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RESUMO 
 
 

“É JOGO, É DANÇA É LUTA”: 
A capoeira baiana em jornais cariocas.  

 (1960-1970) 
 

A presente monografia apresenta a expansão da capoeira baiana para o Rio de 

Janeiro a partir da década de 60 do século XX. Com base em uma revisão 

bibliográfica que aborda as transformações que ocorreram na capoeira baiana 

ainda no início do século XX, através dos Mestres Bimba e Pastinha, 

representantes da Regional e da Angola, respectivamente, buscamos discutir 

como ocorreram as transformações que ocasionaram inclusive a aceitação da 

capoeira, que era marginalizada até então, como esporte nacional, luta e 

folclore. Apresentamos os diferentes usos e atribuições dessa manifestação 

cultural a partir desse período e as formas como ela aparece na mídia carioca. 

Consideramos o processo histórico de expansão, além de atribuição de 

significados e valores a partir da análise de fontes impressas e de trabalhos 

anteriores sobre o tema. 

 

Palavras-chaves: Capoeira baiana; capoeira angola; capoeira regional; Mestre 

Bimba; Mestre Pastinha.  

 

 

 



ABSTRACT 
 

 

“It´s game, It´s dance, it´s fight”:  

The capoeira baiana in periodic from Rio (1960-1970) 

This undergraduate thesis presents the capoeira baiana´s expansion to Rio de 

Janeiro the 60th decade of the 20th century. Based on bibliographical review that 

discusses the changes that occurred in the capoeira baiana in the beginning of 

the 20th century through Mestre Bimba and Mestre Pastinha respectively  

representing of the capoeira Regional and the Capoeira Angola,e we talk about 

how the  transformations that caused the acceptance of the capoeira, which 

was marginalized this then,like a national sport, fight and folklore took place. 

We bring forward the different uses and attributions of this cultural manifestation 

from this period and the ways it is show by the press and media from Rion. We 

considered the historical process of expansion, besides the attribution of 

significances and values based on the analysis of printed sources and previous 

wok about the theme. 

Key-words: Capoeira baiana; capoeira angola; capoeira regional; Master 

Bimba; Master Pastinha. 
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INTRODUÇÃO 
 

A perseguição fez com que a capoeira se tornasse uma prática 

clandestina na cidade do Rio de Janeiro, juntamente com os seus principais 

golpes (rasteira, cabeçada, rabo de arraia), tendo alguns dos seus elementos 

incorporados pelos malandros, personagens tradicionais da crônica carioca. 

Isso por que, no final do século XIX, mais precisamente em 1890, um ano após 

a proclamação da República, a capoeira foi inclusa no Código Penal como 

prática a ser criminalizada. A partir desse mesmo ano, os capoeiras do Rio de 

Janeiro foram perseguidos pela polícia carioca e degredados para Fernando de 

Noronha.1 

Na Bahia, onde houve uma perseguição de modo menos intenso, 

começaram a ficarem reconhecidos os mestres baianos e as rodas de 

capoeira, principais atrações nas festas de largo e festejos religiosos populares 

do final do século XIX e início do século XX. 

A capoeira reapareceu no Rio de Janeiro após as três primeiras 

décadas do século XX; e na década de 1950 despontou nos noticiários. Dessa 

vez, de forma diferenciada, abordada como esporte e sobrecarregada de uma 

positividade que buscava apresentá-la como decorrência da experiência 

africana no Brasil, porém, como prática folclórica ou esportiva, e não mais 

como a prática de baderneiros de outrora.2  

O período escolhido diz respeito à expansão das modalidades baianas 

para o restante do Brasil e do mundo, sendo o Rio de Janeiro como um dos 

Estados onde a capoeira obteve grande êxito em seu processo de ascensão, 

talvez por já ter sido palco de uma tradição na capoeiragem,advinda do século 

XIX, e por já ser um grande centro cultural na época (1960-1970). 

O trabalho historiográfico com temáticas voltadas para a história da 

capoeira torna indispensável pensá-la como uma prática mutável, que ao longo 

de sua existência passou por transformações e foi utilizada com as mais 

diversas intenções e finalidades. Alguns autores já se debruçaram sobre a 

temática da capoeira, abordando aspectos semelhantes aos que são 

                                                           
1
 Vidor e Reis sugerem que essa tenha sido a pena mais comum aplicada aos capoeiras.Cf. VIDOR, Elisabeth; REIS, 

Letícia Vidor de Sousa. Capoeira: uma herança cultural afro-brasileira. São Paulo: Selo Negro, 2013,p.32. 
2
 Cf. PIRES, Antonio Cardoso Simões. Culturas circulares: A formação histórica contemporânea no Rio de Janeiro, 

Editora Progressiva: Curitiba, 2010. 



 

apresentados neste trabalho. São exemplos deles: Josilvado Pires de Oliveira, 

Adriana Albert Dias, Antonio Liberac Pires e Luis Vitor Castro.  

Josivaldo Pires de Oliveira em Pelas ruas da Bahia: criminalidade e 

poder no universo dos capoeirasna Salvador republicana (1912-1937)3 

investiga aspectos do cotidiano dos capoeiras no período de 1912 a 1937 

tendo como base as vivencias nas ruas.Estes ganham destaques na obra de 

Josivaldo Pires de Oliveira por estarem expostos às condições de que a rua 

lhes oferecia para sobreviver.Estavam muitas vezes envolvidos em   pequenos 

delitos ou se envolviam em pequenas contendas até os grandes conflitos 

envolvendo interesses políticos e diversas relações de poder,perpassando 

pelas variadas formas de repressão.Oliveira enfatiza o processo sociocultural 

pelo qual passou  os capoeiras a partir década de 30: de 

desordeiros,capadócios e arruaceiros,perturbadores da ordem pública a 

agentes culturais oriundos das camadas populares da sociedade baiana que 

reelaboraram culturas e tradições que se concretizariam a partir de 30. 

Castro por sua vez se propõe a investigar os “campos de visibilidade” 

da capoeira baiana, em “Campos de visibilidade da capoeira baiana: as festas 

populares, as escolas de capoeira, o cinema e a arte (1955-1985)”4. Tendo 

como foco as experiências dos antigos mestres nos centros de capoeira, nas 

festas populares, no cinema e na arte entre as décadas de 1950 a 1990. Castro 

enfatiza capoeira enquanto forma de expressão característica do turismo, do 

esporte, do cinema e da arte, além dos dispositivos que foram criados para que 

os capoeiras se expressassem para o público. Castro evidencia como os 

diversos campos de visibilidade da capoeira permitiram a passagem de uma 

arte baseada nos princípios ritualísticos de “tradições” para novas formas 

operantes de viver a capoeira.  

Em Mandinga, Manha e Malícia: Uma história dos capoeiras na capital 

da Bahia(1910-1925)5, Dias narra as vivências dos capoeiras na Bahia da 

Velha República.Desde os lugares que frequentavam,os lugares da 
                                                           
3
 OLIVEIRA, Josivaldo Pires de. Pelas ruas da Bahia: criminalidade e poder no universo dos capoeiras na Salvador 

republicana (1912-1937). 2004. Dissertação (Mestrado em História Social) – Faculdade de Filosofia e Ciências 
Humanas, Universidade Federal da Bahia, Salvador 
4
 CASTRO JUNIOR, Luís Vitor. Campos de Visibilidade da Capoeira baiana: as festas, as escolas de capoeira o 

cinema e as artes (1955-1985). Brasília: Ministério do Esporte/ 1º Prêmio Brasil de Esporte e Lazer de Inclusão Social, 
2010. 
5
 DIAS, Adriana Albert. Mandinga, manha e Malicia: uma historia sobre os capoeiras da Bahia (1910-1925) Adriana 

Albert Dias-Salvador: EDIUFBA, 2006. 

 



 

capoeiragem:as ruas,os botecos,as casas de prostituição,as taberna, passando 

por suas profissões,ou modos de ganhar a vida,até a sua relação com a 

ordem/desordem,que na vida desses sujeitos  compunham  constantes 

contradições, uma vez que  mantinham uma relação conturbada com as 

instituições mantenedoras da ordem,enquanto muitos capoeiras provinham 

delas ou se tornavam um dos seus agentes,comprovando assim,que esses 

dois mundos não eram rigidamente separados e que os capoeiras alternavam 

entre ambos,de modo que não podemos converter os capoeiristas em apenas 

mais algumas vitimas da coerção,mas pensarmos as relações como algo muito 

mais complexo.Adriana Albert Dias corrobora que a mandinga,a astúcia e a 

malandragem envolvidas no jogo da capoeira eram também parte das práticas 

sociais desses sujeitos,buscando distinguir os diversos significados da 

capoeiragem no período. 

Em Culturas circulares: a formação histórica da capoeira 

contemporânea no Rio de Janeiro6, Pires apresenta uma abordagem histórica 

acerca dos principais grupos de praticantes de capoeira entre o final do século 

XVIII até a década de 60 do século XX. O livro de Pires aborda desde o 

período Monarquista, passando por aspectos da proibição e repressão e do 

envolvimento dos capoeiras com políticos importantes,já no século XIX,até 

mesmo aspectos políticos da própria época na qual estes estavam 

inseridos.Pires tenta traçar os caminhos trilhados pela capoeira carioca para se 

tornar um esporte e ganhar destaque na mídia nas décadas de 50 e 60,logo 

após a perspectiva baiana representada pela capoeira Angola e pela 

Regional,se expandirem para o Rio de Janeiro. 

O objetivo deste trabalho é refletir sobre as formas que a capoeira 

baiana era retratada nos jornais cariocas entre os anos de 1960 e 1975 do 

século XX, considerando os usos e os significados que lhes eram atribuídos 

por diversos sujeitos e instituições. 

À época, a capoeira baiana já contava com uma nova modalidade, que 

se expandia depois da introdução de novas sequências e métodos de ensino, 

resultando na criação do estilo de capoeira regional pelo Mestre Bimba. Com 

                                                           
6
 PIRES,Antônio Liberac Cardoso Simões.Culturas circulares: A formação histórica contemporânea no Rio de 

Janeiro, Editora Progressiva: Curitiba, 2010. 



 

isso, a quantidade de possibilidades em relação à capoeira tornou-se ainda 

maior: Dança ou luta? Esporte ou arte? Folclore ou tradição? 

O presente trabalho não propõe uma definição da capoeira como 

esporte ou folclore, como arte ou dança, mas pretende apontar as diversas 

possibilidades de existência que a mesma apresentou e apresenta enquanto 

manifestação cultural, principalmente depois da sua legalização e aceitação 

gradual pela sociedade brasileira. Para isso, analisaremos algumas fontes das 

décadas de 50, 60 e 70 do século XX, no intuito de apontar as possíveis formas 

de percepção acerca da capoeira. 

No primeiro, capítulo revisitamos a capoeira baiana do século XIX e 

início do século XX para entendermos como se deu a formação das novas 

modalidades e o seu processo de aceitação social, perpassando pelas disputas 

entre ideias diferentes que dividiam a capoeira em dois grupos principais: os 

defensores da Angola e os defensores da Regional. 

No segundo capítulo, temos como tema a capoeira baiana em 

territórios sudestinos, especificamente, no Rio de Janeiro. As percepções da 

capoeira na mídia carioca é o principal objeto de reflexão, as quais deram 

conta de enquadrar a capoeira em diferentes formatos: luta jogo, dança, 

folclore, tradição. A cada momento um novo sentido era atribuído, de acordo 

com as intencionalidades de cada sujeito, para atender a uma lógica de 

consumo que se pautava no turismo e nas academias. Buscamos enfatizar os 

diversos usos feitos e discursos atribuídos no intuito de valorizá-la e adequá-la 

às novas demandas. 
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Capítulo 1: A capoeira baiana, as suas tradições e reinvenções:   

A capoeira do século XIX e início do XX era associada, 

exclusivamente, à população negra, principalmente aos escravizados, sendo 

pouco jogada por brancos. Este e outros aspectos são percebidos nas fontes e 

nos relatos sobre a capoeira desse período, principalmente após o advento da 

República, quando as atenções se voltaram com maior intensidade para a 

manutenção da ordem e o controle de gestos e práticas indesejáveis. Já nas 

primeiras décadas do século XX, a capoeira começa a ser transformada e 

reinventada a partir de novos métodos implementados por Mestre Bimba, 

ganhando destaque como um possível esporte nacional. Ao longo deste 

capítulo, vamos acompanhar um pouco desta trajetória. 

 

1.1. A capoeira baiana do século XIX e início do século XX: 

 No século XIX era nas ruas que se aprendia a “capoeiragem”. 

