e às práticas corporais na 

cidade. 
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         O capítulo 3, “Dois capoeiras aos pés do berimbau: ocupando espaços e superando os 

desafios em meio às tensões na cidade”, forjado com os mestres Acordeon e Pantera que 

disseminaram a capoeira em diversos lugares na cidade, a partir dos anos de 1980 até os dias 

de hoje. As análises das suas entrevistas revelam as tensões e disputas vivenciadas por eles ao 

longo de suas vivências nesse processo. O Mestre Acordeon destaca em seus relatos sua 

vivência da infância revelando um dos momentos mais emotivos da pesquisa, quando o 

mestre revela suas dores e alegrias de uma vivência rural e o contato com o meio ambiente, 

momento em que conhece a capoeira e fica guardada em sua memória esperando 

oportunidade para voltar a vivenciá-la. Destaca também através de seus relatos sua vivência 

com o Mestre Zoião que, através de suas relações políticas, conseguiu desenvolver um projeto 

de disseminação da Capoeira em vários espaços da cidade e realiza uma discussão crítica dos 

conflitos e tensões que marcaram essa disseminação.  

            Segue também os relatos do Mestre Pantera que traz em sua vivência a disseminação 

da Capoeira em locais não tradicionais (academias de prática de diversas atividades físicas), 

além de revelar os conflitos e tensões ocorridos nesse processo. O Mestre coloca em discussão 

os caminhos e suas adversidades na preservação da tradição dos fundamentos da capoeira; 

revela em seus relatos toda uma tradição de legado africano preservado através de sua 

educação familiar.  

Outros mestres foram citados pelos entrevistados, pois foram lembrados por terem 

contribuído com o processo de disseminação da capoeira: Mestre Deodato, Mestre Lula, 

Mestre Zoião, Mestre 7 Molas, o Mestre “Zênio”, que reside atualmente em Feira de Santana-

BA, o Mestre Wilson, residente em Vitória da Conquista-Ba, mas não atua mais como 

capoeirista.  

Por fim, são apresentadas as considerações finais desta pesquisa, em que são 

retomadas as conclusões advindas das discussões trazidas durante o desenvolvimento deste 

estudo.  A partir das entrevistas analisadas, onde percebemos que o processo de disseminação 

da Capoeira na cidade foi permeado por diferentes memórias. Porém, poucas foram as falas 

que trouxeram algum dado diferente que fosse irrelevante para a pesquisa.  
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2. ENTRE ENCRUZILHADAS, SERTÕES E LITORAL: “UMA VOLTA AO 

MUNDO” EM TORNO DA HISTÓRIA DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA E DA 

CAPOEIRA NO BRASIL 

 

           Mo Jubá! 

Élébàra Exu L‟Ona! 

Laroié!
20

 

 

Quando se pesquisa, na perspectiva do legado africano, construído no contexto da 

diáspora, não podemos deixar de analisar elementos simbólicos das construções civilizatórias 

dos povos negros. Então, falar em encruzilhada nos remete à simbologia célebre do Orixá 

Exú. Por isso, iniciamos a discussão saudando-lhe com o devido respeito. Exú é apresentado 

por Verger (2000) como sendo o mais humano dos Orixás, nem completamente mau, nem 

completamente bom. Segundo esse autor, suas características são descritas a partir de 

qualidades e defeitos, por se mostrar dinâmico e jovial, sendo, assim, um Orixá protetor. 

Seguindo essa discussão, a partir dos estudos do pesquisador Bastide (2001), esse 

Orixá presidia a magia, na grande revolta dos escravos contra o regime de opressão a que 

estavam submetidos. Isso fez dele o protetor dos negros (BASTIDE, 2001). Dessa forma, 

percebe-se sua importância ritualística, tanto litúrgica, durante os rituais religiosos de 

matrizes africanas, quanto social, em defesa dos povos negros e de suas manifestações 

culturais.  

Ainda segundo os estudos de Verger (2000), encontramos uma peça simbólica, o 

porrete, chamado ogò, que dá a Exú possibilidade de se transportar para onde desejar e que 

também tem o poder de atração de objetos distantes. Essa capacidade de andar pelo tempo é 

revelada nos mitos, lendas e provérbios, como pode ser observado no ditado: “Ele matou um 

pássaro ontem, com uma pedra que somente hoje atirou” (VERGER, 2000, p.38). Por essas 

características, Exú é o guardião dos templos, das casas, das cidades e das pessoas (VERGER, 

2000, p. 36). Outra característica apontada pelo antropólogo é que Exú assume o papel de 

intermediário entre os seres humanos e os deuses, sendo assim, nada se faz sem ele, e sem que 

oferendas lhe sejam feitas, antes de qualquer outro Orixá (VERGER, 2000). Dessa maneira, 

Exú é o mensageiro, o guardião das encruzilhadas, Encruzilhada é Exu. Poli (2011) ainda 
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 Saudação ao Orixá Exu em Yorubá traduzindo para a Língua Portuguesa: Meus respeitos! Senhor da Força, 

Exu dos caminhos! 
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explica que Exú está diretamente ligado ao sistema de comunicação, pois é associado ao 

Caminho, sendo ele mesmo o próprio senhor do Caminho (POLI, 2011).  

É nessa encruzilhada que a Capoeira foi buscando seu caminho e escrevendo sua 

história no sertão baiano, em seu processo histórico-social pelo Brasil. Nesse sentido, ao 

levarmos em consideração as análises dos pesquisadores Chevalier e Gheerbrant (1997), 

quando eles atribuem a ligação da encruzilhada à situação de cruzamento de caminhos que a 

converte numa espécie de centro do mundo, podemos afirmar que, para quem se encontra 

numa encruzilhada, ela é, nesse momento, o verdadeiro centro do mundo (CHEVALIER; 

GHEERBRANT, 1997). Assim, a Capoeira estando no “centro do mundo”, e não como um 

terminal, convida-nos para ir mais além (CHEVALIER; GHEERBRANT, p. 370).  

 

Capoeira não ficou pra todo mundo, igual ao Candomblé. Um tá colado no 

outro. É pra quem ficou pra Capoeira. A Capoeira é de Exu, é da rua. Quem 

tem, tem! Quem não tem, não vai ter nunca na vida. Quem não tem vai atrás, 

você vai atrás de Exu? Então pronto!
21

  

   

Deste modo, nos posicionamos ao “centro” durante a discussão deste capítulo para 

executarmos a “volta ao mundo”
22

 através da história de Vitória da Conquista-BA e da 

Capoeira enquanto referência de manifestação cultural constituída, aqui no Brasil, pelos 

ancestrais. Isso nos conduziu aos lugares referendados acima. Em outras palavras, a memória 

da história da cidade, e da história da capoeira no Brasil, se entrecruza em meio a esses 

lugares que ficaram registrados nas produções bibliográficas, nos museus, na divisão sócio-

geográfica, no comércio, nas relações sociais, assim como nos lugares que a Capoeira 

percorreu a partir de sua eclosão e disseminação.  

Dar a “volta ao mundo” em torno daquilo que se mostra como caracterização histórica 

de Vitória da Conquista-BA vai além de se pensar somente no desenvolvimento urbano, 

meramente por meio da economia. É perceber, sobretudo, as nuances que atravessaram a 

própria história da cidade, viva na memória social, que marca a presença da capoeira na 

cidade a partir das desigualdades étnico-raciais e sociais, que fizeram gerar tensões e conflitos 

causados em vários momentos distintos.  
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 Relato concedido por Gomar Santos Novaes, O Mestre Pantera, no dia 19 de julho de 2017. 
22

 Nos ensinamentos da Capoeira Regional, aprende-se a dar a “volta ao mundo”; praticando essas ações na roda, 

girando nela quando se cansa, ou simplesmente como estratégia para um novo jogo, uma nova situação. Na 

prática, utiliza-se principalmente da surpresa, desferindo um golpe inesperado em instantes diversos, exigindo do 

companheiro de jogo uma reação imediata adequada àquele momento. A grande lição tirada dessa atividade é 

entender que o “mundo dá muitas voltas” (CAMPOS, 2009, p.132). 
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Dessa forma, embalados pela cantiga do Mestre Lobisomen Nas voltas que o mundo 

dá, abordaremos a caracterização do município de Vitória da Conquista-BA a partir de seu 

panorama histórico, sua origem e seu território, no intuito de compreender como a Memória 

social foi estabelecida na cidade ao longo dos anos, e como isso influenciou diretamente a 

construção do pensamento dos que detinham o poder na sociedade conquistense a partir da 

década de 1950. Esses fatores desvelam os motivos pelos quais a Memória da presença da 

Capoeira é marcada por tensões e conflitos, refletidos durante o processo de disseminação, 

desde os primeiros instantes em que se têm registros de sua existência na cidade.  

 

2.1. EM TORNO DO TRONCO DO XIRÉ: OS ASPECTOS SÓCIO-HISTÓRICOS DE 

VITÓRIA DA CONQUISTA - BA 

                             

 

                             Quem é capoeira 

                            Dá volta ao mundo 

Nas voltas que esse mundo dá 

A volta do mundo é fundamento 

Herança de grande sabedoria 

Trazida na forma do ensinamento 

Do mestre que me ensinou um dia 

Na roda da vida levei rasteira 

O mestre me disse respire fundo 

Levanta que tu é bom capoeira 

E segue jogando na volta ao mundo
23 

 

 O município de Vitória da Conquista está localizado na Região Sudoeste
24

 da Bahia. 

Essa localidade, que hoje se chama Vitória da Conquista, foi constituída através de relações 

étnicas raciais diversas. Registra-se a existência dos povos indígenas Kamakan, Ymboré e 

Pataxó, anteriores à chegada dos bandeirantes. Nessa construção histórica da caracterização 

da cidade, destaca-se a publicação “A conquista do futuro: cenários para o 

desenvolvimento”, resultado do “Projeto Agenda 21: A Conquista do Futuro
25

”, executado 

pela Prefeitura de Vitória da Conquista-BA, em pareceria com o Ministério do Meio 
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Trecho da música: “Nas voltas que o mundo dá”. Disponível: https://www.letras.mus.br/lobisomem-

capoeira/1943390. 
24

A Região Sudoeste da Bahia está localizada entre 13º 02‟ a 16º 00‟ de Latitude Sul e 39º a 41º de Longitude 

Oeste. É uma das 15 regiões econômicas do estado da Bahia, proposta pela Superintendência de Estudos 

Econômicos e Sociais da Bahia – SEI-BA, a partir da década de 1980 e 1990. Possui 39 municípios, o que 

equivale a uma área de 42.542,9 km, correspondente a 7,5% do território baiano. Possui uma população de 

1.144.138, conforme censo do ano de 2007, equivalente a 8,13% da população do Estado. Disponível: 

www.sei.ba.gov.br. Acesso: maio de 2017.  
25

Registros pesquisados no livro: AGENDA 21. A Conquista do Futuro: cenários para o desenvolvimento 

sustentável. Vitória da Conquista: Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, 2004. Murilo Rodrigues 

Guimarães (Organizador). 
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Ambiente, que trás em seu conteúdo, um panorama histórico da cidade e a caracterização da 

paisagem do local. 

 Com o declínio das minas de Rio de Contas e das Gerais, os bandeirantes entraram no 

interior do sertão até chegar aqui. O Mapa (imagem 6) que veremos abaixo traça a área do 

Sertão da Ressaca, datado de 1720, demarcando as cidades citadas. Vitória da Conquista
26

 

teve sua origem no período da colonização portuguesa e fazia parte da Vila Nova do Princípe 

e Santana do Caytité, hoje cidade Caetité, localizada na Serra Geral, na Bahia, 

compreendendo uma área que vai da caatinga ao litoral.  

           A chegada dos portugueses para essa região foi motivada pela crise financeira 

enfrentada por Portugal, o que os levou a uma situação de dependência da Inglaterra. Numa 

tentativa de reversão, investia-se na colonização e exploração das riquezas naturais. A 

exploração se iniciou no centro-sul da Bahia e nas minas de ouro em Rio de Contas - BA, 

estendendo-se até onde atualmente é o município de Itapetinga-BA. Assim, os portugueses, na 

esperança de encontrar ouro na região, entre o Rio Pardo e o Rio das Contas, estabelceram-se 

no Sertão da Ressaca
27

.  

Um destes bandeirantes foi João Gonçalves da Costa, nascido em Portugal. Esse era 

preto forro, e membro da força de Henrique Dias, fato que o faz integrar a expedição do 

mestre-de-campo João da Silva Guimarães, tido como exímio conquistador. Com o 

esgotamento das minas de ouro de Rio de Contas-BA, João Gonçalves da Costa passa a 

buscar pelo sertão adentro novas minas e funda o “Arraial da Conquista”, hoje, Vitória da 

Conquista-BA. Então, dedica-se a criação de gado, sendo o maior produtor de leite e de carne 

da região, legado que acompanhou a sua família por mais de um século. Torna-se, assim, um 
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Pelo Decreto-lei Estadual Nº 141, de 31 de dezembro de 1843, retificado pelo Decreto Estadual Nº 12978, de 

01 de junho de 1944, o município de Conquista toma a denominação de Vitória da Conquista. Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística-IBGE. Disponível: http://cidades.ibge.gov.br/painel/historico. php?lang=&codmun= 

293330&search=||infogr%E1ficos:-hist%F3rico. Acesso: maio de 2017. 
27

Refere-se à Região do Sudoeste da Bahia, onde se localiza a cidade de Vitória da Conquista. Pesquisando sobre 

a origem do nome “Ressaca”, Ruy Medeiros conclui ser um termo de uso da geografia popular sinonimizando 

“funda baía de mato baixo circundada por serra” e que foi aplicado às terras existentes entre os Rios: Pardo e das 

Contas. Assim esclarece: “o viajante que palmilhar o Planalto da Conquista perceberá as fundas baías de campo, 

algo como vago refluxo a desenhar o semicírculo da ressaca, só que não no mar. Uma ressaca de Chão”. 

MEDEIROS, R.H. Relatos da Conquista. Vitória da Conquista, 1988 (texto inédito). Citado por SOUZA, 

Maria Aparecida S. de. A Conquista do Sertão da Ressaca: povoamento e posse da terra no interior da 

Bahia. Vitória da Conquista: Edições UESB, 2001. p. 19. In: NOVAIS, Idelma Aparecida Ferreira. Mulher, 

família e negócio: o papel da mulher no sertão da ressaca. ANPUH XXIV SIMPÓSIO NACIONAL DE 

HISTÓRIA, 2008. O nome Sertão da Ressaca pode ser derivado tanto do fenômeno de invasão das águas dos 

rios sobre o sertão, semelhante ao fenômeno marinho, como da palavra ressaca, que corresponde à funda baía de 

mato baixo circundada por serras. (Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, 2017). Disponível: 

www.pmvc.ba.gov.br. 
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homem rico e influente na localidade e na coroa portuguesa. Ressalta-se que o capitão-mor 

tinha ciência do local estratégico do “Arraial da Conquista”, entreposto de regiões 

importantes: Minas Gerais, sertões e o litoral (AGENDA 21, 2004).  

Outra característica exigida aos desbravadores era a maneira como agiam perante os 

enfrentamentos causados a partir da resistência indígena à ocupação portuguesa. Os povos 

indígenas enfrentaram e resistiram à exploração portuguesa executando estratégias de ataque 

aos soldados. Resistindo até o momento denominado de “banquete da morte”, quando os 

portugueses fizeram um convite aos índios Mongoyós para festejar uma trégua nos combates. 

Assim, sob os efeitos do álcool ofertado pelos portugueses, todos foram cercados e dizimados 

pelos soldados, inclusive mulheres e crianças (AGENDA 21, 2004). 

A constituição da cidade de Vitória da Conquista-BA e a ocupação do seu território 

seguiram as premissas habituais dos bandeirantes. Conforme os estudos de Santos (2016), eles 

construíram um imaginário coletivo pautado em atos de heroísmo, quando, em verdade, 

escamoteavam a barbaridade na lógica do povoamento do interior brasileiro. Ainda de acordo 

esse autor, encontramos o registro da primeira aglomeração humana, em 1783, impulsionada 

pela construção da capela de Nossa Senhora das Vitórias, em agradecimento pela dizimação 

dos povos indígenas, o que representou um marco de memória do colonizador na batalha com 

os povos indígenas da região, utilizando o discurso religioso como sustentação para o 

massacre ocorrido (SANTOS, 2016, p.31).  

 

Imagem 6 - Mapa do Sertão da Ressaca, em 1720. 

 
Fonte: AGENDA 21, 2004. 
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Imagem 7 - Mapa do Sertão da Ressaca, no século XIX. 

 
Fonte: OLIVEIRA (2012)28. 

 

Dessa maneira, não demorou muito tempo para que a localidade deixasse a condição 

de Vila para se tornar município pela Lei Provincial nº 124 de 19/05/1840, tendo a vantagem, 

nas primeiras décadas do século XX, de ser um ponto de passagem da localidade, devido ao 

surgimento das rodovias e a abertura da estrada de ferro entre Jequié e Nazaré, em 1920, o 

que incentivou os investidores locais a abrir estradas rumo a Jequié. Isso favoreceu 

diretamente o desenvolvimento econômico da cidade (AGENDA 21, 2004).  

Os estudos de Aguiar (2007) definem a localização de Vitória da Conquista-BA como 

uma encruzilhada, por onde passavam boiadas e tropas vindas da região do Rio São Francisco 

e de outras paragens. Esse território era pouso obrigatório para descanso de caixeiros 

viajantes, tropeiros e vaqueiros, bem como de tropas e boiadas. Isso torna a cidade favorável 

ao convívio e relação entre os diversos povos, mesmo sob o comando dos coronéis que 

viviam na localidade de Vitória da Conquista.   

A cidade passa então a viver uma dinamização comercial e um crescimento 

populacional considerável. Além disso, a construção da rodovia Ilhéus–Lapa (Avenida 

Brumado), na década de 1940, foi um fator gerador do impulso do comércio e do crescimento 

populacional. A partir da década de 1950, o Município vivencia a construção da BR-116 – 
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 OLIVEIRA, Renata Ferreira de. Índios paneleiros do planalto da conquista: do massacre e o (quase) 

extermínio aos dias atuais. 2012. Dissertação. (Mestrado em História) Faculdade de Filosofia e Ciências 

Humanas, Salvador- BA, 2012. 
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Rio–Bahia, (Avenida Presidente Dutra, atualmente denominada de “Avenida Integração”), o 

que tornou a cidade um ponto de irradiação, “encruzilhada”, para os grandes centros 

nacionais. Isso possibilitou grande crescimento e consolidou a cidade como um pólo de 

serviços, passando a receber pessoas de diversos lugares, tais como: Minas Gerais-MG, São 

Paulo-SP, Sergipe-SE, Pernambuco-PE, e de várias regiões e cidades do próprio estado 

(AGENDA 21, 2004). 

De acordo as avaliações e reflexões realizadas pelas pesquisadoras Cabral e 

Magalhães (2009), as décadas de 1940 e 1950 representaram, para o Município, um marco de 

expansão econômica. Anteriormente a essas datas, Vitória da Conquista-BA tinha um 

comércio inexpressivo, mas, posteriormente, com a construção das estradas citadas acima, 

galgou espaços ao alcançar a excelência de entreposto comercial.  

No entanto, o município não foi preparado, em termos de infra-estrutura, para receber 

o número de imigrantes atraídos pelo seu desenvolvimento econômico. Dessa forma, a década 

de 1950, vivenciou as contradições de um modelo econômico que priorizou os lucros, sendo 

palco do progresso econômico, de um lado, e de uma pobreza generalizada da população de 

outro, (TANAJURA, 1992). Isso levou a cidade a ser identificada pela divisão em duas 

localidades separadas pela BR-116: “Lado Leste” e “Lado Oeste”. 

Embora o lado leste não tivesse sua ocupação planejada, contou com maior 

organização e oferecimento de serviços públicos e privados, além de se beneficiar com o 

centro comercial e de serviços. Mas o grande diferencial da ocupação dessas áreas está na 

especulação
29

, que não obedeceu nem mesmo aos códigos jurídicos
30

 (AGENDA 21, 2004).  

Esse fato é reforçado por Corrêa (1995), ao retratar que o espaço da cidade (...) “é fortemente 

dividido em áreas residenciais segregadas, refletindo a complexa estrutura social” (CORRÊA, 

1995. p.8). Dessa maneira, levamos em consideração que a cidade é uma construção social 

pertencente a uma sociedade desigual.  De acordo com Milton Santos (2014, p.59), “o 

conceito de espaço urbano está relacionado com o jogo do mercado, já que o espaço vivido 

consagra desigualdades e injustiças e termina por ser, em sua maior parte, um espaço sem 

cidadãos”. 

                                                           
29

[Economia] Transação financeira em que os lucros estão subordinados à variabilidade ou instabilidade do 

mercado: especulação do real. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/especulacao/>.  
30

Maiores informações consultar: AGENDA 21. A Conquista do Futuro: cenários para o desenvolvimento 

sustentável. Vitória da Conquista: Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, 2004. Murilo Rodrigues 

Guimarães (Organizador) e informações oficiais disponibilizadas pela Prefeitura Municipal de Vitória da 

Conquista. Disponível em: <http://www.pmvc.ba.gov.br/vitoria-da-conquista-uma-cidade-marcada-pelo-

dinamismo-economico>. Acesso: maio de 2017. 
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Seguindo esse mesmo raciocínio, os pesquisadores das ciências humanas e sociais, 

Santos e Almeida (2009), no artigo intitulado “Vitória da Conquista em contraste: a avenida 

da integração e a luta de classes”, discorrem a respeito das desigualdades sociais provocadas 

por um estilo de desenvolvimento econômico fundamentado nos ideais capitalistas. Ao trazer 

a cidade de Vitória da Conquista-BA como ponto de partida, teve a “Avenida Integração” 

como base de sua análise, argumentando que: 

 

O processo de desenvolvimento histórico desta cidade, sobretudo a partir do 

séc. XVIII, trouxe consigo o desenvolvimento de relações sociais inerentes 

às suas contradições internas primeiramente do sistema colonial, onde a 

estrutura social estava alicerçada num contraste étnico-social e, 

posteriormente, com a implantação do sistema capitalista, onde a estrutura 

da sociedade assenta-se sob a posição dos indivíduos no sistema produtivo 

(proprietários dos meios de produção e da força de trabalho). A diferença 

entre as classes sociais nesse espaço, evidenciada pela posse dos meios de 

produção, sejam eles industriais, fundiários ou financeiros, cristalizou-se 

numa divisão sócio-geográfica a partir da construção da BR-116, que, 

literalmente, divide o município ao meio (SANTOS; ALMEIDA, 2009, p. 2). 

 

A divisão da cidade em dois lados, Leste/Oeste, representava uma concentração de 

pessoas pobres do lado Oeste e de pessoas com alto poder aquisitivo do lado Leste, embora 

houvesse a existência da pobreza em ambos os lados. Estas últimas eram favorecidas com o 

centro administrativo e de serviços (SANTOS e ALMEIDA, 2009). Isso representa uma 

separação social, sedimentada por uma barreira geográfica urbana real (SANTOS; ALMEIDA, 

2009).  A avenida referida neste estudo está representada pela linha amarela central, indicada 

no mapa “BR 116” (imagem 8), como forma de ilustrar as análises feitas pelos pesquisadores 

citados. Para eles, a mudança do nome da BR-116 (Rio–Bahia) para “Avenida da Integração”, 

não foi oficializada legalmente por falta de uma lei que municipalize a rodovia.  

A partir da década de 1970, Vitória da Conquista-BA passa a experimentar, na 

economia, a introdução da cafeicultura. Essa atividade foi impulsionada pelo Plano de 

Renovação e Revigoramento da Cafeicultura, com subsídios oferecidos pelo governo, que 

incentivou os produtores agropecuários a deixar a criação de gado para empreender nas 

lavouras de café. Nesse mesmo período, a atividade industrial desponta com a criação do 

“Distrito Industrial dos Imborés”. Essas atividades favoreceram tanto o aumento 

populacional, quanto a diversificação das atividades comerciais e de prestação de serviços 

(ALMAS; LONGUINHOS, 2011, p.5). 
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Já na década de 1980, acentua-se o crescimento do setor terciário, comércio e setor 

imobiliário, havendo registros de 53,85% das pessoas ocupadas com atividades terciárias e 

28,22% no setor primário. Assim, Vitória da Conquista se consolida como uma cidade 

média
31

, alcançando, em 1991, o terceiro lugar entre as cidades da Bahia, com uma população 

de 180.063 habitantes (SANTOS, 2016). A economia, então, concentra-se nas atividades do 

comércio, na produção agrícola e no setor terciário, aquele mais gerador de empregos.  

 

 

Imagem 8 - Mapa da BR 116 - Avenida Integração demarcada na linha central 

 
Fonte: Google Mapas – Maio de 2017. 

 

Neste sentido, a cidade vivencia, ainda nos anos de 1990, a política de 

municipalização dos serviços de saúde. Com essa oferta de serviços e de saúde, pessoas de 

outras localidades buscavam no município, atendimentos. Para suprir a demanda crescente, 

investiu-se em recursos públicos e privados para a estruturação necessária, conforme análises 

realizadas por Almas e Longuinhos (2011). 

Nos anos 2000, Vitória da Conquista-BA tornou-se espaço de instalação de novos 

estabelecimentos comerciais, de serviços e de novas empresas de diversos ramos econômicos 
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 Cidade média é definida pela função, grau de popularização, equipamentos de serviços e de lazer e o papel que 

sua estrutura urbana exerce na região, recebendo e emitindo externalidades, ou seja, a cidade média nada mais é 

que uma cidade com uma população acima da média regional, que exerce uma influência em uma determinada 

sub-região, com funções que a fazem assumir o papel de pólo regional na hierarquia urbana, provendo o 

consumo produtivo e coletivo da sub-região onde está inserida (DEUS, 2004). 
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vinculados a capital externo (SANTOS, 2016). Atualmente, a cidade apresenta uma população 

de 348.718 habitantes, de acordo o censo de 2017 realizado pelo IBGE, “passando a ser o 

foco da atração de um capital comercial, industrial, imobiliário e financeiro (...) exterior às 

esferas local e estadual” (SANTOS, 2016, p.46). 

Neste panorama, é possível constatar que a cidade é marcada historicamente pela 

colonização portuguesa durante seu desbravamento de terras e de minérios, que fizeram gerar 

enfrentamentos e conflitos balizados pela resistência dos povos indígenas. Essas formas de 

resistências perduraram por muitos anos, durante os quais se percebe os elevados índices de 

desigualdade étnica e social, conforme as ocupações territoriais desordenadas e a luta dos 

povos negros e indígenas na retomada de seus espaços sociais degradados pelos resquícios da 

colonização e escravidão.  

Apesar de ser nítido o desenvolvimento urbano da cidade, e a importância de ter se 

constituído geograficamente uma “encruzilhada” interposta entre o litoral e “os sertões”, é 

necessário questionar: De que forma as práticas corporais oriundas do povo negro 

sobreviveram na cidade?  Em quais espaços isso era possível? 

 

2.2. “(...) É COISA DE NEGRO! É COISA DE LUTA! É GUERRA!”: REGISTROS DE 

UMA VITÓRIA DA CONQUISTA-BA NEGRA.  

 

Estudos e pesquisas realizadas apontam a presença de povos negros escravizados no 

“Arraial da Conquista”. Um ofício escrito em Lisboa, em 12 de agosto de 1780, por Manuel 

da Cunha Menezes (ex-governador da Bahia) destinado a Martinho de Mello e Castro 

(Secretário da Marinha e Ultramar) relata a presença de índios domésticos e alguns escravos 

ao lado de João Gonçalves. Registros de 1727 trazem informações sobre a existência de 

quilombos, alertando aos desbravadores que, caso fossem encontrados, deveriam ser 

destruídos. Em 1732, André da Rocha Pinto encontrou uma localidade, na região sudoeste da 

Bahia, por nome Mocambo, onde atualmente está situada a cidade de Poções-BA 

(NASCIMENTO, 2008).  

Com o nome de Imperial Vila da Vitória, o município apresentava uma população 

Livre, com 11.619 habitantes, e de População Escrava, com 1.846 habitantes, segundo dados 

do censo de 1870 (IVO, 2004). De acordo Nascimento (2008), essa população negra se 

constituía de pessoas em sua maioria nascidas no Brasil, um número balanceado entre 

mulheres e homens. Isso nos leva a pensar que a chegada dos povos negros na região talvez 



54 

 

tenha ocorrido anteriormente à chegada dos portugueses. Nas pesquisas e estudos realizados 

por Idelma Novais (2008), a população negra escravizada exercia funções diversas, tais como: 

fiandeiras, costureiras, oficiais e aprendizes de carpina, oficiais de ferreiro, oficiais sapateiros, 

ourives, pedreiros, telheiros, lavadeiras, cozinheiras, jardineiros, carreiros, mucamas, 

cocheiros, carpinteiros, além de serviço doméstico e em lavouras. A partir daí, já se 

evidenciava a construção social negra presente no quilombo/mocambo.  

As pesquisas etnográficas realizadas por Aguiar (1999) trazem um estudo das religiões 

afro, na região, de 1727 até 1999, evidenciando não só a presença negra, mas as construções e 

dinâmicas culturais e religiosas de herança negra (PASSOS, 2012). Segundo Rui Medeiros 

(apud OLIVEIRA, 2007),
32

 os negros escravizados chegaram a Vitória da Conquista-BA no 

século XVIII, já que: 

 

[...] o inventário de Matias João da Costa, sogro do fundador de Vitória da 

Conquista João Gonçalves da Costa, onde consta relação de escravos e de 

imóveis rurais, correspondente a onde eles estavam e dentre os imóveis 

rurais havia imóvel rural na região de Vitória da Conquista. Também, 

inventário já do século XIX, início do século o que demonstra, portanto, a 

pré-existência desse pessoal, consta escravos, agora veja, alguns são 

realmente designados pela etnia africana, dando a entender que vieram da 

África, outros já são crioulos, outros são classificados como cabras, já, 

portanto nascidos aqui em nosso país, então nos podemos fixar que desde o 

século XVIII, desde por volta de 1760, nós já tínhamos negros em Vitória da 

Conquista na condição de escravos, agora você tem também negros não 

escravos, o que tudo indica que o próprio fundador da aldeia da Conquista 

que se transformaria depois em Imperial Vila da Vitória, e atualmente 

Vitória da Conquista, tivesse sido negro, João Gonçalves Costa, por que a 

carta patente de 1742, fala em João Gonçalves da Costa, “preto forro”, então 

de forma que nós temos inclusive com vinculação ora kabinda, ora angola e 

ora nagô (MEDEIROS, 2007 apud OLIVEIRA, 2007, p. 74). 

 

Para contextualizarmos a situação da população negra em Vitória da Conquista, 

buscamos apoio teórico nos estudos realizados por Nascimento (2014), que se dedica a 

pesquisa da presença africana e negra na Região Sudoeste da Bahia. Ele aponta um 

deslocamento, predominante de escravizados de origem banta
33

 para o sertão baiano (em 

condição de fuga ou como trabalhador escravizado) e destaca as práticas culturais e religiosas 

                                                           
32

 Entrevista feita ao Historiador, Advogado e Professor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Rui 

Medeiros à monografia: In: OLIVEIRA, V.S. Quilombo Velame. 2007. 157 fl.(monografia) Departamento de 

Ciências Humanas e Letras. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, 2007. 
33

 Provenientes de vários países – Angola, Congo, Moçambique, Zimbábue, de língua banta.  
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(Umbanda
34

, Ternos de Reis, Samba de umbigada) como um direcionamento de comprovação 

de sua hipótese de pesquisa que se refere a uma herança africana existente na região. Essas 

heranças podem ser encontradas na presença de curandeiros, quase sempre descendentes de 

africanos ou indígenas (NASCIMENTO, 2014).  

A presença negra acontecia também nas festas juninas na cidade, pois, segundo 

Nascimento (2014), o legado africano interferiu diretamente nessas festas, assim como nas 

festas de Ternos de Reis, prática cultural que se encontra em análise para defini-la enquanto 

legado africano, conforme ressalta a pesquisa etnográfica realizada por Oliveira (2007). Essa 

autora investigou os aspectos culturais tradicionais de legado africano presentes no 

“Quilombo Velame”, localizado em Vitória da Conquista-BA, tendo a Folia de Reis
35

 como 

principal manifestação religiosa, presente na musicalidade, na vestimenta, no samba de 

roda
36

, nas brincadeiras, na evolução dos instrumentos e na disposição dos foliões, 

organizados em roda, fazendo movimentos em “zigue-zague”. Os quilombolas do Velame 

trazem em sua memória a data de sua fundação em 1877. 

A presença de quilombos na história do Brasil está atrelada à chegada dos 

colonizadores na Bahia. A Tabela 1 abaixo traz uma relação de quilombos/mocambos 

registrados na Bahia no período de 1575 a 1828. Ela demonstra a presença negra na sociedade 

baiana da época. O mais conhecido quilombo brasileiro é o Quilombo de Palmares
37

, tendo 

por líder Zumbi.   

 

 

                                                           
34

A Umbanda tem sua origem no Brasil a partir da abolição da escravatura quando negros de origem banto, 

advindos principalmente de Angola, Moçambique e Congo, organizam-se em grupos de cunho religioso e 

passam a expressar suas crenças, marcadas neste início por uma continuidade simplificada das expressões 

religiosas dos bantos africanos (LAJES, 2003). 
35

 De origem européia, foi Cesário (São Cesário - Bispo de Arles, França, no século VI) que chamou os Magos 

de Reis. Depois, o Papa Leão I consolidou os Reis e atribuiu uma quantidade, três Reis Magos. A celebração dos 

Reis Magos era uma forma de ensinar a doutrina cristã e, por isso, ganhou a predileção da igreja católica que 

dramatizava a história dos reis em rituais litúrgicos, logo se popularizou saiu de dentro das paredes da igreja e 

ganhou as ruas. (...) Surgiram os cortejos, vinculados aos templos religiosos das cidades, que encenavam a 

temática dos Magos, bem como grupos peditórios, no âmbito dos povoados rurais, que, de casa em casa, 

levavam a mensagem do nascimento de Jesus Cristo. Atualmente, alguns países europeus ainda mantêm essas 

tradições milenares como, por exemplo, o Cortejo dos Reis Magos na Basílica de Santo Eustórgio em Milão, 

Itália, e a Cabalgata de Reyes Magos, em Sevilha, Espanha, bem como o costume dos Grupos de Villancicos 

(Espanha) e de Janeiras e Reis (Portugal) (TORRES; CALVACANTE, 2007; OLIVEIRA, 2007) 
36

O samba de roda - estilo musical tradicional afro-brasileiro, associado a uma dança que, por sua vez, está 

associada à Capoeira. É tocado por um conjunto de pandeiro, atabaque, berimbau, viola e chocalho, 

acompanhado por canto e palmas. 
37

O maior e mais eficaz quilombo do mundo do Novo Mundo, no século XVII, liderado por Zumbi, chegando a 

ter uma população de seis mil pessoas, está localizado na Serra da Barriga, atual município de União dos 

Palmares, no estado de Alagoas (FUNARI, 1997/1998). 
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Tabela 1 - Quilombos na Bahia (1575-1828) 

ANO LOCAL FATO 

1575 

1629 

Rio Vermelho (bairro 

de Salvador) 
Ocorrência de quilombo e destruição em 1642 

1636 Itapicuru (sertão) Ocorrência de quilombo e destruição no mesmo ano 

1640 Rio Real 
Ocorrência de quilombo e destruição com ajuda dos soldados pretos 

do Terço dos Henriques. 

1655 Jeremoabo 
Ocorrência e destruição de quilombo com Ordenanças da Torre de 

Garcia d‟ Ávila. 

1700 
Jacobina Gameleira, 

Tucano e Rio do Peixe 
Ocorrência e destruição no mesmo ano 

1704 
Vila Nova e Canindé, 

capitania de Sergipe. 
Ocorrência e destruição no mesmo ano 

1705 Jacuípe 
Denúncia da ocorrência de quilombo. Envio de tropas. Não há 

registro do resultado 

1706 Jaguaripe 
Denúncia da ocorrência de quilombo. Envio de Tropas. Não há 

registro sobre o resultado 

1713 Maragojipe e Muritiba 
Relatos da presença de quilombo. Envio de tropas e prisão de alguns 

negros 

1714 Cachoeira 
Denuncia de vários mocambos na região. Envio de tropas. Sem 

resultado 

1796 
Orobó, Andaraí e 

Tupim. 

Denúncia de vários mocambos. Envio de tropas. Destruição 

anunciada em 1797 

1726 Ipirá (Camisão) 
Quilombo bastante citado desde 1722. Envio de tropas. Não há 

registro dos resultados. 

1732 

Taperoá Quilombo 

denominado “Arraial 

de Jequié”. 

Envio de tropas. Sem registro de destruição. 

1733 Canavieiras 
Registro de um quilombo antiguíssimo com a presença de índios. 

Sem registro de destruição. 

1734 Nazaré 
Denúncias de mocambos consentidos por Senhores. Envio de 

tropas. Sem registro de resultados. 

1734 Santo Amaro Várias denúncias de mocambos. Envio de tropas. Sem resultado 
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registrado. 

1735 
Jacobina e Rio de 

Contas 

Várias denúncias de mocambos. Conflito durou mais de dois anos. 

Sem registro dos resultados 

1744 
Buraco do Tatu 

(Capital) 
Resistiu a várias investidas. Durou até 1764, quando foi destruído. 

1801 Xiquexique 
Denúncias da presença de dois quilombos. Sem registro de 

resultados. 

1807 
Nossa Senhora dos 

Mares e Cabula 
Alta periculosidade. Foram destruídos no mesmo ano. 

1826 
Quilombo do Urubu 

(Capital). 
Alta Periculosidade. Foram destruídos no mesmo ano. 

Fonte: Pedreira (2010)38. 

 

 

 

Existe um órgão da Administração Pública no Brasil que trata da identificação e 

certificação de quilombos para que seus moradores possam ter acesso a uma gama de políticas 

públicas reparatórias e a regularização fundiária dos territórios ocupados por seus ancestrais, a 

Fundação Cultural Palmares39, cuja função é formalizar a existência destas comunidades, 

assessorá-las juridicamente e desenvolver projetos, programas e políticas públicas de acesso à 

cidadania. Existem mais de 2.600 comunidades espalhadas pelo território nacional que já 

foram certificadas e reconhecidas. A seguir podemos observar, na imagem 9, a identificação 

de quilombos na Bahia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38

 Os Quilombos Brasileiros, Salvador, Prefeitura Municipal de Salvador, Departamento de Cultura da SEMEC, 

1972. In: SANTANA, Carlos Eduardo Carvalho. Pelejando e arrudiando. Processos educativos na afirmação 

de uma identidade negra em território quilombola: Baixa da Linha, Cruz das Almas-BA. Tese (doutorado) 

UNEB-Programa de Pós–Graduação em Educação e Contemporaneidade. Salvador, 2015.p. 71-72. 
39

 A Fundação Cultural Palmares, entidade vinculada ao Ministério da Cultura, foi fundada, no dia 22 de agosto 

de 1988. Foi a primeira instituição pública voltada para promoção e preservação da arte e da cultura afro-

brasileira. Disponível: www.palmares.gov.br. Acesso: maio de 2017. 
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Imagem 9 - Comunidades e Territórios Quilombolas na Bahia 

 

Fonte: <http://laced.etc.br/site/sistema_quilombo/mapas.php>, 2017. 

 

Na Tabela 2, constam as comunidades identificadas pelo seu nome de origem, 

localizadas na região de Vitória da Conquista-BA e certificadas pela Fundação Palmares. Essa 

certificação abre o caminho para estudos, objetivando a elaboração do Relatório Técnico de 

Identificação e Delimitação (RTID) da área territorial do quilombo. Esse caminho se encerra 

com a Emissão do Título de Propriedade Coletiva para a comunidade. Entre os quilombos 

certificado na região, apenas o Quilombo Velame já tem um avanço significativo na posse 

definitiva do seu território, através da publicação do RTID pelo INCRA
40

, no ano de 2010. 

 

Tabela 2 - Os Quilombos em Vitória da Conquista-Ba 

Relação de Quilombos  

1. Velame 

2. Boqueirão 

3. Alto da Cabaceira Cachoeira do Rio Pardo 

4. Corta Lote 

5. Furadinho 

6. Lagoa Maria Clemência (Composta pelos povoados de Poço de Aninha, Caldeirão, Oiteiro, 

Manuel Antônio, Riacho de Teófilo, Baixão, Tábua, Muritiba e Lagoa de Maria Clemência) 

7. Lagoa de Vitorino 

8. Lagoa do Melquíades 

                                                           
40

  Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). 
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9. Baixa Seca 

10. Lagoa dos Patos 

11. São Joaquim de Paulo 

12. Quatis dos Fernandes - Ribeirão do Paneleiro 

13. Batalha e Lagoa do Arroz 

14. Sinzoca 

15. Laranjeiras 

16. Barreiro do Rio Pardo 

17. São Joaquin do Sertão 

18. Cachoeira das Araras 

19. Lamarão 

20. Cachoeira dos Porcos 

Fonte: Fundação Palmares. Certidões expedidas às comunidades remanescentes de quilombos  

atualizada até a portaria nº- 240/2017, publicada no DOU de 31/08/2017. 

 

É possível perceber que, aos poucos, vão se evidenciando construções civilizatórias 

dos povos negros, na região e no Município de Vitória da Conquista-BA, alheias aos 

conhecimentos da população da cidade, devido à falta de referências. Elas representam as 

tradições ancestrais africanas, apenas reportando às práticas culturais negras da cidade de 

Salvador-BA. Dados obtidos pelo IBGE (2011) apontam esta cidade como a mais negra fora 

da África. 

Além das construções sociais das comunidades quilombolas na cidade e região, Passos 

(2012) retrata, em seu trabalho antropológico, os seguintes bairros conquistenses de forte 

presença negra: Campinhos, Simão – Região Sul; Bruno Bacelar – Região Noroeste; 

Cruzeiro/Rua das Pedrinhas 
41

 - bairro negro, localizado na Região Norte da cidade
42

. 

Segundo o autor, esses bairros foram formados a partir dos deslocamentos populacionais 

vindos de Quilombos próximos a essas localidades, em busca de condições melhores de vida 

e de trabalho.  

                                                           
41

O bairro, oficialmente chamado de Cruzeiro, é conhecido pela população local como Pedrinhas. O nome da 

Rua das Pedrinhas se estendeu a toda a extensão do bairro. 
42

A pesquisa dele fundamenta-se em categorias como: matriarcal, idade, ancestralidade e territorialidade, 

objetivando uma análise social a partir da memória de formação do bairro, do processo de segregação, 

estereotipia e continuidade das tradições de legado ancestral, evidenciando, dessa forma, relações étnico-raciais 

diversas (desde o início da ocupação desta região) como a presença do europeu, africanos (angolas, minas, 

benguelas, hauçás, nagôs, congos e rebolos) e indígenas (mongoiós, botocudos e pataxós), dividindo espaços de 

confrontos (AGUIAR, 2007, p.13).  
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Até então, não foram encontrados registros de um confronto direto através de revoltas 

ou rebeliões envolvendo quilombos ou grupos majoritários de povos negros. Porém, nos 

relatos de Rui Medeiros
43

, é possível observar a existência de conflitos, relacionados à posse 

das terras ocupadas por quilombolas, sendo alguns desses conflitos bem recentes, 

historicamente falando: 

 

(...) no aspecto mais identitário, no sentido histórico, embora se tenha 

documentação referente à região de Ilhéus, eu não conheço ainda 

documentos que falem sobre revoltas desses quilombos no seu sentido 

tradicional. Em nossa região, porém do ponto de vista identitário, isto é, a 

idéia de que aquele grupo formava uma (...) comunidade com interesses 

próprios, a chamada idéia de pertencimento com que antropólogos 

atualmente trabalham (...). Nesse sentido você tem aqui em Conquista alguns 

conflitos; um está localizado na Fazenda Velame. Uma população negra que 

vive naquela região (...). Por volta de 80 anos por aí. Descendentes de um 

antigo comprador de uma área na região entraram em conflito com 

fazendeiros que se diziam donos da área (...). Outro conflito que nós temos 

se dá na Fazenda São Domingos próximo, portanto do centro de Vitória da 

Conquista, onde há uma lagoa por onde passa o rio da Estiva, uma das 

nascentes do rio Estiva, do Catolé Grande, possivelmente, ali havia uma 

comunidade negra. O documento que se tem é o inventário de Catão de 

Araújo Ferraz, nesse inventário ele fala da existência de escravos no seu 

testamento, inventário depois, no seu testamento a menção da existência de 

escravos, a menção de libertação de alguns desses escravos e a destinação de 

um legado de uma fazenda, que ele diz: uma de minhas melhores fazendas se 

destina a esses negros. Na década de 50, quando o Sr. Bruno Bacelar de 

Oliveira ocupou aquela área, se tornou proprietário ou pretenso proprietário 

de toda aquela área, possivelmente não toda área, fazenda preguiça, fazenda 

são domingos, lá encontrou esse pessoal e alguns foram expulsos naquela 

década, posteriormente na década de 80, houve uma reação muito grande 

para expulsar esse pessoal, também com a interferência de policiais civis, 

que destruíram casebres, destruíram roças, alguns desses remanescentes de 

negros que estavam ali desde o final do século XIX, alguns deles saíram, não 

resistiram, outros continuaram lá e ainda alguns estão por lá. Então, esses 

dois conflitos são presentes, eu não conheço conflito em outra aglomeração 

negra. (...) de forma que você tem essa luta pela posse da terra envolvendo 

afro-descendentes, descendentes de africanos, alguns que estiveram na 

condição de escravos outros não ou então os seus descendentes, veja que 

quando Catão faleceu já estava à véspera da abolição da escravatura 

(OLIVEIRA, 2007, p. 86). 

 

As tensões, os conflitos e as revoltas (ou levantes) empreendidos pela população negra 

no Brasil pelo fim do sistema escravista e pela busca da liberdade plena são registrados, ao 

longo da história, crimes comumente praticados no período de vigência da escravização. 

                                                           
43

Entrevista do professor Dr. Historiador, Advogado e Professor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 

In: OLIVEIRA, V.S. Quilombo Velame, 2007.157 fl.(monografia) Departamento de Ciências Humanas e Letras. 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, 2007. 
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Inúmeras foram às formas de resistência. Entre essas, está a “Revolta do Malês”, estudada 

pelo historiador João José Reis, que ocorreu em 25 de janeiro de 1835, na cidade de Salvador-

Bahia. O estudo resultou no livro “Rebelião escrava no Brasil”. Segundo Reis (2003), a 

revolta, organizada e liderada por mulçumanos, contou com a participação de 600 pessoas 

negras africanas escravizadas, e foi contida após terem seus planos delatados. 

O sistema escravista chegou ao fim no Brasil coma promulgação da Lei Nº 3.353, de 

13 de maio de 1988
44

, que trouxe, em seu Art. 1°: “É declarada extinta desde a data desta lei a 

escravidão no Brasil.” A lei também ficou conhecida como “Lei áurea”, assinada pela 

Princesa Imperial Regente, Isabel Cristina Leopoldina de Bragança. Não podemos esquecer 

que o sistema escravocrata se tornara insustentável, causando inúmeras rebeliões, revoltas e 

fugas dos povos escravizados (MARINGONI, 1927). Entretanto, não se criaram políticas 

inclusivas e reparatórias para a população negra na sociedade brasileira de modo a garantir 

acesso aos meios de trabalho, saúde, educação, moradia, segurança, ou mecanismos 

necessários para trilharem uma nova realidade de vida no país. Assim, essa memória de 

tragédias, descaso, preconceitos, injustiças e dor é carregada até os dias de hoje pelas 

populações negras (MARINGONI , 1927). 

Criam-se, então, expectativas de que o Estado brasileiro reconheça institucionalmente 

a necessidade de reparar os danos causados pela escravidão e pelos mais de cem anos de 

discriminação e preconceito (VIEIRA JÚNIOR, 2005) que refletiram nos baixos índices de 

desenvolvimento humano registrados continuamente. Uma análise feita pelo IPEA
45

 

considerando a cor apresenta que o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal da 

população negra, em 2010, é de 0,657, o que situa essa parcela da população de Vitória da 

Conquista-BA na faixa de Desenvolvimento Humano Médio (IDHM entre 0, 600 e 0, 699). O 

IDHM da população branca é de 0,726, que a situa na faixa de Desenvolvimento Humano 

Alto (IDHM entre 0, 700 e 0, 799).   

Outra publicação importante é o “Atlas Racial Brasileiro” 
46

, fruto de um trabalho 

realizado pelo PNUD, que realizou um mapeamento sobre a situação da população negra no 

Brasil, apontando as desigualdades raciais na sociedade brasileira. Os estudos apontaram que 

                                                           
44

 Disponível: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM3353.htm Acesso outubro de 2017. 
45

 PNUD/IPEA/Fundação João Pinheiro. Caracterização do território de Vitória da Conquista, 2010. Disponível: 

http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/vitoria-da-conquista_ba. Acesso: maio de 2017. 
46

 Programa das Nações Unidas no Brasil – PNUD. Atlas racial brasileiro. Trata-se de é um banco de dados 

eletrônico, que reúne a mais ampla série histórica de indicadores sociais desagregados por raça/cor já produzida 

no Brasil. Tem o objetivo de possibilitar a visibilidade e tornar acessíveis as informações sobre realidade das 

populações negra e branca do Brasil. 
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os negros têm menos chances de desenvolvimento pessoal se comparados aos brancos. O 

dado mais alarmante encontrado refere-se ao fato de que 60% dos pobres e 70% dos 

indigentes do país são negros. O acesso aos serviços públicos de saúde é mais difícil para os 

negros, isso porque enquanto os brancos fazem, em média, 2,29 consultas médicas ao ano, os 

negros só conseguem 1,83. No caso de tratamentos odontológicos, a diferença é ainda maior: 

24% dos negros nunca foram ao dentista, quando entre os brancos, o percentual cai para quase 

a metade, ou seja, 14%. 

Essa realidade, apresentada pelos dados oficiais, justifica as condições de vida da 

população, decorrentes da discriminação e preconceito gerados pela inferiorização da 

população negra que, historicamente, foram colocados na parte inferior de uma hipotética 

escala de raças, conforme explica Vieira Júnior (2005). Assim, a adoção de políticas de cunho 

reparatório, promove a igualdade na apropriação de bens e projeta de forma positiva a 

imagem dos povos negros. Nesta mesma linha de pensamento, a pesquisadora Petronilha 

Silva (2007, p.490) observa que:  

 

o processo de educar as relações entre pessoas de diferentes grupos étnico-

raciais tem início com mudanças no modo de se dirigirem umas às outras, a 

fim de que desde logo se rompam com sentimentos de inferioridade e 

superioridade, se desconsiderem julgamentos fundamentados em 

preconceitos, deixem de se aceitar posições hierárquicas forjadas em 

desigualdades raciais e sociais. A educação das relações étnico-raciais tem 

por alvo a formação de cidadãos, mulheres e homens empenhados em 

promover condições de igualdade no exercício de direitos sociais, políticos, 

econômicos, dos direitos de ser, viver, pensar, próprios aos diferentes 

pertencimentos étnico-raciais e sociais. 

 

 

Essa forma de educação a ser estabelecida na sociedade brasileira acerca dos grupos 

étnico-raciais representa as várias formas de resistência do povo negro na cidade de Vitória da 

Conquista-BA. Dentre as formas de resistência, estão os grupos de Capoeira, que sobrevivem 

a constantes formas de racismo e discriminação por serem alvo dessas diferentes relações de 

superioridade advindas de várias tensões causadas durante o processo de disseminação.  
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2.3. (...) A CAPOEIRA É O PRÓPRIO MUNDO, CAMARÁ!: ASPECTOS SÓCIO-

HISTÓRICOS DA CAPOEIRA NO BRASIL  

 

Capoeira vem da África 

No tempo da escravidão  

Os negros de abada, sem camisa e os pés no chão 

Os nossos irmãos escravos 

No navio desembarcaram com amor 

Trazendo a arte nas pernas  

E a rica força da cor  

No estilo de Angola que é a sua raiz  

Os terreiros foi sua escola 

Capoeira no país  

Para os olhos da Bahia, uma dança diferente 

Em forma de luta, de um povo inteligente 

Além da capoeira Angola, Bimba criou a Regional 

Veloz como um relâmpago 

No ritmo rápido do berimbau 

De mestre Bimba os ensinamentos 

Todos discípulos que ele era fã 

“Sete Molas”, “Zoião”, “Simem” e “Camisa Roxa” 

“Alemão”, “ Brás” e Itapuã 

E muitos outros Mestres que por Bimba passou 

Que leva no mundo esta arte desse imortal instrutor 

Salve todos os Mestres da arte 

Que se tornou mundial 

Salve a Capoeira Pastinha  

Salve a Capoeira Bimba 

Salve Mestre Bimba e a Regional
47

 

 

 

   A poesia citada acima, declamada pelo Mestre Bell, durante a entrevista em sua 

residência, retrata a memória do processo histórico-social da capoeira, marcado pelas 

memórias da história desde o período colonial escravocrata até o período republicano. 

