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RESUMO 

 

A Capoeira é uma prática cultural afro-brasileira que ganhou projeção e visibilidade. 

Hoje essa arte é um dos grandes símbolos da cultura de matriz africana, após uma trajetória de 

muitas perseguições e criminalização. Gradativamente ela foi conquistando muitos adeptos e 

admiradores, os quais passaram a valorizá-la. Não faz muito tempo que essa arte virou “objeto 

de estudo” no meio acadêmico. E a escrita historiográfica dessa arte que é ao mesmo tempo 

luta, jogo e dança ganha notoriedade pelo vasto campo de possibilidades sob o prisma da 

História Cultural. Este trabalho monográfico procura seguir “os rastros” trilhados e deixados 

por essa arte no município de São Gonçalo dos Campos, situado no Recôncavo Baiano, através 

de fontes orais e também escritas no período de 1984-2010.  

Analisamos o processo de formação da primeira academia de Capoeira na sociedade 

são-gonçalense, contando com o apoio do Poder Público Municipal, bem como a grande adesão 

de pessoas, sobretudo aquelas identificadas com a cultura de matriz africana no referido 

município.            
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    ABSTRACT 

 

  

 Capoeira is an Afro-Brazilian cultural practice that gained projection and visibility. 

Today, this art is one of the great symbols of African culture, after a trajectory of many 

persecutions and criminalization. Gradually she was conquering many adepts and admirers, 

who came to value her. Not so long ago, this art became an "object of study" in the academic 

world. And the historiographic writing of this art that is at the same time fight, play and dance 

gains notoriety through the vast field of possibilities under the prism of Culture History. This 

monographic work seeks to follow the tracks traced and left by this art in the municipality of 

São Gonçalo dos Campos, located in the Recôncavo Baiano, through oral sources and also 

written in the period 1984-2010. 

 We analyze the process of formation of the first Capoeira in São Gonçalense society, 

counting with the support of the Municipal Public Power, as well as the great adhesion of 

people, especially those identified with the culture of African matrix in the mentioned 

municipality. 

 

Key words: Capoeira, Culture, Afro-descendants, São Gonçalo dos Campos. 
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              INTRODUÇÃO 

  

Quando entrei para a Universidade, jamais pensei que a arte que eu pratico seria meu 

tema de estudo monográfico. Andar pela rua do Rio Preto em São Gonçalo dos Campos, ter 

contato com aquelas pessoas, pois parte da minha adolescência foi naquele local. Ali tive o 

primeiro contato com a Capoeira e me apaixonei pela arte. A sincronia dos movimentos 

executados pelos capoeiristas regido pelo som do berimbau, quantas lembranças! A 

comunidade do Rio Preto é sim um local singular do município são-gonçalense. Quantos 

amigos fiz por lá, apesar de não ser do bairro, aquela gente me acolheu de uma forma tão 

calorosa que sou muito grato por isso. 

Foi assim que partiu a ideia de discutir a Capoeira. Quando se fala em Capoeira, no 

Recôncavo Baiano, logo nos remete a locais como Santo Amaro com os seus famosos Mestres, 

a exemplo de Besouro Mangangá que se tornou uma figura mitológica, mestre Alípio, mestre 

Cobrinha Verde entre outros Santamarenses. A cidade de Cachoeira também é muito tradicional 

no que diz respeito às manifestações culturais de matriz africana, com seus famosos grupos de 

samba de roda, o Candomblé como uma forte expressão religiosa de tal povo, além da Capoeira 

que é uma das expressões culturais africanas mais bem difundidas. 

Porém, o presente trabalho volta sua atenção para outra cidade do Recôncavo Baiano 

que não é tão famosa quanto às duas citadas, mas ainda assim, não deixa de ser importante para 

a região, uma vez que se configurou como uma comunidade, que decisivamente contribuiu para 

o desenvolvimento econômico e sociocultural dessa região do Recôncavo Baiano desde os 

tempos coloniais, no que diz respeito a agricultura fumageira  e posteriormente da indústria 

fumageira, cidade esta que leva o nome de São Gonçalo dos Campos. 

 O Brasil por ser um País multiétnico contou com a ajuda de diversos povos e etnias 

para o seu processo de formação, bem como seu desenvolvimento, a História Tradicional tem 

negligenciado a contribuição, sobretudo dos povos de origem africana no que diz respeito ao 

desenvolvimento econômico e sociocultural do País. Os africanos foram empregados como mão 

de obra nos mais variados setores de produção, nas mais variadas regiões do país. O cultivo da 

cana-de-açúcar foi sem dúvida o setor que mais recebeu mão de obra africana, como demostrou 

a historiografia, fosse ela cativa ou liberta. Além disso, a mão de obra negra foi utilizada em 

outras culturas, como o plantio de fumo e também de mandioca, dentre outras atividades. 

São Gonçalo dos Campos teve como destaque a cultura fumageira, bem como o plantio 

de mandioca até meados do século XX, fator esse que foi determinante para a organização das 

hierarquias sociais no município, no qual coube aos negros, mais uma vez desempenhar funções 

em serviços em que os exploravam ao máximo, como aconteceu no País de forma geral. 

A situação dos negros na sociedade são-gonçalense não foge aos padrões de outras áreas 

do País, de modo que a exploração continuou de maneira similar, sem contar toda carga 

ideológica do preconceito na sociedade brasileira em geral, propagada pelas questões raciais, 

que ainda vigoram no País.  
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O desenvolvimento dessa pesquisa ganha importância no sentido de contribuir para o 

estudo historiográfico sobre São Gonçalo dos Campos, ao passo que coloca a prática da 

Capoeira em discussão, observando as especificidades da trajetória dessa arte na referida 

comunidade. Em si tratando do período estudado 1984- 2010, considera-se a fase de grande 

relevância para a Capoeira no município são-gonçalense, pois em 1984 foi o ano de fundação 

do grupo Irmãos Unidos, marco da primeira academia de capoeira no local e nos seguintes foi 

observado uma grande expansão da prática dessa arte na cidade a ponto de várias academias de 

capoeira entrarem em funcionamento no centro da cidade. O recorte acaba no ano de 2010, por 

questões metodológicas de fontes e o referido ano marcou para o grupo Capoarte o primeiro 

aniversário de morte do Mestre fundador: Roberto Curió. Com essa perda o grupo Capoarte 

perdeu fôlego em São Gonçalo dos Campos. Atualmente, esse grupo ainda está em atividade 

no município de Salvador e em São Gonçalo dos Campos também, além de outros municípios 

do interior da Bahia, os quais serão mencionados mais à frente.     

A Capoeira está em pauta como “objeto de estudo científico” no seio acadêmico nas 

mais variadas áreas do conhecimento. Aos olhos da História Cultural, modalidade 

historiográfica que definiremos mais adiante, a qual tem privilegiado as classes menos 

favorecidas. O tema Capoeira ganhou nova roupagem e deu uma nova visão aos pesquisadores 

sobre as estratégias utilizadas por essas “pessoas comuns” para driblar as adversidades imposta 

pelas classes dominantes. Sob esse signo, a Capoeira é um tema que sem dúvida já se consolidou 

no mundo acadêmico, no qual já foi produzido um considerável número de trabalhos entre 

monografias, dissertações e teses. 