Portanto, os escritores supracitados são responsáveis pela preservação da 

memória escrita no tempo em que a capoeira era jogada nas ruas, onde os 

capoeiras se encontravam pra vadiar7 e onde  ocorreram os embates com os 

agentes da ordem e entre os próprios grupos de capoeiras, divididos quase 

sempre por freguesias. Como aponta Pires, o final do século XIX “apresenta 

um grande vazio” no que se refere à produção sobre o tema, ou seja, ainda 

conta com a pouca produção bibliográfica que diz respeito à capoeira na Bahia. 

Como consequência, muitos aspectos ainda são pouco conhecidos.  O autor 

cita duas menções “impactantes” feitas por Manuel Querino e Antônio Vianna.8 

Tais relatos revelam o jogo da capoeira em uma época em que não havia 

espaços reservados ao ensino e a aprendizagem, tais como as escolas e 

academias dos dias atuais.  

Querino foi responsável por registrar a capoeira baiana a partir dos 

confrontos espaciais entre os grupos representativos dos bairros da cidade de 

Salvador, sendo os capoeiras possuidores de cultura corporal própria 

reveladoras de identidade social. Querino registrou ainda a presença de 

                                                           
7
 Vadiação é, segundo Sodré, um dos nomes com que os negros designavam o jogo da capoeira na Bahia. SODRÉ, 

Muniz. A verdade seduzida: por um conceito de cultura no Brasil. 3. ed. Petrópolis/RJ: DP & A editora, 2005. 
8
 O autor cita as obras Costumes Africanos no Brasil de Manoel Querino e Quintal Nagô de Antônio Vianna. Cf.: PIRES, 

Antônio Liberac Cardoso Simões. A capoeira na Bahia de Todos os Santos. Goiânia: Ed. da UFT, Fundação Cultural 
Palmares, Ministério da Cultura, 2005, p. 29. 
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músicas e instrumentos musicais9·. Pires acrescenta que Vianna fortaleceu a 

visão construída por Querino, na medida em que deixa pistas sobre os locais 

de concentração dos capoeiras e também revela noções de identidade. Outro 

aspecto revelado pelas memórias de Vianna e Querino, segundo Pires são os 

aspectos comparativos entre a capoeira do Rio de Janeiro e Salvador.10 

Sobre os grupos representativos, os autores revelam ser parecidos 

com as “maltas”11 cariocas, grupos de capoeiras divididos por freguesias na 

cidade do Rio de Janeiro do século XIX,em sua estrutura. A principal 

semelhança entre a capoeira do Rio de Janeiro e aquela das ruas de Salvador 

constitui-se na organização desses grupos, que mantinham comunicação e que 

disputavam os espaços das ruas12. Pires considera que as diferenças entre as 

elas: 

[...] estão como „pano de fundo‟ e devem ser percebidas pela forma 
como se apresentam as características formadoras da expressão 
cultural que se dividem em práticas lúdicas (cantos, instrumentos 
musicais e movimentos corporajikis) e identidades  sociais 
(capadócios, valentões, bambas, navalhistas, cacetistas, etc.), as 
quais podem ser observadas enquanto referências produzidas pelas 
visões dos diversos grupos sociais sobre a „ cultura capoeira.

13
  

 

Ou seja, as diferenças estavam muito mais na forma como a capoeira 

se expressava no Rio de Janeiro e na Bahia ou como eram representadas 

socialmente  nas atribuições, características e significados que cada sociedade 

(a baiana e a carioca) ou os próprios capoeiras atribuíam à capoeira. 

As narrativas de Querino e Vianna também deixam pistas sobre as 

noções de identidades através da quais a sociedade do século XIX identificava  

os capoeiras: valentões, brigões, pessoas temidas, populares e respeitadas14. 

 A documentação utilizada por Antônio Liberac não aponta o crime de 

capoeiragem na cidade de Salvador, mas, uma vez que no Código de Posturas 

da cidade de Salvador de 1831 eram proibidos “batuques, danças, 

                                                           
9
 PIRES, Antônio Liberac Cardoso Simões. A capoeira na Bahia de Todos os Santos. Goiânia: Ed. da UFT, 

Fundação Cultural Palmares, Ministério da Cultura, 2005, p. 30. 
10

 Ibidem, p. 31. 
11

 Pires, Vidor e Reis apontam a existência de agrupamentos de capoeiras desde o século XIX. Estes funcionavam a 
partir das freguesias ou por nações, como muitos acreditam. Por vezes, essas “maltas” estiveram envolvidas em 
contendas e disputas políticas, sendo consideradas muito perigosas e combatidas antes mesmo da capoeira ser 
proibida em 1889. A denominação “malta” foi criada por setores da sociedade da época, a imprensa, a literatura, a 
força policial são exemplos de setores que estiveram empenhados contra os grupos de capoeiras. Cf. PIRES, Antônio 
Liberac Cardoso Simões. Culturas circulares: A formação histórica contemporânea no Rio de Janeiro, Editora 
Progressiva: Curitiba, 2010. Cf. VIDOR, Elisabeth; REIS, Letícia Vidor de Sousa. Capoeira: uma herança cultural 
afro-brasileira. São Paulo: Selo Negro, 2013. 
12

 Idem, Ibidem. 
13

 Ibidem, p. 32. 
14

 Ibidem, p. 31. 
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ajuntamentos em qualquer hora do dia sob pena de oito anos de prisão” 15, é 

possível saber que a capoeira pelo seu próprio caráter de grupo, já 

mencionado, e como uma manifestação cultural negra, estava entre as 

proibições. Apesar da capoeira não aparecer nomeada no código de posturas, 

os processos crimes e os jornais da época, principalmente O Alabama16, 

trouxeram descrições de sujeitos tachados de baderneiros e desordeiros com 

características próximas ou iguais às atribuídas aos capoeiras. Estes 

apareciam, na ultima década do século XIX e no início do século XX, como 

moleques “organizados em batalhão”, ou eram descritos enquanto indivíduos 

“desclassificados”, segundo Pires.17 

As fontes da época contêm também informações sobre a participação 

dos capoeiras em acontecimentos sociais e políticos da sociedade baiana ou 

brasileira, como a Guerra do Paraguai, ocasião na qual, possivelmente, eram 

recrutados das ruas e levados para o front e teriam se destacado como “heróis 

nacionais”.18 A visão mais recorrente é a de que os sujeitos indesejados  eram 

recrutados pelas instituições militares. Segundo Pires, em 04 de janeiro de 

1865, O Alabama pedia através de seu redator para que “capadócios e vadios” 

fossem recrutados19. Com relação a isso, o autor acredita que a capoeira 

constituiu-se numa cultura importante, inclusive dentro das forças armadas: 

A penetração da cultura da capoeira nas fileiras policiais e militares 
acabou se tornando uma característica geral da prática cultural nas 
diversas cidades brasileiras, já que a capoeira tornara-se uma arma 
eficaz nos embates individuais ou grupais.

20
 

 

 Abreu afirma que a tradição da capoeira já estava firmada em 

Salvador desde o início do século XIX, tendo como fonte as imagens das 

aquarelas publicadas por Gilberto Ferrez.21 E aponta para a possibilidade da 

participação de capoeiras na Confederação dos Alfaiates e na Guerra de 

                                                           
15

 A expressão “batuque” presente no Código, segundo Pires, estava repleta de significados,poderia ser a 
representação de diversas expressões culturais negras. Ver PIRES, Antonio Liberac Cardoso Simões. A Capoeira na 
Bahia de todos os santos: Um estudo sobre cultura e classes trabalhadoras (1890-1937), p. 38. 
16

Pires aponta uma série de notas divulgadas pelo jornal O Alabama, no período que corresponde à segunda metade 
do século XIX. PIRES, Antonio Liberac Cardoso Simões. A Capoeira na Bahia de todos os santos: Um estudo sobre 
cultura e classes trabalhadoras (1890-1937), p. 33. 
17

 Percebe-se aí uma indício do caráter de grupo dos capoeiras baianos do final do século XIX e início do século 
XX,retratado por um dos principais veículos de comunicação da época,O Alabama, p. 32. 
18

 PIRES, Antonio Liberac Cardoso Simões. A Capoeira na Bahia de todos os santos: Um estudo sobre cultura e 
classes trabalhadoras (1890-1937). Trata-se dos “Zuavos Baianos”, Quinto Batalhão de Infantaria, formados por 
maioria de capoeira, segundo os escritos de Manoel Querino, foram tornados hérois.  
19

 Ibidem, p. 33. 
20

 Ibidem, p. 34. 
21

 ABREU, Frederico José de. Capoeiras:Bahia, Século XIX: imaginário e documentação. Salvador: Instituto Jair 
Moura, 2005, p. 14-17. 
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Independência do Brasil na Bahia, utilizando os escritos de Mestre Noronha. 

Segundo Abreu, 

ao introduzir o capoeira na História do 2 de Julho, Noronha não 
precisou distorcer, nem falsificar a verdade dos fatos. Não cometeu 
nenhuma grosseria histórica. Encontrou nos episódios situações e 
circunstâncias, historicamente comprovadas, oportunidades para 
situar os capoeiras de forma compatível na guerra.

22
 

 

As situações que são descritas por Mestre Noronha em manuscritos 

foram comparadas por Fred Abreu com os escritos de alguns historiadores, 

como João José Reis, Ubiratan Castro, Luís Henrique Dias Tavares e os da 

viajante Maria Graham e confirma aspectos como a participação de negros nas 

tropas comandadas por Labatut, a presença do Recôncavo na guerra e a 

relevância da arraia miúda na luta (referência aos escravos enviados pelos 

senhores para o combate)23. 

Na segunda metade do século XIX, aparentemente, a capoeira já era 

presente na cidade de Salvador, inclusive entre grupos de elites,24 que já 

dominavam os códigos básicos da cultura da capoeira. Contudo, a 

criminalização de sociabilidades negras era permanente. Atividades como o 

samba, a capoeira e o candomblé eram diariamente discriminados e 

reprimidos, tanto pela mídia quanto pela força policial. Nada mais era do que a 

tentativa do controle da ludicidade da população negra através da repressão, 

que ocorreu de modo corriqueiro, perdurando até depois da década de 20 do 

século XX, sendo que, nos primeiros anos da República era mais intensa.25 

Para Pires, 

O samba reunia homens livres, escravos, crioulos e africanos, 
portugueses e nacionais, desordeiros e policiais. Ir atrás de indícios 
de pratos, pandeiros, ganzás, atabaques e berimbaus é estar 
seguindo a história de diversos indivíduos de diversos seguimentos 
sociais, dos produtores da cultura popular e de uma história social 
dos capoeiras.

26
  

                                                           
22

Ibidem, p. 24. 
23

 O autor utilizou trechos dos seguintes trabalhos para comparar as informações com as encontradas nos escritos de 
Mestre Noronha: REIS, João José. A Independência da Bahia.In FORMIGLI, Ana Lúcia (Org.). Parque Metropolitano do 
Pirajá. Salvador, Centro de Educação Ambiental São Bartolomeu,1998, p. 106.; GRAHAM, Maria.Diário de uma viagem 
ao Brasil. São Paulo, Editora da USP,1990, p. 49-50. Utilizou, também, ARAÚJO, Ubiratan Castro de. A Guerra 
 da Bahia. Salvador, CEAO/UFBA,2001, p. 188; e TAVARES, Luís Henrique Dias. História da Bahia. Salvador, 
EDUFBA, 2001, p. 239. 
24

 Pires apresenta indícios da participação de membros das camadas mais abastadas da época nas “brincadeiras” de 
capoeira, ao destacar o seguinte trecho do Alabama: “a cabeçada já não era privilégio da classe molecal. Esta é 
adotada pela fidalguia até na praça pública. Preferiam o uso do soco inglês que é mais civilizado por ser do sistema 
inglês”. Idem, p. 34. 
25

ABREU, Frederico José de. Capoeiras – Bahia, Século XIX: imaginário e documentação. Salvador: Instituto Jair 
Moura, 2005, p. 34-35. 
26

 PIRES, Antônio Liberac Cardoso Simões. A capoeira na Bahia de Todos os Santos. Goiânia: Ed. da UFT, 
Fundação Cultural Palmares, Ministério da Cultura, 2005, p. 35. 
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Apesar de ser de origem negra e considerada escrava, é possível ter 

noção de que já no século XIX e, principalmente no início do XX, outros grupos 

raciais e sociais já se apropriavam de códigos da capoeira e das outras 

manifestações culturais afro-brasileiras. Não se sabe ao certo qual a intenção 

desses sujeitos, se gostavam da vadiagem27  como um meio de diversão, ou se 

buscavam uma forma de defesa. No caso da capoeira, numa sociedade 

marcada pela repressão ao negro na qual qualquer atitude fora dos padres da 

ordem que se queria implantar era combatida com agressão, poderia ser útil 

como auto defesa. 