Prevalece, em seu discurso, a figura de dois grandes nomes no universo da capoeira, que 

marcaram o surgimento de dois estilos de capoeira ao longo da história: a Capoeira Regional e 

a Capoeira Angola. 

    Esse processo Histórico-social da capoeira ainda causa discussões em meio aos 

autores, tanto em relação a sua ligação direta com as tradições africanas quanto no que diz 

respeito ao local de origem dentro do próprio território brasileiro. Entretanto, o que nos leva a 

argumentar, neste momento, sobre a historicidade da capoeira e suas características, é o fato 

de que ela remonta elementos vinculados à remontagem das tradições a partir da memória e 

                                                           
47

 Essa poesia foi escrita e declamada por Alberto Viana, o Mestre Bell, intitulada “Arte e poesia de um 

capoeira”, durante sua entrevista concedida no dia 23 de Maio de 2017.   
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ancestralidade. Não é o simples fato de tentar nos remeter ao começo de tudo, e sim, de nos 

aproximarmos tanto das “questões que a geraram e o que a mantém em expansão (...)” como 

de suas “condições e circunstâncias históricas e culturais para que aquele jogo tenha se 

expandido” (ABIB, 2004, p.93). 

Reportar às características da capoeira remete-nos ao mesmo tempo à dialética
48

 

construída pelos antepassados que praticaram essa luta, por isso ela traz todo um aspecto de 

denúncia social do sistema vigente. Para tentar entender esse processo, é preciso compreender 

que a origem da capoeira é uma discussão não definida entre os historiadores, ao mesmo que 

não haja consenso entre os capoeiristas sobre a sua origem, a discussão será distribuída em 

duas abordagens: uma que defende a sua gênese na matriz africana e outra que trata da sua 

origem nas terras brasileiras. No último caso, observam-se discussões sobre a sua origem 

entre as tribos indígenas, os quilombos, as senzalas e finalmente, no processo urbano. 

  A sua matriz africana é abordada por Manoel Raimundo Querino, primeiro 

historiador negro no Brasil (1854-1923). Ele acredita que a capoeira pode ter origem em sua 

prática remota em Angola, que foi introduzida no Brasil no período colonial. (ARAÚJO, 2004, 

p.35). Valdemar Oliveira (1985) apresenta, em seus estudos sobre a origem da capoeira, o 

povo bantu para descrever o N´golo (Dança da Zebra) como principal respaldo para se 

explicar a origem africana da capoeira. Para ele, essa dança acontecia em decorrência de um 

ritual de disputas entre dois rapazes para que o vencedor da luta-dança escolhesse sua esposa. 

Esses tipos de dança-luta, segundo Vieira (1998), se manifestaram também fora de África, 

como em Muringue (Madagascar), Mani (Cuba) e a Ladja (Martinica), presentes em várias 

localidades da América onde a diáspora se estabeleceu. 

Já em relação à matriz brasileira, há três pontos ainda duvidosos, sendo que um deles 

vai discutir o nascimento da capoeira nas terras brasileiras a partir das tribos indígenas, tese 

defendida por Guilherme de Almeida, devido à terminologia da palavra “Capoeira” possuir 

raízes Tupy ou Guarany ou Tupy-Guarany (ARAÚJO, 2004, p.31). De acordo com Araújo 

(2004), as abordagens teóricas que defendem a origem da capoeira na África e aquelas que 

                                                           
48 A dialética referida neste trabalho se trata de uma construção filosófica africana na qual, segundo Ngoenha 

(1993), foi negada pela filosofia ocidental. Assim, levando em consideração que os filósofos gregos mantinham 

seus estudos nas bibliotecas da cidade de Alexandria, importante cidade egípcia, entende-se que o Egito é o 

berço da filosofia, localizado na África, e, portanto, nasce a partir dos filósofos africanos, levando-nos a afirmar 

que os filósofos ocidentais advém da filosofia africana. Dessa forma, a dialética citada neste trabalho, também é 

referendada nos trabalhos de Munanga (2009), Ki-zerbo (2006), Luz (2000), Altuna (1985) e Obenga (2004). 

Ambos partem da idéia de que a África é o berço da humanidade, e que existe uma filosofia pautada na 

cosmovisão africana que sobrevive até a colonização a partir da tradição e da filosofia. 

 



65 

 

defendem a origem indígena no Brasil carecem de fundamentações consistentes que as 

sustentem cientificamente. (ARAÚJO, 2004). 

A segunda colocação referente à matriz brasileira defendida por Marinho (1945, 1981) 

nos escritos de Araújo (2004) diz respeito ao surgimento desta prática nos quilombos do 

período holandês em Pernambuco, sendo o mais renomado o de Palmares, que tinha Zumbi 

como chefe, considerado como primeiro mestre de capoeira pelas suas qualidades. (ARAÚJO, 

2004).  

A terceira trata-se do surgimento da capoeira nas senzalas baianas. Esta posição é 

considerada por muitos como a mais significativa nos estudos sobre o nascimento da capoeira, 

principalmente por Rego (1968), que será um dos pioneiros nos estudos referentes a esta 

origem. E a última tese se pauta no surgimento da capoeira como consequência do processo 

urbano e fruto de uma atividade comercial realizada pelos negros vendedores de aves na 

cidade do Rio de Janeiro. (ARAÚJO, 2004).   

  De acordo com Abib (2004), não houve uma matriz ou centro que pudesse ser 

identificado como local exato de surgimento da capoeira. Os estudos sobre a origem da 

capoeira, feitos pelos historiadores e antropólogos, nos aproximam daquilo que Abib (2004) 

acredita, ao dizer que a Capoeira:  

 

[...] brotou espontaneamente e com formas diferenciadas em diferentes 

locais pelo país, materializando, porém, uma memória e um saber coletivos 

que caracterizavam a ancestralidade de milhões de homens e mulheres que, 

vindos de África, traziam e cultivavam um pedaço dela no Brasil (ABIB, 

2004, p. 96). 

 

 

    Em meio a esses estudos, podemos definir a origem da capoeira na sociedade a 

partir de seu surgimento em meio ao processo de dominação-escravidão no Brasil. Os 

primeiros sinais dessa luta no Brasil são marcados com a chegada do indivíduo escravizado, 

trazido forçadamente da África Ocidental a este país, por volta de 1550. Após a instalação do 

povo negro no Brasil, o sistema escravocrata primou pelos meios de repressão, ocasionando a 

emergência de grandes conflitos de cunho étnico-racial e social. Esse processo de colonização 

deixou feridas abertas que até hoje não foram curadas, já que permanece a luta e a resistência 

que envolveu fugas e a própria eclosão de práticas culturais no processo de diáspora que 

ocasionou a chegada do povo africano trazido à força na condição de escravizado para cá.  
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Assim, Santos (2004) traz a idéia de diáspora na construção da história da capoeira e 

do pensamento negro no Brasil, para compreendermos que  

 

O processo de colonização deixou marcas na população negra que até hoje 

não foram cicatrizadas, e o que se conseguiu alterar, ao longo do tempo, 

foi à custa de muitas lutas num processo de resistência que envolveu 

desde as fugas, os levantes, até outras formas que se manifestaram na 

reelaboração de práticas culturais. Essa situação foi muito notada no 

processo de diáspora. A idéia de diáspora é importante ser levada em 

conta, pois é fator determinante nas formas como os diversos grupos 

que para cá vieram escravizados reelaboraram os seus valores 

civilizatórios (SANTOS, 2004, p. 49).  

 

É a partir disso que podemos dizer que as disputas e tensões relacionadas ao processo 

de hierarquização, quanto aos valores culturais no Brasil, se dão através das referências 

trazidas da matriz ocidental, que se tornaram responsável pela ampliação desse quadro de 

tensão entre os grupos étnicos, onde a matriz africana lutou por sua sobrevivência no sistema 

escravocrata ao reelaborar e reconstruir sua ancestralidade. Essas organizações, de acordo 

com Siqueira (2002), “mesclavam-se sob as determinações do sistema que os dominava. Ora 

combinava sistemas jêje-nagôs, ora combinavam sistemas originários do Congo, Angola, 

Moçambique entre outros.” (SIQUEIRA, 2002, p.75). 

A repressão social, após a instalação destes povos no Brasil, fez emergir grandes 

conflitos institucionalizados provocados pelo racismo
49

, uma guerra declarada entre duas 

raças (brancos e negros) é apontada nos estudos da pesquisadora Schwarcz (1993) sobre a 

questão racial no Brasil. A autora aborda discussões a respeito do tema, contribuindo para o  

entendimento acerca das concepções de raça existente no Brasil. Assim, o modelo 

evolucionista criado por Charles Darwin, registrado no seu livro “A origem das espécies”, 

datado de 1859, impacta diretamente nas construções teóricas de diversas áreas da ciência, 

refletindo ainda, segundo a pesquisadora, na concepção da mestiçagem racial, personificando 

                                                           
49

 O racismo é geralmente abordado a partir da raça, dentro da extrema variedade das possíveis relações 

existentes entre as duas noções. Com efeito, com base nas relações entre “raça” e “racismo”, o racismo seria 

teoricamente uma ideologia essencialista que postula a divisão da humanidade em grandes grupos chamados 

raças contrastadas que têm características físicas hereditárias comuns, sendo estas últimas, suportes das 

características psicológicas, morais, intelectuais e estéticas e se situam numa escala de valores desiguais. Visto 

deste ponto de vista, o racismo é uma crença na existência das raças naturalmente hierarquizadas pela relação 

intrínseca entre o físico e o moral, o físico e o intelecto, o físico e o cultural. O racista cria a raça no sentido 

sociológico, ou seja, a raça no imaginário do racista não é exclusivamente um grupo definido pelos traços 

físicos. A raça na cabeça dele é um grupo social com traços culturais, lingüísticos, religiosos, etc. que ele 

considera naturalmente inferiores ao grupo a qual ele pertence. De outro modo, o racismo é essa tendência que 

consiste em considerar que as características intelectuais e morais de um dado grupo, são conseqüências diretas 

de suas características físicas ou biológicas (MUNANGA, 2003).  
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a “degeneração”, advinda do cruzamento de “espécies diversas”, sendo assim as raças 

humanas consideradas como espécies diversas que deveriam ver na hibridação um fenômeno 

a ser evitado
50

.  

Esse lugar de afirmação e sobreposição de uma raça sobre a outra, provoca a busca 

incessante do lugar da “não-escravidão”, embora a alforria representasse a “liberdade” e a 

isenção das ameaças e punições advindas do poder de um soberano (GENNARI, 2011). Dessa 

maneira, essa forma de dominação dava direito a esse colono de poder matar ou deixar que 

seu escravo vivesse, pois este corpo deveria ser vigiado, treinado, utilizado e, eventualmente, 

punido, embora a presença negra se tornasse necessária a cada dia na sociedade, ao levarmos 

em consideração o ponto de vista econômico do país.  

As culturas africanas e indígenas no Brasil têm resistido à tentativa de “deslegitimar” e 

menosprezar as tradições orais que não compõem o “rol” europeu. Longe de reparar esse 

legado deixado pelos europeus. O projeto de civilizar a sociedade perdurou principalmente 

nos séculos XIX e XX no Brasil. Nele, as raças tidas como superiores, a saber, a branca vai 

compor em escalas nuançadas que, a partir do escurecimento da pele mostrava posições 

subalternas seguindo esses moldes em escala global (QUIJANO, 2005).  

Aqui, convivendo dentro de uma realidade marcada pelo processo violento empregado 

pela escravidão, os povos africanos foram submetidos à força a uma fundamentação política e 

jurídica da redução e sujeição de pessoas à condição de cativos (PIRES e COSTA, 2000). Esse 

entendimento foi o que demarcou a característica fundamental do sistema escravista 

implantado no Brasil pela Coroa portuguesa, finalizando o tráfico externo em 1851, enquanto 

o interno permaneceu até a abolição em 1888.  

Reconhecer o percurso histórico da chegada do povo negro e a forma como o povo 

negro veio é reconhecer o legado cultural deixado pelos ancestrais africanos e desprezar 

conteúdos da história oficial que nega o “ser negro” e a cosmovisão africana (OLIVEIRA, 

2006). Isso se configura como forma de continuarem vivos, após todos seus laços quebrados, 

para tecer novas teias sociais, sendo o conhecimento sobre a terra natal o alicerce possível 

(SOUZA, 2006). Dessa maneira, ser índio ou ser negro, no Brasil desse período, não constituía 

                                                           
50

 Para poligenistas, seleção natural implicava pensar na degeneração social, assim como as leis da natureza 

chegavam para os homens de forma determinista e premonitória, sobretudo quando se tratava de pensar no 

impacto que a questão da raça teria sobre as diferentes experiências nacionais. Uma só teoria fundamentava, 

dessa forma, as diferentes interpretações das escolas, que disputavam a hegemonia na representação de sua 

época. (SCHWARCZ, 1993, p. 56-57). 
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o padrão de civilização
51

 desejado, já que todas as práticas oriundas desses povos eram 

classificadas como “selvagens” e “bárbaras”. 

Estas mudanças recaíram como “luvas” para que o “escravizado” controlasse suas 

emoções, funcionando como uma espécie de “válvula de escape” no intuito de controlar os 

comportamentos agressivos decorrentes dos trabalhos forçados e humilhantes. Elias (1994) 

afirma que “a estrutura e tensões da sociedade transformam isto em condições inescapáveis 

para o indivíduo” (ELIAS, 1994, p.196). Dito em outras palavras, as tensões geradas pela 

escravidão eram “diminuídas” a partir da possibilidade de se expressarem culturalmente. 

A Capoeira, no século XIX no Brasil, é marcada pelo poder exercido durante o 

período Imperial (1822-1890), em que as verdades construídas circulavam pela sociedade 

através dos discursos no intuito de sustentar e fundamentar o processo de regulamentação e 

institucionalização (FOUCAULT, 1996). É neste cenário social que as práticas corporais 

oriundas das manifestações culturais do povo africano sofrem tentativas de serem banidas 

através de discursos proferidos pelas leis e decretos. Essas verdades são reafirmadas através 

de promulgações de decisões de ordens jurídicas que vão direcionar o “poder disciplinar” aos 

que ofereciam riscos à ordem pública.  

A capoeira logo é perseguida e punida, para justificar os mecanismos disciplinares, 

instituídos pelo “poder soberano”, que mandava castigar com açoites os escravos capoeiras 

presos em flagrante delito através de Decisões. As leis impossibilitavam as práticas de 

qualquer manifestação, que comprometessem a ordem pública, como se inscreve no Código 

Criminal do Império do Brasil 1830
52

, quando se trata de punir aos marginais, vadios, 

mendigos e desordeiros (REGO, 1968, p.291). Deste modo, havia um conjunto de formulações 

a respeito da proibição da capoeira e, apesar de sua prática não constar na lista de crimes do 

código criminal, as repressões continuaram através da polícia, que tentou erradicar com o que 

                                                           
51 A lógica de “civilizar” a sociedade se aproxima do conceito de “barbárie”. Adorno (2000) a define como algo 

muito simples. Entende que, estando na civilização do mais alto desenvolvimento tecnológico, as pessoas se 

encontram atrasadas de um modo peculiarmente disforme em relação a sua própria civilização – e não apenas 

por não temerem, em sua arrasadora maioria, experimentado a formação nos termos correspondentes no conceito 

de civilização, mas também por se encontrarem tomadas por uma agressividade primitiva, um ódio primitivo ou, 

na terminologia culta, um impulso de destruição, que contribui para aumentar ainda mais o perigo de que toda 

esta civilização venha a explodir (ADORNO, 2000, p.155). Nesse sentido, todo processo civilizador que carrega 

modernização, automaticamente, contém um componente de barbárie. Sobre isto, Elias (1994) vai dizer que esse 

processo trata de mudanças históricas, em que as metamorfoses não são planejadas de forma racional e nem 

aleatoriamente na sociedade. Isso também acontece com as manifestações culturais, nas quais as tradições são 

reinventadas e a cultura não é cristalizada pelo tempo e espaço.  
52

BRASIL. Código Criminal do Império do Brasil. Lei de 16 de setembro de 1830. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LIM/LIM-16-12-1830.htm>. Acesso em maio de 2017. Estas leis 

punitivas serão discutidas com mais apreciação na dissertação apresentada por Oliveira (2013). 



69 

 

fosse nefasto (HOLLOWAY, 1989 apud SANTOS, 2009). 

A sociedade hegemônica pensava a partir de referências que consideravam a capoeira 

como uma "doença moral” ao se proliferar pela cidade, com apoio das autoridades, do 

governo, da igreja e da população dominante, perdurando até a República. Embora os 

capoeiras tivessem participado como aliados na Guerra do Paraguai, havia uma promessa de 

que esses teriam uma ressignificação social, caso retornassem com vida (COSTA, 2013).   

 Após a abolição do sistema escravocrata em 1888, a prática da capoeira foi sustentada 

pelas verdades que a situaram no lugar de prática criminosa, produzidas ao longo dos anos. 

Assim, ela foi enquadrada no código penal instituído através do Decreto 847, de 11 de 

outubro de 1890
53

, no Capítulo XIII, Dos Vadios e Capoeiras, em seu Art. 402, cujo texto 

disciplina: 

Art. 402. Fazer nas ruas e praças públicas, exercícios de agilidade e destreza 

corporal conhecida pela denominação capoeiragem: andar em carreiras, com 

armas ou instrumentos capazes de produzir lesão corporal, provocando 

tumulto ou desordens, ameaçando pessoas certas ou incertas, ou incutindo 

temor de algum mal; 

Pena – de prisão celular de 2 a 6 meses. A penalidade é a do art.96. 

Parágrafo único. É considerado circunstância agravante pertencer o capoeira 

a alguma banda ou malta. Aos chefes ou cabeças, se importará a pena em 

dobro. 

Art. 403. No caso de reincidência será aplicada ao “capoeira”, no grau 

máximo, a pena do art.400. 

Parágrafo único. Se for estrangeiro, será deportado depois de cumprida a 

pena. 

 

Embora proibição da capoeira se concretizasse, os “capoeiras”, praticavam-na 

evitando o monitoramento dos dispositivos disciplinares. Assim, ela foi inserida no código 

penal por causa de perseguições
54

 instituídas nas leis, que apresentaram contradições 

pertinentes em relação a sua criminalização. Desse modo, apesar de a capoeira ser proibida e 

reprimida, ela era praticada nos terreiros, festas de largo e nos quintais. Sua forma de 

transmissão era por meio da oralidade entre uma geração e outra. 

A estrutura social do início do século XX, nesse novo cenário de “civilização”, 

primava pela higienização e distanciamento das doenças morais e físicas. Esses princípios 
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Brasil, Decreto Número 847, de 11 de outubro de 1890. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03 

/decreto/1851-1899/d847.htm>. Acesso: maio de 2017. 
54

 Esse período é lembrado, nas rodas de capoeira, pelas memórias dos capoeiristas trazidas nas cantigas em que 

se destacam as vivências de Manoel Henrique (1897-1920), conhecido como Besouro Mangangá. Ele viveu em 

Santo Amaro da Purificação - BA e ganhou destaque no contexto da capoeira devido seus enfrentamentos com a 

polícia e com os senhores das fazendas.  
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sociais propagavam a ginástica como meio profilático para a regeneração da raça. Assim, a 

capoeira, vista como “luta nacional”, possuindo seus próprios meios de ginástica (“excelente 

gymnástica”), logo foi sugerida para compor o currículo de ensino ministrado nos colégios, 

nos programas de treinamento dos quartéis e navios de todo país (REIS, 1994, p. 222).  

Foi neste período que surgiu uma tentativa de representar socialmente a capoeira como 

"herança da mestiçagem" no âmbito nacional, principalmente com a publicação do artigo de 

Mello Moraes Filho, em que o autor tenta desconstruir a imagem instituída a partir de uma 

idéia de “medo” que se alastrou pelas ruas para reabilitar a imagem do “jogo nacional da 

capoeiragem” (MORAES FILHO, 1979, p. 257). Entretanto, os enunciados destas publicações 

apontaram uma suposta tentativa de minimizar ou destituir a "gymnástica nacional por 

excelência” da sua origem africana (REIS, 1994, p.233). 

A capoeira ganhou representatividade nacional com ajuda da publicação do artigo "A 

Capoeira", em 1906, na Revista Kosmos, no Rio de Janeiro (REIS, 1994, p.233), em que o 

autor autor, Mello Moraes, traz três representações para ela: "nacional", "esporte" e "mestiça". 

Em contrapartida, o argumento da "capoeira mestiça", para Reis (1994), é marcado pelo viés 

evolucionista que aproxima o negro e o índio da condição animal (REIS, 1994, p.233), 

permanecendo a idéia de que havia uma raça superior.  

Com o aumento das relações políticas exteriores, neste período, há uma preocupação 

dos representantes do governo brasileiro em valorizar as “culturas” originais. Os exercícios 

físicos praticados através da influencia da ginástica européia (métodos: francês, alemão e 

sueco), institucionalizaria de vez a capoeira como ginástica brasileira, como um movimento 

que se valia da valorização e nacionalização da cultura (COSTA, 2013, p.46). 

A capoeira atenderia ao projeto de disciplinarização e regulamentação da sociedade, 

correspondendo às produções escritas dos intelectuais desta época ao tentarem associar 

exercício físico e formação dos corpos dóceis e úteis (BURLAMIQUI, 1928). Dessa maneira, os 

militares utilizavam a capoeira durante seus treinamentos, fazendo surgir o Guia da capoeira 

ou ginástica brasileira, e o Manual de gymnastica nacional (capoeiragem) methodizada e 

regrada, de Annibal Bulamarqui. 

   Em meio a este contexto, a capoeira vai ascendendo socialmente na década de 1930 

e passa a fazer parte das competições realizadas nos ringues, onde as práticas corporais de luta 

eram apresentadas para divertir as pessoas. Essas disputas aconteciam entre a capoeira e 

modalidades de lutas oriundas das práticas corporais orientais, as artes marciais: Jiu-jítsu, 
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Luta livre e o Catch-as-catch-can
55

 (MARTA, 2009). A capoeira logo incorporou os elementos 

da cultura esportiva (disciplina rigorosa, graduação de alunos, métodos de treinamento, golpes 

de lutas orientais) para torná-la “mais combativa” (REGO, 1968). 

A Luta Regional baiana surgiu em Salvador, conhecida como Capoeira Regional, 

criada pelo Mestre Bimba (Manoel dos Reis Machado), divulgada por participar de 

competições e desafios nacionais envolvendo outras lutas. Para que isso se tornasse possível, 

o Mestre Bimba insere na capoeira estilos de lutas orientais como o Karatê, Jiu-jitsu e o Judô, 

usando folguedos da cultura popular de origem africana (o batuque) iniciada pelos ancestrais, 

introduzindo golpes de outras modalidades de luta (REIS, 2000, p.102).  

Esse grande representante do novo estilo de capoeira das primeiras décadas do século 

XX fundou o Centro de Cultura Física Regional. Assim, de acordo com Frederico Abreu 

(1999), “Bimba registrou sua academia como se fosse para ensinar educação física, dando a 

ela o nome de centro, utilizando esse recurso como “fachada” para o ensino da capoeira 

regional” (ABREU, 1999, p. 30). 

A capoeira tornou-se um “prato cheio” para alimentar a continuação do projeto 

iniciado no século XIX, que sofreu mudanças de paradigmas neste período, que influenciou o 

corpo social, proporcionando a retirada da capoeira do lugar de clandestinidade e passando a 

ser exaltada enquanto manifestação oriunda do Brasil (COSTA, 2013, p.52). É neste universo, 

que a capoeira é vista como símbolo nacional, passando por um processo de aceitação social, 

ao ser levada para os recintos fechados, com incremento de novos golpes, regulamentos, 

normas e indumentárias, graduações e metodologia de ensino estipulada a partir de sequências 

enumeradas. 

As vitórias dos capoeiristas nos ringues representaram, ao mesmo tempo, as 

resistências dos “capoeiras”, ao passo que vai sendo vista como modalidade esportiva
56

 aos 
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 Também conhecido como Catch can Wrestling, popularizou-se no final do século XIX. A modalidade buscou 

mesclar técnicas de diversas artes de luta agarradas de vários países, na busca por elementos de excelência para 

causar a submissão do adversário. Nos dias atuais, a modalidade é extremamente difundida nos EUA e recebe 

apenas o nome Wrestling. 
56

 O esporte ao qual estamos nos referindo neste trabalho é um fenômeno composto por um conjunto de 

atividades específicas desenvolvidas nos séculos XVII e XIX na Inglaterra, não como aconteceu no processo de 

industrialização e urbanização, e sim, junto com eles, ao mudar o padrão de comportamento dos indivíduos na 

sociedade. Ele responde as necessidades dos indivíduos a partir do momento em que proporciona excitação 

agradável (ELIAS; DUNNING, 1985) e representou o processo de transição dos antigos jogos comunitários 

europeus para os esportes de “performance”. Esse processo de esportivização foi vivenciado também com as 

artes marciais, já que estava diretamente relacionado, de acordo com Marta (2009), ao processo civilizador, 

como aconteceu durante a massificação e ocidentalização das artes marciais na cidade de São Paulo. Esse 

processo também é marcado pela industrialização, urbanização, desenvolvimento de meios de transportes, luz 

elétrica, bonde elétrico, automóvel, entre outros. Entretanto, embora esse processo tivesse chegado de forma 
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olhos de uns, e como “esporte exótico” na visão de outros, como afirma Oliveira (2004, 

p.127): 

 

(...) a prática da capoeira como modalidade esportiva que estava atraindo um 

grande público naquele momento. Entretanto, sua empolgação não escondeu 

os resquícios de uma mentalidade que desqualificava a capoeira a ponto de 

considerá-la “esporte exótico”, não aceitando ser esta um produto cultural da 

“sociedade civilizada”, informando, ainda, a utilização de “golpes felinos”, 

assim a associando-a com atitudes animalescas (OLIVEIRA, 2004, p. 127). 

 

 

Assim, a capoeira passa a ocupar não mais um lugar de prática de “desordeiro”, e sim, 

começa a ser estabelecida enquanto prática “esportista do Brasil” nas décadas de 1930, tendo 

lugar de “privilégio social” entre seus adeptos. Este período é marcado também pela 

consolidação do “universo cultural afro-brasileiro” em Salvador-BA (BACELAR, 2001). 

A capoeira adquire notabilidade social a partir do momento em que não é mais 

referendada no decreto-lei de 14 de abril de 1941, que estabelece as bases de organização dos 

desportos em todo país, ao passo que este Decreto-lei instituiu o “novo Código Penal 

brasileiro”, que modificou o código penal da República Velha. Ainda que sua liberação não 

ficasse explícita, o novo código assegurou que os intelectuais produzissem e enunciassem a 

liberação de sua prática. Isso desencadeou, em 1941, a publicação do Decreto-lei n º 3.199
57

, 

que estabelece as bases da organização dos Desportos no Brasil. Sobre isto, Jaqueira e Araújo 

(2013) em sua análise praxiológica do primeiro regulamento desportivo da capoeira no Brasil, 

discorre sobre o motivo da criação desta lei-decreto afirmando que:  

 

Nos níveis político e jurídico podemos referir a implantação da tutoria do 

Estado sobre o desporto no Brasil via Decreto-Lei nº 3.199 de 1941, que 

criou o Conselho Nacional de Desportos (CND) e instituiu a primeira 

legislação sobre o desporto brasileiro. A maior motivação para essa 

iniciativa foi o controle das atividades desportivas desenvolvidas em 

território nacional, tomando-se a ideologia da identidade nacional, muito em 

voga naquele momento, como algo positivo em relação à "construção" do 

Brasil. Nesse sentido, estava preparado o terreno para a difusão da Capoeira 

enquanto desporto de “identidade nacional” (JAQUEIRA; ARAÚJO, 2013, p. 

32).  

 

                                                                                                                                                                                     
tardia, sempre esteve atento às inovações européias para trazer a ideia de modernização. 
57

Brasil. Decreto-lei nº 3.199, de 14 de abril de 1941. Estabelece as bases de organização dos desportos em todo 

o país. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del3199.htm>. Acesso: 

maio de 2017. 
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Estes aspectos motivacionais, reforçados através da ideologia do Estado, levaram ao 

desdobramento da fundação do Departamento Nacional de Luta Brasileira (Capoeiragem), o 

primeiro reconhecimento oficial do processo de regulação desportiva da capoeira, e também à 

publicação do livro, “Subsídios para o estudo da metodologia do treinamento da 

capoeiragem”, em 1945, do professor Inezil Penna Marinho. Também foram estabelecidos 

critérios para a prática desportiva da capoeira pelo Conselho Nacional de Desportos, em 1953. 

Ao tomar proporções nacionais, a idéia de que capoeira passaria a ser um esporte 

estava relacionada ao seu processo pedagógico, principalmente quando foi oficializada, em 

dezembro de 1972, pela Confederação Brasileira de Pugilismo, quando o Conselho Nacional 

de Desportos aprovou o Regulamento Técnico da Capoeira, proporcionando a realização de 

campeonatos de níveis nacionais.  

A Capoeira passa a ser entendida como o esporte nacional, o que levou a mesma a 

incorporar os mesmos ideais dos esportes institucionalizados: Competições, tentativas de 

uniformização das regras e a agregação dos praticantes em torno de uma instituição 

representativa. Dessa forma, essa vinculação se iniciou com a Confederação Brasileira de 

Pugilismo e posteriormente, depois de muitos conflitos, com a Confederação Brasileira de 

Capoeira: 

 

É importante observar que a vinculação da capoeira à CBP resultou numa 

alteração de seus códigos dominantes. A capoeira assume a condição de 

modalidade desportiva do ramo pugilístico e absorve a maior parte das 

normalizações adotadas nas outras modalidades de lutas praticadas 

oficialmente no Brasil. (...) O Regulamento trata a capoeira de forma 

essencialmente desportivizada com regras e procedimentos típicos dos 

esportes do ramo pugilístico. Designa a roda de 'área de combate' e deixa 

transparecer a idéia de que a capoeira não passa de um combate corporal 

(FALCÃO, 1996, p. 38-39). 

    

Nessa perspectiva, a capoeira vista a partir do olhar “esportivista” perde sua referência 

étnica, devido adquirir um rótulo de esporte nacional e de não haver lugar para a ludicidade 

(brincadeira), através da mandinga. Assumir como características os elementos desse contexto 

de modernização das práticas corporais, que exigia rapidez, velocidade, força, vitória, torna 

impossível 'brincar' durante uma competição a nível institucional. A capoeira, após passar por 

um processo de aceitação social, começa a buscar, por meio da esportivização e 

institucionalização, outros caminhos que viessem de encontro à discriminação relacionada às 

práticas corporais referentes às manifestações culturais de origem africana, que foram vistas 
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como primitivas ou “bárbaras” nesta lógica de se pensar na sociedade “civilizada” (MELO, 

2008)
58

. 

Em contrapartida, a cultura popular era folclorizada. Isso se percebe quando o Mestre 

Pastinha (1889-1981) se opunha ao mestre Bimba trazendo a prática da capoeira como jogo e 

expressão cultural e artística em meio a esse contexto conflituoso supracitado. Vicente 

Joaquim Ferreira Pastinha, Mestre Pastinha, nasceu em 1889 e morreu em 1981
59

. Deixou seu 

legado enquanto educador, ensinando as várias possibilidades de se aprender a jogar capoeira 

em detrimento de ensinar uma maneira padrão de se aprender a jogar. Deixou seus 

ensinamentos traçados em forma de desenhos e apontamentos sobre a Capoeira Angola, 

destacando temas como origem da capoeira, formação, jogo, ética no jogo, deveres, mestres e 

pensamentos. 

A Capoeira Angola foi idealizada por este ao ser reconhecido como principal opositor 

a Capoeira Regional, levando a capoeira em seu trajeto de vida para divulgá-la como folclore 

perante as manifestações culturais negras no âmbito de expressão lúdica, longe de qualquer 

violência que fugisse do controle da própria roda. A capoeira Angola é caracterizada por 

“traços de uma ancestralidade e de uma ritualidade características do modo africano de se 

relacionar com o tempo, com o espaço, em última instância - com o mundo -, que os adeptos 

da capoeira regional não conservaram” (ABIB, 2004, p.110).  

A Capoeira Angola, por sua vez, tornou-se símbolo da tradição e também preservava 

valores enraizados à cultura afro-brasileira. Não interessava ao projeto nacional e significava, 

ao mesmo tempo, uma forma de resistência cultural e social. Em contrapartida, tanto a 

capoeira Regional quanto a capoeira Angola primaram por caminhos estratégicos, que fizeram 

com que a primeira tentasse a mediação dos valores brancos e negros, por ser vista como 

mestiça, e a segunda procurava manter os elementos “originais” no processo de manutenção 

                                                           
58 Neste sentido, todo processo civilizador que carrega modernização, automaticamente contém um componente 

de barbárie. O processo civilizador visto por Elias (1994) se trata de mudanças históricas, em que as 

metamorfoses não são planejadas de forma racional e nem aleatoriamente na sociedade. Isso também acontece 

com as manifestações culturais, em que as tradições são reinventadas e a cultura não é cristalizada pelo tempo e 

espaço. Essas mudanças recaíram como uma luva para que os praticantes controlassem suas emoções, 

funcionando como uma espécie de “válvula de escape” no intuito de controlar os comportamentos agressivos 

decorrente dos trabalhos forçados e humilhantes a que eram submetidos. Elias (1994, p.196), afirma que “a 

estrutura e tensões da sociedade transformam isto em condições inescapáveis para o indivíduo”. Dito em outras 

palavras, as tensões geradas pela resistência no negro eram “diminuídas” a partir da possibilidade de se 

expressarem culturalmente. 
59

 Em 1941, fundou sua própria escola e criou um método de ensino a partir das antigas tradições africanas do 

povo negro e escreveu o livro "Capoeira Angola". Durante sua vivência enquanto capoeirista, não foi 

reconhecido como educador e incentivador da cultura afro-brasileira, chegando à velhice em situação de descaso 

e pobreza, o que faz ser sempre lembrado nas rodas de capoeira na atualidade. 



75 

 

da cultura negra através da resistência e reafirmação de seus valores. Ambas tiveram, de 

acordo com Santos (2004), papel influenciador na redefinição do lugar social no negro no 

país.  

Estes fatores contribuíram para que a capoeira fosse retirada do lugar de 

clandestinidade e colocada no cenário nacional como fenômeno cultural. Ela foi 

marginalizada, em um momento histórico, e transformada em ação afirmativa no processo de 

construção da identidade brasileira a partir da experiência do negro no Brasil, como afirma 

Oliveira (2009, p.55): 

 

Desde o final do século XIX, a capoeira é um fenômeno cultural que tem se 

manifestado por quase todo o território brasileiro. Tornou-se um fenômeno 

inusitado de representação da identidade nacional às avessas. Ou seja, 

carrega em si o paradoxo de ser uma arte marginalizada pelos diversos 

projetos nacionais e ao mesmo tempo um instrumento incomparável de 

divulgação da história e da cultura brasileira pelo resto do mundo. Além 

disso, antes mesmo de qualquer debate político ou acadêmico sobre o 

assunto, a capoeira já era, em sua vivência e ensino, um meio excepcional de 

ação afirmativa da identidade brasileira, em especial aquela produzida pela 

experiência do negro no Brasil. 

 

Em meio a esse contexto de conturbação, a capoeira sobrevive e resiste ao longo da 

história até adquirir o status de Patrimônio Cultural Imaterial, em 2008, pelo Instituto de 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Assim, foi sendo reconhecida pelo poder público 

federal, o que possibilitou a implementação de políticas públicas que financiam iniciativas 

voltadas para projetos de capoeira. Desse modo ocorreu em 2010, quando foi lançada a 

primeira política pública de planejamento de ações de salvaguarda e incentivo à capoeira, com 

o intuito de organizá-la em âmbito nacional através de encontros nacionais para discutir a 

temática. Para isso, também foi lançado o Prêmio “Viva meu Mestre”, que teve o objetivo de 

beneficiar, reconhecer e valorizar os mestres com no mínimo 55 anos de idade e de décadas 

de dedicação à capoeira.  

Em seguida, a Capoeira foi reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial da 

Humanidade pela UNESCO - Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e 

Cultura - no intuito de preservar a prática, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Este 

reconhecimento se deu durante a 9ª Sessão do Comitê Intergovernamental para a Salvaguarda 

do Patrimônio Imaterial, em Paris, no dia 26 de novembro de 2016.  

Essa forma de resistência demonstra que esse processo de luta deve perdurar por 

muitos anos, já que as dificuldades no processo de estabelecimento de sua prática na 
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atualidade são transcritas, provavelmente, em forma de tensões e disputas geradas a partir da 

falta de reconhecimento dos mestres de capoeira. Todavia, a própria oralidade como elemento 

fundamental presente no processo de transmissão no processo de ensino-aprendizado da 

capoeira é um recurso primordial para manter essa memória viva.  

È, essencialmente através da vivência das músicas nas rodas de capoeira que os 

Mestres também transmitem os saberes deixados de herança por um ancestral, assim como 

ocorreu nas comunidades de tradições orais, neste caso entre os tradicionalistas-doma
60

, 

perseguidos no continente africano pelo poder colonial devido suas idéias irem de encontro 

aos ideais dos colonizadores. Por isso, manter os ensinamentos através da resistência tornou-

se temas importantes na roda de capoeira, principalmente nas músicas entoadas pelos 

“cantadores” e pelos “coristas”, participantes da grande mística proporcionada pela evocação 

à memória dos mestres antepassados. 

 

2.4. COMO ENSINAVAM OS VELHOS MESTRES, VOCÊ PODE APRENDER (...): A 

MUSICALIDADE NA RODA  

 

O universo da capoeira é cercado pelas músicas e ladainhas para contribuírem no 

processo de transmissão dos saberes. Ao cultuarem os ancestrais, os capoeiristas rememoram 

suas trajetórias repletas de heroísmo, conduta moral exemplar, fatos históricos e lugares nos 

quais os antigos perpassaram durante suas lutas, resistência e memórias de sofrimento durante 

o período escravocrata. Além disso, as músicas expressam a memória de dor e das diferentes 

estratégias para superarem e vencerem as condições sociais impostas pelo sistema, seja de 

forma explícita ou delimitadas em códigos estabelecidos pelos grupos, como afirma Abib 

(2004, 67-68): 

 

As músicas e ladainhas presentes no universo da capoeira são também 

elementos importantíssimos no processo de transmissão dos saberes, pois é 

através delas que se cultuam os antepassados, seus feitos heróicos, seus 

exemplos de conduta, fatos históricos e lugares importantes para o 

imaginário dos capoeiras, o passado de dor e sofrimento dos tempos da 

escravidão, as estratégias e astúcias presentes nesse universo, assim como 
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 Esta peculiaridade da memória africana tradicional ligada a um contexto de tradição oral é em si uma garantia 

de autenticidade. [...] Quanto à memória dos tradicionalistas, em especial a dos tradicionalistas-doma ou 

"Conhecedores", que abrange vastas áreas do conhecimento tradicional, constitui uma verdadeira biblioteca onde 

os arquivos não estão "classificados", mas totalmente inventariados (HAMPATÉ BÁ, 1980/82, p. 48). 
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também as mensagens cifradas, que exigem certa “iniciação” para poderem 

ser compreendidas.   

 

A roda de capoeira é embalada pela musicalidade, que comandava os movimentos 

corporais dos jogadores, sendo construída nos locais de prática (engenhos e canaviais). Suas 

letras remetem à escravidão, aos locais proibidos (praças públicas) e à sua transição enquanto 

prática corporal nos dias atuais. Essas músicas são divididas em toques e são denominadas, de 

acordo Fernandes
61

 (2017, p.2-3) como:  

 

Chula – É uma cantiga curta, muitas vezes tomada de improvisos utilizada 

na apresentação ou identificação de alguém; de conteúdo que prima pela 

louvação aos seus mestres, as suas origens, a referências aos fatos 

históricos, lendas; 

Corrido – Esta cantiga acelera o ritmo de jogo, de versos curtos; 

Quadra – Apresenta estrofes curtas de quatro versos simples; seu conteúdo 

varia de acordo a criatividade do compositor atendendo a brincadeiras, 

sotaques ou comportamento de alguém, fazer advertências, falar de lendas, 

fatos da capoeira ou figuras importantes 

Ladainha - É um ritmo lento, sofrido, é como reza, que podemos conhecer 

as histórias de nossos antepassados, o que fizeram durante sua vida de luta, 

vivenciar lugares do passado, os seus sofrimentos, enfim, suas angústias, 

elemento presente na capoeira por se tratar da transmissão da memória 

contada pelos antigos para relatarem experiências de vida de outros mestres 

de capoeira que enfrentaram várias atrocidades. 

 

Dessa maneira, a música se constitui como elemento de grande importância no 

processo de transmissão dos saberes. Além de direcionar os movimentos realizados na roda 

através do Cântico, “reavivador” da tradição, atua como espaço dinâmico para repensar a 

história e os princípios éticos, insere a capoeira na sociedade enquanto elemento da cultura do 

negro, traz realidades vivenciadas após a diáspora negra pelo mundo e questiona o lugar do 

negro na sociedade (VIEIRA, 1998). 

A continuidade das tradições é preservada na capoeira através da ritualidade, regida 

pela magia e mistério que vai compor o ritual. Isso permite voltar ao passado “em busca dos 

marcos temporais ou espaciais, que se constituem nas referências reais da lembrança” (ABIB, 

2004, p.69). Dessa forma, é por meio do ritual que ocorrerá a transposição do tempo presente 

para outros lugares de memória, permitindo a conexão com os elementos de matrizes 
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FERNANDES, Adriana. Música, Canto e Danças da Capoeira. Disponível em: 

<http://www.arteculturacapoeira.com.br/site/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=8>

. Acesso: junho de 2017. 
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africanas. Isso pode ser percebido na formação do conjunto de instrumentos que compõe as 

rodas, conhecida como “bateria”, apresentada na imagem 10, a seguir. 

A pesquisadora Flávia Cachineski Diniz
62

, em sua dissertação intitulada “Capoeira 

Angola: identidade e trânsito musical”, de 2011, traz um estudo sobre os elementos musicais 

em trânsito entre a Capoeira, o Samba de Roda e religiões de matrizes africanas 

correlacionando os elementos extra-musicais presentes nos seus rituais, corporeidades, 

cosmovisão, narrativas mítico-históricas e trajetórias. Ela mostra, em seu trabalho, que o 

atabaque foi emprestado das religiões de matrizes africanas à capoeira.               

O atabaque se configura como instrumento de percussão e chegou juntamente com a 

os africanos escravizados. É considerado sagrado e responsável pelos toques e ritmos que 

saúdam as divindades das religiões de matriz africana (os orixás), e também é utilizado na 

capoeira, tocado com as mãos ou com baquetas, para produzir sons conforme o tipo de 

atabaque apresentado no ritual (rum, rumpí e lé). A imagem 10 intitulada “Jogo da Capoeira”, 

do desenhista Johann Rugendas, retrata o período escravocrata e a presença do atabaque 

acompanhando os praticantes de capoeira. 

O berimbau exerce função primordial na roda, já que é responsável por estabelecer a 

conexão entre a linha do tempo, presente e passado, envolvendo “a ancestralidade 

representada pelo tempo da escravidão” (ABIB, 2004, p.69). Geralmente são utilizados três 

berimbaus: O Gunga (ou berra boi) de som mais grave; O Médio; e O Viola, de som agudo. 

Eles são constituídos de cabaça, vergão e o cipó (corda), e tocados com a unha. Quando da 

chegada dos primeiros automóveis ao Brasil, essa corda feita de cipó foi substituída por arame 

pelos capoeiristas que trabalhavam nas docas e foi inserido o uso do dobrão para tocar as 

cordas. Mas nem sempre o berimbau acompanhou a capoeira, já que era utilizado por 

ambulantes e vendedores, incorporado na capoeira apenas no início do século XX (ABREU, 

2005; ARAÚJO, 2002). 
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 Diniz (2011) fundamenta sua pesquisa em Emília Biancardi, na obra Raízes musicais da Bahia. Salvador: 

OMAR, G., 2006. 
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Imagem 10 - “Jogar Capoeira”, de Johann Rugendas
63

 

 
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Capoeira 

 

Outro instrumento utilizado na roda é o pandeiro. Sua origem pode ter sido o “adufe”, 

de origem árabe, uma espécie de pandeiro quadrado, tendo ainda como referência de origem o 

pandeiro retangular, construído com varas e pele esticada pelos povos Lundas-Luachimo-

Angola. Esse instrumento encontra-se na música popular e folclórica no Brasil, desde o 

período da colonização. Moreno (2005) vai dizer que o pandeiro na capoeira realiza a 

marcação do ritmo estabelecido pelo berimbau. Difundiu-se pela Europa e chegou ao Brasil 

através dos portugueses. 

             O reco-reco, que também compõe a bateria, é um instrumento de origem congo-

angolana, tendo registro de seu uso aqui no Brasil na primeira metade do século XVII, numa 

referência de um culto religioso congo-angolano. É feito de bambu, também podendo ser feito 

de cabaça alongada, tocado com uma vareta e contribui na marcação do ritmo do jogo. Ao 

Mestre Pastinha, é atribuída a sua introdução na capoeira, bem como o agogô, instrumento 

musical de origem Nagô
64

 - de presença marcante, também, no samba e nos terreiros de 

Candomblé conforme apresenta Moreno (2005).        

Assim, a atmosfera proposta pela musicalidade na roda conduz os capoeiristas a se 
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  Pintura “jogar capoeira” ou “Danse de La Guerre”, de Johann Moritz Rugendas, 1835. 
64

Constitui um dos maiores grupos étnico-linguísticos da África Ocidental. Nagôs ou Anagôs era a designação 

dada aos povos que falavam o iorubá. Os iorubas, povo do sudoeste da Nigéria, no Benim, antiga República do 

Daomé. Historicamente, habitavam o reino de Ketu, atual Benin, na África Ocidental. Durante o século XVIII e 

até 1815, foram  trazidos em massa para o Brasil durante o chamado "Ciclo da Costa da Mina", ou "Ciclo de 

Benin e Daomé", para exercerem trabalho escravo (VERGER, 2000). 



80 

 

colocarem num lugar de “transe”, contribuindo no desenvolvimento das movimentações 

corporais, permitindo que os corpos se entrelacem e deslizem sobre outro, sob o comando dos 

“berimbaus, pandeiros, agogô, reco-reco e atabaque, que compõem a orquestra, e que 

cumprem a função de manter essa atmosfera solene, juntamente com o canto, do coro 

formado pelos „capoeiras‟ (...)” (ABIB, 2004, p. 70).  

 

Imagem 11 - Instrumentos que compõem a roda de capoeira 

AGOGÔ BERIMBAU 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ATABAQUE    

 

 

 

 

PANDEIRO 
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RECO-RECO                                    RODA DE CAPOEIRA
65

 

  

Fonte: http://acns7.blogspot.com.br/p/instrumentos.html 

 

  Portanto, a capoeira, em sua trajetória histórica no solo brasileiro, desde o período 

Colonial e escravocrata até o período republicano, é marcada por proibições. Adquiriu seu 

formato atual a partir de suas características construídas por meio do processo 

predominantemente urbano. Esteve em vários momentos políticos, ao se expandir em meio 

outras práticas corporais institucionalizadas, o que fez emergir o processo de esportivização 

após sua descriminalização. Além disso, passou por um processo de massificação a partir da 

contribuição de vários fatores, entre eles, a formação de grandes grupos de capoeira com a 

migração de praticantes da capital baiana para o Sul do país, nos anos 60, até se tornar 

patrimônio cultural imaterial da humanidade.  

Entretanto, embora a capoeira não tivesse se manifestado historicamente da mesma 

forma durante todos os períodos, nos lugares onde se teve registro de sua prática, a história 

registra a capoeira Regional como precursora no processo de disseminação pelo país, 

provocando, de acordo com Tessuto (2012), a eminência de extinção da capoeira Angola, já 

que as pessoas procuravam a Capoeira Regional por apresentar a “beleza” e velocidade 

durante a realização dos movimentos, o que provocava a admiração das pessoas. Assim, essa 

disputa causou não só o aumento dos lucros da indústria turística de Salvador-BA, a partir das 

décadas de 1950, mas também a exploração de um novo mercado que primou pela formação 

de novos grupos de capoeira a fim de lucrar com exibições de apresentações folclóricas, 

aumentando gradativamente nos anos de 1960. 
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 Roda de Capoeira no Carnaval de Vitória da Conquista-BA, anos 80. Fonte: Arquivo pessoal do Mestre 

Manoel Sarará, concedido em 2017. 
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Ao levarmos em consideração o processo de disseminação da capoeira pelo país em 

meio a esse processo de esportivização e mercadorização, surgem as questões: quando a 

presença da capoeira enquanto prática corporal se tornou possível em Vitória da Conquista - 

BA? Quais os tipos de disputas e tensões marcaram esse processo de disseminação da 

Capoeira na cidade? Como isso interferiu no processo de popularização desta prática? 

Para discutir estas questões, no capítulo seguinte, trouxemos como base, as tensões e 

conflitos gerados durante o processo de disseminação da capoeira em Vitória da Conquista-

BA, contextualizando as relações estabelecidas a partir das vozes que delimitaram os relatos 

orais desta pesquisa: os Mestres de Capoeira. Dessa maneira, as referências bibliográficas e 

documentais utilizadas como procedimentos metodológicos até aqui, ajudaram-nos na análise 

qualitativa das fontes, corroborando com a investigação e interpretação dos dados coletados 

junto aos nossos entrevistados. 
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3. “RODA É BOA, RODA É BOA!”: CONSTRUINDO CAMINHOS DE 

POSSIBILIDADE DE PRÁTICA CORPORAL EM VITÓRIA DA CONQUISTA 

ATRAVÉS DA CAPOEIRA 

 

Roda é boa, roda é boa, 

Em Donizete a roda é boa. 

Roda é boa, roda é boa  

E em Sarará a roda e boa. 

roda é boa, roda é boa  

Em Mestre Bell a roda é boa. 

roda é boa, roda é boa  

Em Conquista a roda é boa
66

 

 

A primeira vista, a Capoeira remete ao contexto de sequestro, escravidão, sofrimento, 

luta “disfarçada” em dança, entre outros aspectos. Ao tomarmos o nosso objeto de estudo, 

podemos notar o quanto essa primeira visão se encontra reduzida; e o grande leque de 

possibilidades que poderíamos estar desconsiderando ao deixarmos de falar sobre a 

importância dos elementos culturais que constituíram e constituem a dinâmica de 

desenvolvimento da capoeira no Brasil e em Vitória da Conquista-BA. 

Dessa forma, a Capoeira, enquanto prática corporal, mina uma fonte de gestos, e 

movimentos com significações, sociais e culturais que revelam valores e saberes transmitidos, 

por seus próprios meios: corpo e fala. O corpo, portanto, é receptáculo de uma Memória e, 

através dela, guarda, preserva, ensina e dissemina. Dessa forma, através da História oral, 

buscamos o processo de disseminação da Capoeira, enquanto possibilidade de vivência na 

cidade de Vitória da Conquista-BA, através da Memória dos Mestres de Capoeira da cidade, e 

suas trajetórias de vida enquanto praticantes de Capoeira, destacando tensões e conflitos nesse 

processo de difusão. 

Neste capítulo, abordaremos o processo de disseminação da Capoeira a partir das 

memórias dos Mestres Donizete, Manuel Sarará e Mestre Bel para compor os relatos de suas 

vivências. Definimos esse percurso como “Roda boa” devido ao fato de eles discutirem sobre 

suas trajetórias de vida durante os períodos de atuação como disseminadores da prática, 

destacando as tensões e conflitos que ocorreram durante esse percurso. Essas memórias ainda 

nos trouxeram outras possibilidades de compreensão do fenômeno envolvido no objeto de 
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 Cantiga cantada nas rodas de Capoeira para apontar o quanto a roda está sendo “boa” ao mesmo tempo em que 

se pode agradar as pessoas presentes na roda ao citar seus nomes em meio a música. O Autor da letra é 

desconhecido. 
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estudos, o qual apontou outras vozes, lugares e documentações no intuito de registrarem suas 

contribuições para o desenvolvimento desta pesquisa. Assim, daremos início à análise dos 

seus relatos do Mestre Donizete, porém, ocorrerá em determinados momentos, o 

entrecruzamento de sua fala com a de outros mestres, assim como a haverá a presença de seus 

relatos em outras situações.  