O que chama mais atenção para esses trabalhos está no fato de que têm privilegiado os 

grandes centros do meio da capoeira como, Rio de Janeiro e Salvador, deixando de lado as 

zonas “periféricas”, no caso da Bahia, como o Recôncavo onde a capoeira é uma expressão 

cultural muito forte, sobretudo nos locais periféricos das mais variadas cidades. Por isso, a 

proposta é trabalhar a Capoeira nos aspectos socioculturais em São Gonçalo dos Campos, pois 

até o momento é desconhecido qualquer trabalho científico sobre a temática na localidade de 

São Gonçalo dos Campos. 

 O trabalho ganha consistência ainda mais, à medida que se observa as fortes expressões 

de matriz africana que se manifestam em tal localidade não só como a capoeira, mas também o 

candomblé, o samba de roda e entre outras. A capoeira do Recôncavo Baiano traz consigo 

algumas peculiaridades que sem dúvida merece um olhar mais atento e por consequência uma 

investigação mais profunda. O problema central é responder como a capoeira deixou de ser uma 

prática de roda de rua em bairro periférico da cidade, no caso o bairro do Rio Preto e se 

transformou num esporte da academia Irmãos Unidos e posteriormente Capoarte. 
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 REFERENCIAL TEÓRICO 

 O patrimônio imaterial construído pelos povos africanos no Brasil se constitui como a 

principal herança para os seus descendentes, uma vez que o processo de escravização tirou 

dessas populações a possibilidade de construção de bens materiais em sua grande parte. Assim, 

a História Cultural ganha sentido a partir do momento que se faz a relação entre as tradições, 

no caso dos afro-brasileiros, e o seu modo de percepção dessas simbologias. Muniz Sodré nos 

aponta para essa assertiva quando o mesmo afirma:  

O patrimônio simbólico do negro brasileiro (a memória cultural da África) afirmou-se 

aqui como território político- mítico- religioso, para a sua transmissão e preservação. 

Perdida a antiga dimensão do poder guerreiro, ficou para os membros de uma civilização 

desprovida de território físico a possibilidade de “reterritoalizar” na diáspora através de 

um patrimônio simbólico consubstanciado no saber vinculado ao culto aos muitos 

deuses, à institucionalização das festas, das dramatizações dançadas e das formas 

musicais”. (SODRÉ, 2002, p. 53).  

 Vale ressaltar que não é uma tarefa tão fácil definir o conceito de História Cultural, porém na 

busca de uma definição para tal problema José Barros D`Assunção sugere que:  

[...] esta modalidade historiográfica abre-se a estudos os mais variados, como a “cultura 

popular”, a “cultura letrada”, as “representações”, as práticas discursivas partilhadas por 

diversos grupos sociais, os sistemas educativos, a mediação cultural através de 

intelectuais, ou a quaisquer outros campos temáticos atravessados pela polissêmica 

noção de “cultura”. (D`ASSUNÇÃO BARROS, 2005, p. 126).      

 A cultura afro-brasileira tem um papel crucial no que diz respeito às permanências das 

tradições herdadas dos ancestrais. Desse modo, a perspectiva da História Cultural ganha corpo 

no presente trabalho, uma vez que a proposta aqui é fazer uma análise dos bens imateriais 

produzidos pelos africanos e seus descendentes, sobretudo a Capoeira, a qual se enquadra 

nesses requisitos. E esses bens imateriais se enquadram no âmbito do patrimônio cultural de 

um determinado povo.  

E o que seria o patrimônio cultural de um povo? Entende-se aqui patrimônio cultural os 

bens materiais e imateriais construído de forma individual e principalmente de forma coletiva 

de um determinado grupo ou povo. Segundo Jocélio Teles dos Santos: “Entretanto, é no âmbito 

da preservação histórica e artística que se pode visualizar uma política cultural acerca do 

patrimônio nacional”. (SANTOS, 2005, p. 78). A intervenção estatal nas questões do 

patrimônio cultural, no caso do Brasil, é um fator de bastante relevância. Não é nenhuma 

surpresa o fato da capoeira ser elevada a uma luta genuinamente brasileira, porque isso 

representa ação do Estado diante da cultura, citando as palavras de Jocélio Teles dos Santos: 

“apropriando-se de símbolos nacionais”. (SANTOS, 2005, p.77) E essa arte faz parte do 

patrimônio cultural da sociedade brasileira. 

 Contudo, surge outro aspecto a ser observado neste trabalho que é a identidade de um 

determinado grupo, ou até mesmo grupos. Em si tratando de um grupo específico como os 

capoeiristas do bairro de Rio Preto, zona periférica e de maioria negra dentro de São Gonçalo 

dos Campos, no período analisado que vai de 1984 a 2010, Stuart Hall contempla quando 

discorre sobre o conceito de identidade:  

[...] Dentro de nós coexistem identidades contraditórias, pressionado em direções 

diversas, de modo que nossas identidades estão sendo continuamente mudadas. Se 
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sentimos que temos uma identidade unificada do nascimento à morte, é somente porque 

construímos uma história confortante ou uma “narrativa do self” sobre nós mesmos. A 

identidade totalmente segura, completa, unificada e coerente é uma fantasia. (HALL, 

1998 p. 12). 

 Levando em consideração a dinâmica de uma sociedade, a qual são as forças sociais em 

movimento contínuo que promovem as transformações dentro de um contexto que não é 

estático, ao passo que reflete diretamente nas questões relativas aos processos de 

reconhecimento identitários. Com o advento do Estado brasileiro, a construção das identidades 

de grupo, ou de grupos virou um campo muito complexo.  Como é o exemplo dos capoeiristas 

de São Gonçalo dos Campos.            
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   METODOLOGIA E FONTES 

Analisamos o assunto aos olhos da História Cultural, conceito mencionado acima, que 

é muito importante investigar o tema sobre suas peculiaridades no recorte geográfico escolhido. 

Vale ressaltar que é essencial trazer as discussões sobre as práticas culturais de matriz africana 

tão difundidas no município, as permanências e ressignificações de uma cultura marcada pelos 

traumas da escravização ocorrida no atual território de São Gonçalo dos Campos. 

O presente trabalho tem como método principal a História Oral. Trata-se de um trabalho 

historiográfico que faz interface com a Antropologia e a Sociologia, no qual a observação 

participante tem como pano de fundo vivenciar as experiências do grupo a ser estudado. A 

História Oral foi o método que mais se adequou a pesquisa. Essa metodologia é definida por 

Verena Alberti da seguinte forma:  

 A História oral é uma metodologia de pesquisa e de constituição de fontes para 

o estudo da história contemporânea surgida em meados do século XX, após a 

invenção do gravador a fita. Ela consiste na realização de entrevistas gravadas 

como indivíduos que participaram de, ou testemunharam, acontecimentos e 

conjunturas do passado e do presente. (ALBERTI, 2005, p. 155).     