Ou seja, uma prática escrava e de negros libertos, nesse caso a 

capoeira, assim como os demais hábitos sociais negros, se expandiu por 

outras camadas sociais, apesar de todo o contexto de repressão, que se 

intensifica com o advento da República, nos últimos anos do século XIX.  

No sentido de aprimorar a capoeira, alguns sujeitos buscaram novas 

formas de fazê-la e de projetá-la socialmente, a partir da década de 1930. Para 

isso, foi necessário que grupos sociais interessados agissem no sentido de 

transformar as interpretações acerca das manifestações culturais de caráter 

afro-brasileiro, através de embates contra os interesses ideológicos e políticos 

– em parte, sujeitos oriundos dos meios intelectuais e políticos participaram 

dessa ação. Nesse sentido, Oliveira aponta que havia um conjunto de 

intelectuais interessados na nova significação das manifestações de matrizes 

africanas, inclusive inovando em seus estudos e dando ao negro uma nova 

abordagem, na medida em que as interpretações de alguns literatos e 

estudiosos, dentre eles Jorge Amado, Gilberto Freyre e Edson Carneiro, 

substituem a categoria de “raça” por “cultura”. 28 

 Outro fator que contribuiu foi a realização do 2º Congresso Afro-

Brasileiro, em 1936, coordenado por Edson Carneiro, com propostas de 

construção de organizações de cunho político-cultural: a “União de Seitas Afro-

Brasileiras” e a “União dos Capoeiras da Bahia”.29 

                                                           
27

 Vadiagem e Brincadeira são outros nomes pelos quais também poderia ser chamada a capoeira, segundo Muniz 
Sodré. Ver SODRÉ, Muniz. A verdade seduzida: por um conceito e cultura no Brasil. 3. ed. Petrópolis/RJ: DP & A 
editora, 2005, p. 153. 
28

 OLIVEIRA, Josivaldo Pires de. Capoeira identidade e gênero: Ensaios sobre a história social da capoeira. 
Salvador, EDUFBA, 2009. 
29

MAGAHÃES FILHO, Paulo Andrade. O jogo dos discursos: A disputa por hegemonia da capoeira angola baiana. 
EDUFBA: Salvador, 2012, p. 65. 
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Contudo, a principal ação para a reformulação das interpretações sobre 

as práticas culturais negras, principalmente a capoeira, sem dúvidas partiram 

dos próprios negros e daqueles envolvidos com a capoeira, representados por 

dois nomes principais: mestre Bimba e mestre Pastinha. Nas palavras de Reis, 

No fundo, Bimba e Pastinha elaboraram, por meio da capoeira, 
estratégias simbólicas e políticas diferenciadas que visavam 
em última instância, ampliar o espaço político dos negros na 
sociedade brasileira.

30
 

 

Não podemos perder de vista que as estratégias dos dois mestres da 

capoeira baiana são diferentes, uma vez que cada um deles elegeu uma 

modalidade para agir de modo a transformá-las. Não podemos esquecer 

também que “seria por meio das mãos de dois mestres baianos oriundos das 

classes populares que a capoeira se tornaria um esporte nacional a partir das 

décadas de 30 e 40”, do século XX.31  

 

1.2. A criação da Regional: Origem e Significados. 

Presente nas ruas, nas festas de largo, a capoeira era reprimida por 

ser proibida no Código Penal Republicano, no artigo 402. Segundo Josivaldo 

Pires e Augusto Leal, durante esse período, a capoeira esteve associada ao 

mundo do crime. A partir da década de 1930, porém, a capoeira passaria por 

uma série de transformações, inclusive alterando o seu caráter: de crime a luta 

de origem brasileira.32
  

Tendo se iniciado na capoeira em 1911, Mestre Bimba foi o criador e 

principal difusor do modelo Regional de capoeira, sendo considerado por Pires 

o representante da ligação entre a capoeira do século XIX e XX, tendo em vista 

as transformações que propôs quando criou a Regional, mantendo ainda 

alguns aspectos da capoeira “tradicional” e o contato com os capoeiras do 

passado.33
  

                                                           
30

REIS, Letícia Vidor de Sousa Reis. Mestre Bimba e mestre Pastinha: A capoeira em dois estilos. In SILVA, Vagner 
Gonçalves (org.). Memória Afro-brasileira: artes do corpo. São Paulo, Selo Negro, 2004, p. 190. 
31

 Ibidem, p. 189 
32

OLIVEIRA, Josivaldo Pires de. Capoeira identidade e gênero: Ensaios sobre a história social da capoeira, EDUFBA 
SSA, 2009, Op. Cit., p. 48.  
33

PIRES, Antônio Liberac Cardoso Simões. Bimba, Pastinha e Besouro de Mangangá: três personagens da capoeira 
baiana. Goiânia: Grafset; Palmas: Neab/Unitins, 2002, p.40. 
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Figura1: Mestre Bimba 
Fonte: https://esquiva.wordpress.com/mestres/mestre-bimba/Acesso em: 23 jul. 2017. 

 

Os principais significados das modificações de mestre Bimba, ainda 

são discutidos e questionados. Mas é inquestionável a sua importante 

contribuição na reelaboração da capoeira como símbolo cultural quando criou o 

modelo Regional em oposição à capoeira que já estava presente nas ruas e 

que posteriormente foi denominada de Angola.34 É inegável que tal feito gerou 

conflitos, sobretudo entre os próprios capoeiristas, levando a questionamentos 

sobre a legitimidade e conflitos internos e divisões, principalmente com relação 

ao espaço físico ocupado pela capoeira, que deixaria de ser uma prática das 

ruas, para as academias e para os ringues. A capoeira seria nivelada às outras 

artes marciais, não só na existência de métodos e sequências de ensino, mas 

também pelo reconhecimento como esporte nacional, adquirido anos mais 

tarde. 

Baseado em um modelo de capoeira já praticada, juntamente com 

aspectos de outras lutas orientais, como jiu-jitsu, karatê e do boxe, Manoel  dos 

Reis Machado, o mestre Bimba, criou a  capoeira regional, ou luta regional 

baiana, durante a década de 1920, pensando numa modalidade que pudesse 

                                                           
34

Liberc afirma que a criação da Regional criou conflitos no âmbito da comunidade da capoeira, dividiu “os da rua” e “os 
da academia”. Estas e outras questões surgiram evidenciando a competitividade existente entre os 
capoeiras.Cf.PIRES, Antônio Liberac Cardoso Simões. Bimba, Pastinha e Besouro de Mangangá: três personagens 
da capoeira baiana. Goiânia: Grafset; Palmas: Neab/Unitins, 2002, p. 40. 
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combinar esporte e defesa pessoal, para “o fraco se defender do mais forte”,35 

conforme suas próprias palavras. 

O mestre também introduziu golpes de projeção, conhecidos como 

balões ou cintura desprezada, que possibilitam preparar o capoeirista para o 

embate com outros lutadores.36 Segundo Reis, estes golpes possibilitam ao 

capoeirista se livrar de eventuais situações de agarramentos durantes o jogo.37 

É possível que a parte mais polêmica das alterações de Bimba no que diz 

respeito aos golpes seja esta, já que os capoeiristas até então não se tocavam 

durante o jogo. Percebe-se aí a possível influência de outras modalidades, 

como o jiu-jitsu e a luta livre. Estes golpes faziam parte do seu curso de 

capoeira regional, que contava, segundo Reis, com 14 lições, com base na 

aprendizagem do gingado ou ginga, considerado a parte mais importante da 

capoeira e o ponto de partida para as demais aprendizagens.38 Acrescentou ao 

jogo sequências de ensino e treinamento, além do sistema de graduação. 

Segundo Reis, 

mestre Bimba, para legitimar socialmente a capoeira, transpor rituais 
acadêmicos (formatura, paraninfo), religiosos (batizados, padrinhos, 
madrinhas) e militares (as medalhas) para o mundo da capoeira.

39
 

 

Os batizados constituíam ritos iniciáticos de uma “pedagogia popular”, 

que conta com a avaliação do aluno que leva em consideração o respeito entre 

professor e aprendiz, mestre e discípulo, numa tradição onde o saber é 

transmitido pela tradição oral. O ritual do batismo é um dos motes mais 

importante do processo, assume as características de um “rito de passagem”, 

no qual  o capoeirista recebe um nome pelo qual será chamado no universo da 

capoeira. 

As formaturas eram realizadas a cada etapa do curso, onde seguiam 

sequências de jogos entre os formados e os calouros. Ao final, a madrinha era 

convidada para colocar no peito de seus afilhados as medalhas e o lenço que 

deveriam corresponder aos graus que já foram alcançados: o lenço azul, após 

a conclusão do curso de regional; o vermelho, ao fim da primeira 

                                                           
35

REIS, Letícia Vidor de Sousa Reis. Mestre Bimba e mestre Pastinha: A capoeira em dois estilos. In:SILVA,Vagner 
Gonçalves(org.)Memória Afro-brasileira:artes do corpo.Selo Negro:São Paulo,2004, p. 201. 
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MAGAHÃES FILHO, Paulo Andrade. O jogo dos discursos: A disputa por hegemonia da capoeira angola baiana. 
EDUFBA: Salvador, 2012, p. 198. 
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REIS, Letícia Vidor de Sousa Reis. Mestre Bimba e mestre Pastinha: A capoeira em dois estilos. In:SILVA,Vagner 
Gonçalves(org.)Memória Afro-brasileira:artes do corpo.Selo Negro:São Paulo,2004, p. 199. 
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especialização; e o amarelo, após a segunda especialização.40 E assim 

finalizava o sistema de graduação. 

Juntamente com todos esses aspectos, está o fato de a capoeira ter se 

transferido das ruas para as academias, já na década de 1930, 

especificamente no ano de 1937, quando Bimba cria o Centro de Cultura 

Physica Regional, a primeira academia de capoeira registrada, na época Bimba 

recebeu o título de Director de Educação Física, concedido pela Secretaria de 

Saúde e Assistência Pública do Estado da Bahia41 o que possibilitou o ensino 

de capoeira em lugares reservados. 

Além disso, mestre Bimba levou a Regional aos ringues, disputando 

com outras artes marciais no Stadium Odeon,42 conciliando-as com as 

apresentações artísticas para diversas autoridades, sendo um dos que ainda 

na década de 1930 fez mais apresentações, incluindo uma para o Interventor 

Federal Juracy Magalhães e Pinto Aleixo, Comandante da 6ª Região Militar da 

Bahia. 

Já foi dito sobre as mudanças implantadas por Bimba na capoeira que 

vinha sendo praticada até então, e quanto isso contribuiu para alterar a 

realidade da capoeira naquela época, passando de marginalizada e reprimida 

para o status de esporte nacional, e alcançando o status atual de patrimônio 

imaterial da humanidade. Mas, em que tipo de discussão e argumentos 

estavam embasados os capoeiras que defendiam ou reprovavam as 

alterações? E os que eram contrários? E a sociedade da época compartilhava 

de qual visão sobre a capoeira Regional?  

É perceptível que os significados atribuídos à capoeira,bem como as 

suas atribuições são diversos. Nesse sentido, Josivaldo Oliveira salienta que 

durante a maior parte do tempo entre as últimas décadas do século XIX e as 

primeiras décadas do século XX, a capoeira esteve associada ao mundo do 

crime, sendo poucas vezes compreendida como pertinente à sociedade  

                                                           
40

 Ibidem. 
41

MAGAHÃES FILHO, Paulo Andrade. O jogo dos discursos: A disputa por hegemonia da capoeira angola baiana. 
EDUFBA: Salvador, 2012, p. 25. 
42

 As descrições de Pires, descrevem o Stadium ou Parque Odeon,como também era conhecido como o local onde 
ocorriam os confrontos da capoeira no ringue.Ver PIRES, Antônio Liberac Cardoso Simões. Bimba Pastinha e 
Besouro de Mangangá: três personagens da capoeira baiana. Goiânia: Grafset; Palmas: Neab/Unitins, 2002, p. 41 e 
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brasileira.43 A Capoeira passava por criminalização política e social, a qual foi 

ratificada com a capangagem, ou seja, a utilização de capoeiras como 

capangas dos políticos, e pelo projeto de embranquecimento da população da 

cultura brasileira. O que podemos perceber é um grande cuidado com as 

manifestações culturais negras, no sentido de evitá-las, de tirá-las das ruas, 

que deveriam ser cada vez mais civilizadas. 