 

3.1. CAPOEIRA NÃO PEDE BÊNÇÃO A CORONEL! 
 

Meu chapéu do lado 

Tamanco arrastando 

Lenço no pescoço 

Navalha no bolso 

Eu passo gingando 

Provoco e desafio 

Eu tenho orgulho 

Em ser tão vadio.
67

                   

 

Começou o jogo! O Mestre Donizete traz, em seus relatos, seu período inicial na 

Capoeira, no final da década e 50 e década de 1960, rememorando suas vivências de prática 

com o mestre Deodato. 

 

Meu avô era negro, então já vem no sangue, a Capoeira está no sangue, não 

tem jeito. Eu nasci aqui na década de 1950, o Deodato era vizinho, nosso 

vizinho. Então foi o primeiro esporte que tive contato. Ali na “Praça do Gil”. 

Era chão puro. Tinha as peladas de futebol e ali a gente aproveitava para 

brincar a Capoeira. E o Deodato era vizinho, morava na rua subindo a Rua 

do Mandacaru, no Bairro Recreio. Então foi ali que tive contato com os dois 

esportes, primeiro foi futebol depois foi a Capoeira. Capoeira ficou assim 

mais marcada na época (...) ver o berimbau, a musicalidade, marcada
68

.  

 

 

Segundo Mestre Donizete, o Mestre Deotado tinha 1,90m de altura, “era um cara 

ousado, bom de perna; era o cara daqui!”. Residia no endereço que hoje se localiza a 

Avenida Expedicionária no Bairro Recreio, próxima à “Pracinha do Gil”. Ele relata que 

naquela época, não tinha prática de Capoeira, não tinha qualquer sistematização e havia os 

capoeiristas que se “desenvolviam” sem a presença de um mestre, treinando e praticando nas 
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 Parte da letra da música “Lenço no pescoço”, composta por Wilson Batista. Disponível em: 

<https://www.letras.mus.br/wilson-batista/386925/>. Acesso: agosto de 2017. 
68

 Entrevista concedida ao autor por Donizete Gomes Lemos em 12 de agosto de 2017, na cidade de Vitória da 

Conquista - BA. 
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ruas. Ele diz ter iniciado a prática com Deodato, “embaixo de um „pé de manga” e 

complementa: 

 

[...] era no quintal da casa. Na casa dele mesmo tinha um pé de manga, 

passei lá hoje e esse pé de manga ainda estava lá. O “Benzin” - o tio dele 

morreu e essa casa ficou jogada muito tempo. Como era uma rua de pessoas 

de classe média, eles fizeram um muro bacana por conta dos vizinhos, para 

não ficar feia a rua. Lá tinha o pé de manga, debaixo dele não tinha nada. E 

não era chão de cimento. Esse negócio de cimento, isso aqui é novo
69

.  

 

 

Esse relato demonstra que, no final da década de 1950, já havia Capoeira em Vitória 

da Conquista, conforme relatos do Mestre Donizete, que praticou Capoeira com Deodato, 

começando por volta dos 8/10 anos de idade, indo até a adolescência e estendendo até o final 

dos anos 1960. Ele interrompeu os treinamentos para se dedicar aos estudos em Belo 

Horizonte. Segundo ele, havia outras pessoas que praticavam Capoeira nesse lugar, mas só se 

lembra de um dos praticantes, chamado “Tião”. Ainda segundo os relatos de Mestre Donizete, 

quando questionado sobre a possível existência de outro grupo de Capoeira com atuação na 

cidade nessa época, diz que “não tinha, porque Conquista era pequena naquela época, não 

tinha mais de 40 mil habitantes, era pequena”. Para ele, o fato de a cidade ser pequena 

possibilitaria ele ter conhecido facilmente outro grupo de praticantes de Capoeira na época.   

Outro ponto importante destacado na fala do Mestre Donizete, refere-se aos locais de 

prática da Capoeira: quintal de casa e na rua. Nesse aspecto, Josivaldo Oliveira (2004) 

também dedicou as suas pesquisas e análises em seu livro ao abordar a respeito dos capoeiras 

nas cidades da Bahia. Dessa forma, o pesquisador, também capoeirista, destaca que o 

capoeira é um elemento das ruas, um personagem do cotidiano urbano que tinha que respeitar 

as regras do mundo que o subordinava e lhe era subordinado, o mundo das ruas (OLIVEIRA, 

2004). Assim, podemos observar, na fala de Mestre Donizete, essa relação de poder do 

capoeira ao se referir ao Mestre Deodato: “era o cara daqui!, Era o dono da rua! 

Esse lugar, apontado pelo mestre, denota um espaço de prática corporal que se insere 

na pedagogia de ensino molecular do “quintal” e da rua, onde os corpos brincam, lutam e se 

articulam, leva-se, portanto, em consideração esse lócus de produção e transmissão do saber, 

cuja emergência histórica evidencia uma arte de fazer incalculáveis práticas corporais. 
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 Entrevista concedida ao autor por Donizete Gomes Lemos em 12 de agosto de 2017, na cidade de Vitória da 

Conquista - BA 
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Levando em consideração a dinâmica das ruas conquistenses, podemos aproximar 

ainda aos estudos de Oliveira (2004), ao considerarmos que os capoeiras estavam sujeitos a 

“toda sorte de situação e acontecimento, sendo, muitas vezes, necessário o uso da força para 

demarcar lugar e afirmar valores e lançar desafios” (OLIVEIRA, 2004), como podemos analisar 

nos relatos seguintes: 

 

[...] tinha muita briga de grupo, equipe, de bairro tal contra bairro tal. Então 

a gente fazia Capoeira para não apanhar mesmo. A Capoeira era uma forma 

de defesa, não era nem como é hoje, uma filosofia de vida das pessoas que 

envolve até a própria religião. Naquela época não, a gente aprendia pra se 

defender mesmo
70

.  

 

Dessa forma, o capoeira precisava estar sempre atento e bem preparado para não ser 

surpreendido. Esse pensamento nos leva a relacionar com a simbologia apresentada (a partir 

da cosmovisão africana) de Exú como protetor dos povos negros e dono da rua através do 

poema de Abdias Nascimento
71

 (1981):  

 

Teu punho sou/ Exu-Pelintra/quando desdenhando a polícia/defendes os 

indefesos/vítimas dos crimes do/esquadrão da morte/punhal traiçoeiro 

da mão branca/somos assassinados/porque nos julgam órfãos/desrespeitam 

nossa humanidade/ignorando que somos /os homens negros/ as mulheres 

negras/orgulhosos filhos e filhas do Senhor do Orum (...) (NASCIMENTO, 

1981, p. 67). 

 

 

A relação estabelecida com a mandinga torna-se fundamental para o capoeira 

enfrentar os desafios expostos pela rua, onde suas habilidades são identificadas, muitas vezes, 

como desordem e vagabundagem, em um espaço/território construído a partir de um contexto 

social de exclusão. 

Assim como muitos estudantes da cidade, o Mestre Donizete sai de Vitória da 

Conquista e vai para Belo Horizonte completar seus estudos, já que a sua cidade natal não lhe 

ofereceu essa oportunidade. Ao analisarmos os acontecimentos do final das décadas de 1930 e 

meados das décadas de 1940, os próprios meios de comunicação traziam a realidade das 

cidades do interior ao enunciarem sobre as consequências dos baixos índices de escolaridade, 

e, numa tentativa de reverter esse quadro, o jornal “O Combate”, de Vitória da Conquista-BA, 
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 Entrevista concedida ao autor por Donizete Gomes Lemos em 12 de agosto de 2017, na cidade de Vitória da 

Conquista - BA 
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 Parte do poema “Padê de Exu Libertador”, de autoria de Abdias do Nascimento, escrito em Búfalo, 2 de 

fevereiro de 1981. Disponível em: <http://www.abdias.com.br/poesia/poesia.htm>. Acesso: dezembro de 2017. 
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convida a população, independente da política ou religião, a ajudar na realização das obras as 

na perspectiva de se construir um ginásio educacional na cidade. 

 O jornal trazia, como exemplo, a implantação das etapas educacionais de ensino em 

São Paulo e ainda alertava a população sobre as consequências que uma cidade poderia sofrer 

caso não aderisse à implantação de um ginásio. Observa-se que a construção do ginásio 

representava desenvolvimento para a cidade (Jornal O Combate, 1937)
72

. 

Outro motivo que levava as pessoas a saírem do município, segundo relatos do Mestre 

Donizete, eram as dificuldades no mercado de trabalho, que já não oferecia muitas 

oportunidades. O município, na época, conforme Sousa (2005), se desenvolvia nos setores 

voltados para atividades primárias: pecuária e agricultura de subsistência, nos latifúndios 

controlados pelas famílias que controlavam o poder local. Isso limitava o desenvolvimento de 

atividades comerciais que também eram controladas pelas famílias que sustentavam o poderio 

local. Essas condições favoreciam a dependência e a submissão daqueles que estavam distante 

desse ciclo familiar. A partir da década de 1950, é que a cidade inicia um processo de 

desenvolvimento no comércio. 

O Mestre Donizete traz, em seus relatos, uma memória de como as relações sociais de 

Vitória da Conquista da época, entre os anos de 1950 e 1960, interferiam diretamente na 

disseminação da Capoeira enquanto possibilidade de prática corporal no município. Nesses 

relatos, o Mestre aponta as relações de dependência e subordinação de algumas famílias a 

outras que estavam numa posição de maior poder aquisitivo e político: 

 

[...] Na época, o governador tinha os “fazendeirões”, os coronéis. Naquela 

época, eles falavam: „os coronéis de patente comprada‟. Não é coronel que 

veio de soldado não. Tinha a patente de coronel só porque tinha poder sobre 

os pobres. Então meu pai perguntava para quem ele tinha que votar naquela 

época, perguntava para esse coronel. Esses caras antigos daqui, eles não 

tinham (...). Eles só tinham dinheiro e poder porque o governador dava o 

poder para eles. Então eles mandavam na cidade. O soldado tinha que ser 

totalmente analfabeto, ficava ali pra proteger esses caras. Então se você 

matasse o cara e jogasse seu chapéu no quintal da casa de um cara desse, o 

soldado não encostava perto de você. O ato de jogar o chapéu mostrava que 

o cara já estava protegido pelo dono daquela casa. Eu vivi este tempo, eu era 

menino nesta época. E meu pai dizia: “quando você ver esses caras, você 

ajoelhe e dá benção”. Capoeirista não pedia, mas quando chegava em casa o 

pau comia! Eu não aceitava nada! Chegavam lá em casa e diziam: “olha seu 
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 O Combate – Domingo, 22 de agosto de 1937. Ano IX, n°2. Diretor: Laudionor A. Brasil. Redator: Camillo de 

Jesus Lima. 
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filho não pediu a benção não, viu?”. Já querendo comandar você. E era 

assim mesmo, era desse jeito
73

.  

  

 Como pode ser observado, o Mestre traz a configuração do poder local estruturada em 

troncos familiares que se organizaram desde o século XIX.  Esse fenômeno, conforme 

Souza(2005), é tratado por endogamia conquistense e traz em seus estudos e pesquisas que 

João Gonçalves da Costa e seus descendentes seriam o núcleo inicial da formação de 

parentelas que, ao longo do século XIX, passariam a controlar a estrutura econômica 

fundamentada na pecuária (SOUZA, 2005). O poder endogâmico controlava toda a 

superestrutura, em seus aspectos políticos, jurídicos e ideológicos, incluindo aqui as práticas 

culturais. Essas famílias controlavam o principal meio de produção (a terra) e as principais 

atividades econômicas. (SOUZA, 2005). A liderança exercida seguia uma precedência 

característica do coronelismo típico do mandonismo local da Primeira República, herdado dos 

conquistadores da região, ainda no período colonial (SOUZA, 2005), um poder de caráter 

oligárquico
74

.  

 Lembrando que esse nome, “coronel”, era atribuído, “dado”, conforme o relato do 

Mestre, a todo aquele que exercia o poder político. Gozava do status de coronel desde o chefe 

de polícia, até os grandes fazendeiros e proprietários de terra (MARTINS; DIAS, 2017). O 

poderio das famílias – endogâmico – caracterizou as relações no município que desenvolvia 

um sistema semelhante a outros municípios brasileiros nesse período. Esse sistema, segundo 

Leal(1997), pode ser caracterizado pelo: coronelismo
75

, mandonismo, falseamento do voto e a 

desorganização dos serviços públicos locais.  

 Identificamos, na fala do Mestre Donizete, que o coronel se personificava numa 

liderança local que ditava as regras do processo eleitoral, os chamados votos de cabresto. Essa 
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 Entrevista concedida ao autor por Donizete Gomes Lemos em 12 de agosto de 2017 na cidade de Vitória da 

Conquista-BA 
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 Mais detalhes sobre o coronelismo, consultar: SPINELI, J.A. Coronéis e oligarquias na Primeira República. 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, 1992. 

Disponível: http://www.fundaj.gov.br/geral/observanordeste/spinelli_05.pdf. Acesso: julho de 2017. 
75

 O “coronelismo” pode ser explicado como resultado da superposição de formas desenvolvidas do regime 

representativo a uma estrutura econômica e social inadequada. Não é, pois, mera sobrevivência do poder 

privado, cuja hipertrofia constituiu fenômeno típico de nossa história colonial. É antes uma forma peculiar de 

manifestação do poder privado, ou seja, uma adaptação em virtude da qual os resíduos do nosso antigo e 

exorbitante poder privado têm conseguido coexistir com um regime político de extensa base representativa. Por 

isso mesmo, o “coronelismo” é, sobretudo um compromisso, uma troca de proveitos entre o poder público, 

progressivamente fortalecido, e a decadente influência social dos chefes locais, notadamente dos senhores de 

terras (LEAL, 1997. P. 23). O coronelismo foi um dos fenômenos mais marcantes da história política brasileira, 

especialmente no período que se convencionou chamar de Primeira República ou República Velha, 

compreendido entre os anos de 1889 e 1930. Existem divergências quanto sua continuidade ou não após o 

período citado (SOUZA, 2005). 
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força eleitoral emprestava-lhe prestígios político e um natural coroamento de sua privilegiada 

situação econômica e social de dono de terras (LEAL, 1997). Outro aspecto apontado por Leal 

(1997) é o fato da liderança cobrir as despesas necessárias ao processo eleitoral (alistamento, 

pleito). Assim, a fala do Mestre Donizete sobre esse período, diz que “eles só tinham dinheiro 

e poder porque o governador dava o poder para eles”. Isso corrobora com os estudos de 

Souza (2005), que traz o coronel no controle do eleitorado - “voto de cabresto”. Segundo 

Souza (1999), o grau de dependência gerado pelo contexto sócio-econômico supracitado 

coloca o coronel na condição de intermediário entre os partidos, o poder público e parcelas 

majoritárias do eleitorado. 

 Essa estrutura só é possível de ser compreendida a partir do entendimento da estrutura 

agrária que se estabeleceu na cidade, o que formou a base de sustentação das manifestações 

de poder privado, tão visíveis no interior do Brasil (LEAL, 1997). Essa estrutura é 

remanescente do período colonial que privilegiava grandes propriedades e um sistema 

produtivo de latifúndio com mão-de-obra escrava, solidificando as relações de poder, 

conforme podemos compreender melhor nas pesquisas e análises realizadas por Souza (2005, 

p.4) a respeito do poderio endogâmico de Vitória da Conquista, onde diz que: 

 

O processo de ocupação desenvolvido no Sertão da Ressaca, pelo 

bandeirante João Gonçalves da Costa, seus filhos e comandados, foi 

marcado por uma conduta de verdadeira ocupação e privatização da área. O 

território conquistado foi tratado como área privada, passada nos testamentos 

para os herdeiros dos conquistadores, alienada, quando conveniente pelos 

mesmos. Os compradores, famílias oriundas de outras regiões, se 

integrariam ao longo do século XIX, aos troncos familiares já fixados na 

região. A posse da terra e o controle das atividades econômicas na região 

ficaram efetivamente sob o controle privado das famílias potentadas. A 

cidade, e as questões pertinentes à administração, também, foram 

controladas pelas mesmas famílias. Era a consolidação do poder privado, 

originado no mandonismo, herdado dos conquistadores da região, ainda no 

período colonial.  

 

A relação de poder também se estendia às relações jurídicas e ao poder da polícia, 

colocado em discussão na fala do Mestre Donizete quando ele afirma que “o ato de jogar o 

chapéu mostrava que o cara já estava protegido pelo dono daquela casa”. Compreende-se, a 

partir dos estudos de Martins e Dias (2017), que os coronéis ditavam também as regras no 

sistema de justiça, protegendo os seus e condenando seus desafetos, como é possível perceber 

nos estudos destes autores: 

 



90 

 

O controle dos corpos de jurados foi sempre um foco de poder dos coronéis 

locais. Nesse tribunal, os coronéis protegiam seus afilhados e capangas e, ao 

mesmo tempo, condenavam seus adversários. Portanto, o júri foi um 

importante instrumento do domínio do “coronelismo”. Dentre as matrizes do 

“coronelismo”, as ordenanças e em especial a Guarda Nacional são as que 

mais contribuíram para a consolidação desse fenômeno. Tais titularidades 

diferenciavam os coronéis dos demais mortais, os colocava em uma posição 

de destaque, consolidando seu prestígio político. Assim, se fazia de um ente 

privado um legítimo representante dos interesses públicos (MARTINS; DIAS, 

2017. p. 21). 

 

 

Diante do que Michel Foucault chama de “dispositivo de controle” na sociedade 

disciplinar do século XIX, o mestre Donizete, conforme visto anteriormente, em seus relatos, 

se rebelou contra essa relação de poder entre as famílias, se recusando a pedir a “benção ao 

coronel” (Capoeirista não pedia benção), mesmo sendo reprimido em casa por sua família. 

Essa rebeldia reprimida fez com que Deodato migrasse de cidade, pois, segundo Mestre 

Donizete, “Deodato era considerado malandro”. Para ele, o próprio sistema político da 

cidade servia de exemplo para os próprios cidadãos, já que ele se lembra da cidade como 

referência de que “nunca se submetia às ordens lá de cima não”, referindo-se ao governo ao 

dizer que a cidade “(...) sempre foi de esquerda. Tanto que ACM detestava a cidade, porque 

não se submetia aos caprichos dele
76

”.  

Aqui já percebemos uma relação de tensão e disputa gerada a partir das relações 

estabelecidas nesta sociedade, configurada numa ação de controle por aqueles que exerciam o 

poder controlador. Isso impedia a disseminação da capoeira pelo fato de ser considerada como 

“coisa de malandro”, o que refletiu também na saída de Deodato da cidade: 

 

(Deodato era considerado) [...] malandro no sentido de „brigar‟, não 

malandro para roubar. Nada disso! Malandro por ser capoeira e por ser 

brigador, ele era muito brigador. Ele levava vantagem porque tava na frente 

né. Era prendido para ser investigado, mas não era pra ficar preso. Deodato 

deveria ter seus 18 anos. Ele deveria ter uns 8 a 10 anos a mais que eu. O 

capoeirista era mal visto pela polícia
77

.  

 

“A polícia perseguia um capoeirista como um cão danado”, já dizia Mestre Bimba 

(CAPOEIRA, 1997, p. 58). Ao ser questionado sobre possíveis registros de prisão de capoeiras 

                                                           
76

 Entrevista concedida ao autor por Donizete Gomes Lemos em 12 de agosto de 2017, na cidade de Vitória da 

Conquista - BA. 
77

 Entrevista concedida ao autor por Donizete Gomes Lemos em 12 de agosto de 2017, na cidade de Vitória da 

Conquista - BA. 



91 

 

pela polícia em Vitória da Conquista, Mestre Donizete se refere a Deodato relembrando a 

presença de um policial antigo na cidade, “Procópio”, que relatou ao próprio Donizete que: 

 

[...] já tinha prendido o Deodato por prática de capoeira. Era prendido para 

ser investigado, mas não era para ficar preso”. Ele ainda completa: 

“Antigamente, o capoeira não poderia ter um nome. Pra você ver onde 

começa o preconceito. A polícia dizia que todo capoeirista era vagabundo. 

Então tinha que inventar um codinome
78

.  

  

 Essa situação demonstrada acima ficou insustentável para Deodato, que deixou Vitória 

da Conquista, aos 25 anos de idade, indo morar no Estado de Minas Gerais, por motivação do 

Mestre Donizete, residindo no Vale do Jequitinhonha - mesorregião do mesmo estado. Ele 

começa a dar aulas de capoeira em um prédio que funcionava uma “cadeia velha”, onde ficou 

por um tempo. Mais tarde, além de ser Mestre de Capoeira ingressa nas Forças Armadas 

Brasileiras, tornando-se tenente da Marinha, no Rio de Janeiro.  

            Ainda de acordo o Mestre Donizete, há aproximadamente 10 anos, o Mestre Deodato 

faleceu ao reagir a uma tentativa de assalto. Ele relata que naquela época, a Capoeira ainda 

era tida como um problema social, mesmo não sendo mais considerada crime pelo Código 

Penal, as autoridades conquistenses não acompanhavam a atualização das mudanças nas leis 

brasileiras e ainda utilizavam-se de um discurso ideológico para justificar os seus abusos 

dizendo que “as informações demoravam a chegar, então para a polícia, a gente era vadio”. 

 A cidade se distanciava das discussões realizadas no cenário nacional sobre os rumos 

que a capoeira tinha tomado no contexto brasileiro, já que a Capoeira acabara de ser 

institucionalizada enquanto “esporte genuinamente brasileiro” por Getúlio Vargas, 

culminando no processo de descriminalização naquela época (SILVA E MARTA, 2016)
79

. 

Essa discussão nos leva a aproximar da idéia de superioridade de raças e revela a 

discriminação para com o praticante de Capoeira, como se pode afirmar no relato do Mestre 

Donizete: 
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[...] na época não existia televisão, quando eu era menino só via aquele 

chuveirão na frente (quando apareceu a TV). Então não tinha nada disso. 

Capoeira era discriminada, era coisa de malandro. A polícia proibia você de 

fazer. Quando chegava, você tinha que parar. (...) A capoeira foi proibida por 

lei, na época em que houve a queda do império, o primeiro presidente, que 

foi o Deodoro da Fonseca, a primeira lei que eles colocaram foi à proibição 

da capoeira. Aí em 1932 foi que Bimba fez uma roda pra o Getúlio, e em 

1937 foi quem liberou
80

.  

 

Embora fosse pouco perceptível pelo mestre Donizete, o próprio sistema político 

regido pelos coronéis, fazendeiros e pelas famílias endogâmicas do período possivelmente 

contribuiu para que os próprios praticantes de capoeira aumentassem o sentimento de 

confronto e de necessidade de expressarem seus conhecimentos, mesmo que esses conflitos 

fossem representados pela disputa de espaço com as práticas corporais orientais, embora não 

tivesse sido vistas por ele na época, como podemos observar na fala do mestre Donizete ao 

definir a Capoeira a partir das vivências daquele momento: 

 

[...] Capoeira é uma luta de defesa. Capoeira não é uma luta de ataque. Só 

que na defesa surge o contra ataque. Então o Brasil é um país que 

historicamente desenvolveu muita luta aberta, “vale tudo”, quem mais 

precisou lutar mais que o capoeirista? Que é na rua. Eu cansei de ir nas ruas 

e falar: “traz Jiu-jitsu, taenkwendo, Karatê, pode entrar!”, eu tinha mania de 

falar isso. Aquele orgulho de falar que era capoeirista. Era muito raro vir 

outras pessoas, mas vinha, mas apanhava porque o capoeirista é malandro, 

não absorve golpe de ninguém. Pra você acertar um golpe num capoeirista é 

quase impossível. O capoeirista é bom porque é uma luta de esquiva. Você 

acompanha o movimento do cara. A partir do momento que você 

acompanha, você não choca com o cara. E facilita a derrubada, a tesoura, a 

queda, o contragolpe. Você vai... o capoeira não é bobo, ele vai percebendo 

o golpe e colocando lá dentro. Aí ele pega o cara na surpresa
81

. 

 

Apesar de essas disputas serem visíveis para os praticantes de capoeira, eles 

desejavam praticar apenas como “forma de defesa”, devido existir disputas e confrontos entre 

os diferentes moradores de bairros na cidade, onde era comum perceber o uso de habilidades 

nas ruas. Assim, mesmo que de forma discreta, os movimentos de capoeira demonstrados na 

rua provocavam ainda, a admiração da população, como afirma o Mestre Donizete: 

 

[...] tinha muita briguinha naquela época, era comum, ninguém usava arma, 
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nada disso. Hoje todo mundo tem acesso a arma. Antigamente era na 

porrada. Então aprendia capoeira no intuito de se defender. Não era parte 

artística, parte da beleza da capoeira, não tinha nada disso. A preocupação 

era dar uma rasteira, uma chapa bem dada, uma cabeçada, porque ali que era 

o “gostoso” da coisa. Era na rua, porque naquela época, não se tinha 

capoeira como hoje (...). Você aprendia alguns movimentos. (...) então não 

era uma capoeira que tinha muitos movimentos, tinha poucos movimentos. 

Tinha a ginga com a meia lua, golpes mais conhecidos da capoeira, cabeçada 

que você aprendia logo também. (...) Aprendia dois três golpes perigoso, 

porque ele era muito bom na chapa lateral. Então aperfeiçoava um golpe 

desse pra se defender. A gente aprendia com ele, ai vinha outro professor, a 

gente aprendia com outro, não tinha academia naquela época
82

. 

 

 

Embora ele tivesse sido um indivíduo pertencente à classe média da cidade, os valores 

adquiridos na capoeira, a partir da vivência com os demais, fizeram o mestre Deodato refletir 

sobre as práticas racistas presentes em seu próprio recinto familiar, regido por descendentes 

dos próprios coronéis e fazendeiros supracitados. Ao falar do silenciamento que manteve 

durante anos, referindo à proibição de sua família à prática de capoeira, ele recorda as cenas 

racistas que predominavam “naturalmente” em meio comportamento de sua família ao dizer 

que   

[...] Falar pra sua mãe que você fazia capoeira era completamente proibido. 

Minha Vó era racista. Eu lembro que a mãe da minha mãe, a empregada não 

podia ir na sala, não podia comer sobremesa, eu me lembro disso, falava 

assim: “tem um neguinho aí te procurando”, neguin. O pai dela deve ter tido 

escravo quando ela era pequena. Era família aqui de Beassunssê, Caculé, 

aqueles lugares de Coronelismo. Então até pouco tempo era assim. 

 

Dessa forma, as próprias tensões provocadas a partir desses conflitos sociais e étnico-

raciais são reforçadas a partir daquilo que o próprio sistema público faz com as pessoas, 

levando-as a cometerem as mesmas atrocidades para com seus próximos, apesar de os 

motivos das disputas ocasionadas entre os grupos organizados nos bairros não terem uma 

justificativa explícita que demarcam a origem e a perpetuação desses conflitos. Desse modo, 

Lara (2007), ao apontar registros do período colonial sobre os significados das palavras de 

acordo a classificação social com base na cor, mostra que esse fator era uma condição que 

separava os “escravos” dos que eram “livres”, dizendo que, mesmo “que todos os negros, (...) 

fossem ou tivessem sido necessariamente escravos, a cor era um importante elemento de 

identificação e classificação social” (2007, p.144). 

Dito de outra maneira, pode-se considerar que esse ato de recordar, trazido pelo 
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Mestre Donizete, está associado à subjetividade, principalmente quando está envolvido das 

recordações motivadas por emoção e sentimentos movidos por experiências pretéritas 

(FENTRESS; WICKHAM, 1992). Na sua vivência, observa-se que, ao migrar para Belo 

Horizonte, de certa forma, revive algo comum entre os sertanejos que é o processo de 

migração para centros urbanos em busca de estudo e trabalho.  

Desde então, a presença da Capoeira, na cidade, foi se extinguindo nos finais da 

década de 1960, já que Donizete teve que buscar dar continuidade a seus estudos no nível 

superior em Belo Horizonte, embora ele relate que quando vinha de férias para cá, naquele 

tempo que nós fomos embora, e ele ficou aqui, a gente vinha todas as férias para cá, e a gente 

continuava com ele, aí mais velho, lá pra 1971 que eu fui para Belo Horizonte, eu já tava 

com uns 20 anos
83

.  

Dessa forma, embora marcasse presença nos treinos de Capoeira durante o período de 

férias do seu curso universitário, isso não foi suficiente para garantir a continuidade das 

práticas na cidade, uma vez que não ficou: Praticamente ninguém. Porque pouca gente se 

interessava por capoeira, você tinha que ter muita vocação, porque os pais não sabiam, meus 

pais não sabiam, era tudo escondido, você não podia falar que tava fazendo Capoeira
84

.  

Em seguida, o seu mestre, Deodato, em meados da década de 1960, teve que sair da 

cidade, devido a problemas relacionados a processos judiciais por motivo de conflitos, já que 

“quando se tinha um problema aqui de briga tinha que vazar, porque se a polícia visse tinha 

que ir atrás. O capoeirista era mal visto pela polícia
85

“.  

Portanto, já no início das décadas de 1970, após ter se estabelecido em Minas gerais e 

fundar uma associação de Capoeira por lá, ele obteve notícias sobre a presença da Capoeira 

em Vitória da Conquista, após ter se encontrado com o Mestre Manoel Sarará, em Minas 

Gerais, em uma de suas apresentações pelas cidades vizinhas de onde morava, certificando 

que este era o principal responsável em ministrar aulas de capoeira naquela época em Vitória 

da Conquista: 

 

[...] Eu conheci o Manoel Sarará na cidade que eu morava em Minas gerais. 

Eu apresentava capoeira em cidades vizinhas. Ai falaram pra levar os discos 
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de capoeira pra dentro da boate. Aí quem estava lá foi ele e um tal de Tadeu 

lá de Valadares. Ai quando eu cheguei na boate, falei pra não deixarem eles 

me verem. Quando eu cheguei dentro, os dois fazendo aquele joguinho, me 

viram, quiseram correr. Joguei, peguei ele na facilidade. Sarará saiu 

correndo, não aceitou jogar comigo. Aí ficou meu amigo. Na época eu tava 

no auge e ele já dava aula aqui em Vitória da Conquista, na verdade ele 

comandava aqui
86

. 

 

Assim, teremos uma lacuna aberta nos finais da década de 1960 nessa construção da 

memória de disseminação da Capoeira na cidade, posto que, com a saída de Deodato e do 

Mestre Donizete, a cidade não contou com um lugar estabelecido enquanto possibilidade de 

prática da Capoeira neste período. Porém, esse espaço de tempo foi muito pequeno se 

levarmos em consideração o início da prática de capoeira pelo próximo Mestre, que marcará o 

início de outro jogo de capoeira na grande roda da cidade, repleto de discursos de “comando”, 

ocupação e domínio de território. Esse se tornou um dos principais motivos que marcaram as 

tensões e disputas neste período.  

 

 

3.2. EU TINHA A CAPOEIRA NO SANGUE (...) ESTOU NESSA MINHA RESISTÊNCIA  
 

Vai trabalhar vagabundo, fica aí 

jogando perna pra cima, isso não 

vai dá dinheiro não”. Mas eu tinha 

a capoeira no sangue eu tinha que 

ficar, estou nessa minha resistência 

até hoje. 

 

 Analisando os caminhos percorridos pelo Mestre Manoel Sarará, observa-se que ele 

solta o jogo nessa grande roda da cidade, tendo em vista seu primeiro contato com a Capoeira 

partir dos anos 1968/1969, na cidade de Vitória da Conquista. A memória desse mestre é 

cercada de disputas, tensões e conflitos, desde a chegada de sua família à cidade, seu ingresso 

no mercado de trabalho, até encontrar a prática da Capoeira e começar a treinar em um Circo, 

presente na cidade nessa época, conforme podemos observar: 

 

[...] Nasci em fazenda São Matias, interior de Vitória da Conquista, vim para 

Conquista com 2 a 3 anos de idade, filho de José Fernandes – tropeiro e 

comerciante, amansador de burro brabo – que é meu pai; minha mãe dona de 

casa. Roçava quiabento, unha de gato para ganhar três “reais” por dia. O 
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negócio apertou para meu pai porque saiu de família humilde. Nós viemos 

para conquista quando chegou em conquista ele conseguiu uma tropa de boi 

e viajava comercializando mercadorias entre Itabuna, Ilhéus, Camacã, 

Canavieiras, voltava para Conquista. Aí nós foi desenvolvendo, crescendo 

economicamente trabalhava pelo comércio e vivendo pelo que tinha pela 

precisão me ingressou na oficina. Comecei trabalhar na oficina e aí quando 

foi em 68/69
87

 (...)  

 

 Retomando a fala do Mestre Sarará, ele deixa claro que, ao passar por dificuldades 

financeiras, sua família é conduzida ao fenômeno da migração interna de moradores do meio 

rural para o centro urbano em busca de melhores condições de vida, para inserção no mercado 

de trabalho.  

Nesse período, a cidade acompanhava um desenvolvimento econômico que atraía 

pessoas de diversos lugares. As análises de Pereira, Meira e Santos (2010) a respeito do 

processo de urbanização de Vitória da Conquista-BA, mostram, durante as décadas de 1960, 

uma mobilidade do trabalho do campo para a cidade. Um fenômeno ocorrido em outras partes 

do Brasil, em que prevalecia uma migração às cidades médias, onde milhares de camponeses 

passaram a migrar. Os pesquisadores atribuem a esse fenômeno os seguintes fatores 

preponderantes: expropriação de suas terras; ausência de políticas que garantissem a 

permanência no campo; processo de mecanização/modernização da agricultura; crise na 

atividade agrícola (PEREIRA; MEIRA; SANTOS, 2010).  

 Vitória da Conquista-BA passa por processo semelhante, em um momento histórico de 

expansão econômica, consolidando-se enquanto cidade média, o que atraiu, dessa forma, a 

família do Mestre Sarará. De acordo Rocha e Amaral (2011), a Rio – Bahia, em Vitória da 

Conquista-BA, foi preponderante para o aumento das migrações internas das áreas rurais para 

áreas urbanas. Além disso, o processo de expansão da cafeicultura e os investimentos 

financeiros que a atividade necessitava motivou ainda mais o processo migratório.  

 O Mestre Sarará conheceu a Capoeira, na cidade, através de uma 

apresentação/espetáculo de Circo, conhecido na época como circo “Coca-Cola” a partir de um 

praticante de Capoeira, o “Negro Lula”, depois se tornou auxiliar dele durante as 

demonstrações. 

 

[...] Na década de 68 ou 69 por aí, em Vitória da Conquista apareceu o circo 

por nome Circo Cola-Cola, muitos da minha idade lembra desse circo que 

teve aqui (...) Então nesse circo nos finais de semana tinha luta livre, vale 

                                                           
87

 Entrevista concedida por Manuel Alves Fernandes, o Mestre Sarará, no dia 17 de Maio de 2017. 



97 

 

tudo e Capoeira. Tinha um rapaz – o Negro Lula – era capoeirista do circo e 

me chamou para eu ser auxiliar dele. Comecei a treinar Capoeira, gostei da 

Capoeira, aí o que aconteceu o circo foi embora (...) continuei treinando 

Capoeira e assim que me deu os primeiros passos na Capoeira. (...) treinando 

a Capoeira, sozinho
88

. 

                         

Esse fato do circo despertou atenção e, em conversas informais, em casa, sobre a 

presença do “Circo Coca-Cola”, na cidade de Vitória da Conquista-BA, nos anos 70, logo tive 

a surpresa quando minha mãe (Maria de Lourdes dos Santos Silva) afirmou que o Circo Coca-

Cola fez parte de sua vida
89

.  

Assim, após localizarmos e marcarmos um encontro com a família do circo, iniciamos 

a entrevista com a senhora Carmem Moreira dos Santos
90

, filha do casal proprietário do 

estabelecimento naquela época, o senhor Manoel Moreira dos Santos e a senhora Carmelita da 

Silva, de quase 100 anos de idade. A entrevista foi realizada com ela devido a sua mãe se 

encontrar em um estágio debilitado ao receber cuidados especiais, e seu pai, ter falecido há 37 

anos.  

As memórias da senhora Carmem Moreira dos Santos contribuíram intensamente nesta 

pesquisa, já que ela nos trás relatos importantíssimos sobre a origem do Circo Coca-Cola, os 

espetáculos, atrações, além de trazer relatos de uma vida inteira construída a partir do circo.  

 

Surgiu com minha mãe, e a minha tia gostava dos rapazes do circo e foram 

embora com o circo (...) somos de Minas Gerais, o circo estava em Belo 

Oriente-MG. Eles foram embora com o circo e minha mãe conheceu meu 

pai, um anãozinho de 90 centímetro de altura, que tinha o nome de „Palhaço 

Coca-cola‟. Aí o palhaço comprou um pano de roda, não tinha nem a 

cobertura e formou o circo da família. Aí minha mãe levou a minha tia, a 

irmã dela, e o meu pai levou a minha tia, irmã dele. E a família trabalhando 

foram adquirindo filhos, aí as pessoas que não eram da família foram embora 

e os filhos cresceram e tornaram-se circenses, toda família. Eu, por exemplo, 
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músicas de Diana na porta do circo, lá no bairro Guarani. Logo em seguida, ela passou referências da rua onde 

a família que era proprietária do circo ainda morava, a qual coincidiu com o endereço das vizinhanças da colega 

de trabalho de minha irmã (Joanne Santos Silva). Foi quando utilizamos as redes sociais (Facebook) para entrar 

em contato com a família e descobrimos que eu sou professor do bisneto da ex-proprietária do Circo “Coca-

Cola”. Após conversas com o meu aluno, “herdeiro” de uma memória trazida a partir de seus familiares sobre a 

“vida no circo”, Breno Aymar Batista dos Anjos intermediou a nossa aproximação com a sua família. Após 

chegar a sua casa, fui recebido com muito carinho e atenção por toda família. 
90

 Funcionária pública, 61 anos de idade, mãe de três filhos (Ezequias Neto, Eliã e Elizene, ambos com 

sobrenome Batista dos Santos.) e avó de Breno Aymar Batista, Isabelle Vitória Almeida e Pedro Hebert 

Mendonça. Atualmente reside na Rua Democrata, bairro Guarani, começou seus estudos após seu casamento nas 

décadas de 1970 e cursou o Magistério. Hoje, prestes a se aposentar dedica-se às atividades religiosas, docência 

na rede municipal de ensino e às atividades pedagógicas na Escola “Tia Zefa”, juntamente com suas filhas, 

também educadoras. 
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trabalhava levando força capilar, aquela menina pendurada pelos cabelos, 

levava a escada giratória, levava trapézio, com meus irmãos. Todos 

trabalhavam, fazíamos ginásticas diferentes, meus irmão eram meninos 

borracha, palhaços (...) programávamos todos os espetáculos. Eu cantava, eu 

dançava, eu levava aquele róla-róla (...), minha irmã andava no arame, meu 

irmão levava o despenhadeiro da morte (...). eu levava também a força de 

nuca (...) e tinha a apresentação do menino cobra (...) tinha o cachorrinho 

(...), o bode, o cavalo, o leão (...), Lampião e Maria bonita (..), A marca do 

pecado (...), A louca do Jardim(...), teatro, comédias, dramatização, como o 

Milagre de são Miguel (...), O Meu castigo dos Céus (...), O nascimento, 

vida e morte de Jesus Cristo (...), trapézio e Voo da morte (...), Arame de 

fogo (...), Casamento do palhaço, carro maluco (...), Edna Fagundes e o 

palhaço Pafuzo (...), escada a três e em garrafa (...) a roda indiana (...), 

Patenete (...), A Mulher enterrada viva (...), o casal sepultado (...), Dupla 

sertaneja (...), Carmem Miranda (...). E tinha a minha mãe que sapateava sob 

os vidros (...) e não tinha nenhum corte quando terminava. O meu pai levava 

a apresentação com as tochas de fogo (...) e a apresentação da escada que 

descia rolando (...), apresentação da febre amarela(...). Depois de minas, veio 

para Bahia, veio para Barra do Choça, Caatiba - BA
91

. 

 

O circo, nesse aspecto, era o lugar onde as pessoas se encontravam para apreciar as 

mais diversas peças teatrais, comédias, dramatização, música até as interpretações 

normalmente encontradas em espaços religiosos, como acontece nas igrejas, de acordo nossa 

entrevista. Nesse sentido, além de ter passado por várias cidades da região de Vitória da 

Conquista-BA, o Circo Coca-Cola, citado nos relatos da senhora Carmem, também teve 

passagem por alguns bairros em Vitória da Conquista-BA, entre eles no Bairro Iracema 

(vizinho do bairro Guarani), onde hoje funciona a primeira Igreja Batista Conquistense, 

Bairro Jurema, na praça “Zé Garente”, local onde o Mestre Sarará diz ter visto a Capoeira 

pela primeira vez, Bairro Alto Maron (Feira do Alto Marom), Bairro Brasil (em frente ao 

Orfanato), depois retornou ao Bairro Jurema devido o sucesso que obteve quando passou por 

lá pela primeira vez, e também retornou para cidade de Barra do Choça - BA. 

De acordo com dona Carmem, o seu pai, Manoel Moreira dos Santos, era o 

proprietário do circo, conhecido popularmente como “Coca-Cola”, nome que intitula o seu 

circo. Ela recorda a memória de seu pai como um homem de estatura de 90 centímetros de 

altura, um anãozinho menor que uma criança de sete anos, possuidor de uma grande 

dignidade e compromisso com a família, já que trabalhava de forma muito dedicada ao circo, 

era o mestre cena do palhaço, ele anunciava o espetáculo. A imagem a seguir, mostra “Seu 

Coca” de pé em frente o Circo, e atrás, alguns detalhes da entrada do circo, sustentada por 

suportes de madeira acompanhado com um letreiro nomeando o circo Coca-Cola. 
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 Relato concedido por Carmem Moreira dos Santos, no dia 20 de dezembro de 2017. 
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Imagem 12 - Manoel Moreira Dos Santos
92

, proprietário do Circo “Coca-cola” 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Carmem Moreira dos Santos, 2017. 

 

De acordo seu registro de nascimento, “seu Coca”, como é ainda lembrado 

carinhosamente pela comunidade, nasceu às 11 horas da manhã do dia 12 de Janeiro de 1929, 

na Rua dos Campinhos da cidade de Nova Planaltina-BA. Filho de Juvêncio Moreira dos 

Santos e Brasilina Braga dos Santos. Ele faleceu há 37 anos por causa de uma Parada 

respiratória circular.  

 

Imagem 13 - Certidão de Nascimento do Sr. Manoel Moreira Dos Santos 

 

          Fonte: Arquivo pessoal de Carmem Moreira dos Santos, 2017. 
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 Foto em tirada frente ao Circo “Coca-cola”. 
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O Circo era montado com panos ao seu redor, longe de ter o formato atual constituído 

de lona, era utilizada constantemente a criatividade durante os trabalhos artesanais na 

montagem do circo, como podemos analisar no relato seu relato: 

 

[...] era sacas de açúcar escuro, a gente comprava vários sacos, emendava 

para fazer uma tira bem longa, depois dobrava em víeis e cortava para fazer 

tipo uma saia volante, depois juntava as partes finas para cima e a parte larga 

para dar a roda do circo (...), tinha uma máquina de mão, nós emendávamos 

não sei quantos metros as partes estreitas para formar o saião do circo, 

depois que emendávamos, pegávamos uma corda grande, e saímos juntando 

as pontas, e costurava com aquelas agulhas grandes (...), pegava bola de cebo 

e amarrava no cordão para ficar bem escurreguento para a chuva não 

apodrecer, o nome era palombá. A gente amarrava no pano de roda para o 

vento não tirar (...) depois a gente montava a arquibancada para o pessoal 

assistir o espetáculo
93

. 

 

A imagem 14 a seguir mostra a senhora Carmem Moreira ainda em sua fase de 

adolescência no final dos anos 60 na parte interna do circo, sendo possível observar algumas 

estruturas conforme foram citadas na descrição acima, como as cortinas de pano em volta, 

formando o picadeiro. 

O Circo Coca-Cola seguia os trâmites legais para o seu funcionamento. Nossa 

entrevistada atribui esse processo à presença marcante das autoridades locais ao mesmo 

tempo em que podemos confirmar a grande importância e visibilidade que o Circo 

proporcionava para as comunidades conquistenses, já que a gente ia para o bairro jurema e 

tinha um circo no Alto Marom (...), a gente saia do Bairro Jurema para ajudar o dono do 

circo do Alto Marom. Desse modo, pode-se afirmar que haviam outros circos instalados em 

outros bairros da cidade
94

.  
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 Relato concedido por Carmem Moreira dos Santos, no dia 20 de dezembro de 2017. 
94 Possivelmente, um destes circos teria relação direta também com as vivências da infância do Mestre Bell 

ainda quando vivia jogando capoeira na Praça do Bairro Alto Marom em Vitória da Conquista-BA durante sua 

infância, como veremos posteriormente na entrevista cedida por ele. 
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Imagem 14 - Carmem Moreira dos Santos
95

 

 

           Fonte: Arquivo pessoal de Carmem Moreira dos Santos, 2017. 

 

As lutas apareceram nos relatos de Carmem devido a ela ter recordado as atrações do 

Circo que causavam euforia na platéia, O lobo Paulista e o Diabo Loiro. De acordo com ela, 

o primeiro morava em Belo horizonte e era convidado para se apresentar durante os 

espetáculos e fazia parte das atrações principais preferidas pelo público; e o segundo era 

protagonista dos espetáculos de lutas que ousavam desafiar o próprio público presente no 

circo, popularizando o estilo “Tele catch” de lutar: 

 

[...] Era ele e uma mulher. Então ele lutava com a mulher. Depois ele 

desafiava para a outra noite, qual o homem ou mulher que iria enfrentá-lo? 

Porque a mulher ganhava dele para ser um atrativo. Ele perdia para desafiar 

alguém da praça para ver se ganhava, já que ele perdeu para uma mulher, 

encorajando os outros. Aí ele vinha na praça e não conseguia vencer ele não. 

Ele tinha uns golpes que acabava enfraquecendo a pessoa. E tinha aquele 

momento da contagem que parecia as lutas de hoje. O nome era „Luta Tele 

catch‟. Era brigando com a mão podia dar murro, não podia afetar o 

estômago, não podia bater na cabeça. Então era uma „Luta livre‟, só que não 

                                                           
95 Artista e filha dos proprietários do Circo Coca-Cola, ao final dos anos 60, em Vitória da Conquista. 
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é, porque hoje tem a luta livre de boxe, que é diferente. Mas a dele não, era a 

mão livre
96

. 

   

Os lutadores do Circo Coca-cola distribuíam cartões com suas fotos expostas para 

atrair os fãs das “Lutas Livres” e uma maneira de recordar os espetáculos que aconteciam em 

formato de desafios. As imagens abaixo mostram dois cartões que eram distribuídos para a 

platéia no final dos espetáculos. No primeiro, é possível ler o enunciado: “Aos meus fãs e 

amigos ofereço esta recordação”, acompanhado do nome e abreviação do sobrenome do 

lutador Lobo Paulista, vulgo Lobo P.  

 

Imagem 15 - O Lôbo Paulista 

 
            Fonte: Arquivo pessoal de Carmem Moreira dos Santos, 2017. 

 

 

Já no segundo “cartão de visita” ou “cartão de recordação”, o enunciado do lutador 

Diabo Loiro, como forma de empolgar e atrair o público, anuncia o seu próprio nome e 

questiona ao leitor se o conhece: “O DIABO LOIRO, VOCÊ CONHECE?”. 
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 Relato concedido por Carmem Moreira dos Santos, no dia 20 de dezembro de 2017. 
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Imagem 16 - Diabo Loiro
97

 

 
Fonte: Arquivo pessoal de Carmem Moreira dos Santos, 2017. 

 

 

Outra imagem mostra a luta entre o “Diabo Loiro” e um morador da “Praça Zé 

Garante” que foi desafiado durante o espetáculo no próprio Circo Coca-Cola, no final dos 

anos 60, Bairro Jurema em Vitória da Conquista-BA. 

 

              Imagem 17 - Luta Livre no Circo “Coca-Cola”: Final dos Anos 60 

 
      Fonte: Arquivo pessoal de Carmem Moreira dos Santos, 2017. 

 

A presença das lutas no “Circo Coca-cola”, confirma-se na fala do Mestre Sarará 

quando ele lembra as “Lutas Telequetes”, termo utilizado até hoje no contexto da capoeira, 

principalmente quando um dos jogadores não ofereceu muitas alternativas de desenvolver um 
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 Enunciada antes e após os espetáculos do Circo Coca-Cola no final dos anos 60, na cidade de Vitória da 

Conquista. 
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“jogo limpo” e opta por agredir fisicamente o outro usando golpes que oferecem riscos de 

lesão ou até de morte.  

Assim, ao ser questionada sobre a possível presença de algum capoeirista no circo, 

Dona Carmem lembra que o circo contava com muitos convidados de outras cidades e que 

sempre apresentavam novidades. 

Daí, por estar envolvida na bilheteria, ajudando o pai na venda de ingressos e se 

preparando para apresentar vários números em um mesmo espetáculo, ela não recordou 

especificadamente quem era o responsável pela apresentação de Capoeira, já que 

 

 [...] o capoeirista que vinha e apresentava para o circo, era convidado (...). 

Hoje é mais comum. Naquela época era novidade. Então sempre tinha 

meninos de 11, 12 e 13 anos que aprendia depois de ficar „enfucando‟ os 

pais, até que os pais vinham, pagavam os ingressos e eles entravam, e 

acontecia aquela aula de meia hora, era aplaudido, era uma atração, era 

diferente
98

.    

 

Dessa forma, é necessário reconhecer que quando se trata de memória e história oral, 

como “versões do passado”
99

, há interferência do momento vivido pela entrevistada no 

momento presente, quando ela rememora fatos, trazendo referências a um momento de sua 

vida atribulada pelo trabalho para sustentar a família e o divertimento do público no Circo, 

enquanto equipamento e lugar específico para o lazer. Por isso, apesar do seu envolvimento 

com os trabalhos, Dona Carmem identifica a presença da capoeira no circo na vertente dos 

espetáculos e de transmissão, ao afirmar que acontecia aquela aula de meia hora. 

Esses relatos coincidem de forma mais próxima com o “espaço-tempo
100

”, trazido pela 

memória do Mestre Sarará, referente às suas vivências, no final dos anos 60 e início de 70, 

dando credibilidade aos seus relatos orais. Em virtude disso, esses relatos são um documento 

                                                           
O Lobo P - Lutador de Luta Livre no Circo Coca-Cola em Vitória da Conquista-BA, no final dos anos 60 e 

início dos anos 70. 
98

 Relato concedido por Carmem Moreira dos Santos, no dia 20 de dezembro de 2017. 
99

 Sobre isto, retornamos à discussão de Portelli (1997) sobre as possibilidades oferecidas pela oralidade sobre a 

História Oral, já que para ele, ambas estão intrinsecamente ligada à memória. 
100

 O texto Espaço da recordação: formas e transformações da memória cultural de Aleida Assmann (2011) 

retrata sobre a dimensão multimodal e transdisciplinar da memória. A sua compreensão acerca da memória 

perpassa o entendimento de arte como uma técnica, ao definir seu conceito de mnemotécnica. Para isso, utiliza a 

dimensão do espaço enquanto elemento que sustenta a mnemotécnica, desconsiderando a dimensão temporal, 

elemento fundamental para se compreender a memória como potência. Dessa forma, a memória entendida 

enquanto potência dá prioridade não mais ao espaço como processo primordial, mas sim, ao tempo. Assim, a 

memória que foi apontada neste trecho da pesquisa se trata de uma memória enquanto faculdade subjetiva e não 

uma técnica específica. 
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do presente e, por conta disso, são aceitáveis, porém com uma credibilidade diferente 

(PORTELLI, 1997).  

             Seguindo a análise da trajetória de vida do Mestre Sarará, observamos que a 

passagem do circo pela cidade nos deixou marcada a presença da Capoeira através do trabalho 

do “Negro Lula” desenvolvido durante e depois dos espetáculos. De acordo com o Mestre 

Sarará, os circos não se estabeleciam na cidade por muito tempo, e, junto a ele, mudavam-se 

as pessoas que trabalhavam nos espetáculos e nos bastidores. Dessa maneira, tentamos 

encontrar “Negro Lula”, após a realização da entrevista com o Mestre Sarará para buscarmos 

mais informações a respeito da presença da Capoeira no circo. Porém, a única informação que 

tivemos foi a de que o “Negro Lula” morava na cidade de Itambé-BA
101

, há 56 Km de Vitória 

da Conquista-BA, conforme relato do Mestre Sarará.  

Antes de tentarmos nos deslocar até a cidade dele, tentamos estabelecer contato 

através de redes sociais com pessoas da cidade ligada a Capoeira para saber mais 

informações. Até que conseguimos falar com Cátia Maria Oliveira Souza, popularmente 

conhecida como “Katia Kantil”, moradora da cidade de Itambé, que nos trouxe as primeiras 

informações de que o “Negro Lula” estabeleceu e disseminou a Capoeira pela cidade de 

Itambé, mas que, internado em péssimas condições de saúde e havia falecido no mês de 

Novembro de 2017. 