Foi bastante significativo poder visitar a maioria dos grupos de Capoeira da cidade, 

participar das aulas, “pegar as rodas”, acompanhar a dinâmica da capoeira na cidade, e 

principalmente poder entrevistá-los e poder ouvir as “histórias” de vida dessas pessoas, como 

foi construída a trajetória de cada um dos entrevistados dentro do seio da capoeira são-

gonçalense desde o  Grupo Irmãos Unidos.  

O critério para a escolha dos entrevistados foi o de residir em São Gonçalo dos Campos 

e ter no mínimo quinze anos praticando a arte da Capoeira, sendo que a preferência foi para 

aqueles que estão em atividade. Tânia Gandon em seu projeto de História Oral, o qual destaca 

o Bairro de Itapuã, trazendo alguns dados que chamam bastante a atenção e dialoga diretamente 

com o que se pretende fazer no presente trabalho:  

 Na intenção de “fazer história” com base em relatos orais de uma comunidade popular e 

tradicional da Bahia, decidi que o melhor caminho seria o de seguir as demarcações de tempo 

sugeridas pelas narrativas individuais gravadas em entrevistas realizadas com membros da 

antiga comunidade de pescadores de Itapuã. (GANDON, 2005, p. 140).   

Sem dúvida existe um diálogo com o trabalho de Tânia Gandon, o qual conta a trajetória 

do bairro de Itapuã em Salvador, no qual seus moradores negros e negras mantem e preservam 

as tradições culturais de matriz africana. Assim como o bairro do Rio Preto em São Gonçalo 

dos Campos que preserva a cultura oriunda dos africanos através da Capoeira e da religião como 

o Candomblé. Ao realizar as entrevistas com capoeiristas locais percebemos que há uma 

memória coletiva em torno da capoeira naquela localidade. Todos os nossos entrevistados 

mencionaram em suas lembranças a figura do Mestre Cacate, dando indícios de uma memória 

coletiva em torno da Capoeira.  

Além das entrevistas, utilizamos como documento as fichas de inscrições de alunos do 

grupo Capoarte do ano de 2009, as quais deram substância para analisar o perfil dos 

participantes daquele período e também o uso de fontes iconográficas (fotografias), dos acervos 

particulares do Contramestre Luciano Rodrigues e do Professor João Oliveira, as quais serviram 

de base para reconstruir a trajetória da Capoeira em São Gonçalo dos Campos. O trabalho como 
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o uso das fotografias segundo Jacques Le Goff: [...] “a fotografia, que revoluciona a memória: 

multiplica-a e democratiza-a, dá-lhe uma precisão e uma verdade visuais nunca antes atingidas, 

permitindo assim guardar a memória do tempo e da evolução cronológica”. (Le Goff, 1996, p. 

466). 

É bem verdade que as fotografias não falam por si só, pois devemos fazer a observação 

de que uma fotografia tem intenções a partir do momento em que o fotografo se propõe em 

registrar determinada imagem sua subjetividade está inclusa. Por outro lado, o próprio Jacques 

Le Goff faz a relação documento e monumento, portanto a fotografia passa uma informação e 

uma visão de mundo de terminados grupos, cabendo uma analise desse material quanto 

documento dos grupos de capoeira.     

O presente trabalho está dividido da seguinte forma: uma introdução e mais três 

capítulos, além das considerações finais. A introdução busca discutir as questões relacionadas 

a pesquisa histórica que está atrelado as questões metodológicas, a qual procura elucidar os 

caminhos percorridos para chegar aos resultados obtidos. Já no primeiro capítulo, o que se 

pretende é inserir a cidade de São Gonçalo dos Campos no contexto da diáspora africana, bem 

como o processo de formação do referido município que remete ao período colonial e a 

confirmação de que tal território também recebeu mão de obra escravizada, e justamente por 

isso a cultura advindas desses povos é tão expressiva na localidade.  

O segundo capítulo já entra no tema especifico do trabalho que é a Capoeira. Os rastros 

iniciais que foram seguidos remontam as rodas de rua, principalmente no bairro do Rio Preto, 

e a passagem da Capoeira praticada na rua para a praticada na academia com a criação do grupo 

Irmãos Unidos, a primeira academia de Capoeira do município, a qual contou com o apoio do 

Poder Público Municipal, a Prefeitura. O bairro do Rio Preto é uma localidade são-gonçalense 

com fortes traços da cultura de matriz africana representada sobretudo pela Capoeira e o 

Candomblé com seus Terreiros que circundam o bairro. 

 O terceiro capítulo busca elucidar o processo de expansão e consolidação da arte no 

município através da chegada do grupo de Capoeira Capoarte, o qual é um grupo da Capital 

Baiana, uma vez que a presença desse grupo soteropolitano trouxe consigo uma nova estrutura 

organizacional, a qual deu uma nova dinâmica a Capoeira de São Gonçalo dos Campos. Nesse 

mesmo terceiro capítulo, abre-se espaço para falar das relações de gênero dentro da Capoeira 

são-gonçalense, bem como as questões sobre religiosidade dos indivíduos participantes dos 

grupos de Capoeira.  O trabalho encerra com as considerações finais que é em grande parte uma 

reflexão sobre as relações conflituosas por qual passam a sociedade brasileira no geral, e o 

quanto as pessoas descentes de africanos bem como essa cultura de matriz africana ainda é 

penalizada por causa de uma sociedade que na sua gênese foi escravagista.                  
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CAPÍTULO I: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS E O SEU CONTEXTO 

HISTÓRICO  

 

A ocupação do território que hoje compreende o município de São Gonçalo dos Campos, 

tem seus primeiros registros desde o século XVII, momento em que o processo de colonização 

portuguesa tinha se consolidado em grande parte da área conhecida do que viria a ser o atual 

Brasil. Esse processo de colonização foi bastante parecido nas mais diversas regiões, no qual 

prevaleceu como asseverou Bert J. Barickman: “a monocultura, o latifúndio, e a escravidão 

definiram e moldaram a sociedade e a economia do Brasil durante todo o período colonial e a 

maior parte do século XIX”. (BARICKMAN, 2003, 27).  O Recôncavo Baiano não fugiu a essa 

regra e o atual território são-gonçalense como parte integrante da Bahia esteve subordinada a 

essa política.     

Ainda seguindo no período colonial, o atual território são-gonçalense, o qual era 

conhecido como “Campos da Cachoeira” e pertencente a Vila de Nossa Senhora Rosário do 

Porto da Cachoeira no período colonial e parte do período imperial eram usados como um 

corredor de passagem para o acesso de outras regiões do interior do território baiano, sobretudo 

por desbravadores bandeirantes, e com essa movimentação desses grupos é que foi achada na 

localidade uma imagem de São Gonçalo do Amarante, fato considerado milagroso. As 

Historiadoras Marli Geralda Teixeira e Maria José de Souza Andrade descreveram com detalhes 

a movimentação dessas pessoas no referido período, bem como o aparecimento da imagem, 

“considerado um fato milagroso”.   