Essa realidade se transformou a partir da década de 30 do século 

passado, quando foi criada a Capoeira Regional, fruto de uma “modernização” 

da capoeira frente a um novo contexto histórico e social. Vieira considera que a 

criação da luta Regional baiana por Mestre Bimba se deu dentro de um 

processo de gradual descriminalização da capoeira. Associada a isso, estava a 

apropriação pelo Estado das instituições do costume popular que fossem 

contribuir na construção da nacionalidade, a qual fazia parte do conjunto 

ideológico do Estado Novo.44 

Percebemos uma reformulação das ideologias e das técnicas, tanto por 

parte dos capoeiras quanto pelo Estado, que se apropriou de um discurso e de 

uma identidade eminentemente popular e negra para a construção de um 

projeto de nacionalidade. Nesse sentido, a capoeira regional foi salutar na 

medida em que se tornou mais aceitável e adequada ao contexto, uma vez que 

ficou restrito às academias e uma série de adaptações foram feitas no sentido 

de modernizar a capoeira, mas que,segundo Reis, não despreza seu lado 

negro e popular. A capoeira, nesse sentido, é um projeto pensado como 

regional e étnico como aponta Reis45·, que buscava legitimar o jeito negro e 

popular, não obstante, a capoeira regional tenha adquirido um caráter 

“esportivo”, com regras definidas e com a possibilidade de se manter em 

ambiente voltado para treinamentos. O governo Vargas estimulou a 

consolidação de um esporte tipicamente nacional. Reis afirmam que:  

Em julho de 1953, Bimba foi recebido pelo então presidente Getúlio 
Vargas, no Palácio do Governo, em Salvador, onde realizou 
demonstrações de capoeira.Nessa ocasião,Getúlio exaltou a capoeira 
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45
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como “nossa luta nacional”,fazendo eco às ideias defendidas por 
intelectuais cariocas a princípios do século XX.

46
 

 
Helio Campos aponta que entre os descontentamentos de Bimba com 

a capoeira da época estava o fato de estar sendo exercida nas ruas, mostrando 

seu lado folclórico, com intuito comercial, “fugindo da sua essência, 

distanciando da arte da guerra, eliminando os principais golpes e os 

movimentos tidos como decisórios e até mortais”. Campos ainda acrescenta 

que usavam na época um jogo de “pantomima” para enganar as pessoas, 

inclusive passando uma ideia de jogo baseado na mímica que parecia com 

uma demonstração de dança.47 A capoeira estaria perdendo seu aspecto de 

luta. 

Portanto, Mestre Bimba, acreditando na capoeira como luta brasileira, 

pretendeu equiparar a capoeira às demais, tornando-a competitiva e forte o 

suficiente para enfrentar e vencer as outras artes marciais. Desse modo, a 

capoeira de Bimba foi parar nos ringues e se tornou um esporte nacional.  

 

1.3. A tradição da Capoeira Angola 

Com relação às origens desse modelo, José Luís Oliveira, o Mestre 

Bola Sete, em suas memórias, infere que “alguns acreditam que foi uma 

criação dos africanos no Brasil. Entretanto, a maioria afirma que veio da África”. 

O nome, segundo o mestre era diferente, em África era conhecida como “jogo 

da zebra”, parte de um ritual no qual os homens lutavam em um pequeno 

espaço e o vencedor ganhava as meninas da tribo que se tornavam “moças”.48 

Hélio Campos descreve a Capoeira Angola como um estilo sem um 

criador e sobre o qual as informações de publicações que lhe façam referência 

são escassas, de origem ainda não definida e cujos conhecimentos são 

transmitidos por tradição oral.49 É com base nesse último aspecto que se 

fundamenta a capoeira Angola. 

O discurso da tradição angoleira presente na capoeira se embasa na 

possibilidade de ser esta a mais próxima daquela praticada pelos escravizados 

africanos, ou mesmo de ter sido trazida de África, como alguns acreditam, 
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inclusive parece ser essa a crença de Mestre Pastinha. Vicente Joaquim 

Ferreira Pastiña, nasceu em Salvador, Bahia, em 5 de abril de 1889, e morreu, 

na mesma cidade, em 13 de novembro de 1981. Fundou, em 1941, o Centro 

Esportivo de Capoeira Angola (CECA). Pires enfatiza que antes mesmo do ano 

1942,quando Pastinha “toma pra si” o papel de representante da capoeira 

Angola,alguns sujeitos já havia iniciado “o processo de construção desse estilo 

de capoeira”50 

A base ideológica da capoeira Angola é a seguinte: uma tradição que 

ocorre em torno da herança africana. Baseia-se principalmente na ideia de 

ancestralidade, inclusive valorizando traços de religiões de matriz africana. O 

que melhor caracteriza a capoeira Angola talvez seja a valorização da memória 

e transmissão de saberes através da oralidade. 

 

 
Figura2:Mestre Pastinha 

Fonte: https://esquiva.wordpress.com/mestres/mestre-pastinha/ 

 

 

Magalhães ressalta que Rosangela Araújo, a Mestra Janja, do grupo 

Nizinga51 elucida que a capoeira angola é entendida como filosofia de vida e 

possui uma pedagogia africana articulada em torno das noções de 

“ancestralidade, da comunidade e da oralidade”, além do “respeito aos mais 
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 PIRES, Antônio Liberac Cardoso Simões, 2001, p,41. Apud: REIS, Letícia Vidor de Sousa Reis. Mestre Bimba e 
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velhos, a hierarquia e a religiosidade afro-brasileira”.52 Ainda sobre a capoeira 

angola, a Mestra Janja ressalta que: 

O uso que fazemos do termo ancestralidade extrapola qualquer 
entendimento sobre descendência biológica e/ou étnica. Tomamos 
Este termo como referência a dois importantes entendimentos: o 
primeiro sobre a presença do Mestre Pastinha  como Matriz de uma 
descendência cujas reflexões estruturaram os códigos de 
pertencimento e resistência cultural, promovendo também a 
valorização da sua memória. O segundo entendimento diz respeito  
aos vínculos entre a  capoeira e o candomblé/umbanda como 
referência de pertencimento.

53
  

 

Através do argumento de Araújo, alguns aspectos dessa “pedagogia” 

angoleira podem ser percebidos. A ancestralidade, por exemplo, está ligada 

aos mais velhos, sem que esses sejam, necessariamente, do mesmo círculo 

familiar. Podemos perceber na fala da autora, a referência a Mestre Pastinha 

como a matriz da descendência e do qual, de certa forma, todos os angoleiros 

são herdeiros. Ao mesmo tempo, a ancestralidade está ligada à referência de 

pertencimento às religiões de matriz africana da capoeira. Esta acaba 

herdando alguns aspectos destas religiões. 

Magalhães aponta que há consensos entre os intelectuais angoleiros 

que debatem sobre a caracterização da capoeira Angola. Para eles, trata-se de 

“uma herança africana que se transforma, mas permanece viva através de uma 

visão de mundo dos mais velhos, portadores de um conhecimento ancestral”. 

Baseado na assertiva, Amadou Hampâté Bá diz que “cada ancião que morre é 

uma biblioteca que se queima.” 54 Magalhães infere que: 

A tradição remete à figura do mestre, guardião e transmissor desses saberes. 
A tradição, entendida como a vivência e transmissão dessa herança, está, 
portanto, intimamente ligada à memória, e presente não apenas na capoeira, 
mas na cultura popular de uma forma geral.
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É possível pensar que o discurso e as práticas voltadas para a tradição 

(ou tradições) e a sua preservação não estão presentes apenas na capoeira, 

mas há um conjunto de manifestações culturais que a conservam. Talvez, no 

caso da cultura afro-brasileira, seja possível incluir o samba e a religiosidade 

como elementos que também mantém esse discurso característico. 
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Pires enfatiza que a Angola, assim como a Regional, surgiu de um 

movimento de ruptura entre os capoeiristas da cidade de Salvador. Entre eles, 

merece destaque o Vicente Ferreira Pastinha, conhecido como Mestre 

Pastinha.  

 

1.4. Dicotomia e rivalidade entre Capoeira Angola e Regional. 

Temos duas identidades centrais em jogo: uma pertencente à capoeira 

Angola, outra pertencente à Regional. Sem querer minimizar ou homogeneizar 

os dois estilos e suas ações, bem como os seus significados e as visões que 

se tinham de ambos, pretendemos analisar aqui como duas identidades 

principais estavam sendo postas na sociedade no propósito de disputar um 

lócus, um status social desde a criação da capoeira regional por Mestre Bimba. 

Uma foi criada para se sobrepor à outra, uma vez que não era considerada tão 

eficaz na autodefesa nem como esporte pela forma como vinha sendo feita. 

Assim,o estilo anterior também buscou se reorganizar naquele contexto. Essa 

disputa rendeu debates intensos, muitos permanecem até os dias atuais. Estes 

passam pela legitimação ou não de cada um desses modelos, bem como pela 

crítica à forma como ambos se organizam. 

A capoeira Angola, como já foi dito, baseava-se no discurso de 

preservação da tradição, da capoeira jogada pelos escravizados e era 

considerada a “capoeira mãe”. As raízes africanas eram valorizadas e 

pretendia-se mantê-las. Já o modelo da luta Regional baiana, ou capoeira 

Regional, apesar de não negar as origens da capoeira enquanto “luta de 

escravos”, nem a tradição em si, já não era mais a mesma capoeira do século 

XIX, muito menos a mesma dos escravos, uma vez que já havia sido feitas 

diversas alterações. 

Sobre os dois modelos de capoeira, Letícia Vidor Reis salienta que, 

cada um a seu modo, Bimba e Pastinha formularam um projeto regional e 

étnico para a capoeira. O primeiro pela criação de uma pedagogia para o 

ensino da capoeira como esporte através da capoeira regional baiana. O 

segundo é considerado o principal sistematizador da modalidade denominada 

capoeira Angola.56 Obviamente os caminhos percorridos por esses dois 
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homens negros foram diferenciados. Mestre Bimba não via na “mestiçagem” da 

luta um inconveniente, enquanto Pastinha atribuía à luta a “pureza africana”, 

tomando um rumo no sentido de distingui-la cada vez mais da regional. O que 

houve foi a escolha de perspectivas diferentes com um mesmo objetivo: 

legitimar a capoeira. Reis conclui que 

As duas modalidades de capoeira – angola e regional – constituíram 
duas estratégias possíveis e distintas para a inserção social dos 
negros naquele momento histórico. Assim, com as transformações da 
capoeira em Salvador nas décadas de 1930 e 40, inventou-se um 
jeito negro de transformá-la em esporte, sendo ele necessariamente 
ambíguo.
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Enquanto a modalidade regional, considerada mestiça, incorpora 

elementos de lutas ocidentais, também abrange aspectos que reafirmam a 

identidade étnica negra em diversos elementos: na música, nos toques do 

berimbau, nos próprios movimentos, muitos provenientes do batuque e do 

maculelê, como afirma Mestre Bimba, o criador da modalidade.58  

O outro modelo de capoeira “pura” possui seu traço marcante de 

afirmação inconfundível da identidade étnica. O estilo, ao buscar manter a 

própria denominação “Angola”, pretende a reafirmação de sua origem étnica; e 

quando procura manter a construção corporal negra, define uma maneira 

cultural diferente de jogar capoeira. 

A crítica e os questionamentos de um modelo para o outro existem 

desde o período já citado. É importante salientar que apesar de estar marcada 

pela ambivalência, pela esportização, a capoeira Regional mantém sinais 

diacríticos que distinguem e asseguram as fronteiras culturais e étnicas da 

população negra59. 

Para Mestre Bola Sete,o que menos diferencia as duas modalidades de 

capoeira são os golpes usados durante o jogo. Ele defende que a diferença 

entre duas modalidades “é a filosofia empregada nas duas escolas”,60  uma vez 

que aqueles introduzidos por Bimba só eram utilizados mesmo dentro da 

academia, durante os treinos entre os jogadores da capoeira Regional.  
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Os golpes citados são: cintura desprezada, os balões, as gravatas e o 

asfixiante. Estes golpes eram parte das sequências criadas pelo Mestre Bimba 

e,na maioria das vezes,precisavam do apoio de outro capoeirista para serem 

realizados, logo não podiam ser utilizados no jogo com capoeiristas de outras 

escolas que não usassem o método de Bimba. Com relação aos novos golpes, 

Mestre Bola Sete defende que: 

O mestre introduziu na capoeira com o objetivo de dotar os seus 
discípulos de mais elementos de ataque, para serem utilizados caso 
sofressem uma agressão na rua.
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O intuito principal da capoeira Regional, nesse sentido, para além da 

manutenção da tradição, era criar uma forma de se defender com eficácia dos 

perigos da rua e de outros lutadores, pois, segundo a visão de alguns, a 

capoeira estava se folclorizando e perdendo seu caráter, se transformando em 

atração turística, uma vez que os capoeiras passaram a fazer exposições em  

praças públicas.62 

Já a capoeira Angola não perdeu seu caráter de esporte, mas se 

envolvia cada vez mais em um discurso de preservação de uma tradição e de 

apego à cultura de origem negra: samba, candomblé, etc. Foi nesse sentido 

que a capoeira Angola construiu o seu discurso e sua prática, marcando-se 

também por uma frequente e consistente valorização da África – ou 

“reafricanização”. 