Com intuito de contribuir ainda mais com esta pesquisa, Cátia Souza foi em busca de 

mais informações sobre o “Negro Lula” em sua residência no centro da cidade de Itambé-BA, 

e soube que a única familiar que ainda mora na cidade não é facilmente encontrada em sua 

residência. Assim, ela chegou até seu professor de Capoeira, Luiz Damaceno Lima, que nos 

forneceu informações de que o “Negro Lula” também se chamava Luiz. Nesse processo, de 

acordo com esse professor, o “Negro Lula” trazia, em sua memória, a sua trajetória de 

aprendizado dos primeiros movimentos de Capoeira, no espaço do circo. 

O professor de Capoeira, Luiz Lima, ainda diz que o “Negro Lula” saía pelas ruas de 

Itambé-BA, durante o carnaval, para desfilar com os seus alunos pela cidade, até chegar a seu 

local de treinamento, onde funcionava a antiga “Cesta do Povo”, “perto do fórum, na Praça 

                                                           
101

 Itambé é um município da microrregião de Itapetinga, no estado da Bahia, no Brasil. Situado a 346 metros 

acima do nível do mar, sua área é de 1,442 km². É habitada por 23,106 pessoas Senso IBGE 2010. De acordo 

com a Lei Estadual 2 042, de 12 de agosto de 1927, o povoado adquiriu a sua emancipação política (o povoado 

do Verruga pertencia até então ao município de Vitória da Conquista). Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Itamb%C3%A9_(Bahia)>. Acesso em dezembro de 2017. 
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da Bandeira, sendo o Mestre de Manoel Sarará, Mestre de Capoeira em Vitória da 

Conquista. Foi o primeiro Mestre de Capoeira da Cidade de Itambé”
102

. 

Dessa forma, Cátia Souza consegue ainda alguns vídeos de um evento de Capoeira 

realizado pelo Grupo “Meninos da Terra” na cidade de Itambé-BA. O vídeo intitulado 

“Relíquias da Capoeira em Itambé-BA” mostra o “Negro Lula” cantando a ladainha: “Ela tem 

dente de ouro”, composição do Mestre Waldemar da Paixão
103

, enquanto os demais 

capoeiristas do evento tocam os instrumentos e escutam atentamente junto a outros 

participantes até chegar o momento de responder o “Côro” a partir do comando do Mestre 

“Negro Lula”.  

Ela tem dente de ouro/Ela tem dente de ouro/Ela tem dente de ouro, ora meu 

Deus/Fui eu que mandei botar/Vou rogar nela uma praga/Prá esse dente se 

quebrar/Casa de palha é palhoça/Se eu fosse o fogo eu queimava/Toda 

mulher ciumenta/Se eu fosse a morte eu matava/Camaradinha, viva meu 

Deus. (Mestre Waldemar da Paixão) 
 

 

 

Imagem 18 - Mestre Luiz, o “Negro Lula” 

 

Fonte: Acervo pessoal de Cátia Souza, 2017. 
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 Relato concedido pelo professor de capoeira Luiz Lima, no dia 24 de dezembro de 2017, através de redes 

sociais. Ele é morador da cidade de Itambé - BA. 
103

 O mestre Waldemar da paixão é conhecido no contexto da capoeira por ter construído o seu barracão no 

morro que chamavam ainda do Corta-Braço no início dos anos 1940, na Estrada da Liberdade, onde joga-

se capoeira todos os domingos, também ensinando na rampa do mercado na cidade baixa. Praticava uma 

diversidade de capoeira, dos mais lentos aos mais combativos, com afirmada preferência para os mais lentos. 

Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Mestre_Waldemar>. Acesso : dezembro de 2017. 
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É possível perceber ainda, no mesmo vídeo em que o mestre “Negro Lula” entoa a 

Ladainha, indícios fundamentais que nos levam a pensar que, além de ter aprendido a 

Capoeira em Circo, ele supostamente deveria ter vivenciado a prática da Capoeira em 

Salvador-BA, já que ele canta sua louvação fazendo referência de quem foi o mestre de 

Capoeira que o ensinou, ao citar Aberrê
104

 em sua interpretação: 

 

- Mestre “Negro Lula”: (..) Iê, Viva Meu Deus!       
-Côro: Iê, Viva meu Deus, Camará! 

-Mestre “Negro Lula”: Iê, Viva meu Mestre! 

-Côro: Iê, Viva meu Mestre, Camará! 

-Mestre “Negro Lula”: Iê, quem me ensinou! 

-Côro: Iê, quem me ensinou, Camará! 

-Mestre “Negro Lula”: Iê, foi Aberrê! 

       

 

 

 

 

Imagem 19 - O Mestre Aberrê de Salvador - BA 

 

Fonte: https://esquiva.wordpress.com/mestres/mestre-aberre 

  

                                                           
104

 Antonio Raimundo conhecido na Bahia como “Mestre Aberre”, praticava Capoeira na baixada do Matatu 

Preto no bairro do Matatu, em Salvador-BA.Treinava com diversos capoeiras como Onça Preta, Geraldo 

Chapeleiro, Totonho Maré, Creoni, Chico Três Pedacos, Pedro Paulo Barroquinha, finado Barboza e foi o 

formador do finado Mestre Caiçara e mestre Canjiquinha. Essa foto foi registrada no dia 7 de março de 1912. 

Disponível em: <https://esquiva.wordpress.com/mestres/mestre-aberre/>. Acesso: dezembro de 2017. 
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 É importante abrir uma discussão a respeito da presença da Capoeira no circo nesse 

período em que a Bahia passava por um processo de investimentos na área turística desde 

1960, chamado de “Indústria do Turismo”, marcado pelo vôo internacional em Salvador-BA 

(abertura de vôos aéreos internacionais) provocando uma interiorização da Capoeira e que, ao 

longo dos anos, se expandiu para o mundo.  

 Esse assunto é estudado por Castro Jr. (2010) em sua publicação “Campos de 

Visibilidade da Capoeira Baiana: as festas populares, as escolas de capoeira, o cinema e a arte 

(1955-1985)”. O autor vai abordar a influência da indústria do turismo no cotidiano da cidade 

e nos corpos dos seus habitantes, provocando um reordenamento dos espaços públicos e 

privados, centro e periferia e como esse impulso vai interferir diretamente na cultura da 

Capoeira (CASTRO JR., 2010).  

           A indústria turística passou a vender os produtos culturais da terra: culinária, símbolos 

religiosos especialmente os afro-brasileiros presentes no Candomblé, as paisagens naturais, 

artesanato, danças e jogos aos turistas. Tudo considerado como folclore. Nesse pacote foi 

incluída também a Capoeira (CASTRO JR., 2010). O referido pesquisador vai dizer que: 

“embora o discurso reforçasse a idéia de valorização e respeito às práticas culturais, essas 

manifestações eram apresentadas como alegorias folclóricas para o público turístico” 

(CASTRO JR., 2010, p.48).   

Se por um lado a Capoeira ganhou pela promoção e divulgação como símbolo do 

folclore da cultura baiana no Brasil e no mundo, resultando em aumento da renda para “os 

capoeiras”, por outro, perdeu, em sua forma de manifestação, que passa ser feita de acordo, às 

exigências do mercado turístico/consumista (CASTRO JR., 2010, p. 51), pois, conforme Krones 

(2007) “o olhar do turista é estruturado, predeterminado, organizado e direcionado. A(s) 

mídia(s) estrutura(m) o que o turista opta por visitar e o modo como ele olha para um 

determinado local” (KRONES, 2007. p.3). 

           Assim, a passagem da Capoeira pela cidade, através do circo, motivou o Mestre Sarará 

a buscar outras fontes de aprendizagem. Foi quando reencontrou a Capoeira na “Romaria de 

Bom Jesus Lapa”, no município Bom Jesus da Lapa, localizado na mesorregião do Vale do 

São Francisco, Bahia. Esse evento era realizado anualmente, no mês de agosto, com 

culminância nas comemorações ao padroeiro “Senhor Bom Jesus da Lapa”, conforme pode 

ser observado a seguir: 
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[...] O tempo foi passando fui desenvolvendo aí pensei né eu não posso ficar 

assim desse jeito que eu não vou desenvolver a Capoeira e fui na Romaria de 

Bom Jesus da Lapa. Chegando lá que eu vi a primeira roda de Capoeira da 

minha vida. Tinha o mestre, era o Mestre Cebolinha do Mercado Modelo, 

com sua equipe fazendo uma apresentação de Capoeira (...) eu voltei pra 

conquista, trabalhava aqui na oficina de segunda a sexta. Sexta-feira à noite, 

12 horas e amanhecia em salvador, pegava o ônibus no Terminal da França e 

ia até o Mercado Modelo, lá encontrava o Mestre Cebolinha. Começou a me 

levar nas academias e me botou no grupo de Capoeira de rua que tinha 

naquela época que fazia Capoeira de turista. Nós trabalhava sábado e 

domingo fazendo aquela Capoeira ali de manhã até doze horas nós parava ia 

fazer um lanche, começava às três horas da tarde de novo e ia até 12 horas 

da noite (...) Aí eu voltava pra rodoviária pegar o ônibus voltava para 

Conquista (...) Então isso aí foi um dos primeiros instrumentos para trazer a 

Capoeira para Vitória da Conquista (...) E lá eu aprendi a Capoeira. Voltando 

pra Conquista, eu abri a primeira academia de Capoeira no fundo da casa de 

minha mãe aqui do lado na rua Espírito Santo, 39 – Alegria. E aí foi 

surgindo os primeiros alunos
105

. 

 

 
Imagem 20 - Academia de Mestre Sarará no Bairro Alegria, Vitória da Conquista 

  
Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

 

            A partir deste relato podemos abordar alguns aspectos como questões a serem 

refletidas a partir dos relatos trazidos pelo Mestre Sarará. Um destes aspectos se refere ao 

contato do Mestre Sarará feito com o Mestre Cebolinha do Mercado Modelo, “que fazia 

Capoeira de turista”. Dessa forma, já que a passagem do Mestre Sarará pelo Mercado Modelo 

se configura como um marco de estratégia de mostrar a ancestralidade dele na capoeira, 

questionamos aqui até que ponto esta capoeira do Mercado Modelo estava vinculada com 

alguma ancestralidade na qual os capoeiristas traziam, em suas memórias, referencias de 

outros mestres ligados a estes capoeiristas? 
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Fica evidente ainda que, de acordo o Mestre Sarará, a Capoeira do Mercado 

Modelo,
106

 nesse período, era a Capoeira para o turista ver, distante, segundo ele, da 

Capoeira deixada pelo Mestre Bimba e pelo Mestre Pastinha. Assim, ele leva em 

consideração o mesmo pensamento filosófico trazido pelo Mestre Canjiquinha sobre a 

prevalência desses estilos na roda, em que dizia que a Capoeira não é Angola e nem 

Regional, se joga conforme o ritmo da música. Sobre isso, questionamos, neste trabalho, até 

que ponto esta capoeira do mercado modelo era uma capoeira realmente ligada ao Mestre 

Bimba ou ao Mestre Pastinha? Até que ponto ela não era uma capoeira ligada à turista, onde 

estava mais preocupada em mostrar acrobacia do que pensar numa pedagogia, no sentido do 

ensinamento do movimento e também de uma difusão de uma cultura de base africana?  

Neste contexto, sobre a presença do turismo na capoeira corrobora com os relatos do 

Mestre Sarará quando o questionamos sobre a sua formação de Mestre. Assim, ao se referir 

sobre o período no qual se formou, muitos relatos foram dados a partir da memória que tem 

do Mestre Zenio. Ele lembra de seu retorno de São Paulo nas décadas de 80, quando 

reencontrou O Mestre Zenio ensinando Capoeira em Vitória da Conquista.  
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Mercado Modelo da Bahia, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 

1966.Tradicional centro de comercialização de produtos artesanais e um dos principais pontos turísticos de 

Salvador, o Mercado Modelo é também um ponto de encontro e convivência, além de espaço de animação 
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Imagem 21 - Mestre Sarará e Mestre Zenio em Vitória da Conquista, nos anos 80 

   

Fonte: Acervo pessoal do Mestre Sarará, 2017 

 

Ele diz ainda que o próprio Mestre Zenio o especializou na Capoeira Angola ainda 

quando esteve em São Paulo. E, ao retornar, conheceu o Mestre Ferro Velho, como ele nos 

relata: 

 

[...] Eu voltei pra cidade em 85 mais ou menos, 86, 87 por aí. Aí conheci o 

Mestre Zeni de Itapetinga que me especializou na capoeira angola. Depois o 

mestre Zeni eu voltei pra Conquista já dando aula de capoeira, já tinha vários 

alunos. Aí fiquei conhecendo o Mestre Ferro Velho, que era o conhecedor do 

estilo regional, da capoeira do Mestre Bimba. Treinei angola com mestre 

Zeni de Itapetinga. Ele era ... Ele foi participante de... Formado de Suasuna, 

e participou com Luis Medicina e na academia de Mestre Pastinha, no 

pelourinho, numero 19. Ele conhece... É conhecedor do estilo Angola todo... 

Eles fazem a apresentação todos os dias pra os turistas. Nós jogava capoeira 

pra turista na época
107

. 
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 A Capoeira, nesse cenário, passou a ser vista como mais uma manifestação exótica do 

folclore baiano e com possibilidades de ascender pelo apelo turístico, conforme exemplo de 

Cunha et al (2014, p. 749):  

 

[...] Mestre Waldemar comercializou berimbaus durante muitos anos: ele os 

pintava com cores vibrantes, e sua forma criativa de pintar agradava os 

turistas. Até os dias atuais podemos ver sua arte replicada nas feiras e 

mercados onde os instrumentos coloridos criados por Waldemar ficaram 

imortalizados, tornando-se símbolo da Bahia. (CUNHA et al. 2014. p. 749): 

 

 

Imagem 22 - Mestre Sarará no Mercado Modelo 

 
Fonte: Arquivo pessoal do Mestre Sarará, 2017 

 

 Castro Jr. (2010) também chama atenção para o fato dessa realidade não ser 

hegemônica, como vai nos explicar: 

 

A participação dos mestres junto à efervescência do turismo resulta de 

múltiplos entraves, disputas e interesses, pois o envolvimento deles se 

constitui, singularmente, na engrenagem do “sistema” para atender aos 

interesses de mercados desse “novo” setor, e eles também não aceitavam, 

passivamente, as transformações da capoeira em espetáculo para “turista 

ver”. Contudo, além da capoeira como show de espetáculo para o “turista 

ver”, em outros lugares da cidade não deixaram de existir as rodas de 

capoeira que não estavam reproduzindo o modelo das apresentações, mas 
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cujos participantes tinham, apenas, o objetivo de vivenciar a sua cultura 

(CASTRO JR., 2010, p. 51). 

 

 

 Ainda nessa discussão sobre as análises de Castro Jr. (2010), podemos observar a 

estratégia dos Mestres se colocando numa posição de negociação e resistência diante das 

investidas do mercado, como pode ser visto a seguir: 

 

Apesar disso, podemos considerar esse contato uma estratégia de negociação 

da cultura afro-brasileira no sentido de ocupar os espaços colocados pelos 

dominantes; no entanto, não se pode homogeneizar todas essas relações 

como iguais, neutras e amistosas. Precisamos reconhecer as diferenças que 

cada agente cultural (os mestres) estabeleceram com esse setor, 

compreendendo a duplagem cultural nas posições de negociar e resistir 

(CASTRO JR., 2010, p. 52). 

 

Nesse ponto, o que também nos chamou atenção, de acordo os relatos do Mestre 

Sarará, em relação aos Capoeiristas que se apresentavam para os turistas, foi a presença do 

Mestre Zênio, em Vitória da Conquista, como professor de Capoeira. Nesse sentido, um fato 

curioso que ocorreu durante essa pesquisa foi que, após a entrevista com o Mestre Pantera, foi 

preciso fazer uma visita ao Museu Regional de Vitória da Conquista-BA, localizado na Praça 

Tancredo Neves. O Mestre Pantera tinha lembrado que realizou uma entrevista entre o ano de 

2005/2006 para ser disponibilizada ao público visitante, referente à História da Capoeira na 

Cidade.  

Ao chegar ao Museu, deparei-me com Ana Claudia Rocha, uma das pesquisadoras 

responsáveis pela entrevista realizada com o Mestre Pantera na época. Ela me colocou em 

contato com Thaís Ferraz Alves, que me enviou as transcrições das entrevistas realizadas por 

alguns praticantes de capoeira na cidade no período dito acima.  

Entre eles, encontramos a História de vida de Otoniel Magalhães Morais, que, na 

época, foi gerente de Extensão da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia-UESB. A sua 

entrevista foi realizada no dia 02 de Agosto de 2006, centrada no tema “A Capoeira em 

Vitória da Conquista”, que logo relatou a presença da Academia do Mestre Sarará e do 

Mestre Bel em Vitória da Conquista após sua vinda de Salvador-BA, no final dos anos 70, 

período em que ele reuniu um grupo de estudantes universitários para treinar capoeira.  

 

[...] Então a gente preferiu abrir uma academia própria, né? Então naquela 

época nós alugamos um galpão ali na rua das pedrinhas. Era um galpão que 

funcionava aquele bloco de carnaval, não sei se era os Índios Apaches, e 
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convidamos um professor para dar aula pra gente. Então disponibilizamos 

algumas vagas lá pra o pessoal da comunidade e a gente ia treinar lá, alguns 

colegas nosso, né, tinha algumas meninas (...) E tava bem localizada naquela 

região ali nas pedrinhas, e tem muita gente que pratica capoeira naquela 

região, então as pessoas passaram a aproximar, então eles vinham treinar lá 

com a gente, né. Tinha também essa oportunidade de Zênio tá dando aula 

(...) Zênio era o grande capoeirista, né, da região, então todo mundo 

considerava muito, né? Então, as pessoas se aproximavam muito por esse... 

essa coisa assim de Zênio, né, tá vindo dar aula (...)
108

.  

 

 

Após ter alugado o espaço para treinamentos, Otoniel e seu grupo convidou o Mestre 

Zênio
109

, o famoso Mestre Pipoca, para dar aulas. O Mestre Zênio era considerado pelos 

estudantes como o pioneiro na capoeira em Vitória da Conquista, a gente tem que fazer uma 

referência a Zênio, porque ele realmente é um fenômeno nessa coisa da capoeira
110

. 

 

[...] O Mestre Zênio foi um mestre que deu apoio pra gente por muito tempo 

aqui, né? Então era nossa referência, era Zênio (...). Ele já dava aula aqui, 

depois ele mudou pra Itapetinga, e como tinha um desses colegas nossos que 

eram de Itapetinga, que conhecia Zênio lá, aí através dele a gente convidou 

ele para vir aqui uma vez por semana, duas vezes por semana, né? A gente 

disponibilizada alimentação, ele ficava na casa da gente, inclusive, né, na 

nossa república, e dava aula pra gente lá, tá? Eu sinto que naquela época essa 

ação nossa criou um ciúme na comunidade, né. Então, algumas vezes as 

academias foram lá (...) quando o povo sabia que ia abrir uma capoeira o 

pessoal ia lá pra desafiar, né? Mas a gente não entrou nesse esquema, porque 

não era de interesse nosso competir. A gente queria treinar, fazer 

movimento, então não tinha interesse nenhum em criar uma academia. Era 

um lugar que a gente alugou, a gente pagava com dinheiro próprio, né, pra 

gente poder fazer exercício e coisa de... Praticar (...)
111

. 

 

Em meio a um espaço repleto de disputas de território entre os próprios Capoeiristas, 

conforme foi relatado acima, o Mestre Zênio se tornou uma referência no contexto da 

Capoeira em Vitória da Conquista até quando se mudou para cidade de Itapetinga-BA. De 

acordo com Otoniel Magalhães Morais, Zênio que formou Manoel, a maioria desses 
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capoeiristas antigos daqui de Conquista. Zênio foi discípulo de Pastinha, né, criado, quem 

criou Zênio praticamente foi Pastinha
112

, 

 

[...] Zênio falava muito de capoeira pra gente, sobre capoeira, né?  Porque 

ele conhece muito da história, conviveu com Pastinha, com Bimba, etc, 

então ele conhece esse meio muito bem, né? É uma pessoa que a gente 

precisa dar um apoio, né, bastante forte pra ele, porque é uma pessoa que faz 

parte da história da capoeira, principalmente daqui da nossa região, né. 

Principalmente na nossa região que é quem formou (...). 

 

 Como é possível observar na imagem abaixo o Mestre Zênio tocando berimbau ao 

lado do Mestre Pastinha sentado numa cadeira de rodas. De acordo com o Mestre Sarará, ele 

foi tipo um filho de criação de Pastinha, né, quando ele morava em Salvador. 

 

Imagem 23 - Mestre Zênio e Mestre Pastinha 

 

Fonte: Arquivo pessoal do Mestre Robério, discípulo do Mestre Sarará. 

 

O entrevistado ainda se lembrou de uma apresentação de capoeira feita por ele e seus 

colegas universitários na própria UESB, em que tiveram a oportunidade de trazer o Mestre 

Zênio acompanhado de seus alunos da cidade de Itapetinga-BA em 1982.  
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[...] Então foi um encontro de Capoeiristas, assim. Na verdade, a gente 

convidou ele, né, pra ele fazer uma demonstração. Porque a idéia, a idéia era 

criar um grupo de capoeira aqui dentro da UESB. Então a gente trouxe Zênio 

para apresentar, fazer uns movimentos, coisa e tal. E eu me lembro, foi uma 

noite assim, muito legal, né? Então, o auditório tava cheio, as crianças, os 

menino novo, assim, crianças. Foi uma apresentação assim fantástica, né, 

porque, pelos movimentos que as crianças faziam, né, pelo domínio que eles 

tinham (...) esses meninos tava só que você não acredita nos movimentos que 

eles faziam, né. Então isso despertou, teve um impacto aqui (...)
113

. 

 

Foi por meio do grupo de estudantes universitários que treinavam no bairro 

“Pedrinhas” que houve tentativas de implementar Capoeira na Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia, através do Mestre Zênio. Mesmo sem sucesso em relação à efetivação da 

capoeira nesse espaço, o Mestre Zênio já estava popularmente conhecido não só em Vitória 

da Conquista-BA, mas em toda região sudoeste, principalmente em Itapetinga-BA. 

Sobre a presença da Capoeira na festa de Bom Jesus da Lapa, cidade localizada as 

margens do Rio São Francisco, podemos afirmar, a partir dos estudos de Santos (2006), que a 

cidade citada promovia encontros para oração contando com a presença de povos indígenas e 

quilombolas, sempre portando a imagem de “Bom Jesus”. A descoberta de ouro em Minas 

Gerais provocou grande movimentação através do Rio São Francisco, transformando a Lapa 

em local de parada para mineiros, vaqueiros e mascates aproveitando para prestarem devoção 

ao Bom Jesus. Gradativamente em resposta ao trabalho de Francisco, o povo começa a 

organizar romarias, sobretudo nas festas do Senhor Bom Jesus da Lapa e Nossa Senhora da 

Soledade (SANTOS, 2006, p.1). 

As romarias passaram a atrair romeiros de diversas regiões tendo, muitas vezes, suas 

viagens e despesas cobertas por prefeitos, fazendeiros, empresários locais sendo motivados 

pela devoção ou por outros interesses, inclusive eleitorais. Pessoas que normalmente são 

vítimas das mais diversas formas de exclusão, desde a econômica e cultural até a digital, 

acabam sendo incluídas por meio da participação na peregrinação à Lapa (SANTOS, 2006).  

O pesquisador chama atenção para a convivência nesse espaço da fé, da cultura e do 

turismo. As pessoas encontram programações religiosas, de lazer e atividades culturais. E, 

nestas festas, a Capoeira “estava sempre dando o ar da sua graça
114

”. Elas eram uma 

oportunidade para a Capoeira se mostrar, como veremos em outros relatos dos mestres que 
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contribuíram para essa dissertação sobre a presença da Capoeira nas festas de largo, incluindo 

os carnavais. No caso de Mestre Sarará, isso promoveu a sua aproximação com o Mestre 

Cebolinha, de Salvador-BA, abrindo caminhos para seu aperfeiçoamento, motivando a 

abertura do seu grupo de capoeira em Vitória da Conquista-BA, no fundo da casa de sua mãe, 

situado na Rua Espírito Santo, no Bairro Alegria, denominando de “Capoeira Sarará”.  

A busca pelos conhecimentos e fundamentos da Capoeira se revelou importante 

naquele momento: “eu não sabia os nomes dos golpes da capoeira, então eu tive que 

procurar conhecimento e fiquei entrosado três anos com esse pessoal do Mercado Modelo: 

Tomilho, Cacau, Americano, Dai de Ouro, De Mola, Axé, Cebolinha.” Desafios  

materializados no desbravamento de caminhos em busca de conhecimentos que pudessem 

contribuir com sua formação enquanto mestre mais adiante. A caminhada do Mestre Sarará 

pela cidade de Salvador-BA significou um passo importante na disseminação da capoeira em 

Vitória da Conquista, “em 1970 a 72 já tinha capoeira em Vitória da Conquista, (...) com a 

abertura da academia, os alunos iam chegando!”. 

 

Imagem 24 - Treino de Capoeira no Fundo da Casa da mãe do Mestre Sarará, anos 70 

 

Fonte: Acervo pessoal do Mestre Sarará, 2017 

 

O Mestre Manuel Sarará, ao relatar seu início na prática da capoeira e também da 

fundação de sua academia, sempre associa sua prática pedagógica ao passado da cidade, ao 

citar a capoeira enquanto possibilidade de prática na cidade até a inserção dela através do 

tempo. É possível perceber em seus relatos sua intenção de legitimá-lo enquanto “pioneiro” 

dessa prática corporal na cidade de Vitória da Conquista-BA, já que ela se encontrava em 
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expansão pelo Brasil através da Capoeira Regional, apoiando-se para isso, em uma história 

mista de fatos que atuariam no sentido de reforçar ainda mais essa legitimação.  

Assim, quando ele busca essa legitimação, ele está tentando legitimar a sua própria 

condição de disseminador da capoeira por não ter tido conhecimento da presença da capoeira 

em anos anteriores. Ele busca manter vivo os laços obtidos em Salvador-BA a partir daquilo 

que foi constituído enquanto luta, tendo a Capoeira Regional como referência, garantindo, 

posteriormente a sobrevivência e a formação de uma identidade na Capoeira de Vitória da 

Conquista-BA ao longo dos anos.  

Com dedicação, o Mestre foi recebendo os alunos. Segundo ele, “a academia foi 

enchendo de aluno, foi aparecendo, foi aparecendo uns bem... destaque, o pessoal foi 

desenvolvendo a capoeira”. Assim, os praticantes puderam conferir, naquele momento, o 

primeiro local na cidade onde as pessoas poderiam praticar capoeira. No entanto, o Mestre 

passa a enfrentar dificuldades financeiras, e o preconceito da sociedade com relação à 

capoeira, principalmente quando as pessoas faziam alusão ao código penal de outrora, 

classificando os capoeiristas como malandro, vagabundo e desempregado, como podemos 

verificar nos relatos seguintes: 

 

[...] tava treinando de manhã cedo, tava treinando no campo o pessoal 

passava que ia trabalhar pegando café na época, passava e gritava vai 

trabalhar vagabundo... fica aí jogando perna pra cima, isso não vai dá 

dinheiro não. Mas eu tinha a capoeira no sangue eu tinha que ficar. Estou 

nessa minha resistência até hoje
115

.  

 

Apesar de a cidade presenciar um momento de desenvolvimento econômico, expansão 

do comércio e crescimento populacional, isso não impediu que os capoeiristas sofressem 

discriminação, reproduzindo o mesmo comportamento de anos anteriores, relatados pelo 

Mestre Donizete. Esse comportamento influenciaria sobremaneira, no trabalho do Mestre 

Sarará em relação à existência de uma divisão socioeconômica que se expressava no 

preconceito entre os dois lados da cidade, dividido pela BR-116. Nesta mesma linha de 

raciocínio, ele continua dizendo que: (...) o  pessoal do lado de lá não vinha treinar aqui. Não 

tinha capoeira lá. (referindo ao outro lado da cidade). Quando eu falava que minha academia 
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era no bairro alegria, o pessoal falava: „do lado de lá eu não vou não, não caio nessa não‟. 

Eles não vinham do lado de cá não
116

.  

O lugar social que o Mestre Manoel Sarará ocupou nesse espaço mostra com evidencia 

as disputas e conflitos de espaço, fortalecidas pela configuração geográfica da cidade, além de 

preservar um imaginário, preconceituoso, construído acerca da população que estabelecia suas 

moradias nas proximidades da “Lagoa do Jurema”, espaço que abrange o Bairro Alegria, onde 

se encontra a academia do Mestre Sarará. Em virtude disso, a lagoa referida se tornou uma 

Unidade de Conservação em 2007, através da Lei nº 1.410
117

 que disciplina o Código 

Ambiental do Município de Vitória da Conquista-BA, no seu art. 23, inciso II. Passando a ser 

denominada de “Parque Municipal Urbano da Lagoa da Jurema”. O parque está localizado 

no Bairro Jurema, Zona Oeste da cidade, às margens da BR-116.  

 

 

 

Imagem 25 - Parque Municipal “Lagoa do Jurema”, no Bairro Jurema e no Bairro Alegria 

 
Fonte: Artur José Pires Veiga, 2010. 
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Imagem 26 - Ocupações e contaminação em torno da “Lagoa do Jurema” 

 
Fonte: Artur José Pires Veiga, 2010. 

 

Ao redor desse Parque, ao longo dos anos, se formou uma área residencial mediante 

ocupação, conforme mostra a imagem a cima, sendo chamada de “Alegria”, conforme estudos 

de Cardoso (2014, p.70):  

 
[...] vem sendo historicamente ocupada de forma irregular pela população, o 

que aumenta os riscos de vulnerabilidade socioambiental, cujos moradores 

do entorno são desprovidos de estruturas básicas de saneamento, serviços 

urbanos e equipamentos comunitários essenciais, culminando na apropriação 

dissonante com os preceitos legais sobre áreas de Unidade de Conservação. 
 

O Mestre Sarará enfrentou conflitos e tensões no seu processo de estabelecimento na 

cidade, tanto como moradia, quanto no estabelecimento de sua academia localizada às 

margens de espaços não planejados - “às margens da BR-116, numa área sem infra-estrutura 

adequada para moradia”, conforme Cardoso (2014, p.70). Dessa forma, o local se associava à 

materialização da segregação socioeconômica da cidade. 

Nos relatos do Mestre Sarará, em relação à referência ao “lado de lá”, ao “lado de cá”, 

ao “corte social” produzido pela BR-116 – a Avenida da Integração - é possível retomar as 

análises de Santos e Almeida (2009), ao se referirem a essa rodovia/avenida como um divisor 

simbólico da segregação em Vitória da Conquista-BA, concluindo: 

 
(Portanto) A ocupação da área da „Lagoa do Jurema‟ revela a exclusão da 

população de baixa renda que, numa constante luta contra as adversidades 

socioambientais pela sobrevivência, se instalou nesse ambiente insalubre 

com péssimas condições de infra-estrutura e de moradia, cujas casas 
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apresentam bases estruturais inseguras, com infiltrações e rachaduras 

aparentes, em que os riscos de desmoronamento são eminentes (...) 

Enfrentando constantemente ordens de desocupação da área por parte do 

poder público, o qual se apóia no argumento de que é uma área de proteção 

ambiental e que, portanto, não pode ser residencial de acordo com os 

preceitos do código de meio ambiente do município (CARDOSO, 2014, p.70). 
  

Assim, esses dados revelam, a partir de uma perspectiva ideológica, o lugar social 

que as pessoas ocupavam em Vitória da Conquista-BA. Assim, a cidade apresenta-se dividida 

de dois lados delimitados pelas condições de infra-estrutura. Isso determina os locais e os 

tipos de práticas corporais que a cidade assumiria neste determinado espaço e tempo. De um 

lado, prevalecia a sobrevivência da Capoeira, através do Mestre Sarará, condicionada aos 

fatores estruturais em meio à resistência ao preconceito e desigualdades sociais para manter a 

prática corporal e promover a disseminação da capoeira. E do outro, a manifestação de 

práticas corporais nas quais ocupavam espaços institucionalizados e específicos para atender a 

demanda da população da classe média, já que a Capoeira não fazia parte daquilo que a mídia 

disseminava enquanto possibilidade de prática corporal. 

 Era nesses lugares que a capoeira se tornava símbolo de resistência, assim como 

uma prática corporal que tentava superar todas essas mazelas sociais observadas nos relatos 

do Mestre, que apresenta, também, a negação do seu pai: meu pai não gostava não. Ele nunca 

queria que eu jogasse capoeira, quando ele descobriu, eu já era professor já. Aí ele aceitou 

né. Ele me colocou do lado da academia assim e mandou eu jogar pra ele ver,(...) e ele falou 

tá tudo bem e saiu
118

.  

Por outro lado, contou com o apoio da mãe que, nos momentos difíceis, motivava a 

não desistir: “como é que Deus lhe dá um negócio e você vai pular fora? Você tem que ir pra 

frente”. Essa resistência aumentou sua determinação quanto à necessidade e importância da 

continuidade e preservação da Capoeira. 

Ao considerar o território como um ponto de ingresso, tem-se o território do corpo, 

que se trata da relação do corpo com as adjacências, apresentando como propriedade a 

flexibilidade que lhe atribui à capacidade de expandir-se ou contrair-se (SODRÉ, 2002). No 

caso do Mestre Sarará, a partir de sua academia, outros capoeiristas aprenderam seus 

fundamentos e criaram outros espaços de prática na cidade, dando assistência às crianças e 

jovens: 
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[...] Depois os alunos foi crescendo. Pantera cresceu. (...) Foi virando rapaz. 

E eles abriu a capoeira nos outros bairros e a capoeira de Conquista cresceu. 

Mas cresceu dentro do grupo nosso aí foi surgindo outros grupos, 

Consciência Negra (...). Depois veio surgindo os outros. Caveirinha, Coló, 

Mestre Ribeiro, Mestre Wilson (...). Já estamos em cinco estados, estamos 

na faixa de 700 adeptos com bons professores na entidade, filantrópica, sem 

fins lucrativos e fazendo sua parte para tirar crianças da rua, da droga e do 

tráfico
119

.  

 

A partir dos relatos dos dois mestres até aqui, podemos perceber também que as 

memórias da Capoeira trazidas por eles carregam alguns signos nesse espaço de legitimação 

de sua prática perante outras dentro da cidade. Essas disputas de espaço se configuraram a 

partir de tensões geradas pela presença de outras práticas corporais na cidade, as quais 

legitimavam as artes maciais enquanto modalidade esportiva. Por isso, é possível perceber a 

necessidade de mostrar legitimidade perante o público que assistia as rodas de capoeira 

realizadas nas ruas, praças e feiras livres, que também era uma tática e estratégia utilizada 

pelo Mestre Bimba. Sobre este acontecimento aqui na cidade, o Mestre Manuel Sarará relata: 

 

[...] o desafio era na roda. Tinha os desafios das lutas também, onde era 

chamado pessoas praticantes de qualquer luta para ser desafiado dentro da 

roda, a gente falava assim: “olha pessoal se tiver alguém aí que faz alguma 

coisa e queira sair na mão pra ver se é forte mesmo pode entrar aqui que a 

capoeira ta esperando (...) Já tinha o Karatê de Dalmácio naquela época, tem 

uns vivos ainda. Tinha o judô, tinha o Boxe do mestre João, tinha o Karatê 

do mestre Leke, tinha o Kung Fu de Ciprião. Vitória da Conquista tava cheio 

de Arte marcial
120

.  
  

Estas disputas de espaço mostraram o lugar social que a capoeira ocupava, na cidade, 

nesse primeiro momento, em relação às Artes maciais
121

. Era estigmatizada, na cidade, 

enquanto prática oriunda da cultura negra, que a sociedade sempre pretendeu embranquecer. 

Isso representa a omissão a qualquer penetração do simbolismo negro-africano, a qualquer 

sedução da cultura das massas (SODRÉ, 2002, p.48).  
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Assim, a capoeira carregava o ethos de preconceito e discriminação étnico-sócio-racial 

em meio aos discursos da sociedade conquistense situada “do lado de cá”, já que os 

praticantes de artes marciais da cidade não precisavam esconder suas vestimentas e muito 

menos se preocuparem com retaliações, como podemos perceber no relato do Mestre Sarará, 

ao descrever as indumentárias dos capoeiristas da época:  

 

[...] Hoje o negocio fica bonitinho, o uniforme do Capoeira é padronizado. E 

naquele tempo era como se fosse os negros da escravidão. A gente ia na feira 

comprava o saco de açúcar e botava dentro da água sanitária pra 

embranquecer. Depois que ficava branquinho aí você desmanchava e ele 

fazia o pano, e mandava minha mãe costurar. Minha mãe era costureira, ela 

fazia as roupas pra nós. (...) Ela fazia as calças, e as camisa nós comprava 

pronta, da Hering, aquelas camiseta branca. A calça naquele tempo batia no 

meio da canela, hoje não o uniforme é bonito bate aqui em baixo, né. (...) a 

capoeira de rua, de jeito que você tivesse, o uniforme que você tivesse 

vestido você entrava na roda. Depois que a academia organizou eu fiz o 

padrão da capoeira de calça branca e camisa branca. Ai ficou tudo 

bonitinho
122

. 

 

 

As vestimentas apresentavam a sociedade um caráter subversivo trazendo o corpo 

negro como “corpo rebelde” aos padrões estabelecidos de uma sociedade, que na época 

primava pela busca de um modelo de civilização a partir da apropriação de padrões de outras 

culturas. Para Sodré (2005), essa forma de rebelar através do corpo faz parte do arcabouço 

ligado à cultura do negro no Brasil, trazendo a Capoeira como elemento de afirmação de um 

corpo orgulhoso de sua vitalidade e ciente de seus segredos, de sua mandinga (SODRÉ, 2005, 

p.161) para afirmar um estilo “individual” perante as desavenças, sendo uma forma de “grito 

de protesto”. 

Pode-se dizer, então, que “jogar” capoeira, nesse período, na cidade, trazia a ânsia de 

superar os próprios o limites estabelecidos pelo sistema, pois “no instante em que se joga, em 

que se brinca a capoeira, os movimentos dos indivíduos libertam-se de qualquer causa 

externa, de qualquer justificativa racional outorgada por outro, possibilitando um desfrute 

instantâneo do real” (SODRÉ, 2005, p.162).  

E assim, “gingando” contra os conflitos e tensões, que o Mestre Sarará foi construindo 

seu legado no universo da capoeira. Sua dedicação pode ser identificada em seus relatos: 
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“praticamente, essa capoeira de Vitória da Conquista, são quase todos da nossa linhagem: 

Mestre Pantera, Guerreiro, Poroca, Pelorinho Bahia”.  

 

Imagem 27 - Jogo de Capoeira entre o Mestre Sarará e Guerreiro (Pelezinho) no Carnaval de Vitória da 

Conquista nos anos 80 

 

Fonte: acervo pessoal do Mestre Sarará, 2017 

  

 Ele aponta os mestres renomados da cidade ao trazer uma memória em disputa, 

configurada na tentativa de legitimar seu próprio nome enquanto disseminador da capoeira na 

cidade. Assim, a Capoeira se dissemina para outros espaços na cidade da academia do Mestre 

Sarará, levada por ele e por seus alunos para as ruas e praças públicas de Vitória da 

Conquista, alcançando eventos públicos, festas de largo e carnaval. Observamos a seguir na 

imagem 28, o Mestre Sarará com seu grupo participando do carnaval de Vitória da Conquista, 

na década de 80. 

 

[...] Porque nossa capoeira não ficava dentro da academia, nós ia pra rua e o 

povo gostava de ver aquilo, mas pra fazer aquilo em Conquista... o povo é 

que queria ver, o povo aplaudia, o povo gritava. Nós lançava desafios dentro 

da roda, entendeu? Às vezes aparecia gente às vezes não aparecia e mesmo 

assim nós fazia a festa, o povo de Conquista atende... Se você botar a 

capoeira bem bonita na praça o pessoal lhe aplaude, mas se você tiver 

jogando fechado, o povo passa pra lá e pra cá e nem olha, passa direto
123

.  
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Imagem 28 - Grupo “Capoeira Sarará” no Carnaval de Vitória da Conquista nos anos 80 

 
Fonte: Arquivo Público Municipal de Vitória da Conquista-BA, 2017. 

 

A identidade que se tem construída do mestre Sarará perpassa as memórias dos grupos 

da cidade como sendo dono de um estilo próprio e peculiar, ao demonstrar rigidez nos 

treinamentos, exigindo rendimento de seus alunos.  Assim, ele nos relata que a sua “finalidade 

era formar atletas guerreiros e gladiadores da capoeira”. Para ele, a capoeira exigia dedicação 

durante os treinos para atender as expectativas da época, segundo o Mestre Sarará: 

 

[...] a capoeira da época é assim: você aprendia a capoeira, se fosse bom 

você podia entrar na roda, se você não fosse, você ficava de fora, porque se 

você entrasse sem saber você apanhava. Então a finalidade dos caras era 

mostrar quem é melhor dentro da roda. Então esse grupo nossos era todo 

mundo bom, era difícil um acertar no outro. Agora, quando entrava um 

capoeira de fora na rua, ai os meninos arrepiava, se não fosse bom de 

capoeira, né
124

?  

 

Essa formação atrelada à concepção de alto rendimento refletia o esporte enquanto 

instituição ao influenciar as pessoas em maior ou menor grau, a depender da concepção de 

mundo e posicionamento político, a especializarem durante a utilização de técnicas para 

competição. Em outras palavras, o mestre Sarará é influenciado, de certa forma, pelo esporte 

de alto-rendimento presente neste período pela influência da tendência “esportivista” das 

décadas de 1970, impregnada pela a racionalidade capitalista em torno do processo de 

aprendizado dos movimentos.  Esse processo de esportivização se aproxima com o que Elias 
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(1994) considera como processo civilizador125, refletido na divisão do espaço geográfico, 

fazendo prevalecer à resistência possível e objetiva da exclusão social.  

Além disso, o mestre Sarará trouxe relatos das dificuldades encontradas nesse período 

durante o processo de disseminação da Capoeira na cidade, já que ele enfrentava sozinho 

todas as dificuldades causadas pelas tensões provocadas pela discriminação e falta de apoio e 

reconhecimento da Capoeira enquanto prática corporal historicamente construída, sendo um 

espaço de enfrentamento, conforme seus relatos:  

 

[...] A dificuldade que eu encontrei foi um apoio, porque a capoeira era 

marginalizada, então praticamente ninguém apoiava a gente. Só depois que 

começou a aparecer no grupo mais uns três, ou quatro, ou cinco, ou seis 

adeptos e (...) que conseguiu o mínimo de apoio
126

.  

 

 O Mestre ainda completa seu raciocínio ao nos mostrar que, em meio às 

dificuldades, as demonstrações do jogo de capoeira na rua tinham um propósito, que não era 

reconhecido pelas outras pessoas, ao rememorar que: 

 

[...] Às vezes a gente tava jogando capoeira na rua, o pessoal... Uns 

passavam e achavam bonito né? Jogava até dinheiro na roda, outros 

chamavam a gente de vagabundo: ô, esses caras não faz nada, o dia todo 

jogando capoeira, e tal. Mas não era isso né? A gente tava a fim de um 

objetivo, que era preparar o corpo e transmitir a capoeira pra outras 

pessoas
127

. 

 

Juntamente com este Mestre, outros resistiram também às investidas de outros 

capoeiristas na cidade, na tentativa de constituir grupos de capoeira, conforme pode ser 

observado em seus relatos: “nós ficamos (...). anos na resistência só eu que comandava essa 

capoeira aqui (...) seguramos 20 anos na resistência e ninguém conseguiu entrar aqui”. Essas 

disputas de território demarcavam conflitos entre os praticantes da época, já que, de acordo 

com a fala do mestre, os grupos que tentavam se estabelecer na cidade se deparava com as 

                                                           
125 A capoeira vista enquanto “esporte”, atualmente, expõe as regras de controle da vida social, comportamentos 

e um conjunto de normas institucionalizadas para revelar a natureza moral que a sociedade pretende impor. 
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sequências enumeradas, seleção de alunos pertencentes às camadas mais privilegiadas da sociedade, como 

estudantes universitários. Tudo isso a favor de sensibilizar a sociedade no âmbito de diminuir os índices de 

violência que enquadrava a capoeira como prática de criminosos. Essa idéia de mudança aumenta cada vez que a 

ideia de “civilização” opera sob as práticas corporais ( ELIAS E DUNNING, 1995). 
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tentativas de “resistência” do Mestre Sarará ao se separarem com enfrentamentos nas rodas, e 

até mesmo, fora dos espaços de prática, aumentando a rivalidade entre os praticantes de sua 

academia com os demais que começavam a se estabelecer na cidade, como poderemos ver nos 

relatos presentes nas memórias de outros mestres da cidade. 

Apesar dessa “resistência” demonstrada pelo Mestre Sarará, ao tentar impedir que 

outros grupos de capoeiristas se instalassem na cidade a fim de disseminar a Capoeira, ele 

ressalta os laços de amizade firmados nas rodas de Capoeira em outros lugares em que 

passou: fizemos muitas amizades com o pessoal de fora, acaba a gente viaja muito, ai vai 

chegando lá fora (...) deixa o cara aí
128

. Porém, muitos desafetos foram criados e mantidos 

por outros grupos, aumentando ainda mais as disputas geradas pelos confrontos durante esse 

processo de disseminação da Capoeira enquanto possibilidade de prática corporal na cidade 

nesse período, a partir da vivência do Mestre Manoel Sarará.  

Dessa maneira, a partir do que foi analisado, o Mestre Sarará nos trouxe, na memória 

da Capoeira em Vitória da Conquista-BA, possibilidades de percebermos o quanto essa 

prática corporal começou ocupar novos espaços em meio conflito territorial, mesmo havendo 

conflitos expressos através de uma disputa por legitimidade na cidade. Desse modo, é 

evidente a presença de um fio condutor que leva os capoeiristas da época a convergirem seus 

objetivos para uma reafirmação da cultura negra na cidade, no intuito de encontrarem espaços 

perante o não reconhecimento da sua presença na cidade.  

Em vista disso, a continuidade dessas questões também esteve presente nos discursos 

de outros Mestres de Capoeira entrevistados nesta pesquisa, que revelou o fato de os lugares e 

os tipos de prática corporal na cidade serem selecionados através das condições econômicas e 

das relações étnico-raciais dos capoeiristas presentes nestes espaços, que revelaram a presença 

marcante dessas disputas e tensões no processo de disseminação da Capoeira, como será 

mostrado a seguir, com mais detalhes, contidos na memória do Mestre Bell. 
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3.3. (...) CAPOEIRA SE JOGA NO CASCALHO OU EM QUALQUER LUGAR. 

QUALQUER LUGAR PARA O CAPOEIRA É UMA ESCOLA, NÉ?
129

 
 

 

(...) exiba ao Pai 

Nossos corações 

Feridos de angústia 

Nossas costas chicoteadas 

Ontem 

No pelourinho da escravidão 

Hoje 

No pelourinho da discriminação
130

 

 

 

Alberto Pereira Viana, Mestre Bell, nos aproximou dos estudos da disseminação da 

capoeira pelos anos a partir das décadas de 1970, em Vitória da Conquista-BA. Ele inicia seus 

relatos falando da chegada de sua família a Vitória da Conquista:  

 

[...] Minha Vó comprou aqui por três mirréis, quando chegou aqui. Ela saiu 

das lavras de São Paulinho (cidade de Caatiba-BA) e veio para Vitória da 

Conquista-BA. Compraram aqui logo quando abriram a rua, fez uns adobos 

e construíram a casa. Os parentes dela trabalhavam nas minas na Chapada 

Diamantina-BA e em Mucugê-BA. Santa Maria do Ouro, hoje conhecida 

como Ibirajá, nas proximidades de Rio do Pires-BA
131

. 

 

 

Essa casa fica localizada na Avenida São Geraldo, no Bairro Alto Maron, onde o 

Mestre Bell continua residindo. O Mestre Bell aponta caminhos para a construção da memória 

da capoeira na cidade nesse período ao rememorar as festas de largo como lugar onde 

aconteciam as práticas de capoeira na cidade, promovida por capoeiristas vindos da capital, 

citando o “Jardim” – visto na imagem seguinte, atual praça “Tancredo Neves”, como 

referência de local principal onde tudo isso acontecia.  
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Imagens 29 e 30 - Praça Tancredo Neves, antiga Praça Jardim das Borboletas, década de 70. 

 

Fonte: Arquivo Público Municipal de Vitória Da Conquista, 2017. 

 

Era nesse local que ele aprendia juntamente com outro capoeirista, denominado 

“Massa Bruta”, ao passo que, nos términos das festas, ficavam ensinando a outros 

interessados, como ele nos explica: 

 

[...] Aí naquela época, conquista tinha umas festas de largo, Nossa senhora 

das Vitórias. (...) Ali tinha uma cobertura , como é o nome daquilo? No meio 

do jardim?...era ali que era realizada as rodas. Aí vinha aqueles grupos de 

Salvador. (...) Ali a gente assistindo, eu ficava ali, era chamado de capoeira 

de rua, eu tava colhendo. Então o Massa Bruta, irmão de Pedro Massinha, eu 

lembro ele participou, “Massa Bruta” veio antes de min., foi ele que me 

batizou né, aí a gente ia aprendendo, quando acabava as festas a gente ficava 

nas ruas, fazia as rodas e eu ia passando pra os meninos, os que vinham mais 

eu jogava comigo né aí influenciou, era uma coisa que tava no sangue
132

.  

 

A presença da capoeira nas festas de Nossa Senhora das Vitórias
133

, padroeira que 

marcou o surgimento do nome da cidade, como foi mostrada no capítulo anterior, torna-se 

também um marco de memória para o Mestre Bell, já que ele guarda a presença de políticos 

da cidade que, segundo ele, praticaram capoeira em Salvador-BA com o mestre Bimba, antes 

de retornar para Vitória da Conquista-BA. Ele recorda a participação deles nas rodas que 
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 De acordo o escritor conquistense, Mozart Tanajura Júnior, em suas pesquisas sobre a origem da festa de 

Nossa Senhora da Vitória, em Vitória da Conquista-BA, a devoção a Nossa Senhora da Vitória é uma festa 

tradicional. Os historiadores citados por ele remontam a presença dessa festa ao século XVI ou mesmo antes 

desse período, pois, em 1549, o então governador Tomé de Souza já havia encontrado, em Salvador, uma capela 

dedicada a Nossa Senhora da Vitória, erguida pelos primeiros colonizadores. Esta devoção se espalhou por 

várias partes do território brasileiro. Artigo disponível em: http://blogdofabiosena.com.br/v2/blog/a-origem-da-

festa-de-nossa-senhora-da-vitoria-em-vitoria-da-conquista-ba/  
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aconteciam nessas festas, um deles é Raul Ferraz
134

, como ele nos conta:  

 

 [...] Conquista existia já capoeirista né. Teve uns aí que não sabia que Raul 

Ferraz era capoeirista né. Raul Ferraz foi aluno de mestre Bimba. Tinha João 

das Gaitas, ele trabalha na Rua dos Fonsecas, assim na quina junto com Rui 

Medeiros né. Tudo foi aluno de Bimba
135

.  

 

Esse acontecimento o motivou e o influenciou a continuar indo em busca de aprender 

capoeira, principalmente quando ele alia essa memória à lembrança da primeira vez em que 

viu capoeira na cidade, quando o próprio mestre Bimba esteve presente em Vitória da 

Conquista-BA no ano de 1964.   

 

[...] E nessa influencia, em 1964 na quadra do Clube Social Conquista, veio 

mestre Bimba com o grupo apresentar naquela quadra, antigamente não 

tinha muro né, era baixo aí você assistia. Foi a primeira vez que eu vi o 

mestre Bimba. Não me lembro os alunos dele porque eu não tinha 

conhecimento né. (...) aí a turma diz assim: „mestre Bimba teve aqui‟. Aí, eu 

digo que vi sim o mestre aqui. Aí não guardei assim a fisionomia dele
136

.  

 

O Mestre Bell chegou a morar em Ribeirão do Largo-BA durante o período que foi 

contratado pela prefeitura local para dar aulas de capoeira para em um projeto social. Sobre 

esse fato, ele nos diz: “Eu fui para o Ribeirão do Largo-BA, eu fiz um ranchinho lá. Mas lá 

não é meu lugar não por causa da minha Capoeira, mas eu fui pra lá para ensinar. Nasci e 

criei aqui”.  