A Vila de Cachoeira seria, a partir daí, um importante núcleo de povoamento e de 

produção econômica, não só por conta da produção do açúcar, mas também por causa 

da instalações de plantações de fumo. Os currais de gado, por seu turno, não se 

aclimatando à região, foi gradualmente deslocados para os campos mais altos, os 

Campos da Cachoeira, contribuindo, juntamente com expedições que por aí passavam 

em busca de índio e de metais preciosos, para a abertura de caminhos e desbravamento 

da região. Já no século XVII, os Campos da Cachoeira, embora não sistematicamente 

povoados, constituíram-se em passagem regular para os que buscavam atingir outras 

regiões do interior da Capitania da Bahia e deve ter sido em consequência desse fato 

que, naquele mesmo século, foi ali encontrada uma imagem de São Gonçalo do 

Amarante, episódio considerado, na época, milagroso. (TEXEIRA E ANDRADE, 1984, 

26). 

Desse episódio teria surgido o povoado que atualmente compreende o município de  São 

Gonçalo dos Campos, pois no decorrer do aparecimento da imagem foi construída uma “capela 

no local” (TEIXEIRA E ANDRADE, 1984, p.26), e a partir daí um aglomerado de pessoas 

passaram a ocupar o lugar porque passou a ser, nas palavras das autoras; “ponto de referência 

como era de tradição para as ocupações e povoamentos naquele período”. Marli Geralda 

Teixeira e Maria José de Souza Andrade dão outra pista no que diz respeito a tal construção: 

“Os jesuítas instalados em Cachoeira, e que em 1686 construíram o Seminário de Belém, foram 

os responsáveis também pela construção da capela no local do achamento da imagem de São 

Gonçalo do Amarante, provavelmente entre 1687-1690”. (TEIXEIRA E ANDRADE, 1984, 

26). 
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Longe de querer refazer uma história do município, já realizada na obra “Memória 

Histórica de São Gonçalo dos Campos: Edição Comemorativa do 1º Centenário do Município” 

de autoria das referidas historiadoras retrata a história do município de maneira ímpar. Segundo 

Luciana Falcão Lessa: se destaca “por se tratar da primeira e única produção historiográfica 

sobre o município”. (LESSA, 2005, 24). Cidades como São Gonçalo dos Campos também tem 

seu mito fundador de origem. O processo de colonização do Brasil trouxe consigo o contato de 

diversos povos que de forma substancial contribuíram para a formação da sociedade brasileira 

como é o caso dos africanos que foram trazidos de forma compulsória e foram obrigados a 

trabalhar; e a construção do patrimônio imaterial advinda desses povos para o Brasil pode ser 

visto hoje na cultura do País com dimensões continentais. Na presente monografia a cultura de 

matriz africana ganha a atenção maior e a capoeira praticada no município de São Gonçalo dos 

Campos, sem dúvida é uma herança deixada pelos negros que fizeram parte do processo de 

construção do Brasil e do município particularmente. 

  A presença dos africanos no Brasil é uma característica da colonização desse território 

na América, e sem dúvida a Capoeira é um legado da escravidão, ou melhor, da escravização 

desses povos, que apesar de constituírem diversas nações africanas, todas elas partilham de dois 

elementos em comuns nesse emaranhado de etnias que foram a escravidão e o colonialismo, os 

quais são grandes responsáveis pelo movimento da diáspora africana.  

O processo das grandes navegações ou expansão marítima europeia, a qual inaugurou a 

rota do Atlântico, conhecida também como frente atlântica que deu impulso ao comércio 

europeu com as outras partes do mundo e todo tipo de mercadoria circulava por essas rotas. E 

infelizmente  pessoas foram feitas de mercadorias e essa prática transladou um número 

incalculável de seres humanos de maneira cruel, o que mostra o teor de violência imposta pelo 

fenômeno do colonialismo e a escravidão como observou Herbert S. Klein: [...] a América, no 

decorrer dos cinco séculos seguintes, tornou-se o grande mercado de 9 a 10 milhões de escravos 

africanos, e foi no Novo Mundo que a escravidão africana mais floresceu sob o domínio 

europeu”. (KLEIN, 2004, 17).   

Os números observados por Herbert Klein remetem as redes de tráfico que foram 

montadas com a abertura das rotas atlânticas, resultado da expansão marítima portuguesa. E o 

tráfico de seres humanos oriundos do continente africano ganhou proporções gigantescas, o 

qual teve efeito devastador para as populações daquele continente. As demandas por mão-de-

obra que foram geradas com a colonização do “Novo Mundo” em relação aos mais variados 

tipos de trabalho exigiram das populações africanas um número cada vez maior de pessoas. D 

Dessa forma, a Diáspora africana ganhou corpo e o comércio de seres humanos 

possibilitado pela rota atlântica nas terras recém descobertas abriu caminho para a formação de 

uma sociedade multiétnica e desigual como a brasileira.  Segundo Muniz Sodré: [...] A lição do 

terreiro é a do convívio de diferenças sem a perda da perspectiva de fundo comum. Foi assim 

que a diversidade étnico-política africana não impediu que se divisasse, na diáspora, uma 

totalidade na diferença com o Ocidente europeu...” (SODRÉ, 2002, 65).   Nesse sentido, as 

diversas etnias vindas para o Brasil não perderam de vista os fatores comuns que os distinguiam 

dos europeus, facilitando assim, a busca por uma resistência ao sistema montado pelo 

colonialismo, bem como a escravidão. E a Capoeira e o Candomblé com suas próprias lógicas 

expressam tais resultados.  
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O conceito de diáspora é entendido neste trabalho como dispersão de um determinado 

povo para as várias partes do mundo. Quando a palavra diáspora é utilizada a primeira ideia 

que se tem é associa-la a questão dos judeus e sua dispersão pelo mundo. Para o sociólogo 

Stuart Hall (1932-2014), o termo se aplica para as questões de migrações humanas em relação 

aos países ex-colônias para as suas antigas metrópoles, isso em uma perspectiva dos Estudos 

Culturais. 

Seguindo em busca do conceito de diáspora Nei Lopes em seu “Dicionário Escolar Afro-

Brasileiro define tal conceito como: 

Palavra de origem grega que significa “dispersão”. Designando, de início, 

principalmente o movimento espontâneo dos judeus pelo mundo, hoje se aplica também 

à desagregação que, compulsoriamente, por força do tráfico de escravos e, mais 

recentemente, das péssimas condições de vida na África, espalhou negros africanos por 

todos os continentes. O termo “Diáspora” serve também para designar, por extensão de 

sentido, a comunidade de africanos e descendentes nas Américas e na Europa. (LOPES, 

2006, p. 52).            

Se pararmos para pensar de uma maneira mais ampla; os negros do pequeno bairro do 

Rio Preto em São Gonçalo dos Campos também são fruto desse movimento diaspórico, 

revelando que a escravidão alcançou os lugares mais remotos do Brasil. Sem dúvida, a Diáspora 

Africana se configurou em um fenômeno histórico dos mais traumáticos que a humanidade já 

presenciou por se tratar de uma violência sem limites para com seres humanos, os quais foram 

destituídos dos seus valores e prerrogativas inerentes aos direitos humanos universal.  

A diáspora africana tem relação direta com a formação da sociedade brasileira e a 

contribuição dos africanos na cultura do País, por mais que seja negligenciada se configura 

como um fator de grande relevância para o desenvolvimento de uma sociedade plural como a 

brasileira.  