Antônio Liberac Pires expõe depoimentos de Mestre Noronha63
  que 

afirmam que Bimba mantinha relações próximas com os capoeiras do passado, 

mas também com os mais ricos, o que sinalizaria, para o autor, um indício 

significativo das primeiras tentativas de expansão da Capoeira Regional 

através da classe média de Salvador.64 O autor também evoca as falas de 

Bimba em relação aos capoeiras do passado. 

Nessa perspectiva, a capoeira Angola estaria para a tradição, na 

proporção que Regional estaria para a esportização. Pires destaca que essa foi 

uma das estratégias para elevar a capoeira à forma desportiva e colocá-la no 

cenário das artes marcais. Além disso, Bimba teria retirado o lado lúdico da 
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capoeira nesses embates, os quais não utilizavam nem berimbau nem 

pandeiro. Por outro lado, Bimba não pretendia com isso criar regras fixas para 

a capoeira. Acreditava que se tratava de uma luta “instintiva”. As ações de 

Bimba para levar a capoeira para os ringues tiveram como claro objetivo 

fortalecê-la no espaço das artes marciais, desafiando outros lutadores e outras 

lutas.65 

Contudo, aparentemente, a capoeira foi menos valorizada em 

comparação a outras lutas. Segundo Pires, “foi vista como uma expressão 

desportiva de menor valor frente às outras modalidades de artes marciais”.66 

Na década de 1940, no entanto, Mestre Bimba parece ter mudado de ideia e 

passa a orientar os seus alunos a retirarem a capoeira dos ringues: 

Se, nos anos trinta, o mestre teve como estratégia colocar a capoeira 
entre as lutas marciais vigentes na época, na década de quarenta ele, 
em debate com outros lutadores, já não defendia mais essa opinião.

67
 

 

Nesses desafios já se manifestava a rivalidade entre Angola e 

Regional. Embora as duas modalidades buscassem a legitimação da capoeira 

como esporte, havia concepções diferenciadas do que significaria a capoeira 

no ringue. Segundo Magalhães,  

O debate em torno das regras da competição trazia implícita uma 
disputa pela legitimidade de diferentes projetos político-identitários. A 
capoeira tradicional, já denominada de capoeira Angola, argumentava 
ser a única legítima, africana, e seus amigos mestres não podiam 
aceitar que um capoeirista de 36 anos, que se auto intitulara mestre e 
inventara novas regras e métodos, determinasse os termos da 
exibição e competição pública dessa arte-luta.
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As duas modalidades de capoeira estavam, no início do século XX, 

empenhadas em se legitimar e podem ser consideradas duas práticas 

esportivas de cunho negro. Ressaltando que o que distinguia, para além de 

movimentos, de golpes, era o foco que se dava a cada uma das modalidades: 

a capoeira Angola como tradição ou retorno às raízes, ou seja, a busca por 

construir uma identidade tendo a tradição como uma importante base, a qual a 

preservação é o principal foco; já a Regional, a invenção de Mestre Bimba, se 

baseava muito mais na atualização da capoeira, apesar de manter alguns 
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traços da tradição, a fim de promover um esporte e uma forma de defesa 

pessoal. 

Pires considera que as modalidades foram construídas em oposição 

uma a outra. Para Bimba, a Angola era demasiadamente lúdica e não estava 

preparada para subir aos ringues. Já os angoleiros, representados por 

Pastinha, consideravam a Regional longe da capoeira tradicional, e a luta dos 

africanos que vieram ao Brasil.69 
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Capítulo 2: Percepções sobre a capoeira baiana no Rio de Janeiro (1960-

1970) 

Antes do período aqui trabalhado já havia indícios da capoeira no Rio 

de Janeiro e não era mais aquela associada aos capadócios e desordeiros de 

rua, já existia uma perspectiva desportista sendo pensada, principalmente 

pelos intelectuais e pela mídia carioca da época. 

O fator preponderante que queremos enfatizar aqui são os usos e as 

percepções, na sociedade e na mídia carioca, acerca da capoeira baiana que 

se expandiu a partir da década de 50 do século XX, nas modalidades Angola e 

Regional, ambas resignificadas e diferentes da capoeira de rua do Rio de 

Janeiro e da Bahia. 

 

2.1. Indícios da chegada da Capoeira Baiana no Rio de Janeiro. 

Nas décadas de 60,70 e 80 do século XX, a capoeira passou por 

transformações ainda mais densas e alterou ainda mais seus significados. 

Após a “modernização” da capoeira, em suas duas modalidades, Angola e 

Regional, esta se apropriou de um mercado para atender uma demanda que 

era perceptível em diversos estados brasileiros, principalmente no Sudeste, 

com grande foco no turismo e no folclore. Podemos, juntamente com Assunção 

e Vieira, inferir que: 

A capoeira deu a “volta ao mundo”, literalmente. A prática de 
escravos africanos e crioulos, documentada desde o final do período 
colonial e durante o Império, virou uma brincadeira masculina das 
camadas populares na República velha. Transformou-se em esporte 
a partir da década de 1930 e, como tal, passou a ser praticada por 
jovens de ambos os sexos e de todas as classes sociais nas décadas 
de 1960 e 1970. A partir da década de 1980, começou a expandir-se 
pelo mundo, sendo praticada hoje por centenas de milhares de 
pessoas nos cinco  continentes.

70
 

 

Dessa forma, Vieira e Assunção descrevem todo o movimento histórico 

da capoeira: de prática de escravos e pretos libertos, passando pela 

criminalização, até ser considerada como um esporte genuinamente brasileiro, 

e posteriormente, ser reconhecida nacional e internacionalmente. São diversas 

as representações e os sentidos acerca da capoeira que foram construídos: 

jogo, luta, dança, arte, folclore. Estas foram legitimadas ou invalidadas, de 

acordo com os interesses dos sujeitos envolvidos. 
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Pires destaca que apesar de o Rio de Janeiro já ter uma tradição na 

capoeiragem, houve uma dominação da nova tradição que fora inventada na 

Bahia, através da Regional bem como através da capoeira Angola. Houve, 

segundo Pires, uma aceitação social muito grande por parte da mídia e 

intelectuais que “se empenharam a propagar uma capoeira lúdica, desportiva e 

folclórica, que demonstrasse uma peculiaridade nacional”.71Já nos últimos anos 

da década de 1950 e nos primeiros anos da década de 1960, os jornais 

cariocas anunciavam o ressurgimento da capoeira no Rio, como uma 

“reabilitação”. Na edição de 18 de abril de 1959, do Jornal do Brasil, por 

exemplo, Mucio Leão fez uma homenagem ao Centro Esportivo de Capoeira 

Angola, de Mestre Pastinha, e lamentou a perda do Rio de Janeiro: 

 
Bravos à rapaziada baiana, que está fazendo a reabilitação e a 
propaganda da capoeira! Agora mesmo vemos aqui chegarem atletas 
chamar-lhes-ia artistas- do Centro Esportivo de Salvador, que se 
exibem com sucesso, demonstrando as belezas e as vantagens do 
extraordinário jogo. Creio que é uma razão para os cobrirmos com os 
nossos aplausos. 
Foi pena, que deixássemos desperecer um esporte tão brasileiro, e 
que é, ao mesmo tempo, de uma utilidade tão grande e tão evidente, 
na defesa do indivíduo. 
Seria talvez oportuno promovermos a ressurreição da capoeira, 
dando-lhe entre os esportes no País, o lugar que ela deve ter. É o 
que estão tentando esses inteligentes e sábios baianos. 
É claro que ensinando antes aos atletas que a houverem de praticar 
os deveres de delicadeza, ou de simples ética individual dos bons 
cidadãos...

72
 

 

O momento era o de legitimação do jogo que já não era de escravos, 

nem unicamente dos negros, nem era criminalizada através da mídia e da 

produção de intelectuais, tampouco era perseguida nas ruas. Pelo contrário, 

era retratado principalmente em apresentações folclóricas que tentavam validar    

o status de verdadeira expressão do folclore e esporte nacionais. Foi com essa 

simbologia que os dois estilos principais de capoeira chegaram ao Rio de 

Janeiro. São esses aspectos que o autor do texto procurou ressaltar, 

principalmente quando Múcio Leão se referiu a uma “reabilitação”, claramente 

no sentido de que se tornou algo mais aceitável para os padrões sociais, uma 

vez que a capoeira carioca de outrora estiveram envolvida e associada à 

desordem, sendo o seu desaparecimento associado a Sampaio Ferraz, 
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ministro da justiça Chefe do Corpo de Polícia do Rio de Janeiro.73Segundo 

Vidor e Reis, Ferraz havia tomado medidas que visavam o extermínio da 

capoeiragem.74 

Em 9 de abril de 1961, o Jornal do Brasil em sua edição, trouxe uma 

página inteira com informações sobre a capoeira, com o  seguinte título: 

“Capoeira volta ao Rio depois de dois séculos de perseguições.” 

 

Dança de bantos foi arma de guerra dos negros da república de 
Palmares  
A dança que deu origem a capoeira foi introduzida no Brasil por 
bantos, da Angola. De características eróticas, foi transformada em 
batuques e em pontos de macumba, ainda praticados na Bahia, 
quando os dançarinos jogam as pernas e os braços uns contra os 
outros, procurando os contatos e os êxtases.  
A dança foi usada pela primeira vez como arma de luta durante a 
Guerra dos Palmares,no século XVII,quando os negros fugidos das 
senzalas descobriram que a agilidade adquirida nas pernas e braços 
pela prática da dança era a mais importante arma que poderiam usar 
contra espadas e as cartucheiras dos capitães do mato.
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Um aspecto importante é a maneira como as fontes desse período retratavam 

a capoeira. É possível perceber a tentativa de associação da capoeira com 

grandes acontecimentos da história nacional. Podemos observar também que a 

imprensa carioca evidenciava o aspecto “marginal” do passado, para evidenciar 

supostos avanços e “evoluções”, atribuídos ao recém-adquirido status de 

esporte. Pires salienta que: 

Reconhecia-se a capoeira, abria-se espaço para que seus praticantes 
pudessem se apresentar à sociedade, mas não se criticava a forma 
marginal como ela era projetada. A imprensa fortalecia o suposto 
passado marginal, para apontar as melhorias do presente que foram 

os caminhos da arte e do desporto. 76 
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Outro aspecto que marca esse período foi uma espécie de substituição 

do modelo dos ringues por uma capoeira mais lúdica, mais artística, mas não 

menos esportiva. Esse processo não foi (nem poderia ser) tranquilo, havendo, 

segundo Pires, um confronto cultural entre a concepção baiana e a carioca, no 

sentido da busca pela aceitação de uma ou da outra modalidade. Para Pires, 

 
o que interessava aos capoeiras baianos naquele momento, era 
encaixar a capoeira em algo que oferecesse algumas vantagens 
sociais, isso passava pelo reconhecimento nacional dela. O trabalho 
de “militância” pela capoeira andava em conjunto com uma 
oportunidade de ascensão social. Nessa época mestre Bimba já tinha 
adquirido reconhecimento na Bahia e começava a espalhar seu estilo 
Regional por todo o país.
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O que é notável é a intenção de ligar a capoeira do século XX com a do 

passado, com o possível objetivo de construção de uma nova tradição e de 

“suavizar” as rupturas ocorridas durante esse processo de “evolução”, a fim de 

legitimar a capoeira que após as décadas de 1930 e 1940, com as ações de 

Mestre Bimba, tornou-se mais “socialmente aceitável e marcialmente 

objetiva”.78  

No sentido de evidenciar o desenvolvimento da capoeira, ainda em 

andamento, mas já perceptível, o Jornal O Globo, em fevereiro de 1968, trouxe 

uma matéria de título “Capoeira já foi arte de escravos e de gente rica” 

realizada por Emília F. Saldanha. No texto, a autora faz um breve relato da 

capoeira e das maltas cariocas, ressaltando que: 

 
Existiram, anteriormente, dois grupos em nossas cidades, os 
Guiamuns e os Nagoas, sendo inevitável a batalha quando se 
defrontavam. Acredito, no entanto que tenha sido na Bahia o maior 
ponto de querelas. Alguns bairros destacavam-se possuindo cada um 
deles as suas cores.
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Saldanha conclui que a capoeira já havia se tornado uma arte e 

deixado de ser luta, havia se transformado em divertimento e dança o que 

provocou o desaparecimento da figura tradicional da capoeira.80Aponta ainda a 

existência da divisão de grupos, no caso, as maltas, e a Bahia como referência 

de capoeiragem.  
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Por “capoeira tradicional”, como apontado por ela, podemos inferir que 

se trata daquele considerado malandro, valentão e vadio que participava dos 

grupos e maltas das freguesias/bairros presente na capoeiragem do século 19 

e inicio do século XX. A autora o descreve como “sujeito amulatado e 

pernóstico do andar arrevesado, usando calças largas”. A partir desse relato, é 

possível inferir que a capoeira baiana, representada pela Angola e pela 

Regional, enfim ocupou o espaço daquela que no século XIX era marcada 

principalmente pelas maltas, a carioca.  