Seus relatos são marcados pelas dificuldades enfrentadas desde a infância para 

conseguir ajudar seus pais na alimentação da família, sempre trazendo a memória seus entes 

queridos e revelando sua capacidade de sistematização das palavras em versos transcritos em 

suas poesias: 

 

[...] A minha infância foi difícil assim né, porque antigamente tudo não era 

fácil. Pra ajudar meus pais. Meu pai era pedreiro, minha mãe lava roupa de 

ganho. Ai você trabalhava, limpava um sapato, vendia um picolé, né, 

e...trazia um dinheirin, ali tinha um cinema que ela dava um dinheiro pra 
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você ir, você dava o dinheiro a ela (se referindo a própria mãe) e ela lhe dava 

o dinheiro, você ia no cinema e ela dava o do caramel né (...) minha mãe era 

de Mamona do Ouro-BA (...) meu pai era da região de Maracás, foi trazido 

pelos “Gusmão” aí trouxe ele menino. E aqui minha infância foi assim, 

trabalhava, mas tinha liberdade também. Era difícil alimentação, naquele 

tempo. Era um ovo pra três né (...). Mãe tinha uns 7 ...por ai...uns 7 filhos. 

Só tem 3 vivos né. O mestre tá aqui pra contar a história dela né. Eu fiz um 

poema pra ela, o “Boterflai”
137

 (...) Aí na infância... eu era influente para dar 

pulo mortal né, em pó de serra. Eu era novinho, e aquela turma que pulava 

pulo mortal, mas aquela influencia assim como se fosse capoeirista mesmo 

né. Treinava, mas era assim aquelas Capoeiras de roça, né
138

.  

 

A história do Mestre Bell reflete as desigualdades socioeconômicas e raciais comuns à 

grande parte da população negra brasileira. Enfrentando as dificuldades geradas por esse 

contexto de pobreza e desigualdades, tendo que trabalhar em tenra idade, encontrava ainda 

momentos que deveriam ser constantes à infância: brincadeiras, lazer e educação. Quando seu 

pai faleceu, Mestre Bell deixa os estudos para poder dedicar ao trabalho e ajudar no sustento 

da família, conforme relata: 

 

[...] tinha que trabalhar porque meu pai faleceu em 1971. E eu no lugar do 

mais velho, porque o filho mais velho eu não conheci, eu pequeno eu tinha 

que trabalhar para ajudar. Trabalhei de ajudante de pintor, meu pai ainda 

tinha recomendado aos pintores para me ajudarem. Ai, prossegui como 

pintor
139

.  

 

Nos momentos de folga, conhece a capoeira “brincando” de fazer os movimentos da 

Capoeira, que ele vai denominar de “capoeira de roça”. Os movimentos que executava nas 

ruas da cidade sem um lugar específico ou acompanhamento de forma mais sistematizada. Em 

outras palavras, ele quis dizer que a Capoeira praticada por ele na época não condizia com as 

formas de se praticar Capoeira nos dias atuais nas grandes cidades. 

Em seguida, o processo de inserção do Mestre Bell na Capoeira, através do “Mestre 

“Sete Molas”, foi importante nesse processo de disseminação. O Mestre “Sete Molas”
140

, 

capoerista do Mercado Modelo, proporcionou que o Mestre Bell tivesse acesso às aulas, sem 
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  Palavra em inglês para borboleta, onde ocorre uma analogia entre a borboleta e a própria mãe dele. Dessa 
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custos, embora o Mestre Bell já tivesse facilidade no processo de aprendizado por dominar 

alguns movimentos prevalecentes na capoeira:   

 

[...] Com pouco tempo, uma das meninas daqui de perto de minhas primas aí 

casou com “Sete Molas” lá de Salvador (...). Aí, ele montou a academia no 

GOT, colégio né, aí montou essa academia, aí nisso, foi a turma e os 

cunhados deles e falou assim “ué, porque Bell não tá com “7 Molas”? aí 

falaram pra ele né: “Bell ali parente das meninas moço” aí eu fui, eu falei 

que eu não tinha condição de pagar a matrícula né, aí ele falou: “não...pode 

vir”. Mas quando o homem foi ensinando assim, a facilidade que eu fui 

pegando né, aí fiquei o melhor aluno da academia (...)
141

. 

 

Um importante aspecto nesse relato do Mestre Bell é o fato da academia de Capoeira 

do Mestre “Sete Molas” ser instalada no “GOT”, denominado na época de “Complexo 

Escolar Abdias Menezes”, criado como “Ginásio Orientado para o Trabalho” – GOT , criado 

a partir da Lei Nº 5.692, de 11 de agosto de 1971, fixando Diretrizes e Bases para o ensino de 

1º e 2º graus
142

. Atualmente é o Colégio Estadual Abdias Menezes, localizado na Avenida 

Rosa Cruz, Bairro Candeias; situado no lado leste da cidade, considerada área “nobre” de 

Vitória da Conquista.  

De acordo os estudos de Rodrigues (2010), o bairro Candeias tem sua origem 

associada à abertura de loteamentos na área de uma antiga fazenda chamada Candeias. A 

partir de 1970, a parte residencial do centro vai sendo substituída pelo setor de 

comércio/serviços, sendo que “(...) o comércio nas áreas próximas ao centro segue a ordem 

natural de se aproximar do setor bancário e dos órgãos públicos” (RODRIGUES, 2010, p. 25). 

Dessa forma, as pessoas vão buscando o bairro para residir, que passa a ser ocupado por uma 
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Interativo da Educação Brasileira - Educa Brasil. São Paulo: Midiamix, 2001. Disponível em: 

<http://www.educabrasil.com.br/mec-usaid/>. Acesso em: 16 de out. 2017. 
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elite cultural mais inclinada aos padrões de modernidade ou por uma classe média de 

imigrantes (RODRIGUES, 2010).  

Nesta mesma localização do antigo “GOT” se encontram outras escolas, órgãos 

governamentais, impulsionando a ocupação do bairro, atualmente com grande concentração 

de residências. Apesar de não encontrarmos registros sobre informações das aulas de 

Capoeira no referido ginásio, a memória do local demarca a prática da capoeira do Mestre 

Bell nessa trajetória de disseminação por Vitória da Conquista-BA.  

A primeira escola de Capoeira em que o Mestre Bell ministrou aulas foi no salão de 

uma igreja, “em 1977 eu pedi o salão da Igreja Nossa Senhora das Graças, ao padre né, 

diretor, que botasse minha primeira escola (...) eu „novinho‟ já estava ensinando né. Aí foi 

minha primeira escolinha (...). Aí foi minha primeira escolinha; ensinei muito a domicílio e 

ensino até hoje” 
143

. A imagem a seguir mostra uma roda de capoeira realizada no salão da 

Igreja Nossa Senhora das Graças no bairro Recreio, nas proximidades de sua residência. O 

Mestre Bell aparece tocando Berimbau enquanto seus primeiros alunos jogam na roda. 

 

Imagem 31 - Primeira escola de Capoeira do Mestre Bell 

 

Fonte: Arquivo pessoal do Mestre Bell, 2017 

 

Ainda sobre esse espaço de disseminação da capoeira do Mestre Bell, a imagem 

abaixo mostra ele executando o movimento, denominado por ele de“Pulo-do-gato
144

” durante 
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  O pulo do gato é uma iniciativa do mestre Pastinha ao falar do Mestre João Pequeno e do Mestre João 

Grande, publicado no diário de notícias: “Eles (se referindo a João Pequeno e João Grande, seus dois 
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Serão mestres mesmos, não professores de improviso como existem por aí e que só servem para destruir nossa 
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sua aula de capoeira.  Dessa forma, o “pulo do gato” era uma expressão utilizada pelo próprio 

Mestre Pastinha para definir os capoeiristas que detinham os saberes necessários para 

transmitir, e ao mesmo tempo sobreviver em meio às barreiras apresentadas à capoeira.  

 

Imagem 32 - O “Pulo do Gato” do Mestre Bell 

 

Fonte: Arquivo Pessoal do Mestre Bell 

 

 

Imagem 33 - Mestre Bell ensinando a domicílio para as crianças 

 

Fonte: Acervo pessoal do Mestre Bell 

 

 

                                                                                                                                                                                     
tradição que é tão bela. A estes rapazes ensinei tudo o que sei, até o pulo do gato. Por isso tenho as maiores 

esperanças em seu futuro” (Diário de Notícias p.1, 1970). Assim, o Mestre Pastinha deposita toda uma formação, 

através do jogo, nestes dois ícones da capoeira baiana. 
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Não demorou muito tempo para que o Mestre “Sete Molas” se ausentasse da cidade, 

passando a morar em Salvador-BA, sua cidade natal. Assim, o Mestre Bell passou a treinar 

capoeira com o Mestre Zoião
145

. Seu reencontro com este Mestre se dá no momento em que 

observa sua habilidade: “Zoião” começou treinar capoeira com os alunos iniciantes porque 

viu eu jogando. Ele perguntou: Você já tá assim? Eu respondi: continuei. Não parei não. Ai, 

fiquei junto com ele. 

Ele relatou a primeira vez em que viu uma academia de Capoeira, como lugar possível 

de prática em Vitória da Conquista-BA: no espaço do Mestre “Zoião”, localizada no “Parque 

de Exposições Teoponto de Almeida”, Bairro Recreio. Porém, ele deixa claro que a Capoeira 

já era praticada fora desses espaços fechados, confirmando os indícios da existência dessa 

prática corporal na cidade, citando ainda o Mestre Donizete como referência para recordar da 

presença do Mestre Deodato neste período: 

 

[...] quando eu vi falar a primeira vez de academia, o primeiro foi a de 

Geovan ou de Zoião. Mas já tinha capoeira aqui. A de Geovan ficava na 

exposição. Mas no meu tempo já tinha capoeira. Tinha aquele menino da 

rádio clube, que era advogado e faleceu, já era antes de min., Dilton Rocha, 

Diodato, inclusive ele faleceu, ele era piloto de avião, o aluno dele 

comandou em Minas Gerais (Federação de Minas), Donizete, inclusive ele 

foi prefeito de uma cidade de Minas ai
146

. 

 

 

Imagem 34 - Parque de Exposição Teopompo de Almeida nos anos 60, em Vitória da Conquista 

 
Fonte: Arquivo Público Municipal de Vitória da Conquista, 2017. 
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Entretanto, ele trás outra referência de lugar em que a Capoeira era praticada na 

cidade, em um espaço fechado, onde funcionava a sede de um conjunto musical, nos anos de 

1960, denominado de “Os Imborés”
147

, que imitavam os “Beatles” em suas performances 

musicais: 

 

[...] antes tinha os meninos do conjunto musical chamado os Imborés. E a 

sede era ali na Siqueira campos que antigamente chamava rua das morangas, 

tinha um terrenão onde eles ensaiavam as músicas, e lá tinha capoeira, agora 

eu não me lembro quem era o instrutor dalí né. Eu jogava capoeira lá né, eu 

assistia. Eu era muito novinho. Sete oito anos de idade, né
148

.  

 

 

Entretanto, o mestre Bell não se lembrou de quem ministrava aulas naquele espaço, 

por possuir pouca idade, lembrando-se apenas do grupo que ocupava aquele lugar por ter sido 

um grupo famoso na cidade. É possível visualizar na imagem a formação destes músicos se 

apresentando em Vitória da Conquista-BA, nos anos de 1960: 

 

Imagem 35 - “Os Imborés” e o Cantor “Ronnie Von”
149

 

 

Fonte: Arquivo Municipal de Vitória da Conquista, 2017. 
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 No mundo, The Beatles, The Rolling Stones e The Who; no Brasil, The Fevers; em Vitória da Conquista, “Os 

Trepidantes” e “Os Imborés” seguiram a tendência mundial e nacional. Essas duas bandas foram criadas no 
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 No intuito de continuarmos traçando os rastros da memória da disseminação da 

Capoeira na cidade, questionamos ao Mestre Bell sobre a possível existência da prática de 

Capoeira nos circos, como foi citado pelo mestre Sarará sobre o período histórico na cidade. 

No entanto, ele nega ter visto a presença da Capoeira no circo em que frequentava, nas 

proximidades de sua casa, apesar de ele e mais alguns colegas demonstrar movimentos de 

Capoeira aprendidos nas festas de largo para o dono do circo, sendo convidados para 

apresentar a capoeira durante os espetáculos, como ele afirma: 

 
[...] Eu não presenciei a capoeira em circo. Eu fui no circo. A gente pequeno 

fazia as rodinhas no circo. Plantava bananeira naqueles cirquinhos sem lona, 

no bairro Alto Maron na praça Gerson Sales. Eles anunciava. A gente dava 

um recado pra eles. Tinha uma cisterna, um poço de tirar água. A gente 

tirava água pra ganhar a entrada, e nisso a gente plantando bananeira eles 

viram:” Oh apresenta aí hoje de noite aí?”, cirquinho pequeno. Ai naquele 

espaço ali eles botavam a gente, as vezes dava até um pulo mortal né. Eu não 

cheguei a dar pulo mortal no cimento, dava mais em pó de serra. Se mãe 

mandasse eu dar um recado, “vai menino”, ou então buscar uma roupa de 

lavar, onde eu via um monte de areia eu batia o pé e dava um pulo mortal ne, 

já era do sangue, né
150

.  

  

As dificuldades enfrentadas pelo Mestre Bell são demonstradas na impossibilidade de 

dedicar-se exclusivamente à Capoeira e a falta de um espaço propício para receber os alunos 

interessados em praticar, já que as condições financeiras, para ele, eram precárias. Esse era 

um fator limitante para disseminar a Capoeira na cidade, como relata o Mestre Bell: “cheguei 

a dar aulas em terrenos baldios, assim, em campos, uma hora que não tinha jogo. O poeirão 

subia”.   

Assim, essas condições precárias afastavam as pessoas interessadas em aprender a 

capoeira, gerando preconceitos e discriminação: [...] a sociedade discriminava. O barão 

preferia colocar o filho no judô, que tinha aquelas academias de luxo, porque não arranhava. 

E eu falava assim: a capoeira se joga no cascalho ou em qualquer lugar. Qualquer lugar 

para o capoeira é uma escola, como é mostrado na imagem registrada pelo Grupo de 

Capoeira Regional “Brilha Bahia”, que tem o Mestre Bell como coordenador.  

Observamos um processo continuo de negação da estruturação de uma academia 

enquanto espaço de prática de Capoeira, além da evidência de uma disputa que ocorria entre a 

Capoeira e as artes maciais. Podemos perceber que neste período há evidências da eclosão do 
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processo de massificação das artes maciais, que irá servir de modelo para caracterizar os 

lugares e as práticas corporais de classe média e alta na cidade, ao compararmos com os 

lugares de prática da Capoeira e a classe social em que seus disseminadores se encontravam.  

 

          Imagem 36 - Aula do Mestre Bell realizada nos campos. 

 

Fonte: Arquivo pessoal do Mestre Bell, 2017 

 

           Esse processo de massificação das artes maciais é estudado por Proni (1993) ao incluí-

lo como seguimento no processo de “esportivização” 
151

, para transformar as artes maciais em 

modalidade esportiva, para atender a demanda do mercado ao financiarem as instituições 

federadas no intuito de padronizar regras e promover competições, como ele afirma: 

 

Durante as últimas décadas, algumas das chamadas artes marciais foram 

transformadas em modalidades esportivas. Este fato, aparentemente banal, 

pode ter contribuído para tornar mais complexa a compreensão do 

significado contemporâneo dessas disciplinas corporais. Na verdade, as artes 

marciais não deixaram de ser o que sempre foram – técnicas de defesa 

pessoal –, mas para que elas pudessem ganhar espaço num mundo cada vez 

mais dominado pela concorrência e pelo imediatismo, foi preciso que as 

academias se adaptassem às novas exigências do mercado. E, em alguns 

casos, a expansão dessas práticas acabou suscitando a aparição e o 

fortalecimento de federações de âmbito internacional, as quais padronizaram 
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as técnicas e estabeleceram normas para competições e torneios (PRONI, 

1993, p.22-23). 

 

Esse processo que aconteceu com as práticas corporais na cidade esteve longe da 

realidade vivida pelo Mestre Bell, pois ele não dispunha de nenhuma fonte de renda para 

custear as despesas de um espaço privado e específico para se tornar sua academia de 

capoeira. Com isso, ao pensar nesses fatores, o Mestre Bell equipara a Capoeira com as artes 

maciais orientais presentes na cidade, já que ele não tinha condições de tornar suas aulas de 

Capoeira elemento atrativo para as várias camadas sociais da cidade, motivo que fez o Mestre 

Bell refletir sobre a presença de poucos alunos em seu recinto de treinamento. 

 Ele ainda enfatiza a discriminação da sociedade conquistense com a Capoeira, 

corroborando com a reflexão, dessa pesquisa, sobre as tensões no terreno de disputas 

ocorridas no processo de disseminação da Capoeira, onde diz: “as mães viam a gente assim, a 

gente simples né, os neguinhos, às vezes até pela cor, e isso ai foi gerando, até que cessou 

isso ai, porque capoeira é praticada por todas as raças né, todas as cores né?
152

” 

Essa discussão se configura como um problema histórico que permanece em nossa 

sociedade e se revela nas relações étnico-raciais. De fato, a desigualdade racial em Vitória da 

Conquista-BA persistiu nesse período significativamente a partir da presença de uma 

população composta por brancos e negros, assim como a presença marcante dos povos 

indígenas. Essa desigualdade racial não é consequência apenas do racismo, mas da 

“continuação de tais diferenças em longo prazo que sugeriram fortemente a operação de 

algum tipo de discriminação racial (MONSMA, 2013, p.1). 

De fato, a fala do mestre Bell, citada acima, foi direcionada para esse campo teórico ao 

responder o questionamento sobre a negação das pessoas em inserir seus filhos na Capoeira e 

o que levava essas pessoas a terem receio. A princípio, o mestre Bell fala que esse receio 

estava relacionado à preservação da integridade física da criança, mas em outro momento, 

fica subtendido que havia uma necessidade de “camuflar” o racismo circunscrito na negação 

da capoeira enquanto uma possibilidade de prática corporal para seus filhos. Tanto é que ele 

compara aos dias de hoje, dizendo que “[...] hoje a gente vê todas as pessoas de cores e os 

filhos das pessoas nobres participando das aulas de capoeira nas academias. Hoje a 

capoeira é mais aceita sim”. 
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 Entrevista concedida ao autor por Alberto Pereira Viana, Mestre Bel, em 24 de maio de 2017 na cidade de 

Vitória da Conquista-BA. 
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A análise da entrevista do Mestre Bell contribuiu também para a discussão das 

relações raciais do contexto histórico das populações negras em solo brasileiro e, por 

conseguinte, para o território de Vitória da Conquista-BA. Essas memórias também se 

relacionam com o debate acerca da etnicidade já discutido neste trabalho
153

. Desse modo, os 

estudos de Peter Wade (1997) corroboram com esta pesquisa no sentido de compreendermos 

mais as diferenças físicas entre a população, presumidas por outros cientistas sociais como 

diferenças “raciais”, construídas socialmente. Levando-nos a conclusão de que enquanto 

existe o reconhecimento de diferenças físicas em detrimento de outras, haverá sempre uma 

forma de fronteira étnica durante as distinções de grupos de origem. 

Dessa maneira, percebemos uma luta constante do Mestre Bell para conquistar sua 

emancipação social e cultural em meio a essas tensões originadas a partir do lugar em que no 

negro é colocado em Vitória da Conquista-BA. Isso é resultado do processo de 

marginalização da população negra no Brasil, como mostra os dados estatísticos nos estudos 

de Carlos Moore (2010). Esse autor enfatiza a decisão política que colocou as populações 

negras as margens por meio da sustentação de um discurso pautado na ideologia da 

democracia racial, que permitiu o estabelecimento de um racismo estrutural, resultando no 

quadro de desigualdades sociorraciais revelados pelos órgãos de pesquisas.  

A democracia racial brasileira foi capaz de produzir dois “Brasis", a saber, um branco 

de origem européia, ostentado pelo controle da renda mesmo representando menos da metade 

da população do Brasil; e um negro, descendente de africanos, representando mais da metade 

da população brasileira, vivendo em condições de pobreza. Dois “Brasis” colocados em lados 

antagônicos e divergentes, conforme assinala Moore (2010). Tudo isso “reforça as estruturas 

socialmente constrangedoras que marcam o percurso do País e emperram ainda mais as 

relações entre brasileiros, de origens étnicas diferentes” (MOORE, 2010, p.71-72). 

Essa política fundamentada no branqueamento da população, resultado da tal 

democracia racial, impedia a discussão sobre o racismo, ao contrário, a decisão política era 

apagar a “mancha negra” da História do Brasil, ilustrada pela declaração do Ministro das 

Finanças, Rui Barbosa, em 1899, quando ordenou que fossem queimados todos os arquivos 

do período escravocrata que tivessem registros sobre os povos negros (NASCIMENTO, 1978). 

Essa reação, ao admitir o racismo, é discutida por Santos (2005) quando afirma que existe 

resistência entre os brasileiros em reconhecer a discriminação racial que se pratica contra a 
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 Os estudos de Santos (2010) tratam sobre etnia ou etnicidade como sendo tudo o que engloba concepções e 

crenças religiosas, práticas culturais, línguas e representações de mundo partilhadas por um determinado grupo. 
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população negra. Ainda hoje, mesmo com a emergência de ações firmativas
154

 para as 

populações negras, criação de registros legais que punem o racismo, ainda não é suficiente 

para tornar o Brasil em um país com equidade entre os diversos povos. 

Na trajetória de vida relatada pelo Mestre Bell, identificamos essas tensões 

relacionadas ao racismo também quando ele menciona a cor de sua pele: “os neguinhos”, “às 

vezes até pela cor”. Essas expressões, carregadas de preconceitos construídos historicamente, 

refletem a “construção do processo de negação dos elementos da cosmovisão africana e 

determinam aos afro-descendentes a desvalorização pessoal” (FEREEIRA, 2000. p. 41). Dessa 

forma, a cor da sua pele e suas características fenotípicas é associada às suas condições raciais 

e financeiras precárias, o que os coloca numa posição de vulnerabilidade diante da avaliação 

que coloca o outro no lugar de superioridade, já que, quanto mais próximo do “branco”, 

maior será a possibilidade de ser respeitado
155

. 

A inferioridade das populações negras e suas construções civilizatórias passam por 

processos de negação, de modo que as famílias de classe média e alta preferem incentivar 

outras práticas. Esse posicionamento se materializa na experiência de vida dos mestres de 

capoeira sujeitos, em que registram as dificuldades financeiras que passaram desde a infância, 

de família pobre, morando em bairros ou loteamentos com pouca ou nenhuma estrutura. Essas 

também são barreiras sociais enfrentadas para abrir um espaço – academia – para realizar os 

treinos e também receber pessoas interessadas na prática da Capoeira. Portanto, quando 

surgem locais, também surgem as impossibilidades de continuidade, devido o espaço não ser 

elaborado ou estruturado para essa finalidade ou por ter outras práticas simultâneas 

acontecendo. 

O Mestre Bell nos adverte quanto ao comportamento preconceituoso e discriminatório 

da sociedade em busca de espaços adequados, padronizados pelo ideal de mercado, quando 

relata que “a sociedade discriminava (...) e eu falava: “a Capoeira se joga no cascalho ou em 

qualquer lugar. Assim, ele nos destaca a presença de uma memória racista em Vitória da 

                                                           
154

Conjunto de políticas públicas e privadas de caráter compulsório, facultativo ou voluntário, concebidas com 

vistas ao combate à discriminação racial, de gênero, por deficiência física e de origem nacional, bem como para 

corrigir ou mitigar os efeitos presentes da discriminação praticada no passado, tendo por objetivos a 

concretização do ideal de efetiva igualdade de acesso a bens fundamentais como a educação e o emprego. 

(GOMES, J.B. B, 2005)  
155 Os estudos de Ferreira (2000) revelam que esse ideal branco é um legado da ideologia da democracia racial e 

do processo de mestiçagem originária desse ideal. Conforme Nascimento (1978), essa política brasileira de 

embraquecimento cultural do negro é uma estratégia genocida que só oferece aos negros um único privilégio, 

aquele de se tornarem brancos. 
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Conquista-BA, que influenciou diretamente o processo de disseminação da capoeira na 

cidade. 

Em meio estes conflitos, ele se tornou Mestre no dia 28 de outro de 2001, durante o 

Encontro Nacional de Capoeira realizado na cidade de Itagibá-BA, onde esteve presente o 

Mestre Zoião, o Mestre Acordeon, entre outros, como é possível ver na imagem. 

 

Imagem 37 - Formatura do Mestre Bell, cidade de Itagibá-BA 

 

Fonte: Arquivo pessoal do Mestre Bell 

 

A Imagem a seguir também mostra o diploma conferindo Alberto Pereira Viana à 

graduação de Mestre de Capoeira regional, após ter passado por exame de avaliação realizado 

pelo Mestre Zoião neste mesmo evento citado. O diploma foi emitido pelo Grupo de 

Capoeira Regional Mestre Zoião, fundado em 13 de setembro de 1971. 

 

Imagem 38 - Diploma de Mestre de Capoeira regional do Mestre Bell 

 
Fonte: Arquivo pessoal do Mestre Bell 
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Portanto, em vista do contexto vivenciado pelos Mestres citados neste capítulo, 

entende-se que a capoeira presente na cidade, durante os períodos delimitados a partir dos 

mestres citados até aqui, era uma prática restrita apenas aos grupos localizados “do lado de 

lá”, zona oeste de Vitória da Conquista-BA. A prática vivenciada e mantida por eles abre 

horizontes para novas discussões e questionamentos, entre eles: como uma prática corporal 

tão discriminada pela sociedade de Vitória da Conquista-BA pôde se estabelecer enquanto 

instrumento de resistência e luta em meio às tensões e disputas em meio ao “lado de cá”, zona 

leste da cidade? Quais tipos de práticas corporais eram determinantes entre as várias classes 

sociais da época? Assim foi possível questionar sobre que tipo de espaço a capoeira ocupava 

em determinados lugares ao levar em consideração as disputas de espaço que ocorriam na 

cidade com outras práticas corporais (principalmente a presença das artes maciais) e a 

participação do poder público no processo disseminação da Capoeira pela cidade. 

O capítulo seguinte traz uma discussão sobre como a conquista deste espaço disputado 

na cidade se tornou mais favorável para a prática de Capoeira em função da visibilidade que 

ela passou a ter, mesmo enfrentando dificuldades relacionadas às tensões e disputas vistas a 

partir dos relatos da história de vida do Mestre Acordeon e do Mestre Pantera. Isso revela os 

impactos da mídia, da mercadorização da esportivização e das políticas públicas na Capoeira, 

e também a importância da preservação dos fundamentos ancestrais da Capoeira como forma 

de respeito à Memória dos Velhos Mestres. 
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4.  “DOIS CAPOEIRAS AOS PÉS DO BERIMBAU”: OCUPANDO ESPAÇOS E 

SUPERANDO OS DESAFIOS EM MEIO ÀS TENSÕES NA CIDADE  

 

(...) Agachado ao pé do berimbau 

Ele fez o sinal da cruz 

Capoeira é sua estrela guia 

É ela que te conduz 

Ê, ê, ê, berimbau mandou se benzer 

 

 

Prestes a adentrar o centro da Roda, dois “Capoeiras” se agacham “aos pés do 

Berimbau” para ouvir ou cantar sua “Cantiga”, enquanto aguardam o momento mais esperado 

por eles: o Jogo Capoeira. Em meio tantas voltas que o “mundo deu”, partiremos para 

contemplar as muitas voltas que o “mundo dará”, trazendo as memórias dos Mestres 

Acordeon e Pantera, em meio às tensões impostas como desafios, que os fizeram mover em 

busca de superá-los, durante o processo de disseminação da Capoeira em Vitória da 

Conquista-BA.  

Assistir ao Jogo de Capoeira entre esses dois Mestres, nessa grande e memorável Roda 

de Capoeira, nos remeteu também ao reencontro de grandes nomes que marcaram a memória 

da história da Capoeira na cidade, como o Mestre Zoião, o Mestre Bell, o Mestre Wilson, o 

Mestre Zênio, Mestre Pelezinho, Chafariz, Zelito, Zé Carlos, Caranguejo, Imbé, Maduro, 

Aloísio De Mola, Nego Zinho, Ferro Velho, e tantos outros nos dias de hoje; e aos 

desdobramentos que essa roda tomou, ao trazer os vários significados de “luta” e 

“resistência”, até se fazer presente nos dias atuais em Vitória da Conquista-BA, enquanto 

possibilidade de prática corporal facilmente encontrada em vários espaços.  

 

4.1. A CAPOEIRA INCOMODA MUITA GENTE! (...) LUTANDO POR DIAS 

MELHORES, PELO DIREITO DE IR E VIR (...) 

 

O Mestre Acordeon nos recebeu em seu espaço de treinamento no Estádio Municipal 

Edvaldo Flores para realizar esta entrevista. Gentilmente nos concede a entrevista, passando o 

comando do treino desde dia a seu aluno graduado (Junior Sorriso). Inicialmente, o Mestre 

nos relata o período de quando entrou na Capoeira, aos 7 anos de idade em 1977, onde 

começou a praticar Capoeira. Segundo ele, este marco inicial se deu no Parque de Exposições 

de Vitória da Conquista, onde apenas “tinha 7 anos de idade”.  “A minha formação é de 1994 

(quando recebe o cordão de mestre) com o Mestre Zoião”.  
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Esse marco citado pelo Mestre Acordeon nos ajudou a demarcar os locais de práticas 

já citados por outros Mestres de Capoeira, e contribuiu para fazer algumas aproximações no 

processo de construção da memória das práticas relacionadas às disputas que aconteciam em 

conseqüência da divisão sócio-geográfica em meio às tentativas de estabelecimento e 

disseminação da capoeira na cidade. 

Ao questionarmos sobre seu codinome “Acordeon”, ele nos diz que foi sugerido pelo 

Mestre Zoião, ao fazer alusão a “Ubirajá Acordeon
156

”, Mestre de Capoeira brasileiro que 

disseminou sua prática pelos Estados Unidos ainda na década de 1960.  

 

[...] Então o apelido do Mestre Acordeon eu recebi isso no primeiro 

momento quando me viram jogando numa reunião dos outros mestres 

quando estava desenvolvendo este trabalho dentro do AABB comunidade 

ne. Então tem o AABB, dentro do clube AABB, e ele me dá o apelido de 

“Acordeon”
157

. 

 

A popularização de seu trabalho vai se dando a partir da construção da memória de seu 

codinome, que o acompanhou em toda sua trajetória como capoeirista. Assim, o Mestre 

Acordeon nos relatou ainda sobre sua passagem pela academia do Mestre Manoel Sarará, nos 

anos de 1986 e 1987, sendo possível perceber enfrentamentos em relação à busca de locais de 

prática, fora da rua, para a execução das aulas de Capoeira neste período: 

 

Em 86 e 87 eu tive uma passagem na academia do Mestre Sarará. Eu tive um 

momento ali com ele ali, fiquei pouco tempo, cerca de uns dois anos. Meu 

avô morava na Fernando Spínola eu tinha acesso ao Bairro Alegria e Praça 

do Cajá, neste período aí vivenciador da Capoeira ali nas ruas, nas praças. 

Quando eu conheci o Mestre foi na Praça do Cajá de lá quando ele veio pro 

Alto Marom, por incrível que pareça, meu avô vendeu a casa dele lá da 

Fernando Spínola e veio morar no Alto Marom, na Travessa Bruno Bacelar. 

Onde ele deixou a casa pra minha irmã morar até hoje. Aí Manoel Sarará 

abriu um espaço também, curto tempo, e a gente continuou com a mesma 

liberdade de expressão na rua. A gente ficou sem espaço que não é diferente 

de hoje. E que hoje o que mudou é que a gente conseguiu ter espaços pra 

poder dar aulas como é aqui no Edvaldo Flores. E hoje estamos na „Casa da 

Capoeira‟ e em outros lugares também
158

.  
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 Ubirajara (Bira) Guimarães Almeida (nascido em 1943), mais conhecido como Mestre Acordeon, é natural de 

Salvador, Bahia, Brasil, e um mestre da arte popular brasileira, conhecido como Capoeira. Sua reputação 

internacional como um respeitado professor, artista, músico, organizador e autor são construídos em cima de 

cinquenta anos de exercício ativo, bem como a investigações sobre as origens, tradições, conotações políticas e 

tendências contemporâneas da Capoeira. Mestre Acordeon tem viajado extensivamente promovendo a Capoeira 

fora do Brasil. Acordeon foi aluno do lendário Mestre Bimba na década de 1950 e começou a ensinar Capoeira 

na década de 1960. Disponível em: <http://projetokirimure.blogspot.com.br/p/mestre-acordeon_27.html>. 
157

 Entrevista concedida por Antonio Santos Ferreira Filho, o mestre Acordeon, no dia 13 de julho de 2017. 
158

 Entrevista concedida por Antonio Santos Ferreira Filho, o mestre Acordeon, no dia 13 de julho de 2017. 
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As recordações individuais
159

 nos dão pistas para entendermos os caminhos da  

disseminação da Capoeira em Vitória da Conquista-BA, no período da década de 80 e 90, e 

como essas experiências vivenciadas pelos Mestres de Capoeira da cidade foram importantes 

para manter essas memórias coletivas, como diria Halbwachs (2003). Sobre sua infância, o 

Mestre Acordeon rememorou momentos de felicidade e sua relação com os amigos. As 

memórias da infância trouxeram momentos de muita emoção, ao relatar que foi criado pelos 

seus avós. O Mestre Acordeon traz a memória da intensa participação de sua avó em sua 

formação humana, destacando os passeios na fazenda “Bem-Querer
160

” local de suas 

brincadeiras, banhos no Rio Verruga, “sempre cuidando e preservando o meio ambiente”: 

 

[...] eu vivi uma boa parte da minha infância que me diverti muito. Aqui na 

fazenda “Bem-Querer”, descendo aqui sentido a UESB, onde tem ainda 

familiares que moram lá. Então nesse caminho, que me levo enquanto 

criança, de tanta felicidade e alegria de tocar, tomar um banho e sentir, 

dentro do Rio verruga, quando era saudável, limpo, não tinha esgoto, e eu 

descia, ia até seu curso, que é o mar, mas eu tinha a felicidade de uma 

criança, por ter a felicidade de brincar por ali, ter caminhada do lado dele, ter 

contato com a natureza como até hoje eu tenho respeito pela natureza e 

cuido, sou um desses cuidadores e preservadores do meio ambiente
161

.  

 

Entretanto, a sua memória carrega marcas de superação de momentos difíceis da vida, 

ao mesmo tempo em que reconhece seu legado de Mestre, reporta também à memória de 

quando presenciou, pela primeira vez, a Capoeira nesse contexto, o que revela uma cidade 

com características distintas de uma realidade semelhante a uma cidade urbanizada: 

 

[...] Então enquanto criança tive momentos difíceis mesmo, mas superei, 

consegui como até hoje... Na luta, agora com cinqüenta anos podendo dar 

continuidade ao meu serviço de Capoeira, mas enquanto de lá pra cá, 

criança, tive a felicidade com minha Vó de tá me levando para roça e 

conhecer um homem, conhecido como vaqueiro Paulo Alberto, ver ele 

jogando Capoeira, aí foi amor a primeira vista da arte da Capoeira que eu 

enxerguei ... Tinha casarões e casas, ai eu tive a felicidade de ver ele lá, 

cuidando do gado para fazer esses momentos que a gente ver hoje, troca de 

animais, vendas, conhecido como “Aguão”, eu acho que corria muita água 

ali, que é no fundo do hospital “Samur”... Ia para as fazendas montado nos 
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 É importante frisar neste momento que a discussão sobre recordação apresentada neste estudo trata-se da 

memória individual dos Mestres entrevistados, entendendo que a memória individual é o ponto de vista da 

memória coletiva, de acordo Halbwachs (2003). 
160

 O Bairro “Morada do Bem Querer” é um conjunto habitacional do Bairro Candeias, localizado na Zona Leste 

de Vitória da Conquista-BA. 
161

 Entrevista concedida por Antonio Santos Ferreira Filho, o mestre Acordeon, no dia 13 de julho de 2017. 
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jegues, ou levando os baldes do lado, tinha a cangaia, as capangas... Eu ali, 

eu devendo estar com meus doze anos de idade, ter a alegria de montar em 

animal e colocar um berimbau dentro de um “panacu”
162

. 

 

 

Embora a década de 1970 já apresentasse locais característicos de uma cidade 

urbanizada, é possível perceber que o cotidiano das pessoas mantém características típicas de 

uma localidade rural. O relato do Mestre Acordeon chama atenção para o vaqueiro que jogava 

Capoeira. Não conseguimos maiores informações a respeito do senhor Paulo Alberto. O 

Mestre Acordeon atribui seu aprendizado em confeccionar e tocar berimbau às vivencias da 

infância e aos ensinamentos das pessoas “antigas”, com as quais adquiriu conhecimentos que 

possibilitaram autonomia para construir seu próprio instrumento, e também transmitir 

constantemente essa memória aos seus alunos, já que ele tem um pouquinho da mão e um 

pouquinho do pé nessa „primitiva da capoeira‟, envolvendo as pessoas antigas. 

Ainda sobre a infância, Mestre Acordeon relata, com muita emoção, memórias que 

marcaram sua passagem pela escola, destacando situações precárias desde a falta de material 

escolar até a infraestrutura, conforme pode ser observado a seguir. 

 

[...] Na escola realmente eu fiquei numa situação assim muito triste porque 

eu queria ter acesso a uma escola que me desse alguma condição digna de 

respeito e quando eu ia para escola às vezes era pedido para sentar no chão, 

não tinha... (momento de choro e emoção) ... Aí meche... às vezes em algum 

momento minha Vó falava para meu avô a importância de um estudo, em 

alguns momentos me incentivava, vinha saber o que eu estava passando e eu 

apanhava né, às vezes eu era tratado de uma forma dura ... Eu não tinha 

cadernos bons, livros bons, lápis... Ás vezes eu tinha que pegar emprestado 

com os colegas na sala, ai é visto hoje como “bullyng”, como preconceito, 

mas eu sofri muita coisa dentro da escola (muito emocionado) que isso 

acabou levando a desistir (momento de silencio).... Teve momentos difíceis, 

da professora me chamar e me encontrar as vezes... Porque Vó me dava, ela 

tinha umas embalagens de enrolar um sabão ou enrolar alguma coisa, 

recortava e mandava eu ir para a escola, então quando eu chegava na escola 

com aquilo, eu era motivo de me agredir, desmoralização
163

.  

 

 

Essa memória nos ajuda a refletir o quanto a educação se mostrava excludente no 

período vivenciado por ele. Além de isso se relacionar ao preconceito, está vinculado à 

desmoralização que sofria perante os demais colegas da escola, que, na maioria das vezes, 

passava despercebida pelos educadores, aumentando nele, ainda mais, o desejo de não estar 
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 Entrevista concedida por Antonio Santos Ferreira Filho, o mestre Acordeon, no dia 13 de julho de 2017. 
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 Entrevista concedida por Antonio Santos Ferreira Filho, o mestre Acordeon, no dia 13 de julho de 2017. 
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naquele lugar, e continuar lutando através dos trabalhos informais como forma de ajudar nas 

despesas de sua família.  Como ele relata a seguir, não havia oportunidades de empregos 

acessíveis que pudessem ajudar o trabalhador ascender socialmente, principalmente por se 

tratar de um praticante de Capoeira. Era preciso o “desempregado” assumir qualquer “ofício” 

de acordo com aquilo que sabia executar no intuito de obter um ganho: 

 

[...] Eu fui encontrar o que significa ter liberdade, o direito de ir e vir e a auto 

sustentabilidade. Então trabalho de jardineiro, de catador de papelão, 

amassar uma latinha, trabalhar em oficinas, limpando fossas, esgotos, 

roçando lugares, podando árvores, agência de bicicleta, era ajudante de 

pedreiro, de carpinteiro... Você conseguir buscar outros mecanismos de 

sustentabilidade
164

.  

 

Embora as dificuldades apresentadas pelo Mestre Acordeon lhe trouxessem memórias 

traumáticas
165

 que lhe fizeram silenciar
166

 ao longo dos anos, ele deixa claro o sonho de ter 

seguido a carreira como professor de Educação Física e a convicção de seguir os 

ensinamentos transmitidos por seus familiares: 

 

[...] eu fui driblando muita coisa, driblando a violência... De colegas andar 

armados, drogas, constantemente convivendo com essas pessoas e fui sendo 

um sábio, inteligente, cuidadoso. Eu ouvia muito a minha Vó, ela falava pra 

não botar a mão em nada de ninguém, não pegar nada de ninguém, não fazer 

coisa errada... Uma vontade que eu tinha assim, de chegar mesmo era a 

formação de Educação Física
167

. 

 

Assim, apesar de não conseguir, até o momento, realizar o sonho de ser licenciado na 

área de Educação, o Mestre Acordeon expõe sua própria trajetória de vida até chegar a ser 

Mestre e Educador Social, exemplo a ser seguido pelos seus alunos a partir dos valores e 

princípios familiares adquiridos durante sua formação. 

 

[...] Talvez eu não tive aquele acesso, mas eu tive um mecanismo de passar 

pra eles a importância de estudar, ter um bom emprego, de ser digno, como 
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 De acordo com Ricouer (2006), na dimensão política da memória traumática, ele é um ato de lembrança do 
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eu sou hoje. Como eles tem o respeito por mim que sou Mestre de Capoeira. 

Então, às vezes quem vê minha luta pela Capoeira...  Não conhece minha 

história, não pode contar, não pode falar eu enquanto vivo, eu falo porque 

amanhã ou depois fica pra ser contado, pra ser falado. Porque pra mim é o 

que? É você superar sem guardar mágoa (...)
168

. 

 

Para dar continuidade à construção desta memória da Capoeira, o Mestre Acordeon 

traz relatos do processo de disseminação da capoeira em Vitória da Conquista, em vários 

locais diferenciados, a partir da sua vivência com o Mestre Zoião
169

: 

 

[...] Falar da Capoeira dentro da nossa comunidade de Vitória da Conquista e 

ainda rodou os bairros, e aí teve o próprio local do Parque de Exposição, ele 

teve no próprio CSU
170

, Ginásio de Esportes, teve no “alto das Pedrinhas”, 

foi para o bairro Aparecida, Guarani... Não tinha tanto salões que nós temos 

hoje, quadras... Então quando ele montou no Edvaldo Flores, como ficou 

muito distante para muitas crianças, ele trouxe a proposta para o prefeito 

Helio Ribeiro
171

.
172

  

 

Assim, para ele, esse processo de disseminação foi possível devido à aproximação do 

Mestre Zoião com o prefeito responsável pela gestão da cidade, no início da década de 1980. 

O então prefeito, Hélio Ribeiro, reconhecia que a cidade tinha uma carência nesse 

desenvolvimento prático e humano da arte da Capoeira
173

. E, com isso, o Mestre Zoião levou 

o prefeito, e houve uma discussão saudável e com certeza ganhamos instrumentalização, 

roupas e todo atendimento
174

.  

É possível perceber, a partir dos relatos do Mestre Acordeon, as iniciativas tomadas 

pelo Mestre Zoião que impulsionaram o processo de disseminação da Capoeira pela cidade. 

Observamos, nos seus relatos, que a Capoeira passou a fazer parte dos Bairros Pedrinhas 
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(Salão da Corrente e Salão da Ciranda), Guarani, Nossa Senhora Aparecida, São Vicente 

(Ginásio de Esportes Raul Ferraz) e Alto Marom (Estádio Municipal Raul Ferraz). Na 

Imagem 38e 39, podemos observar os dois locais de prática de Capoeira. Ainda de acordo ao 

Mestre Acordeon, no alto das Pedrinhas, no salão conhecido como “Ciranda”, que foi 

espaço de moradia do Mestre Madeira, na época, situado nas proximidades de onde o Mestre 

Acordeon reside atualmente. 

 

Imagem 39 - Salão da “Ciranda”, Bairro Pedrinhas, Vitória da Conquista-BA 

 

Fonte: Acervo pessoal do Mestre Acordeon, 2017. 

 

Outro espaço de prática da Capoeira, citado pelo Mestre Acordeon, foi o Clube Social 

Conquista
175

, que concentrava a população de classe média alta da cidade na época. Um 

espaço onde as pessoas se encontravam em seus momentos de lazer, festas e de encontros 

políticos significativos.  
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 O clube foi inaugurado em 1945 e foi transferido para o atual local, Praça Sá Barreto, em 1958. O auge do 

clube aconteceu nas décadas de 70 e 80 quando abrigou vários acontecimentos. As dificuldades financeiras 
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Imagem 40 - Batizado E Troca De Cordões
176

 no Clube Social Conquista 

 
Fonte: Acervo do Mestre Acordeon, 2017. 

 

 

O Mestre Acordeon é conhecido, na cidade de Vitória da Conquista-BA, por ter 

realizado trabalhos pedagógicos com Capoeira em vários projetos na cidade, entre eles, o 

“Projeto Conquista Criança”
177

, permanecendo no projeto por 20 anos, prestando serviços à 

prefeitura. Teve seu contrato reincidido no início do ano de 2017, quando houve a mudança 

da equipe gestora municipal. Ele atribui isto à falta de incentivo e apoio de políticas públicas 

voltadas para a implementação e sustentabilidade na área da cultura, como ele nos relata que: 

[...] deste período todo, tá aqui a Capoeira confirmada com seu direito de território, de 

permanência, pena que não houve incentivo, é o que sempre acontece às vezes, essa 

motivação para que o trabalho possa continuar com força e continuidade.  

No processo de exposição de suas memórias durante a entrevista, observei que sua 

vivência prática enquanto Mestre de Capoeira ao longo dos anos na cidade será marcada por 

uma trajetória de vida carregada de grandes responsabilidades e decisões atribuídas a ele, 

ainda jovem, pelo Mestre Zoião. Percebe-se, nos relatos do Mestre Acordeon, muito respeito a 

seu Mestre, Zoião, e um sentimento de manter vivo seu legado e seus ensinamentos presentes 

na sua caminhada. Neste trecho, vamos trazer uma das poesias do Mestre Bell, declamada 

durante a sua entrevista, ao falar, também, dessa admiração e respeito pelo Mestre Zoião: 
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 Foto: No Clube Social Conquista: Isaque, Japão, Acordeon, Pantera, Madeira e seu filho Welson. 
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  O “Programa Conquista Criança” é uma ação municipal da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista- 

BA, desde 1997, voltada a crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. Com histórias de vida 
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lixões, mendigar, conviver com a prostituição e o uso de drogas. Acesso aos direitos sociais : infância, saúde, 

educação, trabalho / Paulo Sérgio Pinheiro, Regina Pahim Pinto (orgs.). – São Paulo : Contexto, 2010. – (Série 

justiça e desenvolvimento/IFP-FCC) 
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Honra ao mestre 

(Mestre Bel) 

 

Salve salve Mestre Zoião 

Fruto de Mestre Bimba 

Tem os ensinamentos perfeitos  

Como água doce de cacimba  

Aqui em minha cidade chegou trazendo a capoeira  

Inspirado pelo Mestre Bimba, a Regional ligeira 

Treinava-nos com facilidade 

Zoião bom instrutor  

Tem uma grande teoria 

Passa as lições com amor 

Lhe digo meu grande mestre: 

“A razão destes simples versos 

 É o orgulho que tenho em min 

de ver seu nome no universo” 

Hoje os teus cabelos brancos  

Reflete em meus olhos a emoção 

Suas aulas em minha memória 

Seu nome em meu coração 

Salve todos os mestres dessa arte 

Dessa Bahia de glória  

Que no Brasil ela é o berço  

E Zoião ta na sua história
178

 

 

De acordo o Mestre Acordeon, após a passagem do Mestre Zoião pela cidade, nos 

anos de 1960, durante suas viagens por várias cidades no País rumo ao sudeste, decidiu 

retornar a Vitória da Conquista-BA, no início dos anos de 1980, fundando uma escola de 

Capoeira, após ter se apresentado por todo estado da Bahia, permanecendo definitivamente na 

cidade desde 1988 até falecer nos anos 2000. 

No Livro “Arte da Capoeira: História e Filosofia”, de autoria do Mestre Zoião, consta 

que depois de ter retornado a Salvador-BA e ter encontrado incentivo de sua família para dar 

continuidade aos trabalhos do Mestre Bimba, o Mestre Zoião decidiu passar uma temporada 

na cidade de Vitória da Conquista, para desenvolver um trabalho na área de caprinocultura na 

região e também de Capoeira. Dessa forma, dedicou-se a “ministrar aulas e divulgar a 

Capoeira Regional” que, de acordo com Izaltino Souza Couto, filho do Mestre Zoião e autor 

do prefácio da obra supracitada, “era totalmente desconhecida naquela cidade, pois o 
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 Poesia declamada pelo Mestre Bell, Alberto Pereira Viana, durante sua entrevista realizada no dia 24 de maio 

de 2017, na cidade de Vitória da Conquista-BA. 
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município de Vitória da Conquista faz divisa com Minas, e os costumes são mais mineiros” 

(COUTO, 1999, p.8-9)
179

. 

 

Imagem 41 - O Mestre Acordeon ao lado do Mestre Zoião 

 

Fonte: Acervo do Mestre Acordeon, 2017. 

 

 

Entretanto, em relação ao pioneirismo da Capoeira de Vitória da Conquista-BA, o 

Mestre Acordeon coloca em discussão as afirmações presentes na obra citada sobre a vida do 

Mestre Zoião, ao citar o Mestre Manuel Sarará e outros, como precursores da Capoeira na 

cidade antes do momento em que o Mestre Zoião se estabelecesse na cidade de Vitória da 

Conquista-BA no início das décadas de 1980: 

 

[...] pelo que Zoião chega aqui e fala, a gente coloca como pioneiro o Mestre 

Manoel Sarará, porque permaneceu em Vitória da Conquista desde quando 

começou e está até hoje. Tivemos aqui o Mestre Caranguejo, Mestre 

D‟Mola, Mestre Zênio, Mestre Joselito, Temos ainda vivo o Mestre Bell 

aqui na cidade, ele é mais velho do que o Mestre Manoel Sarará, e o Mestre 

Zoião ainda é mais velho do que eles dois
180

. 

 

Segundo o Mestre Acordeon, o Mestre Zoião era jornalista, o que facilitava fazer 

registros fotográficos do período histórico vivido por eles, e lamenta não ter registros da 

presença dos outros Mestres na cidade, embora tivesse vivido na mesma cidade e não ter os 

encontrado em épocas mais remotas. Assim, ele acredita que a presença da Capoeira na 
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 Sobre este contraponto, é importante ressaltar que as memórias dos Mestres apresentadas até aqui apontam 
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cidade realmente se deu bem antes da presença do Mestre Manuel Sarará, corroborando com 

os relatos da trajetória de vida do Mestre Donizete, ao trazer incógnitas a respeito da presença 

de capoeiristas na fazenda Bem Querer, nos seus relatos do período da infância, o vaqueiro a 

jogar capoeira. 

Por outro lado, apesar de presenciamos episódios diferentes em um mesmo momento, 

Portelli (1997, p. 29) afirma que “[...] embora não possamos estabelecer uma norma geral de 

interpretação: apoiar-se em um episódio pode ser um caminho para salientar sua importância 

[...]”. Assim, esses aspectos são significativos se considerarmos que eles se mostram bastantes 

presentes durante as narrativas e na própria identificação e caracterização destes Mestres, 

considerados como os principais disseminadores da prática da capoeira na cidade. 

O Mestre Zoião foi recebido em Vitória da Conquista-BA, no início dos anos 80, onde 

conseguiu adentrar em espaços e locais como professor de Capoeira, aos quais, antes, nenhum 

outro capoeirista teve acesso em espaços como o antigo colégio Edvaldo Flores, localizado na 

Rua Siqueira Campos, onde passou a ministrar as aulas de Capoeira (COUTO, 1999). Segundo 

o Mestre Acordeon, isso facilitou tanto a entrada de vários alunos integrantes da classe média, 

quanto a sua aproximação com vários outros representantes políticos, militares, e outras 

instâncias sociais, como afirma Couto (1999): 

 

Além de outras grandes personalidades do Estado, a exemplo do general e 

ex-governador Juracy Magalhães, ex-governador Dr. Régis Pacheco, do 

deputado e ex-prefeito Dr. Raul Ferraz, prefeito Dr. Orlando Leite, ex-

prefeito Dr. Fernando Spínola, Renato Vaz Rebouças, ex-prefeito membro 

da Academia de Letras de Vitória da Conquista, Dr. Nilton Gonçalves, Dr. 

Isaías Viana de Andrade, cirurgião dentista, especializado em ortodontia e 

um grande poeta. Hélio Ribeiro Santos, natural de Jequié-BA, ex-

funcionário do Banco do Brasil, Cursulista, membro do Rotary Clube, 

presidente de várias agremiações de Vitória da Conquista-Ba (...) (COUTO, 

1999, p.9). 