Essa migração forçada arrastou os africanos para uma situação muito complicada, na 

qual o processo de inferiorização dessas populações causou efeitos negativos sem precedentes 

contra os negros remanescentes e seus descendentes na atual conjuntura das diversas sociedades 

que receberam esses povos. Assim, a sociedade brasileira fruto do processo de colonização 

empreendida pelos europeus, ainda hoje sofre as consequências ideológicas do racismo que 

permeia as relações sociais no País como todo. Nesse aspecto, a sociedade de São Gonçalo dos 

Campos, a qual não está isolada em relação aos problemas nacionais também sofre com os 

efeitos herdados pela escravidão.  

E para aqueles que pensam que o pequeno território são-gonçalense não foi atingido 

pela escravidão, Barickman nos traz dados importantes já no período colonial através dos seus 

estudos expostos na tabela seguinte, na qual destacamos em amarelo a freguesia de São Gonçalo 

dos Campos entre os períodos colonial e imperial, na qual a população cativa de negros era 

bastante relevante naquele período. A dinâmica econômica daquela sociedade, se fez com a 

permanência da escravidão, que era vital para o setor econômico da época. Ver tabela:  
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Extraída: Bert J. Barickman, “Um contraponto baiano” p. 214, 215. 

A violência cometida para com os africanos escravizados que sofreram todo tipo de 

abuso, ainda tem seus efeitos nocivos para com os negros afrodescendentes pós-diáspora. Sem 

dúvida, essa migração forçada arrastou os afro-brasileiros para uma situação na qual o processo 

de “inferiorização” causou efeitos sem precedentes contra essas pessoas na atual conjuntura da 

nossa organização social. Nesse sentido fica evidente que não podemos negligenciar a presença 

e a participação dos povos africanos e seus descendentes tanto no setor econômico, quanto na 

formação cultural do Brasil. Segundo Sodré: [...] Cultura é aqui o conjunto dos instrumentos de 

que dispõem a mediação simbólica (língua, leis, ciências, arte, mitos) para permitir ao indivíduo 

ou ao grupo a abordagem do real. Os instrumentos ditos culturais são “equipamentos coletivos 

ou grupais posto à disposição de todos”. (SODRÉ, 1996, p. 85).   

 Fica evidente a importância do estudo do tema, uma vez que os efeitos desse trágico 

episódio ainda perduram na sociedade, como por exemplo, o racismo que persiste, as vezes de 

forma oculta, em outras vezes de maneira bastante explicita, bem como os entraves encontrados 

pelos descendentes de africanos em relação a sua inserção e aceitação nos mais variados setores 

da sociedade brasileira. Esses fatos se constituem como um sintoma de uma sociedade que ainda 

não se retratou com o seu passado escravocrata e ainda precisa criar maneira de superar grande 

parte de suas questões étnico-raciais. Entender o fenômeno da Capoeira na sociedade brasileira 

pode se constituir como um ponto de partida para a superação desses problemas, mesmo que 
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tal estudo seja na escala local como acontece com os estudos dessas questões em São Gonçalo 

dos Campos. E o que é a Capoeira, anteriormente criminalizada.   

O Recôncavo baiano por ser uma área, na qual predominou o setor econômico fumageiro 

recebeu muitas dessas pessoas para o trabalho compulsório na cultura desse produto como 

salientou Bert Jude Barickman em seu livro “Um contraponto baiano: açúcar, fumo, mandioca 

e escravidão no Recôncavo, 1780-1860”: 

O uso generalizado da mão-de-obra cativa deu origem no Recôncavo a uma das mais 

densas populações escravas encontradas em qualquer parte do Brasil. [...] em 1816-17, 

o número de escravos n região chegou talvez a 89 mil. Esse número permaneceria 

elevado durante toda a primeira metade do século XIX; em 1872-73, ainda estava entre 

72 e 81mil. (BARICKMAN, 2003, p. 216). 

 Seguindo as pistas de Barickman, com suas estatísticas da população cativa do Brasil 

Império não é de se espantar com a predominância de “pessoas de cor” na sociedade São-

gonçalense nos dias mais atuais, e isso sem dúvida se reflete no fenômeno da Capoeira na 

localidade, uma vez que esses mesmos lavradores do passado deixaram seu legado para as 

gerações mais recentes.  Isso, explica porque a cultura fumageira ainda se faz presente nos 

aspectos econômico da cidade e alguns desses sujeitos neste estudo, ainda permanecem 

ganhando o seu sustento na “indústria do fumo”, trabalhando nos “armazéns de fumo”, os quais 

estão em funcionamento do município. 

 Seguindo o caminho das continuidades das práticas sociais e culturais de uma 

determinada sociedade, deparo-me com a assertiva de Luciana Falcão Lessa: “Município 

agrícola por excelência, tendo como principal atividade econômica, desde a colonização até a 

contemporaneidade, a cultura, beneficiamento e comercialização do fumo”. (LESSA, 2005, p. 

32).  

E, ainda hoje pode ser notada a presença da cultura fumageira no município que sem dúvida, é 

um setor da economia da cidade, ainda em atividade e que emprega um número significativo 

de pessoas, as quais tiram o seu sustento, traços das permanências e continuidades de uma 

cultura e modo de vida que ultrapassaram longos períodos como está sendo observado. Sobre a 

história de uma cidade Muniz Sodré nos adverte:  

[...] A história de uma cidade é a maneira como os habitantes ordenaram as relações 

com a terra, o céu, a água e os outros homens. A história dá-se num território, que é o 

espaço exclusivo e ordenado das trocas que a comunidade realiza na direção de uma 

identidade grupal. (SODRÉ, 2002, p. 23). 

E esse ordenamento das relações entre os homens de uma cidade, ou grupo de um 

determinado território, ou até mesmo de um local, é que surge o campo das “construções 

sociais”. Essas construções sociais é produto da cultura humana. Nós seres humanos temos a 

capacidade de “naturalizar” muitos mais as coisas do que elas são propriamente naturais.  

Agora o retorno a pergunta, o que é a Capoeira? Para ser obvio ela é um produto da 

cultura humana, ela é brasileira e ser brasileiro também é uma construção social. E no plano 

mais especifico Edison Carneiro define a Capoeira como:  
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Dá-se o nome de capoeira a um jogo de destreza que tem suas remontas em Angola. Era 

antes uma forma de luta, muito valiosa na defesa da liberdade de fato ou de direito do 

negro liberto, mas tanto a repressão policial quanto as novas condições sociais fizeram 

com que, há cerca de cinquenta anos, se tornasse finalmente um jogo, uma vadiação 

entre amigos. Com esse caráter inocente a capoeira permanece na Bahia, enquanto em 

outros Estados, em que se registrava outrora, formas subsidiárias dela continuam viva. 

(CARNEIRO, 1975, p. 3).          