Autores como Magalhães e Pires destacam a chegada de Arthur 

Emídio no Rio de Janeiro, oriundo de Itabuna-BA, com o seu papel de principal 

influenciador da capoeira carioca,81 e responsável pelo cenário da capoeira que 

existia antes da ascensão do grupo Senzala.82 Pires faz referência a Arthur 

como um dos maiores representantes da capoeira carioca. O mesmo teria sido 

impulsionador de uma geração que viria depois, tendo como referência a 

capoeira baiana, apesar de não estar vinculada oficialmente à de Bimba. Arthur 

Emídio foi essencial para: 

 
Fortalecer esse algo novo, uma organização da capoeira em moldes 
artísticos, peculiar à invenção baiana, com apresentações de saltos, 
capoeira teatro e diversas características lúdicas que fogem do que é 
entendido como esporte competitivo. [...]Ele chegou com o berimbau, 
pandeiros, atabaques, o canto e seu corpo para colocar nos palcos 
das lutas marciais.
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O dossiê Inventário para registro e salvaguarda da Capoeira como 

patrimônio cultural do Brasil apresenta o mestre supracitado como um caso 

desvinculado tanto da capoeira Angola quanto da Regional: 

 
Mestre Arthur Emídio trouxe uma capoeira que não tinha ligação com 
a capoeira angola de Pastinha nem com a regional de Bimba. 
Possuía uma movimentação veloz e eficaz marcialmente, tanto que 
chegou a competir nos ringues com lutadores de outras artes 
marciais.
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Em entrevista com Artur Emídio, anos depois de sua chegada ao Rio, 

Geraldo Bezerra relatou no Jornal do Brasil, na edição de 20 de Janeiro de 

1987, que: 

 
Depois de andar pelo Brasil desafiando e lutando com quem 
aparecesse, mestre Artur Emídio chegou ao Rio em 1953. Foi 
trabalhar no Cais do Porto, onde conheceu Valdemar Santana. Em 
Bonsucesso, abriu uma academia e fez escola. Hoje, independente 
de estilo que se pratique, todos consideram Artur Emídio um nome 
intocável na prática da capoeira. O seu estilo é próprio.
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O caso citado não foi isolado, uma vez que capoeiristas baianos 

costumavam ir para o sudeste na perspectiva de melhoras as condições de 

vida e acabavam fundando grupos ou se agregando a grupos já existentes. 

Vieira e Assunção afirmam que, durante o período dos anos 50 aos 80 do 

século XX, houve um grande fluxo de pessoas que migravam para o sudeste 

em busca de melhores condições de vida. Posteriormente o fluxo de 

capoeiristas se dará para o exterior. Os autores destacam que: 

 
Entre os capoeiristas-migrantes havia mestres, alunos formados e 
praticantes amadores. Fora do Nordeste, a prática da capoeira virou 
parte da cultura específica dos migrantes, e como tal, incorporou 
referências nostálgicas à Bahia que ainda caracteriza a arte até 

hoje.
86 

 

2.2. Esportização da Capoeira 

A busca pela associação da capoeira ao esporte iniciou-se ainda no 

inicio do século XX, seguida pelas tentativas de regulamentação e 

reconhecimento como esporte nacional nas décadas seguintes; tendo se 

iniciado desde os primeiros momentos após a sua legalização, e se 

intensificando a partir da década de 1950. Esse processo se inicia com as 

relações estabelecidas entre capoeira e Educação Física. Membros desta e 

das Forças Armadas “buscaram mecanismos para incorporar a capoeira ao 

esporte, em plena ascensão no período, e adaptá-la aos métodos ginásticos”.87  

A ideia, já nesse período era criar um esporte que representasse a 

nação brasileira. Foi a partir dessas tentativas que as novas tradições da 
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capoeira encontraram abrigo e meio para produzirem seus discursos, a partir 

de suas figuras centrais: Bimba e Pastinha. Paula Cristina da Costa Silva, 

pondera que praticantes de capoeira apropriaram-se do prestígio da Educação 

Física da época para firmarem suas ideias referentes a essa manifestação 

cultural, no sentido de transformá-la em algo positivo na medida em que se 

tornaria um esporte ou uma luta brasileira.88 

As propostas de esportização da capoeira estavam sendo atualizadas 

por iniciativa tanto do Estado, quanto de civis. Estas variavam entre aquelas 

que queriam atribuir à capoeira o status de esporte nacional, uma capoeira 

voltada para a manutenção do folclore e da cultura nacional. O principal 

objetivo residia na conservação do patrimônio cultural brasileiro como fonte de 

identidade nacional, um esporte “genuinamente brasileiro” seria essencial para   

esse discurso, que por sua vez sustentaria a ideia de capoeira como esporte 

nacional. Acerca dessa ideia, Hall afirma que as identidades são construídas e 

transformadas dentro de uma representação. A nação, local onde se dá esta 

construção, por sua vez, seria um sistema de representação cultural, produtor 

de sentidos e se constituiu também como um discurso.89Nesses termos, a 

capoeira seria parte de projeto de nação no Brasil, uma vez que as narrativas 

tinham como objetivo maior transformá-la em produto nacional. 

Já no início da década de 1960, a capoeira foi utilizada como forma de 

adestramento dos marinheiros, tendo o Tenente Lamartine Pereira como 

principal responsável. Lamartine teria aprendido capoeira com mestres como 

Arthur Emídio, durante aproximadamente dois anos, a partir daí surgiu o  seu 

livro no qual aborda a capoeira exclusivamente como uma luta. A capoeira na 

Marinha seria preferível por conta da agilidade de raciocínio e de movimentos 

que a capoeira garantiria entre os marinheiros, que seriam adquiridos através 

da ginástica acrobática. A reportagem de Ribeiro Luís no Jornal do Brasil, 

trouxe a seguinte informação:  

 
O Centro de Esportes da Marinha (CEM) incluiu no seu programa de 
Educação Física o curso de Metodologia do Ensino de Capoeira, 
cerca de 400 anos depois que os bantus, de Angola, trouxeram para 
o Brasil em forma de dança a luta que agora a Marinha enobrece e 
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revive, numa contribuição eminentemente nacional à cultura da 
educação física.

90
 

 

Sobre Lamartine Pereira da Costa91, Vaz relata que foi oficial da 

Marinha à época foi e introdutor da capoeira neste setor das Forças Armadas. 

Ele escreveu vários artigos e dois livros específicos sobre o assunto,92 nos 

quais é proposto um método de ensino que dispensa a presença do Mestre.93 

O autor da reportagem atrelou o enobrecimento da Capoeira com a sua 

participação na Marinha, ou seja, a valorização dos seus aspectos mais 

voltados para o esporte. 

O ideal seria tornar a imagem da capoeira a melhor possível e a busca 

pelo passado de marginalidade auxiliaria na construção de representações 

sociais de uma capoeira mais aceitável dentro de formatos diferentes da 

capoeira do passado, entendida como marginal atrelada aos malandros e 

baderneiros, dentro do imaginário coletivo. Essa construção, que perpassou 

décadas, não foi algo consensual nem imediato. 

Para Moscovici, as representações sociais surgem com dois objetivos 

mais precisos. Elas servem para “convencionalizar” coisas, pessoas ou fatos 

atribuindo-lhes um formato definitivo, categorizando-os, como um modelo de 

determinada tipologia que é distinto e partilhado por um grupo de indivíduos. O 

outro objetivo diz respeito ao papel de indicar as condutas, determinando o que 

deve ser pensado, ao passo que age como uma estrutura que se mostra 

presente antes mesmo de que comecemos a pensar, se impondo sobre as 

pessoas de forma irresistível.94 

Dessa forma, inferimos que as construções identitárias envolvendo a 

capoeira se constituíram através de processos simbólicos que envolvem a 
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promoção de ressignificações sociais de aspectos antes desprezados de forma 

a valorizá-los para dar espaço a uma nova aparência e novos sentidos. A 

capoeira marginal, das maltas, dos malandros, agora era considerada digna de 

se tornar desporto e símbolo da cultura nacional. 

Em “Dança de negros e arma de malandros: capoeira oficializada na 

Marinha”, título atribuído pelo jornal Correio da Manhã à matéria com o relato 

de que Lamartine Pereira da Costa, tendo a contribuição dos Mestres Artur 

Emídio e Djalma Bandeira, promoveu um curso de capoeira especialmente 

para oficiais e praças da Marinha, observam-se os seguintes comentários: 

 
Dança de negros e arma de malandros: Capoeira oficializada na 
Marinha. A Marinha adotará a capoeira como arma de defesa 
pessoal.Já mantendo cursos especializados de boxe e jiu-jtsu,os 
primeiros militares do Brasil a se  adestrarem naquele estilo de luta 
peculiar a determinados setores do nosso povo.A aula inaugural de 
capoeira será dada pelo 1º tenenente Lamartine Pererera da 
Costa,após a exibição que terá lugar hoje,feita pelos professores 
Arthur Emídio e Djalma Brandeira,os quais auxiliarão o curso da 
Marinha,a ser ministriado em 20 aulas.As aulas serão frequantados 
por oficais e praças.É comandantes do centro de instrução, o capitão-
de-corveta Maurício Taveira.
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Com o advento da ditadura civil militar, a ideologia nacionalista 

influenciou na educação física e nos desportos de maneira geral. A perspectiva 

era de “adestramento, disciplina, controle e estabelecimento de biopoder”.96 

Fábio Oliveira Nascimento destaca que foi nesse período que a capoeira 

Regional atingiu o seu apogeu, enquanto a Angola foi aos poucos caindo no 

esquecimento.97 Um dos fatores que pode ter contribuído com a maior 

aceitação dessa modalidade é o fato da capoeira Regional ter se esportizado 

com maior intensidade e ganhado o mercado dessa forma, diferentemente da 

Angola que manteve a ideia de preservação das suas raízes (apesar do 

discurso de esportização) e, portanto, mais associada ao folclore. 

Sobre as relações entre a capoeira e o poder público nesse período, 

Leopoldo Gil aponta a realização de dois congressos por parte da Força Aérea 

Brasileira: 
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Há que se destacar que, em 1967, a Força Aérea Brasileira organizou 
o Congresso Nacional de Capoeira; como também organizou o II 
Congresso Nacional de Capoeira. 
Nestes dois eventos, aviões da FAB trouxeram mestres de todo o 
Brasil com o objetivo de dar uma organização nacional efetiva à 
prática da luta.
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Segundo Vaz, o primeiro Congresso Nacional de Capoeira ocorreu em 

1967; o segundo, em 1969. O evento foi promovido, em ambas as edições, 

pela comissão de desportos do Ministério da Aeronáutica.99 Em 1969, na 

segunda edição do Simpósio, constatou-se que: 

 
A capoeira está em crise. No II Simpósio Brasileiro, que terminou 
ontem no Campo dos Afonso, tentou-se uma unificação das duas 
correntes –angoleiros e regionais -, para tornar capoeira mais que um 
folclore, um esporte nacional, com regras que facilitem a 
competição.No fim,pouca coisa ficou decidida,e de concreto mesmo 
só a viagem precipitada de Mestre  Bimba,o introdutor da capoeira 
Regional do Brasil,que,com seus 96 anos,sentiu-se magoado com o 
rumo tomado pelo Simpósio e voltou para a Bahia.
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Magalhães aponta que ocorreram dois Simpósios nacionais sobre 

capoeira no Rio de Janeiro, que foram promovidos pela Comissão de 

Desportos do Ministério da Aeronáutica com o objetivo de padronizar as 

nomenclaturas e as técnicas da capoeira. O evento desagradou o mestre 

Bimba, o qual abandonou o Simpósio em sua segunda edição, retornando para 

a Bahia antes do seu fim. O que teria desagradado Bimba foram os rumores de 

unificação da capoeira, algumas regras e os “modismos” que, segundo Mestre 

Itapoan, culminariam no desaparecimento da Capoeira Regional.101 

Durante os simpósios da Força Aérea, tentou-se também estabelecer 

um único sistema de graduação de alunos, e critérios para graduação de 

Mestres, tudo com a intenção de fundar federações de capoeira. Vejamos 

agora outra face da esportização da capoeira. 