 

Nesse processo, o Mestre Zoião colocou a Capoeira no “Clube da derruba”
181

, 

chegando a fundar o grupo com o nome “Associação de Capoeira Mestre Zoião”, utilizando 

como referência o nome Associação de Capoeira Mestre Zoião. Dessa maneira, O nome 

“Associação de Capoeira Mestre Zoião” não permaneceu devido o próprio Mestre Zoião ter 
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  A Associação Desportiva Rural, conhecida como “Clube da Derruba” fica situado no coração de Vitória da 
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mostrado interesse em deixar que seus alunos criassem e difundissem os nomes criados por 

eles mesmos, como afirma o próprio Mestre Acordeon: 

 

[...] Mas em Vitória da Conquista até comigo mesmo em nossa escola hoje 

eu não tenho o nome dele no meu grupo, dentro da escola (...). Ele colocou e 

eu perguntei por que não entraria o nome dele e ele falou que seria um 

desafio pra minha pessoa, provando que a minha capacidade seria prova do 

que eu poderia fazer em Vitória da Conquista sem tá com o nome dele (...) 

ele achava assim, que eu iria fazer um trabalho, mas iria sobressair o nome 

dele, Mestre Zoião
182

.  

 

 

Assim como aconteceu em Salvador, a presença da terminologia “Desportiva” na 

nomenclatura de grupos se apresenta em associações de capoeira em Vitória da Conquista 

com incentivo do Mestre Zoião. Ele inseriu esse termo em sua escola de capoeira após ter 

mudado de nome por algumas vezes até chegar na nomenclatura atual: “Associação de 

Capoeira Viva Conquista”, como nos mostra a narrativa do Mestre Acordeon: 

 

Existiu aqui, “Grupo de Capoeira Berimbau Arco de Madeira”, “Grupo de 

Capoeira Filhos da Senzala”, “Grupo de Capoeira Garrincha e Berimbau de 

Ouro,” “Grupo de Capoeira Berimbau queimado”... “Associação de 

Capoeira Mestre Zoião”. Cada um de nós ficamos com uma escola, 

montamos nosso trabalho e logo depois ele sentou pra fazermos uma escola 

que levasse o nome da cidade, aí foi discutindo e surgiu o nome “Viva 

Conquista”, que era o nome “Associação Desportiva de Capoeira Regional  

Viva Conquista”, aí foi tirando e ficou esse nome, “Associação de Capoeira 

Viva Conquista”
183

.  

 

Assim, essa nomenclatura utilizada durante esse período em Vitória da Conquista, 

contribuiria para que a sociedade tivesse o mesmo olhar que se tinha para o esporte, já que na 

ótica social o rótulo de prática esportiva distanciava os praticantes de Capoeira das tensões 

relacionadas ao preconceito étnico-racial e das desigualdades sociais vigentes, além de 

associarem a Capoeira ao lugar que pertencia no século XIX no Código Penal brasileiro 

citado nesta pesquisa. 

 

[...] Ele fazia questão que você tivesse praticando o esporte, mas ele queria 

conhecer quem eram os responsáveis por  sua pessoa, pai, mãe, avó, para ter 

todo esse entendimento, e falar a importância da Capoeira e como a Capoeira 

era, porque ali naquele período já existia o preconceito, o racismo, as 

diferenças e as desigualdades nos esportes, e as famílias negavam muito. Até 
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pra gente fazer Capoeira era difícil. Meu caso mesmo, meu pai não dava 

muito importância, e até hoje ele respeita, mas não teve presente 

constantemente. Meu avô já não gostava. Ele deixava bem claro, que ele não 

tinha simpatia. Ele alegava atitude mesmo, a violência, o racismo. Ele 

achava que a Capoeira era coisa de vagabundo, de Malandro, de marginais, 

porque também ele assistia muitas coisas (...)
184

  

 

De acordo com Vieira e Assunção (2009), era preciso amenizar conflitos sociais, entre 

os anos de 1970 e 1980 quando se tratava de Capoeira, já que a ideia era convencer a opinião 

pública de que esta prática corporal não era “coisa de marginal”. Segundo, esses autores, a 

Capoeira ia ao encontro de toda uma corrente nacionalista que tinha como objetivo fazer dela 

não somente um esporte, mas a “luta brasileira”, expressão privilegiada da identidade 

nacional, como eles nos mostram: 

 

No início dos anos 1970, os capoeiristas ainda tinham algo de exótico. A 

própria Capoeira era vista como uma manifestação cultural que buscava se 

afirmar como esporte, cujo lugar “natural” seriam as comunidades mais 

pobres e periféricas, de população predominantemente afrodescendente. Em 

instituições mais elitizadas, a Capoeira ainda causava estranheza e, de fato, 

muitas delas fechavam suas portas para essa prática. Era necessário, 

portanto, um grande esforço de “organização”, dando continuidade à 

trajetória iniciada pelos capoeiras da primeira metade do século XX.(VIEIRA; 

ASSUNÇÃO, 2009, p.10). 

 

O relato do Mestre Acordeon e o pensamento dos autores citados nos ajudaram a 

refletir sobre a forma como a Capoeira era vista nesse período pelas famílias conquistenses, já 

que a Capoeira era negada e associada, ao mesmo tempo, às práticas criminais que colocavam 

os indivíduos num patamar social excludente. Segundo Mestre Acordeon, uma das 

contribuições que fizeram com que a Capoeira fosse vista de forma menos preconceituosa 

perante o racismo predominante na cidade, foi a implementação de aulas em vários espaços na 

cidade, levando a Capoeira a ter maior visibilidade social, como é possível perceber em seu 

relato: 

 

[...] Neste período, (anos 80) aqui já estava Mestre Zoião, Helio Ribeiro aqui 

do outro lado tinha um grupo de pessoas do “Projeto Recriança”, fazendo o 

fortalecimento da Capoeira dentro das comunidades, e quando Zoião entra 

no AABB, na “Sauna Center”, no “Ginásio de Esportes”, no “CSU”, no 

“Tiro de Guerra”, no “Batalhão de Polícia”, no “Colégio Centro Integrado”, 

na “Escola Normal”, no “Edvaldo Flores”, e foi realizar um grande evento 
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dentro do Centro de Cultura e outro dentro do “Clube Social” até chegar ao 

“Colégio Diocesano” e no “Colégio Padre Palmeiras”, foi com o intuito de 

fortalecer a Capoeira dentro da sociedade de Vitoria da Conquista, levando 

para a sociedade de altas condições financeiras, quanto aquelas que 

moravam nas periferias, nas comunidades mais simples, que todos tinham 

direito e tem direito ao acesso da arte da Capoeira, mesmo ele lidando com 

algo que já é cuidadoso e que realmente ele tem uma forma de entrar pra 

conseguir dizer: não ao preconceito e ao racismo
185

.  

 

É possível compreender que essas questões anteriormente discutidas não implicam o 

desaparecimento total das questões anteriores, fato que nos faz perceber que a história não é 

constituída de forma linear, pois o surgimento de algo novo não contribui para que outras 

questões desapareçam. Por isso, é importante levar em consideração as práticas antigas que 

aconteceram na cidade para colocá-las como justificativa para as lutas enfrentadas no 

processo de disseminação, fato observado na fala do Mestre Acordeon no que diz respeito ao 

racismo e ao preconceito social. 

 

Imagem 42 - A Capoeira no “Projeto Recriança”. Estádio Edvaldo Flores, décadas de 80 

 

Fonte: Arquivo pessoal do Mestre Bell, 2017 

 

 O Mestre Zoião buscava levar a Capoeira para estes espaços após perceber a ausência 

dela nessas localidades. Como aconteceu no Bairro “Pedrinhas”. 

 

[...] Quando ele chegava nas comunidades, ele fazia questão de um momento 

ou outro, ele ia assistir as comunidades para ver quais são as ações que 

tinham benéficas para a comunidade. E quando ele encontrava a ausência da 
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Capoeira na comunidade, ele fazia questão de encontrar os moradores e 

dialogar, como ele fez dentro do bairro com o senhor Jurací, o Seu Vande
186

, 

pessoas que moravam no bairro, e além disso era uma pessoa que tinha um 

respeito muito grande com as matrizes de origem africana, os terreiros de 

Candomblé
187

.  
 

Imagem 43 - Mestre Zoião no Bairro Pedrinhas
188

 

 
Fonte: Acervo pessoal do Mestre Acordeon, 2017 

 

 

Já esta outra imagem abaixo, mostra Presença do Mestre Chafariz, Mestre Manuel 

Sarará, Mestre Madeira, Mestre Acordeon e Hélio Ribeiro na comunidade das “Pedrinhas”, 

em 1988, no espaço onde funcionava a Associação dos Moradores do Bairro Pedrinhas, que 

tinha Sr. Guina como diretor. 

 

Imagem 43 - Associação dos Moradores do Bairro Pedrinhas, anos 80, em Vitória da Conquista-BA 

 
Fonte: Acervo pessoal do Mestre Acordeon, 2017. 
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Nesse momento, volto a olhar para a facilidade que o Mestre Zoião encontrava no 

acesso a espaço político pouco visitado pelos capoeiristas, já que seu acesso à prefeitura 

contribuiu no processo de disseminação da Capoeira na cidade. Entretanto, não se pode 

descartar também que a sua formação acadêmica permitia que os gestores dialogassem com 

ele sobre os projetos educacionais, ao mesmo em tempo que esses gestores lhe atribuíam 

maior grau de confiabilidade e credibilidade para ter acesso aos espaços nos quais tinham 

possibilidades de práticas que antes eram negados e não disponibilizados pelo poder público. 

 

[...] o prefeito Helio Ribeiro teve a extrema sensibilidade e importância por 

ele ter praticado Capoeira, já sabia como a arte da Capoeira se movimentava, 

qual a importância dela neste contexto de formação do cidadão e da 

valorização. (...) fundam este projeto e faz questão que estes projetos fossem 

para outras comunidades. (...) começa no “Edvaldo Flores”, vai para o 

“Ginásio de Esportes”, vai para o “CSU”, vem para dentro do “Tiro de 

Guerra”, vai para dentro do “Clube Social”, vai para dentro do Centro de 

Cultura, para “FAMEC”, “APAE”, “Parque de Exposição”, “Academia 

Sauna Center”, “AABB comunidade”, chega dentro desta massa de Vitória 

da Conquista e vem fazendo este trabalho em uma academia central, que era 

a “Sauna Center”, e depois ele entra dentro das comunidade fazendo as 

mesmas ações sem nenhuma diferença.  

 

 

O Mestre Acordeon relata que não havia nenhuma distinção na metodologia das aulas 

aplicadas nesses diferentes espaços. Embora ter sido visível para eles, as “resistências” e o 

“preconceito”, nos tratos diferenciados em cada espaço em que chegavam para executar suas 

aulas, deixando explícitas as tensões e conflitos sociais que prevaleciam entre as classes: 

 

[...] a mesma Capoeira que a gente encontrava no Bairro das “Pedrinhas” 

encontrava no Centro. Então ele tinha esta sensibilidade, é claro, o contexto 

era diferente, mas agora quando a gente praticava Capoeira naquela época, a 

gente encontrava ali sim, as resistências, o preconceito era visível. Quando 

você chegava numa academia daquela, você tinha que lavar os pés, lavar as 

mãos. Ás vezes quando você tava com uma roupa e você não tinha 

condições de ficar lá fora. Então você ficava com vontade de assistir, isso 

magoava muito a gente
189

. 
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De forma diferenciada, havia uma resistência também nas comunidades, porém o 

Mestre Acordeon atribui à execução de sua prática, nestas localidades, de forma mais livre na 

forma do corpo
190

 se expressar.   

 

[...] Foi o que me fortaleceu a viver com esta parte da Capoeira e com esta 

liberdade de expressão sem direito de ir e vir, sem direito de ninguém tirar 

isso de você, essa leveza da Capoeira nas ruas. Nas comunidades era mais 

fácil, nós tivemos muitas resistências nas comunidades como ainda tem até 

hoje, tem muita comunidade em Conquista que é resistente em relação à 

Capoeira
191

.  

 

Ele atribui essa resistência ao fato da comunidade não ter tido oportunidade de 

conhecer a importância da inserção da Capoeira em políticas públicas nas discussões travadas 

na comunidade. Esse entendimento, de acordo o Mestre, facilitaria o acesso e aceitação, 

reconhecendo que hoje melhoras nesse sentido em relação as práticas estabelecidas na cidade: 

 

[...] Acho que é o fato de não conhecer o mecanismo da Capoeira. As 

políticas publicas chegam nestes espaços de forma fechada, mas quando vai 

discutir políticas publicas de inclusão e valorização dentro dos bairros 

periféricos na comunidade ela é muito ausente, quando vai se discutir 

políticas publicas para comunidade de baixa renda da periferia, você nunca 

viu discutir lá dentro. Se discute nos setores fechados onde tem a minoria 

discutindo, onde a população toda deveria tá discutindo. Aí sim, a população 

toda vai entender o que é a Capoeira. E a Capoeira discute cultura e a sua 

valorização dentro das suas comunidades com suas práticas. Nós 

conseguimos falar com as comunidades, enquanto as políticas públicas tem 

muito o que aprender sobre isso, como discutir com a comunidade a 

importância da cultura na inclusão da sociedade como um todo, e que hoje 

você vê que desse período pra cá o quanto a Capoeira melhorou.  

 

Essas melhoras estão refletidas nas lutas travadas desde as décadas de 1980, que 

possibilitaram, por exemplo, a presença da Capoeira em concursos públicos e seleções 

públicas realizados pela prefeitura de Vitória da Conquista que em concurso público realizado 

através do edital de n º 01, de 12 de agosto de 2013, disponibilizou duas vagas na categoria 

instrutor de artes, e na Seleção Pública nº 006/2011, Edital de seleção nº 01/2015 e o Edital 
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de seleção nº 04/2017, ambos promovidos pela Secretaria Municipal de Administração e 

Secretaria Municipal da Educação do município de Vitória da Conquista-BA. 

Sobre o concurso público, o Mestre Acordeon cita o Mestre Betão, como um de seus 

alunos integrantes dos primeiros projetos realizados no Bairro “Pedrinhas”, e que, atualmente, 

exerce a função de professor de Capoeira, selecionado no concurso e hoje efetivado no 

serviço público municipal, a partir do concurso realizado em 2013, atribuindo sua ascensão 

social à participação nas aulas de Capoeira desde criança, como relata:  

 

[...] dentro da comunidade “Pedrinhas” depois de um período encontramos 

ali o Mestre Betão, que é da Associação Viva Conquista também. Ele 

consegue montar um trabalho dentro do próprio bairro e que existe até hoje 

né, e hoje ele tá na Educação e é um profissional jovem, uma criança que 

veio para as minhas responsabilidades, e hoje eu entrego a sociedade um 

homem de bem com uma formação que tem hoje né, e um educador, além de 

educador, um funcionário publico. Então pra ver o serviço da Capoeira com 

a minha responsabilidade e deu certo
192

.  

 

O Mestre ainda cita a presença da Capoeira em projetos sociais fomentados pelo 

Governo Federal, como o programa “Mais Educação”
193

, e pelo próprio governo municipal, o 

Projeto “Escola Mais”
194

, que oferece a prática da Capoeira como vertente de um dos 

conteúdos trabalhados por monitores em momentos em que os professores da rede municipal 

de ensino são convocados para atividades complementares, cabendo os monitores o papel de 

substituí-los durante o período de ausência desses profissionais da educação. Assim, percebe-

se a presença da Capoeira em projetos e programas sociais na cidade, a exemplo do “Projeto 

Recriança”, nos anos 80, e do “Programa Conquista Criança”, nos anos 90.  

De acordo os documentos encontrados no arquivo público municipal da cidade de 

Vitória da Conquista-BA, referentes ao “Projeto Recriança”, podemos afirmar, a partir dos 

relatórios emitidos pela Secretaria municipal de Desenvolvimento Social durante a Gestão do 

Prefeito Hélio Ribeiro, em 1988, que se tratava de um projeto federal concebido pelo 

Ministério da Previdência e Assistência Social para atender às crianças carentes, na faixa de 

07 a 18 anos, conforme está previsto no relatório do Projeto Recriança na imagem 
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subseqüente. Assim, a capoeira estava inclusa como atividades esportivas juntamente com o 

Voleibol, Basquetebol, Handebol e futebol. 

 

Imagens 45 e 46 - Relatório do Projeto “Recriança” emitido em 1988 

  
Fonte: Arquivo Público Municipal de Vitória da Conquista-BA 

 

Já o “Programa Conquista Criança” foi pensado a partir da proposição de ações de 

políticas públicas voltadas às crianças e adolescentes em situação de rua e vulnerabilidade 

social tendo por objetivo proporcionar que as crianças e adolescentes interagissem com essas 

políticas públicas para criar táticas de recusa, resistência e resiliência, como nos explica 

Andrade (2014).  

 

Em 1997, sendo um dos principais municípios do interior da Bahia, Vitória 

da Conquista passa a viver, a partir de 1997, uma nova fase no que se refere 

ao atendimento às crianças e aos adolescentes em situação de risco pessoal e 

social. Intensificaram-se os trabalhos realizados pelos órgãos de defesa e 

garantia de direitos como o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (CMDCA), o Conselho Tutelar, a Vara da Infância e da 

Juventude e Rede de Atenção e Defesa da Criança e do Adolescente, com o 

objetivo de articular as diversas instituições de ação educativa 

complementar, existentes no município. Cria-se, em 1997 o Programa 

Conquista Criança e vinculada a este a Unidade de Educação de Rua, 

principal ação municipal de atendimento aos que estavam em situação de rua 

(ANDRADE, 2014, p. 3). 
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Foi nesse mesmo período que o Mestre Acordeon adentrou o projeto “Conquista 

Criança” como professor de Capoeira em 1997, através de uma seleção pública, conforme nos 

relata: onde eu fiz, consegui ter um êxito e a Capoeira entrou no projeto, permanecendo por 

19 anos, período em que esteve contratado. Em consonância com este fato, o Mestre 

Acordeon lamenta a ausência de políticas públicas, na cidade, voltadas para a continuidade de 

projetos sociais, já que, quando se muda uma gestão nos períodos eleitorais, automaticamente 

há mudanças estruturais na gestão, que acabam retirando os projetos pertencentes ao governo 

anterior sem averiguar a funcionalidade e a importância desses em determinada comunidade. 

 

[...] Muda-se o governo, e o senhor prefeito atual hoje, ele recebe a 

Administração Pública e o Mestre Acordeon não se encontra mais nessa 

equipe dentro do programa “Conquista Criança”, onde o êxito deveria ser 

dar a continuidade, ai eu lhe pergunto: as políticas públicas de garantia de 

permanência, um dos pontos, dos eixos das matrizes africanas chamada 

Capoeira, qual o motivo dela está de fora? Porque venceu um contrato, eu 

entendo, mas da minha pessoa, a titulação e currículo desses 19 anos, com 

estas capacitações, formações , eu tenho ela toda em mão e mente e que saio 

de lá com a cabeça erguida, que deixei um bom serviço e um bom trabalho, e 

que a resposta ta aí na sociedade
195

.  

 

Assim, ficou evidente a falta de uma consulta da gestão municipal acerca da relação 

existente entre os alunos e os educadores: quanto à oferta de atividades de acordo a 

manifestação da vontade dos alunos. O Mestre relata que a cidade inteira clama e grita para 

que eu pudesse retornar, mas não depende de min, depende de gestão.  Por outro lado, 

embora o Mestre Acordeon tenha trazido as memórias de suas vivências enquanto educador e 

Mestre de Capoeira no “Programa Conquista Criança” e os anseios que ele demonstra em 

retornar as suas atividades desenvolvidas por quase 20 anos, ele lamenta a retirada da 

Capoeira mesmo após sua saída, já que não existe mais a presença de outra pessoa para dar 

continuidade ao projeto que ele lutou para ver construído durante anos. Dessa maneira, estaria 

feliz porque saberia que a Capoeira tava acontecendo. 

Atualmente, o Mestre Acordeon se encontra como presidente do Conselho de Mestres 

de Vitória da Conquista e, através desse conselho, busca articular, no município, políticas 

voltadas para a Capoeira especialmente junto a Coordenação Municipal de Promoção da 

Igualdade Racial, Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista. Entretanto, questiona a 

viabilidade e benefícios que a Capoeira da cidade poderia receber, visto que a Capoeira 
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enquanto Patrimônio Imaterial da Humanidade, passa a contar com políticas públicas no 

cenário nacional. 

 

Praticamente tudo que foi apontado, foi negado e retirado. Então quando se 

tomba, tomba ela enquanto patrimônio da humanidade e pronto... E ai 

assegurar isso para a sociedade que deve e obrigação desses mecanismos ser 

inclusos de valorização, fica onde ai? Se o plano de ação do Núcleo de 

Promoção de Igualdade Racial, que eu estava ontem, realmente apresentei 

este plano, estou com o plano nas mãos para mostrar aos Contra-Mestres e 

professores, para que a gente possa está discutindo juntos nessa conferencia 

a inclusão dos mecanismos de direito a profissionalização e formação do 

capoeirista dentro do plano de igualdade racial
196

. 
197

 

 

O Mestre Acordeon fala a respeito das ações prioritárias apresentadas pelos capoeiras 

da cidade na construção do Plano de Ação da Igualdade Racial e ressalta que as demandas 

históricas da Capoeira foram retiradas do plano. Essas políticas, de acordo com o Mestre 

Acordeon, vêm sendo discutidas na cidade há dez anos e que, atualmente, através do 

Conselho de Mestres de Capoeira da cidade, que reúne, além dos Mestres considerados os 

mais antigos da cidade (Mestre Manoel Sarará, Mestre Bell, Mestre Zelito), outros que 

compõem o novo quadro atual de mestria na cidade.  

Sendo assim, a finalidade deste conselho, segundo o Mestre Acordeon, é discutir com 

a Gestão pública, com a Coordenação de Igualdade Racial, com a Educação e com 

representantes na Câmara de Vereadores para que fortaleça as ações da Capoeira na cidade, 

para dar mais retorno e apoio
198

.  

Assim, ele reconhece a constituição da “Casa da Capoeira” como sendo uma luta 

histórica dos Mestres de Capoeira da cidade. Porém, ele nos relata que muito tem a se 

construir e discutir em nível de políticas públicas com inclusão da Capoeira e com seu papel 

na prática, porque ela tá inclusa em vários serviços
199

. 

Mesmo cercada por tensões e conflitos no âmbito de falta de apoio à Capoeira pelos 

governantes da cidade entre outros já apresentados, o Mestre Acordeon observa toda sua 
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trajetória e luta para ser reconhecido e respeitado a partir de sua significância social, levando 

a Capoeira e o nome da “Associação de Capoeira Viva Conquista”, como ele nos relata: 

 

[...] meu papel qual foi enquanto educador social e mestre de Capoeira, duas 

formações conjuntas para o bem da sociedade de Vitória da Conquista, 

porque é onde eu atendo nestes 31 anos, e hoje estou dentro do Edvaldo 

Flores (...) temos lá na Vila Serrana o trabalho com o Contra-Mestre 

“Marcelo Negão” e o professor “Wellington Secão” naquela comunidade 

(...) Tem o trabalho também com Willian e “Júnior Sorriso” lá na Casa da 

Capoeira no espaço Glauber Rocha, e tem os outros alunos que levam o 

nome das escolas deles mas que são meus alunos, como “Mestre Balança” 

que tá aqui no Alto Maron, na “Praça CEUS”, o “Mestre Garrincha” que tá 

no Alto da Colina desenvolvendo trabalho. Tem o “Mestre Jai Ninja” que tá 

no Bairro Aparecida próximo ao CSU desenvolvendo trabalho. Então todo 

esse serviço desenvolvido na cidade, ele é semente e lembrança do trabalho 

desenvolvido a partir do “Grupo Viva Conquista”
200

.  

 

Percebe-se até aqui, a preocupação do Mestre Acordeon em dar continuidade ao 

processo de disseminação da Capoeira em diferentes localidades, de modo que os professores 

e Mestres que passaram e ainda permanecem com ele, possam transmitir seu legado pela 

cidade, ainda que constituam outras formações de grupos compostos por outros nomes. Nesse 

ponto, levantei a reflexão sobre a estrutura identitária do Mestre Acordeon, trazendo um 

exemplo do processo de construção de um enquadramento de memória.  

A definição desse conceito surge a partir de um diálogo entre Michael Pollak (1989), o 

qual delimita o enquadramento de memória como a ação de determinados grupos em defender 

as fronteiras daquilo que o grupo tem em comum, definir seus pontos de referências e 

fortalecer o seu sentimento de pertencimento (POLLAK, 1989). 

Atualmente, o Mestre Acordeon ministra aulas na sala específica de lutas, localizada 

no Estádio Municipal Edvaldo Flores, sendo disputada, segundo ele, com outras práticas 

corporais, como o Karatê, Jiu-jitsu, Judô, Boxe. E a Capoeira tem um pequeno espaço, que 

parece que estamos sendo solicitado a perder mais um dia de treino
201

. 

Ao relatar seu sentimento de inconformidade com essa situação de disputa de espaço, 

o Mestre Acordeon diz que isso acontece desde as décadas de 1980 na cidade, já que ele 

rememora a presença das artes maciais no Brasil, que influenciaram as pessoas a praticarem 

as lutas existentes nas cidades, como pode ser observado em seu relato: o próprio Zoião em 
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uma apresentação, ele ali com Dalmarcio Caribé, da família Caribé, e ele teve o seu 

momento de fazer uma apresentação de Capoeira com o Sensei Dalmácio do Judô. 

Para esclarecer melhor a presença e a chegada dessas artes maciais na cidade de 

Vitória da Conquista-BA, contei com a ajuda de Giliard Dias, professor de matemática do 

mesmo estabelecimento de ensino público em que trabalho atualmente. Após conversas 

informais em relação a esta pesquisa, descobri que ele desenvolveu um estudo relacionado à 

origem do Judô em Vitória da Conquista-BA, com o objetivo de elevar sua posição 

hierárquica na academia em que pratica essa luta, chegando à graduação de Faixa Preta 2º 

Dan
202

. 

Neste sentido, ele relata, com base em sua pesquisa, que o Judô foi trazido para Vitória 

da Conquista através do Sensei Dalmácio do Carmo, na maioria das vezes, é confundido com 

Denilson Caribé, que, de acordo com ele, também tem sua parcela de contribuição na 

disseminação das artes maciais na cidade ao ter trazido o Karatê.           

Segundo o professor Gillird Dias, Dalmácio do Carmo nasceu em 1948, na cidade de 

Bandeirante- PR, sendo conhecido na cidade por ter trazido o judô para Vitória da Conquista-

BA em 1968, dizendo ainda que 

 

[...] O então jovem de 20 anos encontrou muitas dificuldades para 

implementar um esporte até então pouco conhecido entre os conquistenses. 

Sua primeira academia foi instalada no Bairro Sumaré e entre seus alunos 

destacaram nomes como Paulo Neves e Akira Aono. Mesmo com todas as 

dificuldades o Sensei Dalmácio sempre levou seus alunos para competir fora 

da cidade e a primeira viagem foi à Imigração Japonesa
203

, onde além de 

competirem os judocas conquistenses puderam conhecer um pouco da 

cultura oriental
204

.  
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Imagem 47 - O Judô em Vitória da Conquista-Ba no final dos anos 60 

 
Fonte: Arquivo do professor Giliard Dias, 2017. 

              

 

Mesmo apresentando dificuldades durante o processo de disseminação do Judô em 

Vitória da Conquista, no final dos anos 60, é possível perceber a presença dessa luta difundida 

em vários estabelecimentos na cidade. Por outro lado, percebemos que o processo de difusão 

das artes marciais na cidade, concomitantemente com o que aconteceu com a Capoeira, 

fizeram com que, posteriormente, muitos capoeiristas praticassem-nas simultaneamente com 

outras lutas, ao passo que a Capoeira adquiriu outra notabilidade social, como diz o Mestre 

Acordeon: 

 

[...] Hoje a gente vê o capoeirista fazendo Jiu-jitsu, fazendo judô, a gente vê 

o jiu-jítsu e o judô fazendo Capoeira, até chegar a nível de mundo, uma luta 

que tem a arte da Capoeira inclusa em seus grandes campeonatos, grandes 

torneios, grandes lutadores utilizando os conhecimentos e mecanismos da 

Capoeira. Usando a Capoeira como luta, como arte e como dança, como 

cultura. Então acho que a Capoeira fortaleceu vários eixos
205

.  

 

 

O próprio Mestre Acordeon reconhece a vertente da luta inserida no jogo como 

elementos de constituição presente nos discursos e na prática efetiva durante as aulas de 

Capoeira transmitidas pelo seu Mestre Zoião, ao lembrar o seu entendimento acerca da 

Capoeira transmitido aos seus discípulos durante os treinamentos em suas aulas: 
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[...] A Capoeira na época do Mestre Zoião, ela foi colocada e definida 

mesmo como expressão, como luta né, porque ele usava como luta a 

Capoeira em Vitória da Conquista, tanto que a gente nas rodas de Capoeira 

com ele não tinha muito movimentação corporal não, se não tivesse cuidado 

o pé na Capoeira pegava, porque o pé da Capoeira pega toda hora, e a gente 

entende. Ele muito duro, muito rígido dentre seus treinamentos no jogo da 

Capoeira. Quando ele leva a questão do jogo para o lado educacional, de 

compreensão de fortalecimento e profissionalização, aí ele deu a própria 

formação assim como o “Mestre Bimba” fez com eles né e com outros. 

Tinha os seus momentos de treinamentos específicos preparando os alunos 

mas também deu essa formação acadêmica para seus alunos. E “Zoião” fez 

muito isso com a gente
206

.  

 

Ao se referir ao seu processo de preparação e formação para ministrar aulas de 

Capoeira, o Mestre Acordeon se reporta ao Mestre Zoião para retratar que o ele utilizou da 

metodologia de ensino do Mestre Bimba
207

 para transmitir seus ensinamentos, citando a 

importância de manter as referências e conferir legitimidade em seu processo de atuação ao 

citar a “linhagem” do Mestre Zoião, já que a “Associação de Capoeira Viva Conquista” 

mantém isso até hoje, uma escola que mantém sua realidade dentro dos movimentos básicos 

da Capoeira Regional. 

Ao conferir legitimidade em relação à Capoeira Regional e a sua linhagem, foi 

possível analisar que essa memória é uma característica marcante que se fez presente em 

alguns momentos de sua narrativa, apresentando um fato ocorrido para, logo depois, fazer 

uma análise daquilo que vivenciou, junto com o seu Mestre, na cidade de Vitória da 

Conquista-BA. 

Diante desta análise, o desenvolvimento da Capoeira, no Brasil, é composto por uma 

identidade plural. Ao contrário de afirmarmos que ela se constitui enquanto prática identitária 

única e exclusiva. Isso leva atualmente a discussões entre os grupos originários de outras 

vertentes, causando processos de negação. De acordo com Pollak (1889), o ato de negar todas 

as estruturas que não estão relacionadas a uma concepção própria é uma das fortes estratégias 

de formação de identidade. E, por isso, cada grupo específico promove suas ações e fortalece 

seus argumentos para demonstrar a legitimidade de suas práticas. Grupos distintos possuem 

características que os diferenciam de outros e cada grupo busca ancorar suas memórias em 
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eixos históricos, que funcionam como referências para obter legitimidade dentro da sua 

construção de pensamento. 

No que tange aos espaços de aula de Capoeira, na cidade de Vitória da Conquista, nos 

dias atuais, o Mestre Acordeon nos situa alguns, mas a maioria deles eram locais provisórios. 

Sobre este assunto, ele cita a Praça da juventude
208

 como espaço possível para 

estabelecimento, porém os problemas estruturais inviabilizaram as possibilidades de prática, 

como ele nos relata: 

 

[...] dois lugares que eu tinha uma paixão muito forte (...) um era este aqui do 

Bairro Pedrinhas, pra mim um lugar bom, que sustentou muito meu trabalho 

de Capoeira, (...) Praça do Cajá, era meu espaço, era praça livre e o Jardim 

das Borboletas, que hoje é Tancredo neves. (...) não tinha essa questão de 

que hoje eu tenho horário, eu preciso de seu espaço, eu preciso agora. (...) a 

Praça da Juventude tem espaço e que você já tem mais como ter acesso por 

quê? Sem iluminação
209

.  

 
 

 

           Imagem 48 - Praça da Juventude, entre os Bairros Guarani e Petrópoles, Vitória da Conquista-BA 

                           
                             Fonte: http://www.blogdaresenhageral.com.br/praca-da-juventude-fica-de-fora-da-programacao-do-

festival-da-juventude, 2017. 
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 De acordo com os estudos de Mares (2016) sobre a “Produção do espaço urbano em Vitória da Conquista-
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em ações voltadas à população. 
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Ainda sim, depois de muitas lutas e resistência em busca de espaço para acontecer as 

práticas de Capoeira na cidade, o Mestre Acordeon se orgulha de ter conseguido, através de 

exigências dos „capoeiras‟ apresentadas e discutidas com os poderes locais, uma ação de 

política pública para a Capoeira, materializada em um local para os praticantes da cidade, 

servindo de referência diante de outras práticas corporais, como ele afirma: 

 

[...] Agora, assim, esses espaços foram para acessibilidade da Capoeira 

depois de todo esse trabalho, esse processo de reflexão, de valorização com 

professores, com palestras, com falas e com incentivo pra Capoeira no 

município pra que pudesse está onde está hoje, (...) Digna de dizer estamos 

em um espaço, mas mesmo assim, tudo isso, a Capoeira tá ainda merecedora 

de sim, e ao mesmo tempo não. Então ela vai tá digna quando ele estiver 

aqui dentro de Vitória da Conquista no Espaço Cultural da Capoeira
210

.  

 

   

Dito de outra maneira, o que o Mestre Acordeon explica é que a Capoeira possui um 

espaço cultural de “fato”, mas ainda falta a sua estruturação, para ser de “direito”. O espaço 

fica localizado no Centro Cultural Glauber Rocha, em Vitória da Conquista-BA. 

Essa luta por espaço da Capoeira continua nos relatos do Mestre Acordeon que cita a 

construção da Praça CEUS211, que se tornou mais um local de práticas esportivas planejado 

pelas políticas públicas da cidade, construído recentemente para atender a comunidade dos 

bairros Alto Maron e Flamengo, no âmbito de oferecer equipamentos de esporte, cultura e 

lazer. Porém, ele questiona a falta de um espaço apropriado para a prática de Capoeira, já que 

a roda acontecia no bairro antes da praça ser construída. Em consequência disso, levou os 

professores de Capoeira a desistirem de ensinar nessa praça, como ele relata: 

 

[...] E a Capoeira estava naquele espaço, entre o banheiro, um espaço que as 

pessoas poderiam estar batendo papo, brincando de bicicleta, a Capoeira tava 

ali. Nós temos um espaço que é o teatro, usado para outras atividades, para 

cultura, mas Capoeira não tá sendo contemplada. E a Capoeira tá onde? Ela 

tá praticamente fora da praça dos CEUS, que é o que o Mestre Balança 

resistiu, não sei se Garrincha também, mas acabou desistindo do local. Um 

aluno me relatou hoje que desistiu de lá, porque o trabalho parou. E aí o que 
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 Espaço cultural e esportivo para a população de Vitória da Conquista: o Centro de Artes e Esportes 
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leva um Mestre a desistir e a parar com um trabalho de Capoeira em um 

lugar?
212  

 

 

Imagem 49 - Praça Virgílio Figueira, bairro Alto Maron, conhecida como Praça CEUS
213

. 

 
Fonte: http://blitzconquista.com.br/v3/2016/01/vitoria-da-conquista-recebe-centro-de-artes-e-esportes-unificados, 2017. 

 

 

Ao apontar as condições de possibilidades e de sobrevivência da Capoeira em meio a 

esses espaços públicos não propícios a sua prática, o Mestre Acordeon acredita que a 

resistência e a persistência são formas de segurar os valores da Capoeira e segurar aquilo 

que ele fez (...), não mais que através da luta, gingando em meio às políticas públicas 

responsáveis pela inserção de equipamentos exclusivos para contemplar à Capoeira: 

 

[...] E aí vou lutar cada dia mais a melhoria vem e longo prazo né. Então a 

gente tá lutando com esse governo que está administrando nossa cidade hoje 

que ele possa contemplar todos nós em Vitoria da Conquista, nos honrando e 

também deixando pra gente o espaço cultural da Capoeira que tanto é citado. 

Agora isso eu entendo, já tive com os colegas pedindo isso e nos orçamentos 

já não está mais. Então eu acredito que vai ser outra luta de novo
214

.  
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A construção desses equipamentos e espaços próprios envolvendo as práticas 

corporais, principalmente aquelas oriundas do esporte, são iniciativas que supostamente 

deveriam ser inclusas nas propostas do Poder Público Municipal. Assim, Bramante (1993) diz 

que existe um ponto crucial de responsabilidade do Poder Público que seria a implantação de 

recursos urbanos de recreação e lazer e a qualidade dos serviços básicos, já que o Mestre diz 

que a prática da Capoeira feita pelo Mestre Garrincha acontece em um espaço inapropriado, 

entre os banheiros.  

 

Imagem 50 - Roda de Capoeira na Praça CEUS, em Vitória da Conquista-BA 

 

Fonte: Acervo pessoal de Jonatan dos Santos Silva, 2017 

 

Sobre a organização dos espaços públicos no momento de sua implantação em meio 

contexto urbano, Santini (1993) diz que  

 

[...] o espaço precisa ser organizado observando os aspectos físicos e 

mecânicos do movimento proposto, devendo ser ordenado e animado a partir 

dos aspectos psicológicos deste mesmo movimento. No momento de 

implantar o ambiente urbano, deve-se observar quatro fatores: tempo, 

espaço, significados e comunicação. Tempo e espaço as pessoas necessitam 

para viver; significados no momento que são bem manipulados auxiliam o 

homem a perceber o que fazer no ambiente; comunicação se estabelece no 

espaço,  momento entre pessoas ou pessoa e objeto (SANTINI, 1993, p.46). 

 

Dessa maneira, apesar de haver diferenças entre equipamentos e espaços, vamos partir 

do pressuposto de que o poder público deve projetar espaço e equipamentos que levem em 

conta os interesses e as experiências significativas das pessoas, nesse caso, as praças, onde 

deveriam contemplar a população com lugares possíveis de aulas de capoeira, de forma 
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adequada, não o faz. Como sugere Muller (2002), em seu trabalho sobre os “Espaços e 

Equipamentos de Lazer e Recreação e as Políticas Públicas”:  

 

Ao elaborar políticas públicas para um município, a autoridade encarregada 

precisaria possuir um mapeamento de todos os espaços físicos públicos e não 

públicos (empresas, escolas, clubes etc.) e, inclusive, através de pesquisa, 

verificar qual dos seis conteúdos culturais de lazer é o priorizado pelo povo? 

Quais os conteúdos que são pouco desenvolvidos? Quais os espaços físicos 

que ainda o município não possui para atender ao solicitado? Quais os 

espaços intensamente ocupados? Quais os espaços ociosos? Por que são 

ociosos? É preciso saber se o povo tem acesso fácil e barato aos espaços de 

lazer (...) (Muller, 2002). 

 

 

Em outro relato, Mestre Acordeon nos mostra que a Capoeira praticada nestes espaços 

remonta uma idéia de que era mais uma forma de lazer, ocupação do tempo livre
215

, a ser 

disponibilizada pelo dono da academia, aos clientes. E que hoje, mesmo com tamanhas 

exigências, a cidade dispõem de grandes capoeiristas capacitados para assumir qualquer lugar 

que exista possibilidade de prática da Capoeira. 

 

[...] A Capoeira normalmente tinha esta liberdade de expressão dos 

momentos depois dos trabalhos. Então era um momento de lazer, ele chega 

em Conquista para fazer isso. Então hoje se as academias pedirem 

capoeirista, temos capoeirista de todas as qualidades possíveis e melhores 

para atendera sociedade a nível acadêmico
216

. Na época de Zoião nós 

tínhamos advogado, doutores, cientistas, esportistas, lutadores, todos 

fazendo Capoeira. Mas a diferença é você entrar numa academia desta, quem 
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216
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Federal e conselhos regionais. Assim, a Capoeira estaria entre as atividades cuja prática de ensino seria de 

exclusividade do professor de Educação Física. 
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morava nos bairros, e onde nos moramos mesmo, a gente não tinha 

acesso
217

.  

 

Assim, nos finais dos anos de 1980 e início dos anos 90, foi possível perceber, a partir 

dos relatos dos mestres, que houve uma crescimento acentuado em relação a participação das 

pessoas nas aulas de Capoeira em Vitória da Conquista-BA, havendo a inclusão da Capoeira 

na sociedade de Vitória da Conquista, e isso levou a um incentivo muito saudável, muito 

bacana, para os capoeiristas daquela época da prática, nos relata o Mestre Acordeon. Sobre 

esse assunto, Vieira e Assunção (2009) nos trazem pistas para ajudar a compreender aquilo 

que aconteceu em Vitória da Conquista-BA ao tratar do mesmo fato na cidade de Salvador-

BA. Eles ressaltam que: 

  

A geração de capoeiristas que se formou a partir dos anos 1980 está, de fato, 

participando de uma transição fundamental na história dessa arte. Se os 

atuais praticantes se acostumaram a ouvir de seus mestres e professores 

histórias sobre perseguição, rodas interrompidas pela polícia e correrias nas 

praças e festas de largo, a realidade que passaram a viver é, regra geral, 

completamente diferente. A Capoeira tem-se inserido nas instituições e no 

contexto político mais amplo por muitas vias, alterando dramaticamente sua 

prática e seu significado. Este cenário acelerado de mudança traz novos 

desafios tanto para os capoeiristas quanto para o Estado e os produtores 

culturais (VIEIRA; ASSUNÇÃO, 2009).  

 

Esses desafios citados por estes autores estão fortemente presentes nos discursos dos 

Mestres de Capoeira da cidade, pois, ao comparar a Capoeira atual de Vitória da Conquista 

com momentos de outrora, o Mestre Acordeon, por exemplo, reconhece que a Capoeira está 

sendo mais valorizada, entretanto, é perceptível, em seu discurso, a prevalência das tensões e 

conflitos que possivelmente perduraram ao longo dos anos na cidade, desde o período dos 

coronéis, conforme foi discutido nos relatos do Mestre Donizete. De acordo o Mestre 

Acordeon: 

 

[...] hoje aqui na cidade de Vitoria da Conquista ou mesmo região, praticam 

eles encontram hoje uma Capoeira bem mais trabalhada, bem mais 

conscientizada, com mais respeito e mais valorização. Encontramos uma 

Capoeira em Vitoria da Conquista com resistência de aceitação, com 

preconceito, vamos dizer assim, com perseguição de polícia e de outros 

seguimentos também, que ali o capoeirista não tinha o direito de ir e vir. E 

                                                           
217

 Entrevista concedida por Antonio Santos Ferreira Filho, O Mestre Acordeon, no dia 13 de julho de 2017. 



175 

 

hoje o praticante de Capoeira em Vitoria da Conquista tem o direito de se 

envolver com grandes encontros e batizados e eventos de Capoeira
218

. 

 

 

Os relatos do Mestre Acordeon nos trouxeram, portanto, possibilidades de 

percebermos sua constante luta a favor dos diretos conquistados pelos capoeiristas na cidade 

ao levarmos em consideração o processo de ocupação de seus espaços de apropriação, 

disseminação e prática. As memórias de sua trajetória de vida trouxeram marcas de lutas, 

tensões, disputas e conflitos estampados claramente em cada conquista feita por ele, 

eminentemente proporcionada através de sua escolha em ter dedicado sua vida em favor da 

permanência e continuidade da Capoeira em Vitória da Conquista-Ba. 

Dessa maneira, a fala deste Mestre nos trouxe a oportunidade de refletirmos neste 

trabalho sobre a continuidade desse jogo entre os “capoeiras” na grande roda da cidade. Esse 

jogo se mostrou transfigurado em um “jogo de disputas” territoriais, sociais e étnico-racial e 

traçou suas “voltas ao mundo” para nos convidar a agacharmos aos pés do berimbau e pensar 

acerca de algumas questões: É possível que a Capoeira de Vitória da Conquista-BA seja livre 

mesmo ainda encontrando dificuldades permeadas por tensões e conflitos? Quais caminhos 

foram seguidos em busca da superação dessas condições apresentadas na configuração atual 

da presença e da disseminação da capoeira na cidade? 

Esses questionamentos, direcionados, sobretudo, aos mestres de capoeira de Vitória da 

Conquista-BA, surgiriam, em um primeiro momento, a partir do próprio contexto sócio-

histórico no qual eles estavam inseridos, o que fez refletir sobre o processo de disseminação 

dessa prática na cidade. Em vista disso, tentaremos “ouvir”, a seguir, a “cantiga” entoada pelo 

Mestre Pantera a partir de seus relatos sobre a sua história de vida e trajetória percorrida em 

torno dessa grande roda da cidade. Assim, foi possível dialogar com outras fontes trazidas por 

ele, a medida que acessamos, paralelamente, outras histórias de vida, ao reconhecermos que o 

processo de disseminação foi avançando ao passo que o campo de visibilidade dela na cidade 

foi ampliado através da intervenção de outros mecanismos. 

 

 

 

 

 

                                                           
218

 Entrevista concedida por Antonio Santos Ferreira Filho, O Mestre Acordeon, no dia 13 de julho de 2017 



176 

 

4.2. (...) A CAPOEIRA NASCEU DA ÂNSIA DE LIBERDADE. EU TINHA QUE SER 

LIVRE, EU TINHA QUE ME LIBERTAR 

 

           Em entrevista realizada em sua casa, ao calor do fogão e do café, Gomar Santos 

Novais, o Mestre Pantera, inicia seus relatos de como começou a praticar Capoeira, apontando 

sua casa como um dos espaços de disseminação da Capoeira feita através de seu irmão:  

 

[...] Neste quintal. Isso aqui era tudo aberto (aponta para o quintal). Essa 

casa não existia. Meu irmão que me ensinou a Capoeira. Eu comecei a fazer 

a Capoeira aqui. Aqui tinha um pé de abacate, um pé de banana. A gente 

acordava 5 horas da manhã, meu irmão me acordava, eu e Nenzin e 

Derneval, que tá morando em São Paulo.  Os outros não queriam. Zé Carlos 

- chamava “Padeiro” porque ele era padeiro. O Mestre dele se chamava 

Caranguejo
219

. Comecei na Capoeira com 8 anos de idade. Comecei a 

aprender Capoeira neste quintal
220

.  

 

A memória desse espaço situado no fundo da sua casa já apresenta modificações se 

comparados aos seus relatos da época de sua infância. Assim, ao falar sobre a sua vivência na 

Capoeira, o Mestre Pantera nos leva a uma viagem pela memória de sua infância e da sua 

família, sinalizando as transformações que ocorreram em seu bairro de residência desde a 

infância: 

 

[...] Aqui só tinha 3 casas, a casa de minha mãe, do avô de Dom, casa de 

Dona Matilde que já morreu, o resto era tudo mato, e a casa da professora, 

aqui em baixo Dona Zezé.  Nenzin estudou lá, Beto estudou lá. Era uma 

casa. Aqui só existiu escola, na Senhora Aparecida, depois no México (nome 

popular de um loteamento), a merendeira era Dona Maria. Minha escola foi 

aqui, na barroca ali. Eu tinha 8 anos de idade, hoje tenho 48 anos de idade, 

40 anos de Capoeira. Aqui ele ensinando gingar. (Mestre Pantera, 2017) 
 

 A entrevista chega a um momento de muita emoção. O Mestre nos relata a relação 

familiar, fala de seu pai já falecido – “Senhor José Bruno”, e de seus irmãos também 

falecidos. Relembra também a memória de seu professor de Capoeira – Zé Carlos, e a 

memória do seu mestre espiritual, “Zelito Novais” - Tata Nkisi (sacerdote do Candomblé, 
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Nação Angola
221

, de culto aos Bankisi divindades bantu). Os seus relatos trazem os esforços e 

dificuldades de seu irmão “Zé Carlos”, identificado na Imagem 49, no enfrentamento das 

limitações de seu corpo, por conta de sequelas de um acidente sofrido em São Paulo-SP, para 

dar continuidade nos ensinamentos da Capoeira, conforme podemos observar a seguir: 

 

[...] passou um tempo, Zé Carlos foi pra São Paulo, sofreu um acidente lá. 

Ficou um mês em coma. Minha mãe saiu daqui e foi pra lá, ficar com ele. 

Um mês em São Paulo. Zé Carlos volta pra cá, sem falar, andando apoiado 

numa bengala. Zé Carlos não tava dando mais aula por conta do acidente. E 

ele querendo ensinar a nós a Capoeira mesmo aleijado (...). Ele queria falar 

como era os movimentos, não conseguia, ficava nervoso (...). Ele ficou 

paralítico da mão direita, aprendeu a escrever com a mão esquerda falava 

embolado. O lado direito dele não funcionava. Depois do acidente Zé Carlos 

veio morar aqui, até quando ele morreu
222

.  

  

 Quando Zé Carlos percebeu que não poderia mais conduzir os treinos de Capoeira, 

orienta seus irmãos a procurarem o Mestre Sarará em sua academia e prosseguir nos 

fundamentos da Capoeira, como nos explica Mestre Pantera: aí mandou nós procurar Mestre 

Sarará. Eu treinei com meu irmão dos 8 aos 10 anos. Com 11 anos de idade eu fui pra 

academia de Mestre Sarará. Só que quando eu cheguei lá, eu já sabia gingar; armada; meia 

lua de compasso. O básico eu já sabia.  

 

Imagem 51- Zé Carlos, irmão do Mestre Pantera 

 
Fonte: Acervo pessoal do Mestre Pantera. 
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 O irmão, Zé Carlos, acompanhava e orientava seus alunos e irmãos de como proceder 

na academia e, inclusive, como manter certo “segredo” quanto a seu passado na Capoeira. 

Mesmo com limitações na fala, não hesitava em transmitir a seus alunos, mesmo jovens, a 

mandinga do capoeira: “ele falou para quando chegar lá em Manoel Sarará não falar nada. 

O mestre dele (Mestre Caranguejo)  já tinha brigado com Sarará, era uma rivalidade 

danada”
223

.  

A partir dessa rivalidade exposta, podemos perceber possíveis semelhanças entre as 

disputas apontadas pelos estudantes universitários, que relataram sobre a memória do Mestre 

Zênio, e as disputas apontadas pelo Mestre Pantera ao citar possíveis conflitos existentes entre 

o Mestre Caranguejo e o Mestre Sarará ainda nas décadas de 70. A explicação para esse 

comportamento, como relata o Mestre Pantera, se dava porque 

 

[...] Caranguejo era de São Paulo e veio morar em Conquista. Porque essa 

rivalidade? Porque ele saiu de lá e veio abrir trabalho aqui. O Mestre 

Caranguejo ficou um tempo e foi embora por conta da rivalidade com 

Sarará. A academia era onde tem o ponto de ônibus ali. Ficou de 2 a 3 anos. 

Como o Mestre dele não tava mais aqui, ele falou pra ir procurar Sarará. 

Quando procurar, você fala que nunca fez Capoeira
224

.  

 

 A academia do Mestre Caranguejo era situada no Bairro Ibirapuera, na parte mais alta 

próxima a BR 116, próxima da residência do Mestre Pantera e do seu irmão Zé Carlos. Dessa 

forma, é possível confirmar os relatos do Mestre Sarará quando nos descreve manteve a 

resistência por vários anos, em manter os capoeiristas de fora, longe da cidade
225

. Conforme 

orientação de seu irmão “Zé Carlos”, o Mestre Pantera não revelou a origem de suas 

habilidades na Capoeira até quando não conseguiu mais, já que seus movimentos despertava a 

atenção e a curiosidade dos companheiros da academia do Mestre Sarará. 

 

  [...] Cheguei lá e quem foi me ensinar a gingar foi Imbé. Imbé que começou 

a me ensinar a Capoeira. Mandava eu gingar e eu fazia. Me perguntava você 

já fez Capoeira? E eu? Não. Gingando certo. Uma bença. Eu fiz a bença. Tu 

nunca fez Capoeira não? Eu ? Não. Cucurunha, negativa, meia lua de 

compasso. Hei, Manoel, esse menino vai dá trabalho! Se ele nunca fez 

Capoeira e tá fazendo tudo, vai dá trabalho
226

.  
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 Quando chegou a academia do Mestre Sarará, o Mestre Pantera passou a conviver com 

novas realidades nos treinamentos. Uma delas foi a necessidade de contribuir, em 

contrapartida ao treinamento recebido, com uma quantia em dinheiro, a mensalidade. Devido 

às dificuldades financeiras da família, que não tinha como arcar com essa despesa, o Mestre 

ainda criança, encontrou no trabalho, uma forma de continuar praticando Capoeira, conforme 

nos relata que 

 

[...] pagava, era como se fosse R$ 5 ou 10,00. Quando eu voltei eu falei com 

minha mãe. „Tu vai apanhar as roupas que eu lavo, tu vai pegar carrego e 

pagar sua mensalidade‟. Minha mãe não tinha, eu não tinha esse dinheiro. Eu 

lavava carro, pegava carrego, catava lata, catava osso e ainda carregar a 

roupa de minha mãe pra juntar dinheiro e pagar a mensalidade da 

Capoeira
227

.  