 Edison Carneiro traz em sua definição elementos substanciais sobre a Capoeira. Sem 

dúvida, ela é uma luta, apesar de sua controvérsia quanto sua origem, ou quais grupos foram 

seus inventores, as hipóteses mais aceitas é que é proveniente dos grupos de negros Angola, 

usada como instrumento de defesa pessoal e da liberdade dos negros cativos e acima de tudo 

essa arte e suas subsidiarias continuam sim “vivas”. Produto da cultura negra esteve por um 

longo tempo proibida, desde o advento da República com o Código Penal de 1890.  Primeiro 

por ser “coisa de negro escravo”, e segundo por ter um caráter libertário, a qual chega a ter uma 

natureza revolucionaria. Basta pensar que os negros fizeram dos seus corpos, verdadeiras armas 

em defesa de sua integridade física, sem precisar usar nenhum outro mecanismo de auxilio no 

momento do embate.  

O uso de armas, como a navalha por exemplo foi introduzida pelas maltas, sobretudo do 

Rio de Janeiro. As maltas eram grupos compostos por negros e mulatos, os quais resistiram ao 

máximo o controle político imposto pelas elites da época. As mais famosas atuaram no Rio de 

Janeiro como os Nagoas. Devido a dura repressão pelas autoridades, elas foram sendo extintas 

como observou Edison Carneiro: [...] As maltas da Bahia foram desorganizadas por ocasião da 

guerra do Paraguai: o governo da província recrutou a força os capoeiras, que fez seguir para o 

sul como “voluntários da Pátria”. Manuel Querino conta que muitos deles se distinguiram por 

atos de bravura no campo de batalha”. (CARNEIRO, 1975, p. 4). Segundo Carneiro esse foi 

um dos métodos utilizados pelo governo baiano da época para enfraquecer e pôr fim a esses 

grupos aqui na Bahia. No Rio de Janeiro a repressão a esses grupos foi também muito dura, 

Carneiro também descreve os momentos finais das maltas:  

O regente Feijó impôs castigos corporais e desterro aos capoeiras cariocas. O problema 

pareceu solucionado no Segundo Império, mas o dr. Sampaio Ferraz, chefe de polícia 

do primeiro governo republicano, teve de usar a sua energia para prender os últimos 

deles – Manduca da Praia e Juca Reis- e desterra-los para Fernando de Noronha, 

vencendo a resistência que lhe opuseram os políticos que os apadrinhavam. 

(CARNEIRO, 1975, p. 4).  

Essas ações que reprimiram as maltas são essenciais para o entendimento de como foi 

construído o processo de criminalização da arte. Não cabe aqui fazer uma análise mais profunda 

desses grupos conhecidos por maltas, pois a proposta do trabalho tem outro objetivo. Porém, o 

que foi exposto ganha consistência na argumentação sobre as perseguições e repressões sofrida 

pela a Capoeira ao longo de sua história, chegando a ser caracterizada como crime no Código 

Penal, mencionado anteriormente. Período que nascia um novo regime político no Brasil: a 

República. Observamos que a sociedade brasileira ganhou novos tons para uma sociedade mais 

politizada e aberta: “os súditos da Monarquia viraram os cidadãos da República”, no entanto as 

práticas culturais de matriz africana continuaram a serem proibidas e perseguidas como foi o 
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caso da Capoeira e do Candomblé. Agora que chegamos ao período da República daremos um 

salto no tempo para verificar a sociedade de São Gonçalo dos Campos no meado dos anos 1980 

e início dos anos 1990.    

Em 1982 foi inaugurado em Salvador, capital da Bahia, o Museu Afro-brasileiro 

instituição ligada a Universidade Federal da Bahia. O intuito dessa instituição era justamente 

preservar e difundir a cultura de matriz africana. A criação da referida instituição sinalizava 

para um olhar mais atento para as questões referentes aos afrodescendentes. E é nesse momento 

que a cidade de São Gonçalo dos Campos buscava acompanhar as tendências Estaduais e 

nacionais.  

Os projetos culturais estão em pauta nas ações de políticas públicas empreendidas pela 

Prefeitura Municipal, o próprio projeto DOPLANGER é um exemplo dessa política. Com a 

comemoração do primeiro centenário de emancipação política do município foi produzida a 

primeira obra historiográfica sobre a cidade como salientou Luciana Falcão Lessa sobre a obra 

“Memória Histórica de São Gonçalo dos Campos: Edição Comemorativa do 1° Centenário do 

Município”. Parte dos anos 1980, a cidade é administrada pelo então Prefeito José Carlos 

Lacerda de 1983 a 1988, sendo que nesses anos já é seu segundo mandato. 

Nesse momento São Gonçalo dos Campos era uma sociedade que acompanhava o 

processo de transformação da sociedade brasileira, a qual no seu contexto nacional, a década 

de 1980 ficou marcada como a “Década Perdida”, principalmente pela crise econômica que o 

País enfrentou logo após o “milagre econômico brasileiro” vivenciado na década de 1970. 

Portanto, o meado dos anos 1980, marcava uma mudança profunda nos aspectos socioculturais 

do Brasil, e nessa conjuntura a cultura de matriz africana ganha visibilidade e muitas discussões 

sobre os projetos de políticas públicas são colocados em pautas quanto aos rumos a serem 

tomados.           

 Foi nesse contexto que a Capoeira ganhou espaço no projeto DOPLANGER, e foi 

recepcionada na sociedade são-gonçalense de forma cautelosa por uma parte da classe média 

são-gonçalense e recebida com entusiasmo pela comunidade do Rio Preto, um local periférico 

da cidade. Assim, a Capoeira despertou o interesse de uma boa parte dos moradores do Rio 

Preto.  Isso explica a adesão de tantas pessoas daquela localidade no que diz respeito aos anos 

iniciais do grupo Irmãos Unidos que veremos mais adiante. Jailton dos Santos, 30 anos de idade, 

profissional da aera de segurança, morador do bairro Rio Preto, e praticante de capoeira, mais 

conhecido como Professor Totonho relatou como foi essa adesão dos moradores do Rio Preto 

nos anos iniciais do grupo: 

Noventa por cento do grupo Irmãos Unidos era do Rio Preto. É; hoje em dia a galera 

que mora no Rio Preto, que já tem acima de trinta anos, foi o primeiro grupo que o 

pessoal treinava né; e eu posso dizer que a maioria do pessoal era de lá do Rio Preto, 

tinha bem pouco do pessoal que morava aqui na praça. E tinha o Mestre Sérgio que na 

época era Professor e também morava no Rio Preto e foi ele que puxou a galera toda lá 

do Rio Preto pra poder praticar a Capoeira que antigamente não tinha muito esporte pra 

poder praticar, que hoje já tem o Boxe mais evoluído em São Gonçalo, tem o Karatê e 

tem o futebol, mas antigamente o forte mesmo era a Capoeira. E a maioria do pessoal 
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do Rio Preto posso dizer todos homens do Rio Preto praticou Capoeira”. (PROFESSOR 

JAILTON, entrevista realizada em 11/09/2017). 