A presença de Academias e grupos voltados para o seu aprendizado e 

para as disputas em competições e eventos folclóricos foi um fator marcante. O 

apelo pela esportização e regulamentação da capoeira já era forte na década 

de 1960, a exemplo de Nobrega Fontes e do colunista Benedito Peixoto que 
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insistiram numa organização ou regulamentação da capoeira. O primeiro, 

diretor do Clube dos Amigos do Folclore de Santa Teresa, acreditava na 

realização de torneios periódicos e na criação da Federação de Academias de 

Capoeira, como formas de organização e regularização de uma capoeira que 

intensificaria a luta pela busca do reconhecimento oficial como esporte 

nacional. 102Já Benedito Peixoto, acreditava que: 

 
Deve ser classificada mais precisamente como um método de luta de 
destreza que mesmo uma simples luta, visto que possibilita 
modificações técnicas sempre que for necessária a evolução da 
mesma.
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O colunista, no entanto, não deixou de ressaltar as qualidades 

artísticas da capoeira. Assim como um jogo de habilidades de destreza, a 

capoeira possuía ritmo, a musicalidade de uma prática “arrojada, alegre e 

coreográfica”, advindas da “capacidade imaginativa do brasileiro”. Salienta 

ainda a preocupação com a “falta de método” como um problema em relação à 

sua difusão e algo que “milita contra ela”. Houve por parte de Peixoto um 

enaltecimento do Centro de Capoeira Angola como única academia de Mestre 

Pastinha e desmerecimento da “Capoeira em fase de deturpação”, a capoeira 

Regional. Benedicto Peixoto considera que: 

 
A falta de um método seguro no ensino da capoeira é o que mais 
dificulta a sua difusão. Falta essa, entretanto, perfeitamente sanável 
desde que haja meios para o estudo sistematizado dessa luta.
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O folclorista Nobrega Fontes segue o mesmo pensamento: o da 

necessidade de regulamentar, criar um método para a capoeira, para que esta 

não perdesse a sua originalidade. Para ele, apenas a regulamentação de forma 

imediata “impedirá que a sua originalidade desapareça, como está fica sujeita a 

deturpações sendo constantemente invadida por golpes estranhos.”105Enfim, 

ele aponta a necessidade de regulamentação de um método que 

impossibilitasse outras interferências na capoeira a ser praticada. 

Podemos perceber nos discursos elaborados à época tanto um apego 

ao passado da capoeira quanto uma discussão atrelada ao seu 
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desenvolvimento, que não necessariamente significaria em mudanças em seus 

métodos. Acreditavam na necessidade de regulamentar ou criar um método 

único e fixo para a capoeira como forma de preservação de suas tradições e 

sua identidade. 

No entanto, consideramos se tratar de mais um discurso, no sentido de 

criar uma tradição dentro da capoeira. A tradição inventada consiste na 

utilização de elementos antigos na construção de novas tradições com sentidos 

e fins bem originais.106 Desse modo, os grupos de capoeira, as academias ou 

os grupos folclóricos guardaram uma continuidade com o passado para 

justificar a sua manutenção e criar as representações necessárias para 

legitimar a capoeira enquanto arte, luta de escravos, luta de resistência, 

tradição. Dessa forma, atribuiu-se a devida importância para o esporte a fim de 

considerar um objeto da cultura nacional. Para Almeida, Tavares e Soares:  

 
A capoeira possui uma espécie de ordem social alicerçada na 
tradição e, por esse motivo, seus atores sociais utilizam-se do 
passado, dos símbolos e da cultura oral como elementos 
fundamentais para sua constituição no presente

107
.  

 

Em meados da década de 1960, dentro desse processo de 

esportização, surgiu o Grupo Senzala. Uma matéria do Jornal do Brasil  

destaca a sua origem e esclarece sua metodologia,com relação aos o qual foi 

premiado nos anos de 1967,1968 e 1969 com o Berimbau de Ouro, competição 

de Jogo e música108. O grupo teve sua formação na Bahia e orientação de 

Mestre Bimba, instalando-se no Rio de Janeiro no início de 1964, sendo 1966 o 

ano oficial da sua nomeação.  

 
Grupo Senzala 
O Grupo de Capoeiristas Senzala surgiu no princípio de 1964.Um 
jovem que chegava da Bahia empolgado com os ensinamentos de 
Mestre Bimba,um dos maiores capoeiristas. Inicialmente treinavam a 
capoeira em apartamento, na Rua das Laranjeiras. Depois passaram 
para a cobertura do edifício. Mas o síndico não gostou muito da ideia 
e eles tiveram que mudar.
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Em 1966,quando esteve no Rio em apresentação com o grupo 

folclórico Vem Camará, Mestre Bimba já os encontrou denominados como 

grupo Senzala. Sobre o surgimento do grupo, o Dossiê afirma:  

 
Enquanto Mestre Arthur Emídio ensinava capoeira na Zona norte do 
Rio de Janeiro, outro movimento de capoeiristas surgiu na Zona sul 
carioca. Em 1964, os irmãos Rafael e Paulo Flores retornaram de 
uma viagem à Bahia, onde treinaram capoeira durante alguns meses 
com Mestre Bimba. Resolveram continuar com os treinos no terraço 
do prédio em que moravam em Laranjeiras.
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Magalhães destaca a relevância do grupo para a capoeira carioca. O 

grupo Senzala teria sido o responsável pela criação do sistema de cordas, um 

dos aspectos que marcam a esportização da capoeira no Rio de Janeiro. 

Formado por um grupo de rapazes de classe média alta que se embasavam 

livremente nos métodos de Bimba e desenvolveram treinamentos.111No 

entanto, 

 
a percepção de que estavam distantes dos fundamentos da capoeira 
baiana fez com que os principais capoeiristas do Senzala 
retornassem a Salvador, “visitando e treinando em diferentes 
academias, participando das mais tradicionais rodas de Capoeira 

angola”.
112

   

 

O grupo Senzala mantinha uma capoeira “estilizada”, ou seja, combinava o 

estilo Regional e a Angola. Mas o grupo não trabalhava só na perspectiva 

desportiva, houve um grande envolvimento do Grupo Senzala em 

apresentações folclóricas, nos anos finais da década de 1960, dedicando parte 

de sua programação aos espetáculos folclóricos, com coreografias que 

misturavam capoeira, candomblé e maculelê, dança originária de Santo Amaro 

da Purificação, e que fora mostrado pelo grupo como novidade no Rio de 

Janeiro, segundo a reportagem do Jornal do Brasil, de título: Capoeira é um 

espetáculo.113           

                                 O espetáculo. 
O espetáculo do Grupo Senzala está a cargo do coreografo e 
bailarino Domingos Campos, que assinala não ter tido dificuldades 
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em dirigi-lo e coreografá-lo. As músicas foram escolhidas pelos 
baianos, que apresentarão alguns números folclóricos inéditos. 
_O resto_Acrescenta Domingos Campos_ foi coordenar os números 
com as músicas em um guarda-roupa simples e com muita 
movimentação de quadro,que se ligarão pelas interpretações de Luel 
Figueiró. 
Para Domingos,um espetáculo desta natureza,quase didático 
interessa um diretor ficar buscando fórmulas e criações novas.Basta 
que se mostre como ele é. A capoeira,por exemplo,não precisa de 
recursos.O resto é um pouco de estilização para que o espetáculo 
não fique muito seco e para acentuar a plasticidade dos rituais do 
candomblé. 
O espetáculo montado pelo Grupo Senzala traz uma grande novidade 
que é o maculelê,inteiramente desconhecido aqui no Rio.O maculêlê 
se baseia numa  lenda de índios:uma luta existente entre duas 
tribos,na qual uma acaba com a outra, mas um índio da tribo 
derrotada,com apenas dois pedaços de cana,se vinga de seus irmãos 
mortos,exterminando todos os vencedores 
Esta lenda é muito regional e tem em Santo Amaro da Purificação a 
principal peça de seu folclrore.Nesta cidade.Nesta cidade ele é 
mostrado anualmente durante os festejos de Nossa Senhora da 
Purificação,padroeira da cidade. 
Seu ritmo musical é idêntico ao da capoeira acrescentado de uma 
batida de varetas muito rapidamente. Segundo Maranhão, um dos 
componentes do Grupo Senzala, ele foi mostrado pela primeira vez 
em Salvador pelo Mestre Popó.

114
 

Não foram os únicos a criar um novo estilo de capoeira que se baseasse em 

ensinamentos de Mestre Bimba, visando uma ênfase na esportização, em 

contraste com a folclorização a que era associada à capoeira baiana. Outro 

exemplo foi Carlos Sena, considerado representante da capoeira estilizada ou 

Senavox, criador de regras que agradaram ao regime militar e que foram 

utilizadas pela Confederação Brasileira de Boxe, em 1972: 

 
A par da preocupação oficial, desenvolveu-se a atividade dos 
capoeira no sentido de disciplinas a luta para disputas. O Senavox, 
na Bahia, foi fundado “com o intuito exclusivo de estruturar o nosso 
folclore capoeira dando-lhe bases esportivas e regime de ensino de 
ensino, enfim transformando-a em esporte nacional.”
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O Senavox seria uma possibilidade de disciplinar a capoeira, 

regulamentando-a, transformando em uma luta mais preparada para 

competições e disputas.  

É notável que os capoeiristas adequaram a Capoeira a diferentes 

espaços sociais, buscando acessar cada vez mais parcelas diferentes do 

mercado. Essa expansão gerou a preocupação e a disputa acerca de qual tipo 

de Capoeira seria oferecida. As representações foram sendo construídas no 

sentido de atrelar identidades de um esporte nacional, originário da luta pela 

                                                           
114

 Ibidem. 
115

 De dança guerreira à esporte nacional: capoeira. O cruzeiro. Rio de Janeiro,4 de Agosto de 1970,p.10. 



45 

 

 

liberdade dos negros escravizados. Dessa forma, a Capoeira, mesmo no 

século XX, era ligada a movimentos de resistência à escravidão e luta pela 

liberdade. Nesse processo, é possível perceber como os sujeitos “aprofundam 

a construção de sua identidade a partir do „outro‟, afirmando que são 

diferentes, pois consideram a sua capoeira „autêntica‟”.116 Dessa forma 

podemos pensar que: 

As estratégias discursivas utilizadas remontam à narrativa que foi 
sendo forjada para tornar a Capoeira um “símbolo nacional”. Esse 
rótulo é utilizado como ferramenta para valorizá-la e legitimá-la em 
variadas situações. Além disso, o “popular” é diretamente relacionado 
à identidade nacional brasileira, acionado nas argumentações para 
aumentar o grau de autenticidade, pureza e até exotismo dessa 
atividade.

117  
2.3. A participação na Confederação Brasileira de Pugilismo  
 

Apesar da presença da capoeira nas academias do Rio de Janeiro, na 

maioria das vezes, ao modo baiano, caracterizada pela tradição regional que já 

se mostrava mais inclinada ao desporto do que ao folclore ou dança, a 

esportização da ocorreu também, e com grande força, através da intervenção 

das Federações de Pugilismo, que buscavam construir projetos de 

regulamentação e transformação da capoeira em desporto nacional. 