 

 As memórias do Mestre Pantera sobre sua infância nos trás as consequências de uma 

estrutura sociocultural construída e modificada ao longo dos processos históricos (CORSARO, 

2011). Entretanto, mesmo com o desenvolvimento econômico do município, sua família ainda 

estava inserida numa realidade que vivenciava o processo de exclusão social na cidade. Ainda 

segundo Corsano (2011), o período da infância, constituído de estágios de desenvolvimento, 

prepara o indivíduo para a vida adulta através da aquisição de habilidades cognitivas, 

emoções e conhecimentos numa relação integrada entre crianças e adultos, já que as crianças 

são agentes sociais que contribuem para a reprodução da infância e da sociedade, por meio de 

suas negociações com adultos, e de sua produção criativa de uma série de culturas de pares 

com outras crianças (CORSARO 2011).  

Sendo assim, desde cedo, o Mestre Pantera adquire conhecimentos necessários para 

participar do mundo adulto, tendo a realidade da pobreza e a necessidade de trabalhar para dar 

continuidade aos treinamentos de Capoeira. Atualmente, ele reside no Bairro Guarani, e 

atravessava a cidade de ponto a ponto para ir até a academia de Manoel Sarará, no Bairro 

Alegria. Sem transporte público, o trajeto era feito a pé. O Bairro Guarani está localizado ao 

entorno da Serra do Periperi
228

 e da Reserva Floresta do Poço Escuro; próximo ao centro da 

cidade; faz fronteira com esta Reserva.  
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          Na pesquisa realizada por Carvalho e Longuinhos (2008) foram identificados como 

principais problemas do bairro: algumas construções situadas em áreas não apropriadas, 

na Serra do Periperi; ocorrência de problemas de drenagem; lixo depositado em áreas e 

lugares não permitidos; muitas construções edificadas nas proximidades da Reserva Floresta 

do Poço Escuro; calçamento das ruas necessitando de reformas. Elencando como os três 

principais problemas: segurança (falta de segurança pública); falta de pavimentação asfáltica; 

falta de escolas públicas (CARVALHO; LONGUINHOS, 2008). Na Imagem, segue a localização 

do Bairro Guarani
229

, demarcado no Mapa em linha vermelha: 

 

Imagem 52 - Mapa de Localização do Bairro Guarani 

 
Fonte: Mapas Google. 

 

  O Mestre Pantera nos diz que treinou com o Mestre Sarará em sua academia 

localizada no Bairro Alegria. Em seguida, os treinamentos foram transferidos para uma 
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229 Em artigo Dantas (2012) analisou a criminalização da pobreza através da mídia em Vitória da Conquista-BA 

e traz o bairro Guarani como locus de pesquisa. Segundo o pesquisador, de acordo estudos realizados no bairro, 

a sua ocupação residencial inapropriada possivelmente tenha ocorrido, em sua maioria, há mais de 30 anos na 
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(DANTAS, 2012, p. 3). Por isso, essas localidades nas quais apresentavam preços mais baixos na venda de 

locais e espaços para moradias, atraíam a população. 
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academia do Bairro Brasil, que, de acordo o Mestre Sarará facilitava o acesso das pessoas
230

, 

como o Mestre Pantera nos afirma que quando mudou, o povo veio tudo. “Vermelho 27” 

passou por aqui, eu conheci ele aqui em Conquista. “Mestre Capeta”, “Gajé”, 

“Americano”, tudo veio aqui na academia de Sarará. No bairro Brasil”
231

.  

A academia do Mestre Sarará se consolidava como uma referência de prática de 

Capoeira na região, investindo seus esforços para manter o espaço em funcionamento. Dessa 

maneira, podemos encontrar, nos relatos do Mestre Pantera, referências de locais de prática de 

Capoeira no Bairro Alegria, Bairro Brasil e também no Guarani, inclusive local onde 

aprendeu os primeiros aprendizados. 

 

[...] Tem um rapaz aqui que chama Zu – hoje taxista. Ele tinha um negócio 

de consertar relógio, era relojoeiro e vendia querosene. Ele morava aqui no 

Guarani. Ele era tão fascinado com Capoeira que na casa dele tinha um 

espaço que ele criou, treinava lá. Eu aprendi a tocar berimbau lá. Treinava 

Capoeira lá
232

. 

 

 O período de disseminação da capoeira na cidade trazido a partir dos relatos do Mestre 

Pantera ainda é marcado pelos momentos em que vivenciou as práticas com o Mestre Sarará. 

Sua memória está ancorada na recordação de seus companheiros e da força que tinha durante 

a realização de suas destrezas no jogo de Capoeira, sendo destaque, o sucesso da equipe bem 

treinada que se destacava, atraía olhares; sendo respeitada:  

 

[...] Pelezinho, Besouro, Imbé, Maduro, Chafariz (...) Tinha três irmãos que 

chamava Besouro, pegava carrego com carrinho de mola; Cobrinha e mais 

dois que morava lá no „pé da cruz‟
233

 (cruzeiro) tinha dois que o pai fazia 

boxe, e treinava com Manoel Sarará. A equipe de Manoel Sarará era muito 

forte. Vinha o pessoal de Feira de Santana e Salvador, chegava aqui e ficava 

quietinho porque a equipe era muito boa
234

.  
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Imagem 53 - Pelezinho e Chafariz na academia do Mestre Sarará início dos anos 80 

 
Fonte: Arquivo pessoal do Mestre Robério. 

 

 Ao buscar em sua memória os colegas de treinamento que compartilharam das 

mesmas aulas de Capoeira na academia do Mestre Sarará, o Mestre Pantera coloca em 

evidencia as dificuldades financeiras enfrentadas pelo Mestre Sarará, que o levaram a buscar a 

profissão de “mecânico” como meio de sobrevivência e sustentabilidade, já que era 

impossível conseguir apenas praticando e ensinando Capoeira, conforme seu relato: 

 

[...] eu treinei com Sarará até a corda amarelo e azul. Teve uma época que 

Manoel Sarará parou de fazer Capoeira quem tomou conta foi Pelezinho. Eu 

formei com Pelezinho. Peguei minha corda azul. Aí ele teve um problema e 

foi embora pra São Paulo. Fiquei sozinho. Sarará deixou a Capoeira pela 

revolta que a gente tem. A gente acredita na cultura. A Capoeira nunca deu 

nada pra Manoel Sarará. A profissão dele é mecânico, precisava ganhar 

dinheiro para viver. Manoel Sarará fazia roda pra catar dinheiro pra comprar 

laranja! Eu vivenciei isso com ele. Até hoje a vida é dessa forma. O Mestre 

de Capoeira não tem valor. Naquela época fazia roda na feira o pessoal não 

dava dinheiro, dava laranja, banana (...). Dava o que tinha. Mas como o 

homem vai se manter dessa forma? Ele parou pra viver a profissão dele
235

.  

 

 

  Percebe-se no relato do Mestre Pantera uma desvalorização da Capoeira e também da 

figura do mestre, já que ele demonstra ser impossível viver sem valorização financeira, 

dificuldades que são latentes nos relatos da maioria dos entrevistados nesta pesquisa, ao 

analisarmos as falas de cada um até aqui, sendo um tema bastante discutido. 

 Sobre as possíveis causas dessa desvalorização, podemos apontar a sua origem: 

durante o processo de escravidão, que os povos negros vivenciaram aqui, no Brasil, e toda a 
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ideologia forjada para justificar esse sistema; a criminalização da capoeira desde 1890 até aos 

anos de 1930/40; as verdades construídas em torno de sua descriminalização, sustentada pelo 

discurso de símbolo de identidade brasileira, no período do Estado Novo. 

Essa desvalorização é explicada na obra, dedicada à Capoeira Regional, de Hélio 

Campos (1990), ao dizer que 

 

[...] os estudiosos, em sua maioria, são unânimes em atestar que a capoeira 

sofreu uma forte resistência durante toda a sua trajetória, advinda do 

processo brasileiro de escravidão e, sustentada pelo racismo e pelo 

preconceito, é entendida como uma atividade de negros, malandros, vadios, 

marginais e desocupados. (CAMPOS, 2009. p.108) 

 

 

Essa desvalorização tem levado os capoeiristas para outros países, em busca de 

melhores condições de vida, onde a Capoeira está ganhando novos adeptos e sendo difundida 

rapidamente a nível mundial. Essa valorização da Capoeira também tem garantido a 

sustentabilidade desses capoeiristas. Segundo Falcão (2005), nos últimos anos “consta-se a 

saída de um expressivo número de brasileiros para o exterior em busca de melhores condições 

de sobrevivência contribuindo, efetivamente, com o processo de expansão da Capoeira no 

mundo” (FALCÃO, 2005. p. 112). 

Ao se fazer uma analogia com essas dificuldades enfrentadas pelos capoeiristas da 

cidade e com as conquistas alcançadas por aqueles que buscaram outros países para se 

estabelecerem enquanto profissionais e Mestres de capoeira, o Mestre Pantera recorda o 

período em que estudou na escola, relatando os conflitos e tensões que fizeram buscar na 

Capoeira, recursos para refugiar e/ou lutar contra a violência, como ele nos conta 

 

[...] Fui fazer Capoeira pra vencer na vida. Quando eu digo vencer na vida é 

vencer meus obstáculos, minhas dificuldades, sabe como? Ir pra escola e não 

apanhar. Eu tinha que aprender alguma coisa pra bater no povo e não 

apanhar. Eu tinha que bater em alguém. Eu só ficava apanhando. Não é uma 

coisa como hoje em dia eu vou fazer Capoeira, vou fazer Educação Física. 

Eu tinha que aprender algo pra não apanhar, o que tinha que fazer? Capoeira. 

O acesso era mais fácil. Meu irmão começou a me ensinar Capoeira aqui pra 

aprender para não apanhar dos meninos na escola e todo dia às 3 horas, 10 

horas, tinha um pau. Eu tomava cacete, eu ia apanhar?  Havia todo o 

sofrimento. Aquela vida: Ah, vamos sobreviver? Vamos
236

.  
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            Nestes relatos podemos identificar dois pontos importantes para análise: a prática da 

Capoeira como forma de vencer na vida (conhecimento); enfrentar a violência na escola. O 

Mestre Pantera encontra, na Capoeira, “uma maneira de organização das memórias e da 

legitimação social por meio de um universo gestual e cênico (...) e por meio de uma procura 

infindável pelo conhecimento de sua origem e de sua história” (CUNHA  et al, 2014. p. 738). 

Através da reflexão sobre a situação socioeconômica e cultural em que ele, sua família e seus 

colegas de Capoeira vivem, o Mestre Pantera encontra caminhos para construir uma nova 

realidade de enfrentamento, inicialmente, na escola, enfrentando a violência de seus colegas, e 

em seguida, a decisão de sobreviver em meio a estas tensões, já que 

 

[..] A Capoeira nasceu da ânsia de liberdade. Eu tinha que ser livre eu tinha 

que me libertar. E ela me deu este suporte que eu fiquei virado no cão, eu 

aprendi Capoeira. Eu defendia meu irmão, eu me defendia. Eu comecei a me 

sentir poderoso porque a Capoeira me deu este suporte. Ninguém batia no 

meu irmão... Minha mãe tá ali que não me deixa mentir: quem foi que te 

bateu?... Eu brigava com meu irmão, mas se alguém batesse nele, eu virava 

um cão. Quem foi que lhe bateu? Fulano de tal. Vamos lá, eu ia atrás e batia. 

Quebrava o cacete
237

.  

 

Por outro lado, sobreviver em meio a esse contexto ainda era pouco. O Mestre Pantera 

desejava viver e ser livre, e encontra, na Capoeira, essas possibilidades de alcançar a 

liberdade, aprendendo a ser forte e a se defender, buscando reforço nos saberes dos 

fundamentos da Capoeira. Nesse sentido, seu relato ainda nos traz um célebre ensinamento 

que remonta a reflexão do Mestre Pastinha: “Angola, capoeira mãe. Mandinga de escravo em 

ânsia de liberdade”
238

, inspirado pela memória ancestral de seu povo em busca de liberdade, 

que não chegou em sua totalidade com a Lei Áurea, mas de que esta luta precisava continuar. 

 O Mestre Pantera também se colocou em posicionamento de luta no enfrentamento da 

pobreza, das condições precárias de infraestrutura do seu bairro, e contra o racismo, sendo a 

Capoeira, o lugar onde encontrava seu saber/fazer para afirmar sua liberdade e subverter a 

ordem do sistema “virando um cão” que não permite ser humilhado.  Tendo a consciência 

que, “a história do negro, que é a história do Brasil, que carregou o país e vem carregando o 

país nas costas, ninguém quer saber”
239

.  

             Um saber construído na vivência real, característico da construção do conhecimento 

dos povos negros, que se fundamenta diferentemente da lógica ocidental de pensar o mundo. 
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As matrizes de origem africana constitui em sua própria forma de pensar o mundo e de 

ensinar, ao contrário do mundo da racionalidade, da escrita, da “civilização ocidental”, da 

sociedade eurocêntrica, ela constitui sua própria pedagogia. Observamos, no relato a seguir a 

diferenciação que o Mestre Pantera faz a respeito da pedagogia entre as matrizes: 

 

[...] a universidade maior que existe sabe onde é? Na sua própria casa é o 

que eu falo pra vocês existe o saber branco e o saber preto. O branco é onde 

você aprende o português, matemática, geografia essas coisas que vocês 

aprendem aí, falar difícil, os contos de fada aí. O saber preto é este que a 

gente tá conversando aqui. É uma coisa que tem realidade
240

.  

              

A Capoeira tem, em suas matrizes africanas, uma pedagogia que também educa, 

ensina e que também forma sujeitos. Ela traz, em seu berço, a pedagogia que os ancestrais 

deixaram como herança da cultura africana. Quando se trata de pedagogia, as pessoas 

costumam associá-la ao contexto escolar, associando apenas à “educação formal”, e muitas 

vezes, o ato de educar está centrado apenas no que diz respeito “educação” que ocorre nas 

famílias onde os pais supostamente “educam seus filhos em casa”. Porém, Hampate Ba 

explica que: 

A educação tradicional começa, em verdade, no seio de cada família, onde o 

pai, a mãe ou as pessoas mais idosas são ao mesmo tempo mestres e 

educadores e constituem a primeira célula dos tradicionalistas. São eles que 

ministram as primeiras lições da vida, não somente através da experiência, 

mas também por meio de histórias, fábulas, lendas, máximas, adágios, etc. 

Os provérbios são as missivas legadas à posteridade pelos ancestrais. Existe 

uma infinidade deles. (HAMPATÉ BÁ, 1980/82, p.18). 

 

             Referimos à pedagogia de base africana como a forma em que os ancestrais africanos 

se educavam; a maneira de transmitir o saber, a tradição. Isso acontece ainda, atualmente, em 

grupos de Capoeira que preservam elementos da ancestralidade durante as aulas, nas rodas de 

Capoeira. A construção do conhecimento neste universo envolve a memória, a oralidade, a 

ancestralidade, a ritualidade, a temporalidade e ao respeito e valorização dos mais velhos, 

bem visível quando o Mestre se refere a sua casa como local maior de conhecimento ao se 

colocar na postura de “sentar e escutar sua mãe, seus avós”. Ainda sobre este conhecimento 

acerca desta realidade, o Mestre Pantera atribui isso como uma característica que o Mestre de 

Capoeira precisa ter para ter como orientar os alunos. 
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 [...] O Mestre passa por tudo pra poder falar com você tudo que já passou. 

Porque as pessoas só podem alguma coisa se você passa. Perder um pai, as 

pessoas só falam de perder um ente querido quando perde. Se você nunca 

perdeu não sabe o que sentiu. Você só pode falar de perder uma mulher se 

você perdeu uma mulher. Você tem que passar por isso, para entender o que 

é isso e falar para as pessoas. Porque quando o aluno chegar pra você e falar 

que passou por isso, você vai poder falar, calma rapaz, eu já passei por 

isso
241

.  

 

O conhecimento vem a partir das experiências vividas durante toda a vida do sujeito, 

desde a infância até a uma idade mais avançada, onde só se dá aquilo que recebeu ou viveu
242

, 

sendo uma referência presente na tradição de legado africano no universo da Capoeira. Cada 

situação ocorrida é uma base de conhecimento a ser adquirida e encontro com soluções ou 

formas de enfrentar a situação. 

 

A própria vida era educação. No Bafur, até os 42 anos, um homem devia 

estar na escola da vida e não tinha "direito a palavra" em assembleias, a não 

ser excepcionalmente. Seu dever era ficar "ouvindo" e aprofundar o 

conhecimento que veio recebendo desde sua iniciação, aos 21 anos. A partir 

dos 42 anos, supunha-se que já tivesse assimilado e aprofundado os 

ensinamentos recebidos desde a infância. Adquiria o direito a palavra nas 

assembleias e tornava-se, por sua vez, um mestre, para devolver à sociedade 

aquilo que dela havia recebido. Mas isso não o impedia de continuar 

aprendendo com os mais velhos, se assim o desejasse, e de lhes pedir 

conselhos. Um homem idoso encontrava sempre outro mais velho ou mais 

sábio do que ele, a quem pudesse solicitar uma informação adicional ou uma 

opinião. "Todos os dias", costuma-se dizer, "o ouvido ouve aquilo que ainda 

não ouviu." Assim, a educação podia durar a vida inteira. (HAMPATE BÁ, 

1980/82, p.37) 

 

Levando em consideração a reflexão de Hampate Bá (1980/82), ao trazermos para o 

universo da Capoeira, nota-se que o aprendizado depende constantemente das formas de 

transmissão de seu passado, pois ela preserva, em suas raízes, elementos presentes no 

universo da cultura africana, os quais caracterizam a construção das formas civilizatórias dos 

povos negros no Brasil. Podemos observar esse conhecimento presente na vontade de vencer 

que impulsionou o Mestre Pantera na construção de sua caminhada, uma vez que ele relata 

[...] Naquela época eu não tava. Hoje eu tô preparado. O mundo tava me preparando pra 

alguma coisa, porque se eu tivesse a cabeça que tenho hoje (...). A minha visão, percepção, 

minha conduta, a minha cabeça era completamente outra hoje
243

. 
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E, nessa caminhada de aprendizagem, o Mestre Pantera continuou relatando sua 

vivência na Capoeira, em que foi possível observar outro local de sua prática no contexto da 

Capoeira, o CSU. Foi através do deslocamento até este lugar de memória, que identificamos 

outras pessoas que a praticaram com ele nessa época, sob a orientação do Mestre Wilson, 

como pode ser visto na Imagem seguinte
244

.  

O Mestre Wilson também obteve passagem na academia do Mestre Manuel Sarará, e, 

em seguida, deu continuidade aos treinamentos de Capoeira na cidade de Vitória da 

Conquista-BA logo após o Mestre Sarará ter se afastado da cidade, coincidindo também com 

a ida de Pelezinho à São Paulo. 

 

[...] Quando Pelezinho matou o rapaz, o policial, ele foi embora de 

Conquista, eu não queria parar de fazer Capoeira, queria me movimentar, 

queria tá fazendo alguma coisa... Juntamos uma turma e ficamos ali... 

Wilson acompanhou a gente. A gente foi lá pro CSU final de 87/88/89 para 

90, mais ou menos isso aí. Não vou falar a data precisa porque não me 

recordo. A gente ficou por lá um bom tempo. Seu pai (seu João) fez 

Capoeira com a gente, Célia (irmã) fez Capoeira. Um bocado de gente 

começou fazer Capoeira indo pra lá. Ferrugem era mulequinho (Contra-

Mestre), tinha um menino que chama Jov, tinha parado de estudar muito 

tempo, a gente botou ele pra estudar e ele é professor. Formou
245

.  

 

Imagem 54 - Mestre Wilson, Clovis, Mestre Pantera, Mestre Zoião e Mestre Acordeon 

 
Fonte: Museu Regional de Vitória da Conquista, 2017. 
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 Da esquerda-direita: Mestre Wilson, Clóvis Carvalho (cordão verde-amarelo), Mestre Pantera, Mestre Zoião e 

Mestre Acordeon. 
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 O Mestre Wilson está presente na memória de todos os mestres de Capoeira 

entrevistados para essa dissertação, então sentimos a necessidade de buscar suas memórias 

através de uma entrevista, já que algumas situações relatadas por outros entrevistados não 

tinham ficado objetivamente claras. Sendo assim, no dia 19 de dezembro de 2017, fomos ao 

seu encontro em sua residência no Loteamento Vila Serrana IV, Bairro Zabelê, em Vitória da 

Conquista-BA. Fomos recebidos com muita alegria por parte do mestre e de sua companheira 

Célia, e ao som dos cantos dos passarinhos, iniciamos mais uma roda de conversa.  

 

Imagem 55 - Mestre Wilson durante a sua entrevista em Vitória da Conquista-BA 

 
Fonte: Imagem extraída do Vídeo realizado durante a entrevista. 

 

Wilson de Jesus Santos, 62 anos de idade, nasceu na cidade de Iguaí-BA e iniciou suas 

práticas de Capoeira na cidade de Itabuna-BA, por volta de seus 15/16 anos. Conforme 

explica: 

 

[...] Não era Capoeira assim de academia. O Mestre Valdeci sempre ia com 

um grupo pra Itabuna, Ilhéus pra jogar capoeira lá... Foi quando peguei uma 

noção de Capoeira... Aí o Mestre fazendo uma aula ali rapidinho, um 

aquecimento na areia; botava uma vara com coco na ponta para treinar 

saltos, mortal, au sem mão, martelo, rabo de arraia jogado ... Aí comecei a 

entrar no grupo deles
246

.  
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 No ano de 1979, Mestre Wilson vem com seus pais morar em Vitória da Conquista, 

quando presta concurso para Polícia Militar. Iniciou os treinos de Boxe no Clube Social 

Conquista, com um professor de Salvador, não dando continuidade ao pugilismo como atleta 

profissional devido às exigências de sua profissão, não tinha tempo suficiente para se dedicar 

aos treinos e viagens para disputar campeonatos. Nesta época, Mestre Wilson ainda se 

encontrava no centro de formação de recruta da Polícia Militar. Ao andar pela cidade, 

encontra o “Grupo de Capoeira Sarará”, fazendo apresentações nas praças “9 de novembro”  

também conhecida por “Praça do Acarajé” e “ Barão do Rio Branco”, no Centro da cidade, 

despertando seu interesse em praticar a Capoeira, foi quando eu cheguei aqui pra conquista, 

eu comecei com Manuel Sarará.  

 

[...] Mestre Zênio vinha com o grupo dele de Itapetinga oficializar o batizado 

aqui, no CSU, no espaço de Sarará próximo ao Seminário. Fez uns dois 

batizados lá (...). Eu continuei. Aí Manuel formou um grupo de cordão azul: 

Eu, Pelezinho, Imbé, Besouro, Chafariz. Aí formamos azul e cada um foi 

tomar conta de sua academia. Foi quando eu fui morar no Guarani. Arrumei 

um salãozinho lá, aí entrou Pantera como aluno, Zinho, o meu irmão, 

Ferrugem, entrou mais algumas pessoas, tinha Negão, Ú, Lolô, começamos 

aquele grupinho pequeno por nome Consciência Negra, que tem até hoje. 

Pantera ficou dando continuidade
247

.  

 

            Na academia aberta no Bairro Guarani, na rua que hoje é denominada de “José 

Gonçalves”, o Mestre Wilson prosseguiu com os treinamentos com os seus alunos. Na 

Imagem 54, do acervo pessoal do Mestre Pantera, é possível visualizar os seus alunos jogando 

e tocando instrumentos, enquanto que, no verso da foto, foi escrito o nome do grupo, no qual 

foi denominado na época pelo Mestre Wilson: “Associação de Capoeira São Bento Grande”, 

algo que só foi lembrado por ele após mostrarmos a foto e questionar o porquê do nome 

registrado no verso desse documento. O Mestre Wilson confirmou que inicialmente o nome 

do grupo foi o citado, mas, pouco tempo depois, foi substituído por “Consciência Negra”.   

Podemos observar Mestre Pantera jogando com “Nego Zinho”, também chamado 

pelos amigos da Capoeira de “Zinho foca”, irmão de Mestre Wilson, quando esse lhe aplicou 

o golpe denominado “chapa” e o Mestre Pantera se defende do golpe realizando uma 

“quebrada”, na academia no Bairro Guarani junto com os demais alunos: Negão, Ú, Caetano 

Bonfim (Cantor da região). 
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Imagens 56 e 57 - Lado esquerdo, mestre Pantera e o “Nego Zinho
248

”. Lado direito, verso da foto: “Associação 

de Capoeira São Bento Grande: Prof. Wilson” 

 
Fonte: Acervo pessoal do Mestre Pantera. 

 

 Dessa forma, o grupo foi formado com o nome “Grupo de Capoeira Consciência 

Negra”, na Imagem 55, podemos observar o escudo do grupo, segundo Mestre Pantera, “Esse 

escudo que a gente tem hoje foi um cara de Minas Gerais que me deu. Pantera (...) no dia que 

você fazer um grupo usa este escudo. Foi o cara que me deu. Lá em Montes Claros-MG. 

Quando a gente montou esse grupo”
249

. O Mestre Wilson nos relata sobre a fundação do 

grupo Consciência Negra em Vitória da Conquista: Eu fui pra Minas, e um rapaz que mexe 

com negócio de pintura fez (...). Tivemos a idéia de botar o nome no grupo da gente de 

consciência Negra e aí ficou (...). Viajamos muito pra carnaval em Ilhéus, Itabuna, Feira de 

Santana, Salvador
250

.  
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 José dos Santos Filho, Nego Zinho, capoeirista e percussionista da “Banda Manyart
248

”, (samba) de Vitória da 

Conquista, formada por capoeiristas. Faleceu em 12 de fevereiro de 2017, algo que comoveu os moradores do 

bairro Guarani onde residia. Seu velório foi noticiado na cidade e aconteceu de forma muito carinhosa em sua 

própria residência; seus amigos prestaram lhe homenagem cumprindo seu último pedido “ser velado ao som de 

samba” reunindo amigos e amigas da Banda e da comunidade em geral tendo uma música que foi composta em 

sua homenagem pelo Contra-Mestre de Capoeira Ferrugem e também vocalista da referida banda, sendo tocada 

pelos carros de seus vizinhos com destaque ao famoso jargão usado por ele “Quéta moço”! Ele queria que seu 

velório fosse feito como uma festa, a última aqui na terra, e assim, aconteceu.  Disponível em: Nota de 

falecimento de Nego Zinho em blog da cidade. Disponível: http://www.blogdorodrigoferraz.com.br/2017/02/13/ 

luto-em-conquista-morre-zinho/. Acesso: dezembro de 2017. 
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Imagem 58 - Escudo do Grupo de Capoeira Consciência Negra 

 
Fonte: Acervo pessoal do Mestre Pantera, 2017 

 

De acordo com o Mestre Pantera, em relação ao processo de criação da logomarca do 

Grupo de Capoeira Consciência Negra, ele nos relata que 

 

[...] o nome tinha aqui na frente assim (...). Este escudo e o nome Grupo de 

Capoeira Consciência Negra e atrás tinha „Grupo de Karatê Isaac Andrade‟. 

Quem tem essa camisa é (...). Ele fazia o curso de Agronomia e até hoje ele 

tem essa camisa. Um branco, forte, esqueci o nome dele agora (...) A gente 

viajou para Porto Seguro (...) Duninha, o apelido dele.  

 

           Em relação ao processo de disseminação da Capoeira, o Mestre Pantera disse que eles 

ficaram algum tempo no CSU e no Guarani e em seguida abriram um espaço na Rua do 

Triunfo - Centro, por incentivo do Mestre Wilson, sendo o marco oficial do surgimento do 

“Grupo de Capoeira Consciência Negra”, no ano de 1993, conforme relato a seguir: 

 

[...] teve uma época que Wilson conheceu Isaac Andrade e a gente botou a 

Capoeira em 1993, aqui na Rua do Triunfo - Centro. Aí surge o Consciência 

Negra. Foi através de Wilson, Isaac e coisa e tal (...) „Pantera tem um cara ali 

que quer colocar a Capoeira no espaço dele, de Karatê (...) Vamos lá vê pra vê 

se vai dá certo (...) Vai dá certo. Vamos‟. Chegou 15 pessoas, a gente pegou 

15 pessoas da sociedade, pessoal que tinha dinheiro
251

.  

 

            A princípio, segundo as palavras do Mestre Pantera, a idéia parecia boa e ainda mais 

tendo alunos que poderiam contribuir com a mensalidade, garantindo a sustentabilidade do 

grupo, bem como o sustento dos professores e auxiliares que ajudavam na manutenção.  De 

acordo Mestre Wilson, durante a entrevista concedida em sua casa 
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[...] Isaac Andrade me chamou para ser sócio dele e fizemos um acordo lá. E 

eu fui dar aula na academia de Isaac. Ele dava aula de Karatê e eu de 

Capoeira. Segunda, quarta e sexta, eu dava aula de Capoeira. Aí Zim 

Pantera, como professor formado, meu irmão formado (...) começamos a dar 

aula. Tinha 87 alunos de Capoeira lá. (...). Aí que o pai atrasava o pagamento 

também era uma minoria, uns dois ou três (...). Quando eu ia lá no caixa, pra 

ver o dinheiro que tinha entrado pegava a lista dos alunos (...). Ver quantos 

alunos tinham pagado (...). Tinha que pagar a secretária e a zeladora e cadê o 

dinheiro? Chamei Zim Pantera e os meninos e falei que a partir de hoje o 

salão de Isaac não serve mais para a gente
252

.  

 

 

A Capoeira se estabelece no centro da cidade, com uma turma de 87 alunos, dividindo 

espaço com o Karatê, momento em que os capoeiristas reuniram para refletirem sobre a 

permanência da capoeira naquele espaço.  

A Imagem a seguir, pode ser observada o Mestre Wilson, em uma visita a academia 

do Mestre Zoião, na companhia de Mestre Bell ao berimbau, e o Mestre Acordeon ao seu 

lado. As academias eram sempre visitadas pelos Mestres que também participavam dos 

eventos promovidos pelas academias anualmente, quando eram realizados os batizados dos 

alunos, configurando momentos importantes no universo da Capoeira da cidade, que 

correspondem à entrega de graduação aos praticantes. 

 

Imagem 59 - Visita do Mestre Wilson à Academia do Mestre Zoião 

 
Fonte: Acervo pessoal do Mestre Ninja

253
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 Levando em consideração que nem sempre essas visitas eram harmoniosas, o Mestre 

Wilson relata que era de costume receber visitas de grupos que apareciam no intuito de 

“caçar confusão”, sendo necessário um “treinamento de uma Capoeira mais pesado porque 

sempre chega visita que não era esperada (...). De repente chega aquele grupo de Capoeira. 

Não comunica que dia vem, nem avisa que hora vai chegar. Então tem que tá preparado
254

.”. 

Durante a entrevista, ele relata uma dessas visitas surpresa que recebeu em sua academia, a do 

Mestre King Kong de Salvador-BA. 

 

[...] Estava treinando, de repente King Kong chega com um grupo de 

capoeira, acho (...) três cordão azul, dois de cordão que não sei e entrou 

academia a dentro. „Eh, vamos suspender a aula aí (...)‟. Aí eu disse: Mestre 

é o seguinte, se o senhor quiser esperar eu terminar aula dos meninos pra 

gente poder conversar e jogar (...), é hora da aula, senta um pouquinho 

aguarda um pouquinho e em seguida a gente faz um jogo (...). E aí o que ele 

fez: „não tem que suspender aí‟(...). A roda vai começar. Cordão verde para 

um lado, cordão amarelo para outro, aluno que tinha uma/duas semana ele 

botou pra lá. Aí Zim, pega o berimbal aí, meu irmão pegou o pandeiro. Aí 

ele chamou Zim, meu irmão, „Nós dois vamos jogar‟. Meu Deus, King Kong 

da largura dessa parede aqui. Aí o que que ele fez, pensei que fosse aquele 

jogo maneiro. Zim não tem físico mas é jogo rápido. Ele começou jogando 

querendo pegar Zim, que pulava pra cá, pulava pra lá e ele foi cansando. Aí 

chegou uma hora que eu disse: ô Mestre, o senhor quer é jogo de agarro? 

„Ah, porque esse neguinho é muito ousado!‟ Não sei porque ele invocou 

com Zim. Zim voltou para o pé do berimbau, se o homem pegar Zinho é pra 

matar. Além de Capoeira ele (King Kong) é campeão de Boxe. Aí ele 

chamou Zim Pantera para jogar com um cara lá. Aí eu falei: „Zim solta o 

jogo‟. Ele começou a soltar o jogo. Aí Zim Pantera acertou um martelo na 

cara do rapaz. Aí o homem endoidou e caiu pra dentro. Cortei a roda e disse: 

„não vai bater no menino não‟ (...) „É porque o jogo tá agressivo‟, eu disse 

não, quem chegou agressivo aqui foi o senhor. Aí nós começamos (...). Ele 

entrando pra me pegar. Ele tinha a mania de quando você entrar com o 

martelo ele entrava com uma banda de costa pra jogar você na parede lá, já 

pra eliminar da roda. Aí ele tentando me travar pra jogar pra lá! Aí ele me 

agarrou (...). Mas como eu treinei Kung Fu, eu travei o pescoço dele e fui 

apertando e ele desceu pro chão, aí fui logo no estrangulamento. Ele tentou 

virar, não conseguiu e bateu no chão, aí deixei ele (...). Aí ele, „mas 

rapaz‟(...). Eu disse: foi o senhor que começou o jogo de agarro (...). Aqui 

ninguém é judoca (...). Ele: „éh, você é único Mestre aqui na Bahia que eu 

não internei, porque o resto (...). De Itabuna pra cá eu já internei tudo‟. Ele 

(King Kong) entrava na academia e fazia o arraso dele (...). Aí ele: „um dia a 

gente encontra na roda‟ (...). Eu disse: „nós encontra!‟. Eu sempre falava pra 

                                                                                                                                                                                     
cidade a partir dos anos 90, em Vitória da Conquista-BA. Ele se tornou mestre em 20 de outubro de 2015 pelo 

seu Mestre, Acordeon. 
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Zim Pantera: de cordão amarelo a cima a gente tem que fazer um jogo mais 

puxado (...). Realmente para você esperar um tipo elemento desses (...)
255

.  

 

 

 Essas visitas inusitadas ocorriam sem que o mediador das aulas esperasse. Esse relato 

nos leva a imaginar que havia uma série de intencionalidades na chegada (invasão) desses 

“capoeiras” nas aulas alheias,  principalmente nos finais dos anos 80 e ao longo dos anos 90,  

como podemos perceber ao analisarmos o tipo de comportamento do Mestre King Kong ao 

chegar na academia do Mestre Wilson.   

Além de tentar elevar o seu nome, a partir da derrota e detrimento de um maior 

número de praticantes possíveis pelas principais cidades do interior da Bahia, como se 

estivesse em meio de um campeonato em que ao final seria campeão, é visível a intensa busca 

do Mestre King Kong pelo reconhecimento e visibilidade social através dos conflitos entre os 

grupos diferentes, que fizeram gerar grandes tensões entre os praticantes e admiradores da 

Capoeira na cidade.  

Havia, dessa forma, uma busca da legitimidade da prática da capoeira, ao trazerem os 

critérios e objetivos das artes marciais para o contexto das rodas. Em meio a esse contexto, 

podemos citar ainda como fenômeno gerador destas tensões, a própria violência enquanto 

ação incontrolável neste contexto, longe de se aproximar daquilo que Marta (2009) define 

enquanto Violência Potencial Controlada
256

. 

              Até hoje, Mestre Wilson mantém sua rotina de atividades físicas e exercícios físicos, 

conforme imagens coletadas durante a realização da entrevista, todavia, já aposentado, 

dedicando-se aos cuidados de seu sítio (propriedade rural) e da família. 
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Imagem 60 - Atividade Física do Mestre Wilson em sua residência 

 

Fonte: Acervo pessoal de Jonatan Santos Silva, 2017. 

 

O momento da decisão de encerrar a sociedade com a academia de Karatê coincidiu 

com a oportunidade de crescimento profissional que o Mestre Wilson teve ao receber a 

proposta de fazer o curso de formação para Tenente e Sargento. Dessa forma, a opção foi 

dedicar-se a sua capacitação naquele momento
257

.  

            Depois dessa etapa, segundo Mestre Pantera, “uma menina que chamava Adriene, (...) 

prima de Dé, dono da academia que se chamava „Sauna Center, levou a gente para Sauna 

Center porque achou que tava explorando a gente por causa do karatê
258

”.  

 

Imagem 61 - O Mestre Pantera jogando capoeira na Academia “Sauna Center” 

 
Fonte: arquivo pessoal do Mestre Pantera 
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 O Mestre Wilson, em sua entrevista concedida a esta pesquisa, relata que dedicava-se também a prática do 

Kung Fu, anos depois participou de campeonatos sendo campeão representando a sua corporação.  
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A imagem a seguir mostra o “Nego Zinho” executando o movimento de “parafuso” na 

academia Sauna Center, localizada no centro da cidade de Vitória da Conquista-BA, onde 

atualmente funciona o Hospital IBR. 

 

Imagem 62 - O “Nego Zinho” jogando capoeira na Academia “Sauna Center” 

 
Fonte: Acervo pessoal de Juabete de Jesus Santos

259
. 

 

Dessa forma, ao refletirem sobre essa situação, perceberam, conforme explica Mestre 

Pantera, que “isso tá errado, esse negócio de Karatê e Capoeira. Você precisa encontrar um 

lugar pra sair fora e fazer (...). A Capoeira é livre, não precisa de ninguém não”
260

. Nesse 

ponto, percebemos que essa memória do Mestre Pantera também traz lembranças do primeiro 

evento de capoeira realizado pelo seu grupo naquele momento, ao atribuir esta realização à 

sua saída da academia citada, que o fez decidir sobre os novos rumos a serem tomados em 

relação a sua prática com a capoeira na cidade. 

 

[...] Aí a gente saiu daqui, que era submisso a alguém e foi pra lá, dar aula lá. 

Aí criou o Consciência Negra, com escudo. Entrou aqui (Academia Sauna 

Center) no mês de março. Ficamos lá 4 meses (...). No final de 1993 fizemos 

o evento aqui em Conquista. O evento que a gente fez aqui em Conquista – 

Fernando (Contra-Mestre) tem essa foto – a gente trouxe Jamaica – ninguém 

nunca fez evento pra trazer alguém de fora, a gente fez trouxe Jamaica em 

1993. E, em 1994, a gente trouxe uma gama de pessoas de Minas (...). Aí 

veio trazendo, trazendo e até hoje.
261
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 Durante as buscas de documentos e arquivos para esta pesquisa, fomos indicados pelo Mestre Wilson a irmos 

até a casa da sua irmã, “Bete”, no intuito dela nos ajudar com arquivos fotográficos de seu irmão, falecido, 

“Nego Zinho”, onde encontramos algumas fotos e ouvimos alguns relatos sobre a trajetória de vida de sua 

convivência enquanto ainda estava vivo. 
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A Imagem mostra os primeiros alunos do Mestre Pantera durante a realização do 

primeiro “Batizado de Capoeira” realizado pelo “Grupo de Capoeira Consciência Negra” no 

mês de novembro do ano de 1993, no Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima. O Mestre 

Jamaica aparece abaixado, no lado esquerdo, e, atrás dos alunos, uma faixa trazendo o texto: 

“A prática da Capoeira: ser capoeira é apenas o começo da vida. Viver a vida é apenas o 

começo de um bom capoeirista. Por isso, se junte ao Grupo de Capoeira Consciência 

Negra”. 

 

Imagem 63 - Primeiro Batizado do Grupo de Capoeira Consciência Negra 

 

Fonte: Arquivo pessoal do Mestre Pantera 

 

E, nessa encruzilhada do sertão da ressaca, surgia assim, mais um grupo de Capoeira 

na cidade, que, aos poucos, foi se consolidando e se disseminando pelos bairros de Vitória da 

Conquista-BA. Esse processo de disseminação se configurou com a abertura de novos 

espaços, que fizeram a Capoeira adentrar em academias de ginástica, junto com diversas 

práticas corporais, como nos conta o Mestre Pantera:  

 

[...] da Sauna Center eu passei dá aulas lá na Atlética Máster. Eu conheci 

Sérgio Magalhães que é o Diretor da FTC
262

. Se você conversar com ele... 

Pantera trabalhou contigo? Conheci Sérgio Magalhães na Sauna Center era 

um professor de Educação Física, tava começando a carreira. Ele era 

professor de Educação Física, fez o mestrado, doutorado dele. Ele mais três 

colegas abriram uma academia – a Atlética Máster e me convidou pra ser 

professor de Capoeira... Não tinha outro professor de Capoeira lá
263

.  
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 Faculdade de Tecnologia e Ciências – FTC. 
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            São nestes espaços que a Capoeira se depara com os desafios e enfrentamentos das 

tensões e conflitos colocados em questão, já que, de acordo o Mestre Pantera, a discussão dos 

valores tradicionais da roda entrou em conflito com a presença e influência da mídia, 

especialmente, da programação televisiva de alcance nacional, revistas e no cinema, gerando 

assim, uma maior visibilidade da Capoeira, sendo incorporada em programações locais, como 

pode ser observado a seguir. 

 

 

[...] Lembra da época que a TV Sudoeste chegou em Conquista? Em 1995 a 

gente tava fazendo esse negócio de “Por do Sol”
264

. Em 95 tinha (...) a 

„Malhação‟
265

, que tinha a Capoeira. Foi com Beto Simas
266

 que explodiu! 

Ele tava namorando com uma mulher que era artista (...). Que explodiu para 

o mundo. A Capoeira teve uma visibilidade muito grande. Foi quando a 

gente ganhou muito adepto lá na Atlética Máster (...). Ai eu só dava aula 

para filho de doutor (...). Eu acho que a Capoeira tem que ser muito sincera, 

não é porque você é doutor que você tem que ter sua graduação (...). 

Graduação é por merecimento (...). Eu não tinha esse negócio, ia muito por 

merecimento. Se você tá jogando certo tá fazendo as coisas certas, tá tudo 

adequado para a corda verde, para corda amarela, você ganhava e se não 

tivesse não ganhava. As pessoas me criticavam por causa disso: que eu dava 

aula para barão e eu não ganhava dinheiro. Não era ganhar dinheiro, eu tava 

agindo (...). Eu não quero errar, porque quem vai pagar depois é você! 

Porque você fez errado? As pessoas achavam que eu tinha de ganhar 

dinheiro. Não tinha que ganhar dinheiro, eu tinha que agir com a razão. 

Vamos pelo merecimento (...). Tem que ser assim (...). As pessoas achavam 

que eu tava mentindo, não sei o que? Que eu tinha que ganhar dinheiro 

porque dava aula para filho de dr. Fulano, filho de não sei quem (...). Não é 

questão de ser doutor ou não, não tô pensando em dinheiro não. Estou 

pensando na pessoa. Se você parar pra analisar, ninguém ficou na Capoeira. 

Passaram (sopra a mão). Foi uma epidemia (...). A capoeira pegou um trem 

aqui em Conquista (...). Todo mundo era da Capoeira.
267

 

 

 

Assim como aconteceu com outras práticas corporais, como as artes maciais orientais, 

a Capoeira passou por um processo de massificação por influência do processo de 

mercadorização das práticas corporais, dos meios de comunicação de massa (cinema, 

televisão e revistas) e do processo de esportivização. Essa massificação das práticas corporais, 

como aconteceu com as artes maciais, outros tipos de atividade física, ginástica e esporte foi 
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 Projeto cultural promovido pela TV Sudoeste. 
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 Série de televisão brasileira voltada para o público adolescente, com início no ano de 1995 até os dias atuais. 
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 Capoerista, modelo e ator. Também conhecido como Mestre Boneco. Fundador do Grupo Capoeira Brasil, na 

cidade de Niterói-RJ. Maiores informações consultar: http://capoeirabrasil-bambu.com.br/?id=htb1of. Acesso: 

dezembro de 2017. 
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influenciada, segundo Marta (2004) pela divulgação em “matérias jornalísticas sobre os 

benefícios da atividade física, nas novelas difusoras de padrões de beleza estética, no 

jornalismo esportivo e nos filmes de ação patrocinados pela indústria de cinema norte-

americana” (MARTA, 2004, p.5). 

 

Imagem 64 - Revista Manual de Capoeira, 1991
268

 

 
Fonte: http://ilederecapoeira.blogspot.com.br/p/banca-de-revistas.html 

 

             

 A visibilidade proporcionada pela mídia aumentou a demanda dos interessados em 

treinar Capoeira através das academias de ginástica. Também divulgado mundialmente em 

1993, o filme “Esporte Sangrento” dirigido por Sheldon Lettich e protagonizado por Mark 

Dacascos, foi um dos grandes sucessos de filmes de ação dos anos 90, ao retratar a Capoeira a 

partir das produções hollywoodianas. 

 

                                                           
268

 A revista Manual de Capoeira foi publicada em 1991 com o intuito de “manter a comunidade capoeirista 

informada sobre as novidades que envolviam o mundo da capoeira”. Além destas revistas, a década de 1990 foi 

repleta de publicações de variadas revistas voltadas para os capoeiristas: Iê Capoeira; Ginga Capoeira; 

Praticando Capoeira; Camarada Capoeira; Pura Tentação; Corão Branco e Mundo Capoeira. Disponível em: 

<http://ilederecapoeira.blogspot.com.br/p/banca-de-revistas.html>. Acesso em 31 de dezembro de 2017. 
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Imagem 65 - Divulgação do Filme “Esporte Sangrento” no início das décadas de 90 

 

Fonte: http://marcelokeiser.blogspot.com.br/2015/11/critica-esporte-sangrento-um-filme-de.html 

 

 

Entretanto, o Mestre Pantera traz consigo tensões e conflitos gerados em torno dos 

fundamentos da tradição da Capoeira a respeito das graduações mencionadas, já que não 

havia uma preocupação em “ganhar dinheiro”, e sim em seguir as etapas coniventes aos 

períodos preparatórios para culminância de seu evento realizado anualmente. Sobre isto, ele 

lembra que havia Grupos de Capoeira que aumentaram a frequência na realização desses 

eventos, permitindo, assim, a diminuição do tempo de cumprimento desses estágios de 

formação. 

Por um lado, isso possibilitou, de acordo com os Mestres entrevistados, que os 

alunos se aproximassem da Capoeira e dos benefícios que ela proporciona mediante sua 

prática. Mas, por outro, esse novo sistema de graduação alimentou a conjuntura do mercado, 

se transformando num símbolo que garantiu a ostentação do poder, sendo que, para passar de 

uma graduação para outra, o aluno deve pagar certa quantia estabelecida pelo mestre, como 

aparece nas análises dos estudos de Silva (2003), onde diz que 

 

[...] tudo isto é fruto de um modelo político que se apóia na hierarquia 

padronizada por diplomas e, na capoeira, por cordões ou cordéis, ou seja, 

parece que, em grande número, os capoeiristas treinam em prol de cordões 

mais elevados que lhes garantam um respeito que às vezes não foi 

conquistado, mas comprado, como se o cordão fosse tudo na capoeira. 

(SILVA, 2003, p.132). 
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                Esse discurso é reforçado ainda mais, quando Vieira (1998) relata as críticas de 

alguns Mestres de Capoeira, os quais afirmam que os mestres que se apropriam dessas 

práticas “estão se vendendo”. (VIEIRA, p.115). Sobre esse fato, ele ainda diz: 

 

Atualmente, a exemplo do que se faz nas lutas orientais, o capoeirista é 

submetido a um exame a cada mudança de corda e, para isso, paga uma taxa 

fixada por cada academia. Em alguns casos, os exames – geralmente de 

periodicidade semestral – acabam se transformando em significativa fonte de 

renda para os mestres de capoeira.  (VIEIRA, 1998, p.115). 

 

A partir do que Vieira (1998) traz neste fragmento, podemos perceber que cresce 

cada vez mais o número de grupos de capoeira que “graduam” os alunos num curto intervalo 

de tempo. Assim, a causa que leva ao aumento desses grupos pode estar relacionada à 

representação de seu grupo em outros espaços que tenham esses eventos festivos de capoeira, 

assim como acontece nos eventos esportivos. Consequentemente há um aumento, tanto da 

quantidade de alunos formados quanto de representantes de grupos de capoeira nas 

“competições” durante a realização desses eventos, através de exibições de golpes, acrobacias 

e etc. Dessa maneira, ao estarem mergulhados nessa lógica de mercadorização, é possível que 

esses mestres não tenham acompanhado os elementos que compõem o universo do processo 

de aprendizado trazido a partir da temporalidade contida nos princípios do reconhecimento da 

mestria, como nos mostra Abib (2004): 

 

[...] diz uma cantiga de capoeira que „só o tempo te faz mestre‟, e isso 

implica que o mestre de capoeira seja alguém que possua, além da 

capacidade e habilidade na prática do jogo, muita experiência de vida. O 

reconhecimento como mestre, se dá então naturalmente, por parte da 

comunidade da qual ele faz parte (...). O título de mestre só tem 

legitimidade, quando atribuído pelo grupo social ao qual representa, que, em 

última instancia, é quem delega autoridade às suas lideranças. (ABIB, 2004, 

p.135).  

 

 

Assim, Capoeira vista por essa ótica de mercadoria vai se perdendo no mundo da 

técnica, ao analisarmos que, nos dias de hoje, a formação de um Mestre de Capoeira se 

resume em apenas cumprir etapas durante uma suposta formação para alcançar o “mestrado”, 

mesmo possuindo pouca idade. Sobre isso Vieira (1998) reforça: 

 

atualmente, na maioria das escolas, o grau de mestre identifica simplesmente 

um nível de hierarquia dos cordéis de capoeira. As federações e a 
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confederação de capoeira estabelecem critérios objetivos para a obtenção do 

título. Em algumas academias o capoeirista pode chegar a mestre em dois ou 

três anos, mesmo sem ter a experiência de ensinar a luta. (VIEIRA, 1998. 

p.114). 

  

 Essa “antecipação” do tempo de aprendizagem através da “formação” precoce do 

“capoeira” resulta na negação das matrizes que geraram a Capoeira e, ao mesmo tempo, na 

reafirmação do uso de métodos de ensino, em que os “jovens” mestres ou professores acabam 

extrapolando ou cometendo atrocidades nas aulas de Capoeira.  

Dessa maneira, apesar das academias de ginásticas serem o lugar da busca de 

atividades que promovam a saúde e o bem-estar e a sociabilidade das pessoas, de acordo com 

o Mestre Pantera, ao se inserir a Capoeira nesses espaços como alternativa para alcançar esses 

objetivos, não se pode perder de vista que essa inserção compõe as práticas corporais 

temporárias oriundas desses espaços, ao definir essa prática como modismos, ao trazer 

memórias de suas aulas de capoeira no “IBR
269

, na, universidade e no Instituto São Tarcísio. 

Academias privadas, sendo que o público era gente de dinheiro. Mas sabe por quê? 

Modernidade. Não era questão das pessoas valorizar a Capoeira. A Capoeira para eles era 

modismo, roupa nova”
270

.   

             Conforme observamos na fala do Mestre Pantera havia uma dificuldade de 

desenvolver a Capoeira conforme a sua tradição respeitando a transmissão de um saber de 

legado de mestre fundamentada na tradição, sendo que tudo isso é transmitido de uma geração 

para outra através do Mestre, responsável por transmitir esse legado para o aprendiz alcançar 

a “mestria”, processo que dificilmente ocorre nestes espaços durante o processo de ensino-

aprendizado, já que “o aprendiz sopra em ritmos cada vez mais complexos, cada um deles 

possuindo um significado. No decorrer da fase oral do aprendizado, o Mestre transmitirá 

gradualmente todos os seus conhecimentos ao discípulo” (...) (HAMPATÉ BÁ, p.26)
271

. 
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 O Instituto Brandão de Reabilitação-IBR, mencionado pelo Mestre, refere-se ao local onde funcionava 

anteriormente a Sauna Center. 
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estimula o interesse do mais novo a partir de uma situação real Abib (2004). Nesta relação destaca-se também a 

aproximação entre aprendiz e mestre e sua importância no processo de aprendizagem da Capoeira, pois ao entrar 

na roda de Capoeira o aprendiz, auxiliado pelo mestre, e até mesmo outros colegas, desenvolvem seu jogo 

através de “articulações, truques e manhas” durante o jogo, moldando seu jeito de jogar e aprendendo algo mais 

sobre a vida. Abib (2004) coloca que esse aprendizado se dava também individualmente, nos quintais e terreiros 

das casas, como vimos aqui com mestres que deram vozes nesta dissertação.  
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Nesse sentido, o Mestre Pantera percebeu que os alunos não estavam interessados em 

cumprir o “tempo da Capoeira” para acrescentar o conhecimento de seus fundamentos e 

rituais tradicionais para alcançarem, por mérito, esse tempo de recebimento das graduações 

(Aluno, Aluno formado, Professor Formado, Contra-Mestre e Mestre), enfrentando, assim, a 

lógica do capital.  