Fazendo uma análise cuidadosa do trecho da entrevista ela nos mostra algumas sutilezas 

que podem passar despercebidas. Primeiro diz respeito ao enquadramento da posição social 

pelo local ou bairro que a pessoa ocupa. O pessoal da “praça” que na verdade, “a praça”, qual 

o Professor Jailton está se referindo é o centro da cidade. Contando com o patrimônio 

arquitetônico da cidade, com destaque para a Igreja Matriz, construída pelos Jesuítas há mais 

de trezentos anos, ao contrário do que o Professor Jailton afirmou, “pessoas da praça” 

considerada classe participava do grupo Irmãos Unidos como veremos mais adiante. O que 

aconteceu foi que pessoas dessa classe média perdeu o interesse pela arte. Nas hierarquizações 

da sociedade são-gonçalense daquele período tinha o ar de superioridade as pessoas que 

habitam o centro da cidade, isso constituía “elementos rígidos para a relação entre bairro e 

classe em São Gonçalo dos Campos...”, como observa bem (TEIXEIRA E ANDRADE, 1984, 

p. 142). O outro aspecto diz respeito aos poucos esportes no período, pode até ser um dos 

motivos, porém as fontes demonstram que a capoeira despertou o interesse daquelas pessoas do 

Rio Preto a ponto de ocorrer uma adesão em massa. Isso significa que a cultura de matriz 

africana tem e faz sentido para aquelas pessoas. A principal intenção nesse capítulo foi 

contextualizar a cidade de São Gonçalo dos Campos no processo da diáspora negra. O processo 

de colonização europeia dos territórios que hoje compreendem a América do Sul teve alcance 

bastante amplo, o qual trouxe consigo o processo da escravização de vários povos.  

Inserido o território São-gonçalense no contexto da diáspora africana foi possível, 

sobretudo por causa do uso em larga escala da mão de obra compulsória de seres humanos, e o 

efeito desse episódio ainda hoje pode ser sentido na sociedade do Brasil como um todo. As 

hierarquizações sociais de São Gonçalo dos Campos podem ser vistas pelo fenômeno da 

Capoeira, na qual também retratam outros campos das relações dos indivíduos da localidade 

marcadas pelo racismo, os fatores econômicos e entre outros deixam nossa sociedade em 

conflito, no qual estão longe de serem solucionados.     
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CAPÍTULO II: O GRUPO IRMÃOS UNIDOS: A PRIMEIRA ACADEMIA DE 

CAPOEIRA EM SÃO GONÇALO DOS CAMPOS. 

 

O grupo de Capoeira Irmãos Unidos é um marco crucial para a Capoeira em São 

Gonçalo dos Campos. Por que afirmo isso? Porque foi a primeira academia de Capoeira no 

referido município, apoiada e mantida, por um determinado período, pelo Poder Público, no 

caso a Prefeitura Municipal. Entende-se por academia aqui nesse trabalho o espaço físico 

(geográfico) usado para o treinamento e rodas de Capoeira, já que antes do referido grupo ser 

fundado a Capoeira era praticada na rua ou no fundo do quintal (terreiro), ou até mesmo no 

terreno baldio. E o sentido de grupo no presente trabalho emprega-se ao conjunto de pessoas 

que se reunia com objetivo de participar do treinamento da arte no mesmo espaço físico sob a 

coordenação de um mesmo Mestre ou Professor.  

 As razões para essa mudança de roda de rua para a academia é que em 1984, o regime 

militar estava vivendo seus anos finais, e embora pareça paradoxal, esse governo incentivava a 

promoção da cultura brasileira como observou bem Jocélio dos Santos Teles:   

É nesse período que se incentivava a criação de serviços nacionais de música, ates 

plásticas, e folclore, de casas de cultura, a colaboração com universidades, 

funcionamentos de projetos de natureza cultural e reforça-se uma preocupação com os 

monumentos particulares tombados. (SANTOS, 2005, p. 78).  

Não é mera coincidência que a Casa da Cultura São-gonçalense foi inaugurada naquele 

período, apesar de ser uma iniciativa da Prefeitura Municipal, esta acompanhava as tendências 

da época no Brasil em geral como salientou Teles. Esses esforços do Governo Federal em 

difundir e preservar a cultura nacional demonstrava a intervenção do Estado nesses aspectos os 

quais a cultura de matriz africana teve um papel crucial para a visibilidade do Brasil no cenário 

político internacional. E a Capoeira também foi contemplada nesse projeto uma vez que ela já 

era considerada um símbolo nacional desde o governo de Getúlio Vargas que a reconheceu 

como tal.  Por outro lado, a “indústria do turismo” passou a usar a cultura de matriz africana 

como mercadoria, a qual deu muito lucro e rentabilidade aos investidores do setor como 

observou bem Acúrsio Pereira Esteves:  “O comércio da cultura afro-brasileira, particularmente 

da imagem da capoeira, é feito diariamente com a venda de CDs, abadás, uniformes, exames, 

graduações, berimbaus e demais instrumentos dentre outras coisas”. (ESTEVES, 2003, p. 94).    

 As atividades do grupo Irmãos Unidos ganharam sentido tanto de academia quanto de 

grupo, pois academia por ter um local físico para o treinamento e grupo por reunir ou aglomerar 

pessoas sob a coordenação de um mesmo Mestre ou Professor interessados em praticar a arte. 

Mas, porque o Poder Público resolveu patrocinar a Capoeira no referido município? Nos 

meados dos anos 1980, a Prefeitura Municipal, sob a administração do então Prefeito José 

Carlos de Lacerda, conhecido como Carlinho Lacerda, lançou mão do Projeto DOPLAGER, 

sigla para Dotar e Planificar Gerações que na realidade era um conjunto de esforços para 

alavancar a inserção dos jovens são-gonçalenses nas diversas atividades culturais e esportivas.  

Esse projeto deu incentivo aos esportes da localidade, formando monitores de Educação 

Física para atuar em diversas áreas como foi o caso do Mestre Ferreira, o qual participou do 
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projeto como cursista e depois se tornou monitor de Capoeira.  Essas atividades em sua maior 

parte aconteciam em um prédio em São Gonçalo dos Campos que um dia foi a casa de uma das 

famílias mais tradicionais da cidade, que era a família dos Lima Pedreira, esse prédio passou a 

ser chamado de “Casa da Cultura” por ser a principal sede de tal projeto. Atualmente, o referido 

prédio está funcionando como Prefeitura Municipal. 

Antônio Ferreira dos Santos mais conhecido como Mestre Ferreira, 50 anos de idade, 

morador do bairro do Gravatá zona periférica da cidade em sua entrevista deu a seguinte 

informação sobre o que foi o projeto DOPLANGER:    

 Carlão na época era Diretor de Esporte né; e... andava muito com Carlinho Lacerda que 

foi na gestão de Carlinho Lacerda e Carlinho Lacerda como todo mundo conhece né; 

que Deus o tenha na onde ele está hoje, mas foi uma pessoa que incentivou, na verdade 

em São Gonçalo dos Campos ele fez o São Gonçalo, faltou estrutura né; mas tudo que 

a gente é hoje aquela juventude que era do meu tempo, que hoje nós somos pais de 

família, nós temos interesse que não é eu só, são 28 monitores que nem eu né; cada um 

seguiu sua parte, Bebeto ficou com ginastica, eu fiquei com minha Capoeira né; e mas 

foi um incentivo muito grande que foi através da Prefeitura, que veio um projeto 

chamado DOPLANGER, que tinha em São Francisco do Conde né o Presidente era 

Melquisedec e acabou ele conseguiu trazer pra aqui isso né; Carlão como sempre me 

incentivava, como me incentivou ainda pagou minha matrícula pra eu fazer né; e hoje 

eu sou aqui um Mestre de Capoeira. (Mestre Ferreira, entrevista realizada em 

21/05/2018). 