 
Na Bahia, organizaram-se competições individuais entre capoeiras e 
surgiu um anteprojeto de regulamente, apresentado pela Federação 
Baiana de Pugilismo. Também a Confederação Brasileira de 
Pugilismo fez um anteprojeto. A Federação Carioca de Pugilismo, 
procurando sintetizar toda a experiência acumulada entre grupos do 
Rio e com ele realizará em julho um torneio experimental.
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Nessa mesma edição, a revista O Cruzeiro trouxe o ano de 1970 como 

aquele que seria o da celebração da capoeira como esporte nacional.Ideia que 

surgiu das discussões formuladas pelas Federações  que foram responsáveis, 

inclusive pela  organização dos Simpósios para discutir os rumos da capoeira. 

ara 1970 estava previsto um terceiro simpósio a fim de dar continuidade aos 

debates, segundo a revista.119 

Em 1972, o MEC vinculou oficialmente a capoeira à Confederação 

Brasileira de Pugilismo. O primeiro presidente do Departamento de Capoeira 

da CBP foi um militar, o General Eurico Andrade de Neves Filho, o qual instituiu 
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um regulamento técnico para a capoeira, que deveria entrar em vigor em 

1973.120 

Em relação à criação do sistema de cordas, sabe-se que seu uso foi 

institucionalizado em 1972, amparado pelo nacionalismo militar. A 

Confederação Brasileira de Pugilismo determinou que a capoeira, assim como 

acontecia com as artes marciais orientais, deveria graduar seus alunos, mas ao 

contrário das faixas, utilizaria “cordéis” com as cores da bandeira brasileira: 

branco, verde, amarelo e azul.121 

 

2.4. Folclorização: A Capoeira baiana nos grupos folclóricos. 

Podemos definir como folclorização o processo pelo qual passou a 

capoeira após a década de 1950. Correspondeu à sua propagação através de 

grupos que faziam a divulgação de uma capoeira arte, geralmente misturada 

com outras expressões da cultura negra, como candomblé, samba e 

maculelê.122 É o início do que poderíamos chamar de processo de legitimação 

social da Capoeira, uma vez que não é mais associada aos marginais e 

malandros, e passa a ser apreciada como uma luta e tradição cultural baiana. 

Com isso, a prática da capoeira em espaços abertos como as ruas e as praças 

quase não existe e cada vez mais ela passa a ser exercitada em recintos 

fechados, academias, teatros, etc., vindo a servir de sustento para muitos 

mestres. Desse modo, em suas exibições passa a apresentar os aspectos que 

mais agrada ao público, acrescida de outros elementos da cultura negra. Para 

Rego, um dos fatores que contribuíram para a “descaracterização” da 

capoeira123 foi o próprio órgão municipal de turismo da Bahia,a 

Superintendência de Turismo de Salvador. Este programava frequentes 

apresentações para turistas, e as academias começam a disputar os favores 

da entidade, acrescentando ingredientes diferentes (samba de roda, pilhérias, 

etc.) a suas apresentações, a fim de torná-las mais agradáveis para o turista. 

A folclorização da cultura negra na Bahia, de modo geral, está 

associada ao crescimento da indústria turística em Salvador, a qual introduz no 
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repertório de atrações turísticas, além das belezas naturais, dos monumentos e 

da arquitetura barroca das igrejas, as manifestações da cultura negra, 

principalmente o candomblé, a capoeira e o samba. Para Magalhães, as ações 

governamentais traduziram-se em intensas campanhas que vendiam uma 

imagem da Bahia negra. A cultura popular mercantilizada era de matriz 

africana, apesar de já está a essa altura calcada na ideia de democracia 

racial.124 O Dossiê Roda de Capoeira e Ofício dos Mestres de Capoeira, do 

IPHAN relata que: 

 
As demandas provenientes desse novo contexto tiveram um forte 
impacto nas academias de capoeira. Muitos dos seus membros 
passaram a compor grupos folclóricos, que surgiram liderados por 
empresários, pesquisadores e capoeiristas, os quais, embora ainda 
não fossem mestres, tinham capacidade de gerir o próprio grupo.
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Nesse sentido, a maioria dos grupos de capoeira se integrou ao turismo 

e à sua lógica como forma de garantia da própria manutenção e passaram, em 

certa medida, a depender dele (o turismo). O Dossiê destaca dois nomes que 

surgiram nas décadas de 1960 e 1970, Canjiquinha e Caiçara, como figuras 

importantes no universo da capoeira baiana, mostrando a competência de se 

ajustar diretamente às novas exigências do folclore, adequando-a às 

manifestações e transformando o jogo da capoeira em show: 

 
a atuação desses mestres, no sentido da transformação do jogo em 
espetáculo, vai romper com a bipolarização da capoeira da Bahia em 
torno dos mestres Pastinha e Bimba. As principais lideranças da 
capoeira na época se voltam de forma preferencial para atender às 
demandas do mercado turístico, por causa de sua rentabilidade.
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No entanto, não foram Canjiquinha e Caiçara os únicos a participarem 

dessa lógica. No Rio de Janeiro, Artur Emídio, que tinha um estilo próprio de 

capoeira, de movimentação veloz e marcialmente eficaz, portanto mais 

esportizada, não deixou de se envolver com apresentações folclóricas. Ele 

realizava, no inicio da década de 1960, shows com a capoeira nos finais de 

semana. Houve, portanto, grande envolvimento de capoeiristas em shows 

folclóricos.Alguns problemas decorreram desse processo:  
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esse fato comprometeu o funcionamento de muitas academias, 
principalmente em relação à formação de novos capoeiristas, porque 
as atividades das academias eram mais voltadas ao treinamento/ 
ensaio dos shows folclóricos do que às aulas propriamente ditas.
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No entanto, os problemas trazidos pela folclorização da cultura negra 

não impedem que reconheçamos que esse fenômeno contribuiu 

significativamente para a expansão da capoeira baiana pelo Brasil. Dentre os 

grupos que se formaram, destacamos o grupo Capoeiras do Bonfim, formado 

no Rio de Janeiro, e o próprio Grupo Senzala, que sobressaiu nas 

apresentações folclóricas. O Jornal do Comércio, no dia 6 de Outubro de 1963, 

trouxe um resumo sobre a história do grupo Capoeiras do Bonfim, o qual tinha 

como colaborador, o mestre Artur Emídio: 

                                         Grupo folclórico defende o bom nome da capoeira: 
Sob os aplausos, o grupo entra em formação atlética, o mestre na 
frente, seguido pela forma do ritmo dois tocadores de berimbau e um 
pandeiro, e por fim os jogadores, que dão uma volta em desfile e se 
alinham, enquanto o explicador faz as saudações, as explicações e 
as apresentações. Só então começa o jogo, iniciado com a “Ave 
Maria da Capoeira”, as gingas, os jogadores agredindo-se e 
defendendo-se no bailado afro-brasileiro. Assim faz as suas exibições 
públicas o Grupo Folclórico Capoeiras do Bonfim, de Mestre Mário 
Santos, considerado um dos campeões no Rio da atualidade. Mario 
Santos veio há alguns anos, já um exímio jogador de capoeira que 
aprendeu com o próprio pai, em Santo Amaro da Purificação no 
Recôncavo Baiano. Em São Cristóvão, onde se estabeleceu e 
trabalha como operário, começou a ensinar sua arte para alguns 
jovens e então nasceu o grupo.
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O grupo teria surgido por iniciativa de Mário Santos, que aprendeu 

capoeira com o pai em Santo Amaro da Purificação, no recôncavo baiano; ao 

estabelecer-se em no bairro de São Cristóvão, na cidade do Rio de Janeiro,  

iniciou alguns treinamentos de capoeira, foi quando surgiu o grupo. A matéria 

relata também outros aspectos voltados para a capoeira e sua história. 

Segundo o autor, o grupo Capoeiras do Bonfim teria sempre um momento de 

explicação antes dos espetáculos no que se refere aos instrumentos, quais são 

e como são feitos e tocados; e no concernente às “origens africanas  da 

capoeira”, do refúgio nos Quilombos e da luta (no corpo a corpo) “dentro dos 

capões do mato na base de golpes que despejavam com toda a força no peso 

do próprio corpo”.129 Vejamos outro exemplo de participação do grupo: 
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O Grupo Folclórico Capoeiras do Bonfim será o ponto alto do Arraiá 
das Moreninhas, festa junina que será realizada no dia 10 em São 
Gonçalo, na Rua General Antônio Rodrigues, em frente ao C.E.Mauá, 
em benefício do Instituto Imaculada Conceição. [...] À noite, após a 
coroação da rainha da festa e entrega de lembranças aos vencedores 
dos jogos realizados na parte da manhã, haverá o espetáculo 
folclórico, a partir das 21h,a cargo do Grupo Folclórico Capoeiras do 
Bonfim,detentor do troféu Berimbau de Prata. 
Os capoeiras do Bonfim, sob a liderança de Mestre Mário Santos e Zé 
Carlos, se apresentarão com 18 figurantes que são jogadores, 
tocadores de berimbau e pandeiristas. Entre outros jogos 
apresentarão a compra de briga, o jogo do dinheiro, jogo de pau, jogo 
da navalha. Cantarão chulas tradicionais da Bahia e chulas próprias, 
compostas pelos chulistas do grupo.
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Em sua programação, o grupo incluía outras expressões artísticas, 

como a chula, algumas “tradicionais da Bahia”, outras de composição própria. 

O que marcava a organização desses grupos era a busca por uma 

continuidade com o passado e um suposto resgate das origens, à medida que 

traziam em seu repertório e no discurso uma pretensa manutenção da tradição, 

bem como uma ligação com uma Bahia negra responsável pela origem e 

preservação das manifestações culturais de cunho popular.  

Acreditamos que a busca pela categorização da capoeira como cultura 

popular perpassa principalmente pela noção de algo original, tradicional e do 

povo para o povo, o que envolve a construção de uma memória e, 

consequentemente, a invenção de uma tradição, em que elementos são (re) 

ativados e outros são incorporados no intuito de que a trajetória faça sentido 

não só pra quem a percorreu, mas também pra quem a observa. 

A narrativa da Capoeira como cultura popular abarca um sentido  

originalidade,de costume próprio de um povo “oprimido”, que lutava por “nobres 

ideais” de resistência e/ou libertação. A memória e o imaginário coletivo 

apontam a sua formação como sendo parte da resistência escrava e de negros 

em geral, que sobreviviam em condições subalternas. É importante salientar 

que quase sempre, mesmo nas décadas de 1960 e 1970, a referência que se 

fazia a capoeira nas mídias era essa: luta de escravos, depois de marginais e 

malandros, que alcançou o nobre status de desporto.  

Nesse sentido, recorremos a Maurice Halbwachs, o qual considera que 

as memórias são construídas por grupos sociais ou nas “comunidades”. Os 
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indivíduos lembram fisicamente, literalmente, mas a “comunidade” determina o 

que é necessário lembrar e como se deve lembrar.  

No caso, foram elaborados discursos sobre identidades, costumes e 

tradições em torno e sobre a capoeira que se tornou a própria realidade. Pouco 

se questionou por parte dos capoeiristas, e sujeitos envolvidos, o quanto essas 

assimilações de significados diversos são originárias de uma disputa de 

memória que está dada desde os primórdios da capoeira. 
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CONCLUSÃO 

 

O trabalho de pesquisa que levou em consideração a cena da capoeira 

nos apresenta, em certa medida, a expressão de como uma manifestação 

cultural se tornou dominante em lugares onde antes já havia se desenvolvido 

algo parecido, no caso, a capoeira aos moldes baianos em detrimento de uma 

capoeira eminentemente carioca. Possibilitou observar, sobretudo, de que 

forma os discursos e narrativas foram construídas para dar legitimidade a essa 

nova prática.  

A memória dos grupos entra nessa questão para disputar um lugar de 

destaque e preponderância. Dessa forma, Burke salienta que é importante 

saber que existe qualquer coisa de arquétipo, de estereotipado e até de 

mitológico em todas as narrativas, sejam orais ou escritas.131 Há sempre algo 

que foi acrescentado para legitimar a trajetória dos grupos e sujeitos sociais.  

Com a capoeira baiana não foi diferente houve, em todos os períodos de 

sua existência, narrativas que tentavam às vezes depreciá-la. Mas houve, 

também, ao longo da trajetória da capoeira, grupos que tentaram edificá-la 

como uma manifestação cultural positiva e transformá-la em patrimônio cultural 

brasileiro, principalmente no Sudeste. 

Este trabalho buscou traçar os caminhos percorridos pelos sujeitos em 

busca de transformar a capoeira, outrora discriminada, em desporto nacional, e 

posteriormente, patrimônio cultural brasileiro (o nosso recorte não dá conta 

desse aspecto). 

Mais uma vez, é perceptível como as diversas representações e 

apropriações foram utilizadas para dar sentidos à capoeira. Os grupos se 

organizaram em formatos diferentes, folclóricos ou em academias, para  

exercitar e propagar a capoeira, sendo que outro aspecto marcante, além do 

esporte e do folclore, é a sua utilização como atração turística e como produto 

de exportação para outros países. 
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