 

[...] O dinheiro! O diabo do dinheiro! As pessoas estão apropriando de uma 

coisa que é a sabedoria popular, que nasce com a pessoa. Apropria de uma 

coisa que dá dinheiro, o mestre charlatão vai dá graduação... Tem grupo aqui, 

ali e o dinheiro entrando na conta. Tem que rever os conceitos dessas coisas 

que não pode ficar dessa forma. É muita gente ganhando dinheiro e quem 

sofre são as pessoas que são honestas
272

.  

 

Para tanto, buscamos nas análises da dissertação de Marta (2004), as implicações do 

capitalismo na disseminação e difusão das artes marciais, em São Paulo, através da utilização 

dos argumentos da estética e da saúde. Segundo esse autor, esse processo de disseminação 

construiu um ideal de corpo e estética que consolidou na “indústria do fitness”, 

transformando as artes marciais em produto de mercado, algo semelhante ao que aconteceu 

com a Capoeira, sendo mais um produto a ser ofertado pelas academias aos clientes que, 

motivados pela estética do corpo, como explica Alves e Montagner (2008), buscaram na 

Capoeira, não a sua complexidade de gestos, ritos, história e musicalidade, mas sim, um corpo 

trabalhado e bonito, propiciado pela exigência de seu treinamento (ALVES; MONTAGNER, 

2008). 

O processo de transformação da Capoeira em mercado também foi estudado por 

Araújo (2008), resultando em sua dissertação intitulada “A capoeira na sociedade do capital: a 

docência como mercadoria-chave na transformação da capoeira no século XX”. Segundo o 

pesquisador: 

 

A construção do valor social da Capoeira inaugurava, assim, novas 

perspectivas de desenvolvimento, ao passo que ela ia se afastando, 

gradativamente, das periferias. Nesse contexto, emergem outras 

possibilidades de exploração das suas características: atividade cultural, 

espetáculo de luta, fonte de pesquisa, modalidade de autodefesa, atividade de 

ginástica, prática de lazer. (ARAÚJO, 2008. p. 35) 
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            De acordo este pesquisador, com o afastamento da Capoeira dos locais abertos e 

públicos (praças, ruas) e das periferias, situando em ambientes fechados, dá-se início a relação 

de troca motivada também pelas necessidades econômicas, levando-nos a aproximar da 

discussão de Araújo (2008) sobre a visão social que se tinha sobre o praticante de Capoeira, 

que antes, era tido como “malandro” e passa a ser considerado “desportista”. Nessas 

circunstâncias, a Capoeira se insere “na imensa coleção de mercadorias da sociedade 

capitalista e, como tal, passa a ter de se submeter aos interesses daqueles que viriam a 

consumi-la” (ARAÚJO, 2008. p.36).  

Nesta mesma lógica, o Mestre Pantera coloca outras questões no debate, ao 

observamos em seu relato a seguir, quando, fazendo uma analogia entre a Capoeira e o 

Candomblé, destaca a figura do sacerdote, “Pai de santo” e a do Mestre de Capoeira, 

relatando que ambos compartilham da mesma situação, sendo alvos do processo de 

mercadorização típico das relações capitalistas, impulsionada pelo desenvolvimento 

especulativo da “indústria do turismo” na Bahia, visto anteriormente.  

 

[...] O mundo tá louco! Vocês estão fazendo o mundo louco e não tá 

percebendo. Até hoje vocês não pararam para perceber o mundo louco que tá 

aí. Você tá fazendo a pesquisa da Capoeira? Tá uma loucura da ... Todo 

mundo hoje é todo mundo! Tenho vergonha, pô! Mestre de que? Pai de 

Santo hoje? Tem um tanto de gente que é pai de santo. Pai de santo de que? 

Foi feito aonde? Se cuidou aonde? Eu quero entender. Que tira um ebó
273

? 

Qualquer um agora tira ebó. Eu tiro ebó. Pera aí!!! Reza qualquer um faz, eu 

também sei fazer reza pra ascender muíla (vela), reza sei todo tipo de reza. 

Mas isso não me dá o direito de ser pai de santo. Aí é que está a questão de 

ser da mestria. Porque o mesmo pai de santo é o mesmo mestre da capoeira. 

As pessoas estão apropriando de uma coisa que ninguém (...) Que nunca teve 

direito: sabedoria popular. Uma coisa que nasce com as pessoas. As pessoas 

estão apropriando de uma cosia que dá dinheiro. Hoje ser pai de santo, abri 

casa de santo dá dinheiro. Um trabalho hoje não é barato porque gasta (...). O 

pai de santo vai fazer o que pode e o que não pode para cuidar das pessoas 

pela caridade, mas o charlatão vai sacanear e ganhar o dinheiro. O mestre 

charlatão vai dá graduação, fazendo o que não pode pra ter o aluno porque 

tem não sei quantos grupos não sei onde pra ganhar o dinheiro. Tem grupo 

aqui grupo ali (...). Todo mês dinheiro entrando na conta. Tem que rever os 

conceitos dessas coisas, não pode ficar dessa forma. É muita gente ganhando 

dinheiro. Sabe quem sofre? As pessoas que são honestas (...). Mas estão 

certas. Não tá errada não. Mas tem gente que tá aproveitando disso para... 

(sopra a palma da mão ) pra “tirar” o dinheiro. O dinheiro que vai pra mão 

de beltrando, ciclano que não vai fazer nada
274

.  
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Percebe-se, conforme explica Batistta (2014), a utilização das construções 

civilizatórias negras para a produção de imagens exóticas, carregadas de estereótipos para 

estruturar formas de atrativos turísticos do Estado, transformando os saberes dos povos negros 

em produtos a serem consumidos. Neste sentido, a cultura local, centro das atenções, se torna 

um objeto altamente comercializável e explorável no mercado do turismo, tornando-se parte 

integrante da imagem pública da Bahia (BATISTTA, 2014).  

           Diante dessa encruzilhada, o Mestre Pantera também sinaliza sobre a importância do 

tempo de preparação e das vivências dos fundamentos da Capoeira proporcionada ao 

“capoeirista” inexperiente. Assim, ao falar da inexistência de trabalhos com aulas de Capoeira 

desenvolvido nesses espaços por Mestres de capoeira formados em Vitória da Conquista-BA 

nos anos finais da década de 80, ele lamenta sua falta de preparo e de experiência logo quando 

a Capoeira inseriu nesse mercado, reconhecendo que sua experiência adquirida ao longo dos 

anos, hoje lhe proporcionaria recursos para lhe dar com as oportunidades semelhantes a de 

outrora, e a enfrentar melhor as tensões e conflitos vividos por ele, como se observa a seguir 

em seu relato: 

 

Nessa época não existia Mestre aqui em Conquista. Existia praticante de 

Capoeira que dava aula em algum lugar. Se fosse hoje, a coisa seria de outra 

forma. Me colocando no lugar dessas pessoas, faltou um trabalho mais 

apurado. Nessa época que essas coisas aconteciam, não tinha um trabalho 

apurado. Eu não tava preparado para isso. Eu ganhei dinheiro. As academias 

pagavam bem, eu comprei casa, comprei terreno. Hoje eu tenho preparação e 

não consigo comprar uma casa com Capoeira. Eu não tinha preparação, não 

sabia nem falar. Eu dei aula dentro da universidade sem saber nem 

expressar. Hoje se eu tivesse dentro da universidade, no São Tarcísio, o 

mundo era outro. A qualidade do trabalho era outro, a vivência do trabalho 

era outro. O trabalho teria dado continuidade. Tinha dado seguimento. Faltou 

preparação! Mestre não é você dá aula. Mestre é preparação, existe uma 

preparação. Você tá vendo o que tava falando pra você, do ser (...) 

Modismo? Falta de preparação! Hoje se estivesse na universidade a coisa 

seria outra
275

.  

 

 A tentativa de construir um trabalho de Capoeira nas academias teve um período curto. 

Neste período, o Mestre Pantera nos diz que ganhou dinheiro que lhe possibilitou a compra de 

uma casa, sendo uma remuneração mensal que recebia pelos seus serviços prestados nos 

espaços citados em seus relatos, o que deixou de acontecer nos anos seguintes. A 

remuneração fixa e periódica não acontece em espaços próprios.  
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Assim, a maioria dos mestres entrevistados vive de forma semelhante às condições 

financeiras do Mestre Pantera. Essa situação nos leva a comparar àquelas vividas por vários 

outros Mestres de capoeira consagrados, como nos lembra Silva (2017), ao dizer que “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” (SILVA, 2017. p. 68). Ainda conforme análises realizadas por 

Silva (2017) essa situação reflete a face mais perversa da relação entre o capitalismo e a 

classe trabalhadora. E mesmo com a eminente ascensão social e cultural da capoeira baiana, 

não favoreceu a conquista de direitos sociais básicos a inúmeros mestres (SILVA, 2017. p. 69).  

Nesse processo de preparação para assumir espaços enquanto detentor dos saberes 

necessários para assumir espaços de treinamentos de Capoeira, nos faz afirmar que há nesse 

sentido, um reconhecimento da sua identidade enquanto Mestre de Capoeira, em que as 

memórias das suas experiências fizeram com que o Mestre Pantera produzisse práticas ligadas 

às tradições e aos fundamentos da Capoeira que lhe proporcionou transformações a cada troca 

de experiência, a cada novo ângulo de olhar e analisar o mundo. 

             A memória dos espaços identificados nos relatos sobre a sua trajetória de vida e seu 

processo de disseminação da Capoeira do Mestre Pantera está ancorada na “Atlética 

Master
276

”, “Sauna Center
277

”, “Instituto São Tarcísio
278

”, “Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia-UESB
279

”, Faculdade de Ciência e Tecnologia-FTC
280

; Colégio Diocesano 

de Conquista; Academia Ogawa, Colégio Paulo VI, AABB, FAMEC, Clube Social 

Conquista, Feira da Patagônia, Associação dos Moradores da Urbis I, Escola Maria da 

Conceição Meira Barros, localizados nos bairros: Brasil, Centro, Patagônia, Iracema, Urbis I, 

Candeias e Recreio, Alvorada, Petrópolis, alguns considerados áreas nobres da cidade. 

Sobre a distribuição dos bairros de acordo a renda e o nível sócio-econômico, o 

pesquisador Ronan Soares dos Santos, em sua tese, discute a relação entre o poder público, o 

capital imobiliário, a população, tendo em vista, a produção do espaço urbano na cidade de 

Vitória da Conquista-Ba (SANTOS, 2013), onde apresenta a valorização, em dinheiro, do solo 

de bairros da cidade, conforme pode ser analisado no mapa abaixo. 

                                                           
276

 Athletica Master Ltda, localizava-se a Rua Campo Grande, 611 – Loteamento BNH – Bairro – Candeias-

Vitória da Conquista-BA.  
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 Sauna Center Localização: Rua Góes Calmon, 235 – Bairro Centro - Vitória da Conquista-BA. 
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 Instituto escolar que funcionava na Rua João Noberto - Bairro Alto Maron e na Avenida Olívia Flores, 200 - 

Bairro Candeias - Vitória da Conquista-BA. 
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 Localização: Estrada do Bem Querer, km 4 - Vitória da Conquista-BA. 
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Imagem 66 - Mapa do Valor do Solo Em M² em Vitória da Conquista-Ba 

 
Fonte: Tese de Santos (2013). 

 

 O pesquisador utiliza-se do mapa da cidade para identificar os bairros com maior 

rendimento médio por domicílio com o objetivo de demonstrar a consolidação da segregação 

existente na cidade, conforme veremos a seguir
281

. Buscamos essas informações para nos 

ajudar entender aspectos importantes das tensões e conflitos gerados em Vitória da Conquista-

BA que refletem os relatos dos Mestres de Capoeira entrevistados nesta dissertação. 

 

Imagem 67 - Mapa de Rendimentos Médio dor Domicílio em Vitória da Conquista, 2010 

 
Fonte: Ronan Soares dos Santos, 2013. 
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 Com essa super valorização de determinados espaços da cidade consolida da segregação sócio espacial em 

Vitória da Conquista, como consequência direta de ações políticas através do PDU
281

 ao longo dos anos Santos 

(2013) que enfatiza em suas análises: A Vitória da Conquista do início da década de 2010 é uma cidade mais 

fragmentada e mais segregada do que nunca (SANTOS, 2013. p. 313-314). 
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 Observando o Mapa percebemos que a diferença dos rendimentos comparando os 

domicílios do Centro, Recreio e Candeias com os bairros de moradia e onde se localizam os 

espaços de Capoeira dos Mestres entrevistados chegam a uma proporção, aproximada, de 

diferenciação na faixa de 4/5 vezes a mais. Não foi só em relação a renda que houve aumento 

da diferença, pois, uma vez que os mais ricos deslocaram para o bairro Candeias a distância 

física entre os mais ricos e os mais pobres também aumentou observa (Idem, p. 315). 

           Depois de passar por diversas localidades durante seu processo de disseminação, além 

de enfrentar vários conflitos, seja pelo fato de ter dado aulas em troca de ter tido acesso a uma 

sala de aula para que pudesse “treinar” sua turma de capoeira em turnos opostos, seja para os 

filhos de ricos, fechamento de academias, mudanças de direção das escolas, falta de apoio 

financeiro, custeio mensal de aluguel e outras despesas fixas, o Mestre Pantera, hoje, o Mestre 

Pantera tem ajuda e motivação dos seus alunos. São Contra-Mestres e professores que os 

ajudam a buscar um espaço próprio para construir e estruturar a sua academia, como pode ser 

observado no relato a seguir: 

 

[...] Eu comecei a consegui o espaço ali da FAMEC, não era uma escola, era 

um abrigo onde trazia os meninos de rua pra ficar ali, dormia ali... Eu tive lá 

e conversei com o pessoal, e o pessoal me cedeu pra dá aula para o pessoal 

em recuperação (...). Eram crianças. E à noite me dava o espaço pra dar aulas 

de Capoeira. Eu fui e aceitei. Ai eu ficava dando aula na Athlética Máster, 

que era só pra rico (...). Naquela época a mensalidade de lá era 50,00. 

Naquela época eu tô falando, em 1993 (...). O pessoal não tinha condições de 

pagar. Aí eu vim pra FAMEC dá aula. Dava aula durante o dia para o povo 

que ficava ali (...), que hoje é uma escola que ninguém dorme, mas naquela 

época era um lugar de recuperação de pessoas e à noite eu dava aula de 

Capoeira onde tava Dom (Jonatan), Ferrugem (Fernando), Jhé (Jefferson) 

(...). Tava uma molecada que podia pagar 30,00, 10,00 (...), dava uma 

contribuição e tava ali. E a gente ficou com aquele espaço ali. Foi indo, 

ficando ali. Aí a Athlética Máster chegou um momento por questões 

financeiras também não aguentou, foi fechando, foi fechando e acabou. A 

gente ficou dando só na FAMEC. Chegou determinado momento que a 

FAMEC mudou de direção e tudo. Não pode mais dá aula (...). A gente foi 

dá aula lá naquele bairro, URBIS I, na quadra, na Associação. Eu me lembro 

que uma vez Macaco
282

 veio aqui, que era aniversário do grupo fez um 

trabalho (...). Ele tava lá. Aí por falta de dinheiro, a associação também não 

quis mais nada. A gente ficou dando aula na quadra. Aí veio a ideia de 

procurar espaço. Aí tinha um menino Pesão, que hoje é Contra-Mestre. „Tem 

um espaço lá no bairro Brasil, está desalugado e a gente pode alugar!‟ Eu 

falei assim como a gente vai alugar se a gente não tem dinheiro. Laercio 
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 Mestre Macaco fundador do Grupo de capoeira ACARBO; Veio a se tornar Mestre de Capoeira do Mestre 
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(Contra-Mestre) falou: „eu doou um cheque meu e a gente conversa com 

todo mundo pra pagar o cheque na data certa e depois a gente contribui‟(...). 

Foi aí que veio a questão da contribuição do aluguel (...). Contribuir para 

pagar este espaço. Em 2000, no dia de Nossa Senhora Aparecida. Foi uma 

promessa pra Nossa Senhora (...). Tinha pedido ela antes, se ela me desse 

meu espaço, a primeira pessoa que ia entrar era a imagem dela. Quem fez 

essa imagem dela, foi um aluno meu, Gilvandro
283

, ele é aluno nosso, tava 

com isso na minha cabeça, falei com ele aí ele fez! „Nossa senhora se a 

senhora me ajudar a conseguir meu espaço que eu puder entrar, primeira 

coisa que entra é a imagem da Senhora‟(...). Ele não era profissional ainda, 

tava no inicio. Ele fez aquela imagem e tá lá até hoje a imagem dela. Ali era 

uma igreja evangélica, as pessoas não suportavam aquilo ali. Aí quando eu 

cheguei pra conversar com dona Telma (proprietária) aí dona Telma: (...) „o 

pessoal só fica ali um mês‟ (...). Eu só vou sair dalí quando eu arrumar meu 

espaço. Já tem 18 anos que a gente tá ali. A preocupação dela era somente 

saber se ia ficar 01 mês ou mais de um mês (...). Engraçado foi que a gente 

chegou lá alugou e ainda deu um cheque. Não foi um cheque à vista, foi um 

cheque pra 30 dias (...). Foi indo, foi indo e a gente tá la. Até hoje a gente tá 

lá! E ela tá lá, no lugarzinho dela (Nossa Senhora Aparecida). Ali na frente 

tinha um altar, o banheiro era do outro lado (...). A gente quebrou tudo, 

ajeitou tudo (...). A comunidade ali não gostava da igreja que era muito 

barulho, a gente chega ali faz barulho e até hoje a comunidade aceita a gente. 

No dia que a gente não abre (...) „Não abriu por quê?‟. Muita gente (crianças 

e jovens) ali da rua, passou ali (...)
284

.  

 

Imagens 68 e 69 - Nossa Senhora Aparecida e a frente da Sede do MCCN 

 

Fonte: Arquivo pessoal do Mestre Pantera 
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ancestral deixada pelos seus ancestrais.  
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          Destacamos nessa fala do Mestre Pantera, além das tensões e conflitos para conseguir se 

estabilizar temporariamente no espaço em que hoje funciona a sede de seu grupo de capoeira 

desde o ano 2000, a forte presença da sua fé, através da promessa feita a Nossa Senhora 

Aparecida, buscando, no sagrado, a força necessária para realizar o objetivo: ter acesso de 

forma autônoma em um espaço que pudesse manter seu projeto: o Movimento Cultural 

Consciência Negra – MCCN. Apesar do nome “Grupo de Capoeira Consciência Negra” se 

manter, a referência MCCN se reporta ao nome do Movimento fundado no ano de 2004. A 

academia (sede) fica localizada na Avenida Aracajú, 233 – Bairro Brasil.  

 

[...] Aí criou os núcleos (...). As ramificações dos núcleos (...), que na 

verdade não tinha núcleo. Era o Consciência Negra. Era Pantera. Que ainda 

não era Mestre na época. Os meninos era tudo criança. É como uma família. 

É uma família total, que você tem seu filho, ele é criança, você tem que 

cuidar de seu filho, vai cuidando... Quando ele se tornar homem começa a 

trabalhar e começa a ajudar você. Então aí a coisa começa a crescer (...)
285

. 

 

             

 O grupo de Capoeira se desenvolveu e se consolidou, na cidade de Vitória da 

Conquista, e, atualmente, entre a sede e os núcleos de Capoeira, espalhados por diversos 

locais da cidade. Os núcleos são espaços de Capoeira criados pelos Contra-Mestres, 

professores e instrutores (as) do Movimento Cultural Consciência Negra. Atualmente estão 

em atuação os seguintes núcleos/sede e seus respectivos responsáveis: 

 

Tabela 3 - Espaços de prática Capoeira – Movimento Cultural Consciência Negra 

Local Responsável 

Sede Bairro Brasil 

Mestre Pantera 

Instrutora Tika 

Contra-Mestre Dom – Dança Afro 

Bairro Guarani Contra-Mestre Ferrugem 

Bairro Nova Cidade Contra-Mestre Jhé 

Bairro Alto Maron Contra-Mestre Marcelo Bicudo 

Loteamento INOCOP e Bairro Iracema Contra-Mestre Dida 

Bairro Felícia Contra-Mestre Robério 
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Bairro Lagoa das Flores Professor Fabricio 

Bairro Petrópolis Professor Mexicano 

Bairro Boa Vista Instrutora Juliana 

Bairro Iracema Contra-Mestre Dida 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Com o intuito de sabermos informações mais específicas sobre as ações desenvolvidas 

pelo Movimento Cultural Consciência Negra nesse processo de disseminação da Capoeira por 

estes espaços, tivemos acesso a documentos internos que diz que se trata de  

 

[...] crianças, adolescentes, jovens e adultos de ambos os sexos, em sua 

predominância, em situação de vulnerabilidade social e econômica.  

Atualmente, o Movimento tem aproximadamente, 200 aluno(a)s (crianças, 

adolescentes, jovens e adultos), tendo suas ações alcançando os familiares  

do/as integrantes. Tem por objetivos estimular a valorização da cultura 

negra, a consciência, a sensibilidade e o sentimento de pertença da 

população e potencializar as comunidades, onde o Movimento atua, através 

de estrutura adequada para discursão da cultura negra e fortalecer a tradição 

cultural de matriz africana no município através da Capoeira. O Movimento 

também promove a realização de oficinas de música, dança afro, palestras, 

seminário; incentiva seus membros a realização de atividades culturais como 

resultado identifica-se a formação de bandas musicais e gravações de CDs, 

sempre fundamentados na oralidade e socialização
286

. 

 

              Ainda de acordo o Mestre Pantera, o Movimento Cultural Consciência Negra 

desenvolve, na cidade de Vitória da Conquista-BA, um trabalho de resgate às culturas 

tradicionais oriundas dos povos negros, sendo 

 

[...] um trabalho cultural, que socializa saberes e fazeres e fortalecendo a 

preservação da Capoeira e seu universo cultural. Mantém um calendário de 

atividades que gera a culminância de eventos realizados, como por exemplo, 

oficinas, seminários, congressos, palestras e cursos sobre Capoeira
287

.  

 

Sendo assim, podemos perceber que essas ações são promovidas no intuito de 

preservar a sustentabilidade das atividades culturais tradicionais do grupo, ao garantir, de 

acordo o discurso do Mestre Pantera presente no documento citado, a vitalidade de uma 

memória e preservação de uma identidade violentada por um sistema que tanto impôs suas 

                                                           
286

 Informações coletadas no projeto do Movimento Cultural Consciência Negra destinado a angariar 

contribuições financeiras e parcerias com empresas da cidade de Vitória da Conquista-BA. 
287

 Entrevista concedida por Gomar Santos Novais, o Mestre Pantera, no dia 19 de Julho de 2017 



212 

 

normas e critérios construídos a partir de uma sociedade dominante, marcada pelo 

consumismo e cultura de massa padronizada
288

.  

 

Imagem 70 - Palestras realizadas na sede do MCCN 

 

Fonte: Arquivo pessoal do Mestre Pantera, 2017 

 

Desta forma, temos a Capoeira enquanto uma memória refletida através do marco 

guardado pelo Mestre Pantera. Os relatos orais apresentados por ele sobre as suas 

experiências adquiridas durante a sua trajetória de vida revelaram valores, interações sociais, 

escolhas profissionais, enfrentamentos relacionados aos conflitos e tensões trazidos a partir de 

suas dificuldades encontradas ao disseminar a Capoeira em variados locais da cidade.  Isso 

porque, a memória constituída a partir de suas lutas continuam eminentes no grupo, conforme 

afirma, Halbwachs (2003), já que seus relatos possibilitaram conceber as permanências nos 

traços de lembranças, logo, se constituem como importantes mecanismos da memória.  

Entretanto, como está explícito no relato do Mestre Pantera, é constante em sua fala, 

memórias de desvalorização e falta de reconhecimento tanto por parte do poder público como 

dos seus próprios alunos que passaram por sua academia, ainda quando crianças, e se 

tornaram pessoas bem sucedidas após terem vivenciado as aulas de Capoeira e aprendido os 

caminhos de suas próprias emancipações através das aulas: 
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  [...] Dentro do próprio Consciência Negra, tem um crescimento de 

conscientização, a valorização da sua própria cultura, cabe aos próprios 

alunos se reconhecer como negro como sua própria cultura (...). Que tem 

muita gente que cresce ali dentro e não se reconhece e depois cresce, se 

valoriza e não ajuda ali dentro, sabe? (...). Vai indo, vai indo e depois, ah!!  

E foi criado ali dentro, começou ver a vida através da Capoeira e hoje em 

dia, não começa entender essas coisas. Tem a vida deles, mas não quer 

entender que foi a Capoeira que ajudou. Quando eu falo: a Capoeira ajudou, 

é assim, é uma troca. Não existe essa troca. Tudo é lindo, eu amo a Capoeira. 

Sim, mas o que você deu a Capoeira, até hoje nada. Nunca deu a Capoeira! 

Se a gente botar na ponta do lápis uma coisa com a outra (...). É questão de 

gratidão, não é questão de nada não, as pessoas tem que começar a tirar o 

chapéu para as pessoas que nasceram para as coisas. Bato palmas! Minha 

função é cuidar da minha família e cuidar da Capoeira
289

.  

 

Portanto, a memória do grupo, para ele, deve ser preservada, assim como afirma 

Halbwachs (2003) ao se tratar do espaço como gerador de uma memória coletiva que deve ser 

preservada, capaz de identificar um grupo social importante nesse processo de construção da 

própria identidade. 

 

Imagens 71 e 72 - Movimento Cultural Consciência Negra em Vitória da Conquista-BA 

 
Fonte: Acervo pessoal do Mestre Pantera, 2017. 

 

Portanto, à medida que a capoeira foi se disseminando na cidade, é notável a 

necessidade de se formarem novos capoeiristas capacitados para assumirem os locais de 

práticas para o ensinamento de novos praticantes, no intuito de fazer “germinar” outros 

núcleos de práticas compostos por professores e contramestres advindos da mesma fonte de 

conhecimento, que neste caso, está referida na sede do Movimento Cultural Consciência 

Negra.  
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Essas possibilidades de práticas apontadas pelo Mestre Pantera se iniciam ainda em 

meio ao “Quintal” de sua casa, se estendendo até o “quintal” da casa do Mestre Sarará. Elas 

continuaram ferreamente desde a luta e resistência até as vivências do Mestre Wilson, 

disseminador da capoeira, até chegar a outros “quintais” não habitados por capoeiristas da 

cidade. Assim, a capoeira “germinada” no “fundo quintal” ganhou sua força e provocou o 

próprio sistema ao vê-la a partir de outro prisma, diferentemente da realidade que se 

apresentava outrora na cidade. 

Todavia, apesar desses novos “quintais” terem sido substituídos pelas academias e 

outros locais de práticas corporais eminentes, não podemos desconsiderar as dificuldades que 

levaram os Mestres de Capoeira a submeterem seus trabalhos aos donos desses recintos, pois 

a dedicação à capoeira fez com que o Mestre Pantera abdicasse de outras formas de trabalhos 

formais. Assim, ao buscar outra forma de ressignificar a memória da Capoeira na cidade, ele 

marca sua presença e contribuição através dos eventos de nível nacional, os quais sempre 

proporcionam a presença de grandes capoeiristas e mestres de Capoeira renomados em todo 

país desde o início dos anos de 1990.  

Assim, a memória da capoeira em Vitória da Conquista-BA foi se modificando, 

mesmo com a permanência de disputas e conflitos de ordem identitária, hierárquica e também 

econômica. Portanto, foi possível identificar, a partir dos relatos do Mestre Pantera, o quanto 

a sua contribuição durante esse processo de subversão da cultura estabelecida pelos colonos, 

na “ânsia” por sua liberdade, foi importante para a cidade. Isso nos deixa várias indagações a 

serem feitas ao analisarmos sua história de vida e sua trajetória como disseminador: Como 

superar esses conflitos ainda contínuos em meio a esta prática estabelecida na cidade e 

marcada pela sua multiplicidade? Que tipo de iniciativa deve ser feita a favor da manutenção 

e valorização dessa prática corporal no sentido de ganhar mais espaço no campo de 

visibilidade social sem perder suas tradições? Quais lugares a Capoeira ocupa na cidade e 

quais lugares deixaram de ocupar em decorrência dos pontos de tensões descritos nesta 

pesquisa?  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Entrar na roda, portanto, nos trouxe o sentido e significado de pensar a capoeira 

presente no âmago da cidade ao longo dos anos e de seu desenvolvimento. Os estudos sobre 

os Mestres e a memória da Capoeira na cidade de Vitória da Conquista-BA apontaram 

indícios de contribuição tanto para o campo de pesquisa que trata a capoeira como objeto de 

estudo, quanto para os acervos bibliográficos, tão procurados pelos capoeiristas e 

pesquisadores que têm interesse pelo assunto na cidade. A relevância social e cultural desta 

pesquisa está, justamente, no grande apelo das comunidades capoeiristas, sedentas de querer 

registrar suas histórias, bem como na contribuição para as pesquisas historiográficas de 

Vitória da Conquista-BA e no Brasil, tendo em vista o processo de visibilidade através das 

narrativas das memórias dos mestres de capoeira, saberes subalternos.  

Esse silenciamento nos remete aos estudos indianos e norte americanos, os quais 

discutem se é possível o “subalterno” falar ou participar de forma ilimitada perante a 

violência epistemológica imposta pelo imperialismo cultural, algo também questionado por 

Paulo Freire. Entretanto, os rastros de memória trazidos pelos Mestres deixaram em evidencia 

que o subalterno fala através do silêncio, conferindo a dificuldade de se estabelecer um 

diálogo, como é questionado, por exemplo, por Muniz Sodré, ao tratar da produção de 

conhecimento e saberes pelas camadas populares.  

Os estudos sobre a Capoeira em Vitória da Conquista trouxeram à grande roda da 

cidade e os conflitos provocados pelas tensões e disputas durante o processo de disseminação, 

oferecendo-nos possibilidades de compreendermos a relação entre as memórias apresentadas 

pelos mestres de Capoeira e as adversidades que os tencionaram através de disputas de cunho 

socioeconômico e étnico racial. Além disso, permitiu o aprofundamento de análises das 

memórias dos Mestres, marcadas por: superação advinda de suas trajetórias de vida desde a 

infância; vivências conflituosas na escola excludente; vida rural; busca de empregabilidade e 

sustentabilidade; desmoralização; resistência ao preconceito racial; enfrentamentos políticos; 

disputas de memórias; ocupação de espaço e autonomia; iniciativas que impulsionaram a 

disseminação da capoeira; reencontros com o passado e com os reajustes perdidos no tempo.  

Este trabalho nos fez refletir sobre os valores empreendidos em uma sociedade 

hierárquica e preconceituosa, já que as histórias locais estão arrendadas nos projetos históricos 
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hegemônicos, em permanentes atualizações que nos fizeram pensar a colonização na contra-

corrente dos males do atlântico, nos porões do barco da colonização. Isso pode ser pensado 

pelo avesso, ao valorizar riquezas culturais afro-brasileiras por meio da capoeira, descobrindo 

as artimanhas do corpo no processo descontínuo de viver o cultural e conseguir, ao longo 

tempo, veicular, guardar e re-significar saberes relevantes na luta pela sobrevivência do negro 

no Brasil. 

Os dados apresentados nos revelaram narrativas vistas “de baixo”, que trouxeram as 

histórias de vida dos excluídos a partir de memórias silenciadas, que se fizeram ser entoadas 

nas vozes daqueles que resistiram durante suas vivências enquanto capoeiristas. Sendo assim, 

foi muito difícil falar enquanto pesquisador a partir de uma dimensão vista de dentro, pois, 

enquanto sujeito pertencente do mundo da capoeira, tornei-me parte desse caminho e fiquei 

conhecido entre os capoeiristas da cidade, tendo, o privilégio de ganhar como presente, a 

disponibilidade desses mestres para compartilhar suas narrativas, subvertendo todo este 

espaço de poder consistente entre os muros da universidade.  

Embora as atribuições acadêmicas sejam muitas, o fato de ter sistematizado de forma 

escrita este texto, fez-me pensar o quanto foi necessário o aprofundamento de cada discussão, 

quando trago várias citações de autores para tentar traçar uma articulação entre aquilo que foi 

dito pelos entrevistados e os dados científicos presentes nas pesquisas bibliográficas. Ao 

passar dos anos, terei a possibilidade de colocar melhor em seu devido lugar essa 

hermenêutica e as devidas interpretações dos dados apresentados até o presente momento. Foi 

um momento não só de apresentar à comunidade um trabalho de cunho científico, mas de 

perceber e de proceder uma interlocução entre meu tema de pesquisa, vivido em meu dia-a-

dia, e os questionamentos constantes sobre sua rigorosidade científica e metodológica. Apesar 

desta pesquisa se configurar como um texto de leitura densa tentei ferrenhamente transformar 

a realidade, que nos foi dada, em palavras escritas neste texto a partir do auxílio da 

metodologia da história oral. Em nossas constatações, apresentamos argumentos para levar o 

leitor a pensar nas tensões e conflitos presentes no processo de disseminação da capoeira em 

Vitória da Conquista-BA. 

Dessa forma, foi possível também acessar as vozes das memórias silenciadas por 

muito tempo, referentes à origem da Capoeira na cidade e também compreender os motivos 

pelos quais as memórias entram em disputas para garantir legitimidade. Embora falar sobre 

ocupação do lugar de Mestre, na cidade, cause uma resistência nos entrevistados, essa foi uma 

oportunidade única de fazer uma releitura sobre o quanto o sistema político os tencionou e 
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como essas tensões levaram os grupos a se tencionarem ao mesmo tempo em que eram 

pressionados pela própria sociedade. Dito de outra forma, essa tensão vinda do sistema 

político não é compreendida pelos grupos, que acabam reforçando as disputas entre si. 

Por outro lado, a pesquisa permitiu reunir as memórias, vividas por cada um dos 

Mestres, em torno dos lugares frequentados por eles, em outros momentos de suas vidas, no 

processo de disseminação da Capoeira na cidade, levando-nos a compreendê-los como 

protagonistas de um processo de lutas e resistências que pouco foi valorizado pelo poder 

público e incompreendido pela sociedade da época. Esse fator, de fato, impossibilitou que a 

Capoeira tomasse maiores proporções em lugares em que deveriam estar atualmente. 

Reconhecemos que ela se manteve num jogo em “altos e baixos”, resistindo continuamente às 

próprias intencionalidades do mercado, da mídia, das indústrias de esporte, lazer e turismo e 

da política. 

Percebemos que a capoeira já existia na cidade, desde as décadas de 50, não como 

possibilidade de prática, mas como uma luta utilizada pelos capoeiras - ora para se defender 

daqueles que foram oprimidos pelo sistema e buscavam na força física, o significado da 

subversão; ora enquanto subversão direta ao sistema que tinha a polícia como redentora de 

uma sociedade regida pelo poder das famílias endogâmicas e dos coronéis e políticos da 

cidade, como vimos nos relatos do Mestre Donizete. 

Essa discussão nos proporcionou abrir vários horizontes de reflexão sobre o processo 

de disseminação da Capoeira, tal como se pôde verificar na trajetória do Mestre Sarará, que 

desvela a luta e a resistência tanto em sua trajetória de vida até conquistar a visibilidade da 

Capoeira, treinando e ensinando de forma muito dura, quanto nas lutas das famílias para 

manterem sua sustentabilidade. Como pudemos ver, o exemplo da trajetória e do cotidiano da 

família do Circo “Coca-cola” acabou culminando em outra memória de luta pela 

sobrevivência através dos espetáculos, a do Mestre Lula, um dos grandes motivos que 

impulsionaram o Mestre Sarará a ter dado continuidade no jogo desta grande roda. 

Dessa forma, isso nos levou a refletir sobre a possibilidade da capoeira de Vitória da 

Conquista-BA, em seu processo de disseminação, ter um forte apelo de uma prática social de 

shows em um determinado momento, no sentido de mostrar para a sociedade da época o que 

era a capoeira, lutar na tentativa de se afirmar enquanto instrumento de defesa pessoal, como é 

possível perceber, nos diversos tipos de situações trazidas pelos mestres, como foi visto na 

própria história da presença da capoeira no circo “Coca-Cola”, nas apresentações de capoeira 

durante o carnaval e nos desafios às outras lutas. 
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Neste caminho, também vimos a presença dos Capoeiristas de Salvador-BA nas 

memórias dos Mestres Sarará, Mestre Bel e o Mestre Acordeon, ao tratarem de suas formas de 

aprendizado pautadas na filosofia do Mestre Bimba. Também contemplamos a trajetória deles 

pelas encruzilhadas em suas “voltas pelo mundo” para resguardarem uma memória da 

presença da capoeira na cidade, mesmo diante de disputas e legitimações, como no caso dos 

capoeiras do Mercado Modelo e dos alunos do Mestre Bimba, como o Mestre Zenio, Mestre 

“Sete Molas” e o “Mestre Zoião”.  

Esta “encruzilhada de três pernas” nos fez destacar o Mestre Sarará como um dos 

principais disseminadores da Capoeira, a partir da década de 1970, ao se resguardar como 

“pioneiro da Capoeira”, afastando os grupos que buscavam na cidade uma possibilidade de 

sobrevivência e sustentabilidade. Assim como o Mestre Bell, durante os relatos de uma 

memória que nos trouxe de presente, por meio de suas declamações de poesias, a esperança de 

construirmos dias melhores, ao persistirmos na luta por aquilo que almejamos, mesmo com a 

desvalorização, falta de reconhecimento e oportunidades ofuscadas pelo racismo e exclusão 

social.  

Assim, havia uma necessidade durante estes momentos de ocupar o espaço da rua 

neste campo de disputa pela visibilidade, já que a capoeira era vista como uma prática 

marginal retratada nos jornais como “prática de vadios e desordeiros”. Em contrapartida, a 

única estratégia ou tática até o momento para manter esses enfrentamentos era utilizar os 

espaços públicos para construir outra narrativa sobre a presença do negro na cidade. É neste 

grande jogo, em meio a esse sistema, que cada Mestre busca sua “mandinga”, o que 

necessariamente não está vinculado à tradição deixada pelos ancestrais que ainda preservam 

as matrizes da capoeira, e sim, em meio ao processo contraditório, como foi mostrado na vida 

cotidiana do Circo, na história de vida do Mestre Bell. 

Dessa forma, disseminar a Capoeira pela cidade também demandou encontrar um 

terreno mais fértil para continuar os enfrentamentos, como foi possível perceber em novas 

possibilidades de prática da capoeira na cidade, reveladas na memória do Mestre Acordeon, e 

nos relatos dos conflitos do Mestre Pantera ao adentrar os novos espaços de prática trazendo 

outro viés para que a sociedade aceitasse a presença das manifestações culturais de legado 

africano, apesar de haver, de acordo com eles, o declínio na procura de novos adeptos, em 

comparação com a efervescência da Capoeira nas décadas de 1990, quando era veiculada pela 

mídia, levando a capoeira novamente ao centro da “encruzilhada”. Eles tinham que decidir 

entre seguir na preservação da tradição, o assédio midiático e à mercadorização. 
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Nesse sentido, podemos afirmar, até aqui, que o Mestre Acordeon apresentou 

memórias diferentes em relação à presença mais antiga da capoeira na cidade. Podemos levar 

em consideração que está havendo memórias em disputa, devido a visão dele ter sido 

diferente dos outros mestres. 

O Mestre Pantera afirmou que a capoeira, em Vitória da Conquista-BA, foi muito 

importante no período em que iniciou sua prática, porque foi uma forma de obrigar a 

sociedade a reconhecer a presença da cultura negra. Entretanto, de acordo a visão desse 

Mestre, percebemos a emergência de uma memória que diz que o trabalho dele nos anos de 

1990 também foi importante, dizendo que tinha o objetivo de abordar a capoeira enquanto 

influência da cultura negra, mas ao mesmo tempo, havia espaços de práticas que impediam 

que as temáticas de cunho histórico-social do negro fossem abordadas de forma objetiva. 

O Mestre Acordeon também confirma a análise feita anteriormente, pois ele percebeu 

que, para entrar com sua prática nos locais onde queria, era importante adotar essa estratégia, 

uma vez que a sociedade conquistense, na visão deste mestre, era refratária em tudo que se 

referia ao negro. Por isso, é importante dizer que, apesar de haver uma disputa de memória, 

presente entre os mestres, ela não se configurou enquanto disputa de poder para mostrar quem 

realmente é legítimo. Assim, não se pode afirmar quem realmente carrega a memória da 

capoeira em Vitória da Conquista. Isso nos fez acreditar, portanto, que a partir das análises, 

existem memórias independentes em relação à capoeira da cidade, diferentes umas das outras, 

quando os mestres consideram uma visão contrária ao apontar outra enquanto ilegítima. 

Essas formas de disputas marcaram também a memória da capoeira na cidade através 

de alguns signos de legitimação da cultura negra neste espaço, uma ação de legitimação da 

prática de si perante outras práticas dentro da cidade. Isso revelou uma relação com a 

ancestralidade (remetendo a Salvador), ao dizer que foi aluno de um determinado mestre 

ancestral para se reafirmar enquanto legítimo. Desta forma, algumas categorias foram usadas 

neste trabalho no sentido de fortalecer esta discussão: tradição; ancestralidade; legitimidade; 

influência das matrizes de base africana; disputas de espaços perante outras práticas; e 

esportivização. Todos são elementos que, a partir das entrevistas feitas com os mestres, 

trouxeram indícios que ajudaram a pensar a memória múltipla da capoeira em Vitória da 

Conquista durante a segunda metade do século XX, período de maior atuação desses mestres. 

A trajetória de cada mestre de capoeira deixa clara a luta de como cada um consegue 

aprender e, ao mesmo tempo, ressignificar essa prática para terem conseguido trabalhar com 

as crianças no processo de ensino aprendizado, longe de apegarem a tradição que se engessa 
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em pensar a capoeira somente a partir dos Mestres Bimba e Pastinha. Isso se mostra nas 

próprias formações presentes na árvore genealógica da capoeira de Vitória da Conquista-Ba, 

contida nos apêndices deste trabalho. A presença de vários enraizamentos aponta para os 

grupos tradicionais da capoeira do recôncavo baiano até a capital, Salvador-BA. 

Todavia, a escrita desta pesquisa se manteve prazerosa desde o início devido ela ter 

sido fruto de uma experiência compartilhada que abrangeu os mestres e tantos outros autores 

que ajudaram a compreender o fenômeno pesquisado. Este trabalho traduziu a itinerância 

intensa que tive quando fui ao campo de pesquisa, onde as práticas corporais vivenciadas por 

cada um dos mestres foram reveladas em imagens e enunciados que traduzem uma capoeira 

acompanhada de muita “abertura”, saltos, floreios, bem como de indumentárias bem 

coloridas, ocupando vários espaços em diferentes momentos históricos na cidade. 

Em vários momentos da pesquisa, peguei-me analisando meu grande envolvimento 

com os sujeitos da pesquisa, ao mergulharem de cabeça sob aquilo que fez parte de minha 

caminhada enquanto ser humano. Assim, foi possível afirmar que as memórias são traçadas 

coletivamente com os autores e os atores da pesquisa, que, muitas vezes, é repleta de emoção 

e ansiedade. Isso fez parte do processo o tempo inteiro, pois a escrita acadêmica constrói os 

resultados e os caminhos que nos levam às buscas e inquietações.  

As categorias de análise foram escolhidas nesta pesquisa a partir de uma perspectiva 

crítica. Além de estabelecermos um diálogo interdisciplinar entre a geografia, economia, 

política e a cultura, foi possível trabalhar com a epistemologia do cotidiano, ao trazermos a 

“Pedagogia do quintal” como lócus de resistência para a constituição da própria identidade 

que configura a característica individual da capoeira de Vitória da Conquista-BA. Assim, 

todos os saberes apresentados até aqui são referências de vida silenciada, uma forma de 

conhecimento que aponta para uma geopolítica do conhecimento quando abordamos a vida na 

cidade e a capoeira. 

Tive também a oportunidade de experimentar diversas situações as quais não 

aparecem no texto, como os imprevistos, os momentos nos quais os entrevistados não 

puderam ceder às entrevistas, os desencontros, falta de comunicação e das tecnologias, 

acentuando, porém, às questões de como eu poderia alcançar cada Mestre de Capoeira de 

forma que cada um deles pudessem se sentir na própria roda de capoeira ao trazer suas 

memórias. Isso me remeteu ao momento em que me debrucei sob meu trabalho de monografia 

ao trazer a discussão sobre o processo de ensino aprendizado da capoeira para crianças através 

da pedagogia de base africana e da abordagem Histórico-cultural. No meu ponto de vista, a 



221 

 

capoeira naquele momento seria uma das principais ferramentas de educação para solucionar 

uma parcela dos problemas sociais apresentados até aquele momento, dentro de um discurso 

de resistência cultural que se apresentou nos grupos de estudos dos quais fiz parte. 

Apresentar a memória dos Mestres de Capoeira neste estudo me proporcionou retornar 

e reviver lugares de prática sem ter tido a oportunidade de ter estado presente. Isso 

possibilitou aprendizados relevantes pelo contato com memórias de novos posicionamentos 

políticos frente às adversidades, mesmo protestando e lutando a favor dos direitos de “ir” sem 

ter a certeza do retorno. Foi possível esperar atenciosamente em busca de dias melhores, 

reconhecendo nas injustiças a possibilidade do “mundo dar voltas”, percebendo que a luta do 

companheiro vigora a mesma “força vital” para prosseguir na luta em busca dos ideais.  

Foi possível perceber que os mestres tensionavam as próprias tensões que os tentaram 

fazer estagnar (ao resistir às dores das chibatas encravadas nas costas). Nota-se que eles ainda 

carregam o peso de toda uma memória iniciada bem antes de se colocarem ao centro dessa 

“encruzilhada” diante do não reconhecimento do poder público no momento que o outro lhe 

confere o reconhecimento. É perceptível, dessa maneira, uma via de mão dupla geradora 

dessas tensões, já que, ao passo que o próprio sistema político, regido pelos resquícios do 

poder exercido pela elite de outrora na cidade, tensiona as práticas culturais oriundas do povo 

negro para banir suas existências, ao mesmo tempo as memórias dos mestres destacam 

disputas de legitimação, traduzindo os “dispositivos” de poder que o próprio sistema usou 

para tensioná-los.  

Isso nos fez entender que o capoeira oferece a própria vida pelo seu próximo, ao ter a 

simples oportunidade de sentir o suor escorrendo pelo corpo, como eles fizeram ao escorrer 

sangue perante seus sofrimentos; ou simplesmente lágrimas em seus rostos, ora tristonhos em 

busca de suas liberdades, ora felizes, trazendo suas emoções advindas das conquistas 

alcançadas e daquelas concretizadas em seus sonhos na transmissão ao coletivo da arte da 

Capoeira e toda sua tradição. 

Uma transmissão pautada na importância de germinar novas sementes a fim de que 

suas memórias, que não estão armazenadas nos arquivos, acervos, fotografias, documentos, 

leis, livros, revistas, se perpetuem e floresçam novas possibilidades de enfrentar e vencer na 

vida; assim como eles fazem todos os dias nessa grande “volta ao mundo” desta grande roda 

da cidade, ou melhor, nesta grande roda ancestral. 

Os Mestres mostraram possibilidades de enxergar suas limitações sem medo de errar. 

Sem sabermos o marco inicial, deixamo-nos levar pelo jogo na roda até o círculo em 
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movimento que jamais revela possibilidade de fim, se tornando o começo de tudo. É esta 

infinidade circular que nos move e nos faz revigorar enquanto uma memória representada pela 

simbologia e firmada na trajetória de todos eles, tanto os que ainda se agacham aos pés do 

berimbau para continuar seu jogo, quanto os que se agacharam aos pés da cruz e por lá 

ficaram nos ensinando sobre os caminhos da encruzilhada da Capoeira de Vitória da 

Conquista-BA.  

Neste sentido, foi possível perceber a revelação de um texto repleto de sentido, cuja 

organização, sugerida junto com o orientador e demais integrantes da banca de qualificação, 

contribuiu para que este trabalho transmitisse um coerência e uma lógica, na medida em que 

permitiu que eu trouxesse todo o percurso intelectual que fora proposto ainda antes de entrar 

na Pós-Graduação em Memória: Linguagem e Sociedade da UESB.  A final de contas, tomar 

estes novos rumos me fez lembrar Exú, ao trazer possibilidade para abrir caminho para outros 

trabalhos que virão, já que a idéia de encruzilhada, que se apresentou fortemente marcada e 

entrecruzada ao longo do texto, serviu de tema para outras discussões trazidas como futuros 

estudos que irão partir com base em filosofias ainda não desbravadas, que não estejam estão 

atreladas aos conceitos de religiosidades; e sim, nos conceitos ligados aos povos tributários da 

cosmovisão africana que pensaram o conhecimento de outra forma, distante da racionalidade 

que sustenta a modernidade ao colocar o que é certo ou errado.  

Esta pesquisa, portanto, tratou de falar com eles (mestres de capoeira) e entre eles 

sobre as narrativas construídas a partir de experiências de histórias locais que rompem com os 

projetos globais hegemônicos no mundo longe de assumir uma neutralidade epistêmica. 

Talvez, o desafio maior seria pensar a racionalidade de forma circular, ao invés de linear. 

Por isso, essa discussão não pretende se esgotar aqui, já que circulamos por várias 

vezes em torno dessa grande “volta ao mundo” nessa grande roda que foi referida neste estudo 

como o lócus principal para a investigação do processo de disseminação da Capoeira em 

Vitória da Conquista-BA. As considerações apresentadas até o momento não pretendem 

generalizar e colocar os dados trazidos como verdade absoluta e incontestável. Ao contrário, 

pretendem utilizar esses conhecimentos como parâmetro para surgirem novas investigações 

pautadas nesse grande universo da Capoeira inserido e disseminado em Vitória da Conquista-

BA, sempre lançando mãos e pés para enfrentar novos desafios e conquistar espaços junto aos 

Mestres de Capoeira.  
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 Mapa adaptado a partir de Ronan Soares dos Santos, 2013. 
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ANEXOS 

TABELA: identificação dos locais de prática de capoeira realizados pelos mestres de capoeira em Vitória da 

Conquista-BA 

Identificação Localização 

Movimento Cultural Consciência Negra 

(sede) 

Bairro Brasil 

Núcleos do Movimento Cultural 

Consciência Negra 

Loteamento Alto da Conquista – Bairro 

Panorama 

Loteamento Bem Querer-Candeias 

Bairro Guarani 

Loteamento Jardim Guanabara – Bairro 

Ipanema 

Bairro Lagoa das Flores 

Bairro Cidade Maravilhosa 

  

Associação de Capoeira Viva Conquista Estádio Municipal Edvaldo flores – Bairro 

Alto Maron  

Arte Centenária dos Escravos Bairro Alto Maron 

 

Grupo de Capoeira Arte e Movimento  Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima – Bairro 

Recreio 

Grupo de Capoeira Afro descendente CSU – URBIS II 

Grupo de Capoeira Pelourinho da Bahia Bairro Urbis VI 

 

Universo Capoeira  Bairro Candeias 

Fonte: Conselho de Mestres de Capoeira de Vitória da Conquista-BA e informações levantadas em campo, 2017. 
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TABELA: identificação dos locais de prática de capoeira realizados por contra-mestres, instrutores e professores 

de capoeira em Vitória da Conquista-Ba 

 Identificação Localização 

Afro Descendente  Povoado Pradoso 

Arte e Movimento  Loteamento Vila América 

Contra Mestre Chucky  

 

Loteamento Vila Serrana 

Escola de capoeira casa de Raiz Centro de cultura Camilo de Jesus Lima – 

Bairro Recreio 

 

Graduação Damião 

 

Bairro Campinhos 

Grupo Atuar Capoeira 

 

 

Bairro Patagônia 

Grupo de Capoeira Memória de Bimba 

 

 

Bairro Jurema e Bairro Kadija 

Grupo de Capoeira Palmares 

 

Bairro Urbis VI 

 

Grupo de Capoeira Pavão Dourado 

 

 

Loteamento Vila América 

 

Grupo Ginga Brasil 

  

 

Povoado Pradoso 

Gueto  Urbis V 

Gueto Capoeira 

 

Praça da Juventude – Bairro Guarani 

 

Império Capoeira 

 

Distrito de São Sebastião 
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Pelourinho Bahia Bairro Candeias e Distrito de José Gonçalves 

Universo Capoeira  Bairro Nova cidade 

Virtude Capoeira Bairro Campinhos 

 

Viva Conquista  Urbis V 

Fonte: Conselho de Mestres de Capoeira de Vitória da Conquista-BA, 2017. 
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