Observe que o projeto não era uma novidade de São Gonçalo dos Campos e sim uma 

experiência de um outro município, no caso São Francisco do Conde, implementada na 

comunidade são-gonçalense. O projeto DOPLANGER pode não ter sido originário do 

município de São Francisco do Conde, uma vez que nessa mesma década dos anos 1980, tanto 

o Governo Federal quanto o Governo do Estado da Bahia investiram muito no campo cultural.  

As fontes disponíveis sobre o DOPLANGER que são as entrevistas não permitiram fazer 

uma análise mais profunda sobre o referido projeto. Seja como for, tal projeto foi uma realidade 

para a sociedade são-gonçalense e deu bons frutos para aquela geração do final dos anos 1980 

e início dos anos 1990. Além da Capoeira foram contempladas outras áreas de cunho esportivo 

e cultural que moldou de forma substancial toda uma geração. Assim, na época o referido 

Mestre Ferreira teve a oportunidade de treinar Capoeira através desse programa, tornando-se 

um Monitor o que lhe deu base para hoje em dia ser um Mestre de Capoeira. 

O principal Professor do grupo Irmãos Unidos nos seus primórdios foi Cláudio Costa, 

nascido em Feira de Santana no ano de 1966, personagem citado pela maioria dos entrevistados, 

o qual deu início aos trabalhos do grupo Irmãos Unidos em 1984. Fazendo uma diferenciação 

entre Mestre e Professor, na hierarquia da capoeira, sobretudo o estilo Regional: o primeiro 

estaria uma posição de maior referência de um determinado grupo, sendo considerado o mais 

sábio pela sua trajetória de longuíssimo tempo na arte. Já o segundo, estaria em uma posição 

um pouco inferior em relação ao Mestre, porém com uma trajetória já consolidada no seio das 

comunidades dos capoeiras, portanto na referida época Cláudio ocupava a posição de Professor.  
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Esse personagem ainda hoje vive na memória de muitos são-gonçalenses, principalmente 

de pessoas daquela geração dos anos 1990 e sempre alguma pessoa que vivenciou aquele 

período tem uma história ou um feito heroico dentro da Capoeira do então Professor Cláudio, 

hoje Mestre de Capoeira Angola e fundador do grupo “Angoleiros do Sertão” no município de 

Feira de Santana. O então Professor Cláudio foi responsável por conduzir os trabalhos com a 

Capoeira no Projeto DOPLANGER, começando aí o processo de visibilidade dentro daquela 

sociedade, desse fenômeno cultural brasileiro, que é a Capoeira, bem como sua difusão pelo 

Município de São Gonçalo dos Campos. 

Segundo o Mestre Ferreira, uma das perguntas que fazemos na entrevista foi justamente 

quem foi esse personagem da Capoeira de São Gonçalo, o Mestre Cláudio, tão lembrado por 

quem vivenciou aquela época e se ele era São-gonçalense e o Mestre Ferreira responde:   

  

Não. Mestre Cláudio é de Feira de Santana. Ele morava no Parque Ipê, hoje ele mora 

em Jaíba ne; mas ele tem seu núcleo cá dentro de Feira de Santana, inclusive tem um 

boxe ali dentro do Mercado de Arte de artesanato, tambor e “berimbais”, essas coisas, 

pandeiro desses tradicional que é o de madeira, então, e hoje ele tem um trabalho lá 

dentro; ele fez tipo um projeto lá dentro de Jaíba que é todo feito de antiguidade mesmo 

que feito de casa de taipa; isso e aquilo tudo; não sei se ele modificou, mas quando ele 

iniciou logo era nesse proposito. (MESTRE FERREIRA, entrevista realizada em 

21/05/2018). 

A relação dos capoeiristas de São Gonçalo dos Campos com os de Feira de Santana tem 

laços muito fortes, pois foi um feirense o grande responsável por dá visibilidade de forma 

positiva a uma prática tão discriminada quanto a Capoeira por ter sido criada por escravos 

africanos. Não é mero acaso que essa arte foi tão bem aceita na comunidade do Rio Preto, uma 

vez que tal comunidade tem fortes traços da cultura africana que envolve também o Candomblé 

reafirmando assim o pertencimento desse grupo de pessoas, as quais essas manifestações 

culturais reforçam suas identidades (HALL) de matriz africana. O próprio nome do bairro é 

bem sugestivo, à medida que o adjetivo “preto” remete a toda carga pejorativa em relação ao 

negro no Brasil que ultrapassa os vários períodos que formaram a nossa sociedade e a 

permanência desse preconceito em relação a tonalidade da pele persiste de forma latente.  

 Não só os negros do bairro periférico do Rio Preto, mais também de outras partes desse 

País tão vasto em termos territoriais, também fazem parte desse processo diaspórico das 

comunidades africanas, em sua grande parte, consequência do processo colonial imposto pelos 

europeus. O próprio nome Capoeira tem sua etimologia ligada ao Tupi, língua indígena 

brasileira, como observou bem Teodoro Sampaio: “Ao mato que se renova sobre os destroços 

de uma matta primitiva, dá-se o nome caa-poêra de que a corruptela fez capueira, que significa 

matto extincto”. (SAMPAIO, p. 51)   

A própria etimologia sugere o quanto é complexo o fenômeno social da Capoeira. Essa 

complexidade deve ser entendida como uma manifestação da sociedade brasileira, ressaltando 

as peculiaridades desenvolvidas pelos negros no território brasileiro, sua ressignificação para o 

enfrentamento de uma nova realidade imposta pelo escravismo. Seja como for, essa arte 

desenvolvida pelos negros no Brasil ganhou o mundo e hoje é uma das práticas culturais de 
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matriz africana talvez a bem mais difundida e isso se constitui como relevante para a difusão 

da cultura afro-brasileira, atualmente.    

De volta ao centro da questão, o grupo Irmãos Unidos não significou o início da Capoeira 

São-gonçalense, uma vez que pessoas já praticavam a arte em um período anterior ao referido 

grupo, dando indícios de que a Capoeira nessa comunidade teve sua fase da chamada Capoeira 

de rua. Digo isso porque na maioria das entrevistas, surgiu um nome que foi bastante citado e 

isso chamou muito a atenção. O nome desse personagem é Cacate, ou melhor um apelido para 

um dos primeiros sujeitos a realizar os movimentos da luta na zona do bairro do Rio Preto e 

ainda permanece vivo na memória dos capoeiristas mais antigos da cidade, sendo uma 

referência mais antiga que Mestre Cláudio. 

 Sobre esse personagem, Cacate, as informações não são muito detalhadas, como por 

exemplo nome de batismo e idade, sua origem familiar e entre outros, mas sabe-se que ele foi 

um negro muito forte e alto, morador do bairro do Rio Preto que realizava destreza corporal 

com bastante eficácia, por isso chegou a ser temido por algumas pessoas. A destreza corporal 

no meio da capoeira é a capacidade que um indivíduo tem de realizar os movimentos da arte 

com muita eficiência e bastante habilidade e precisão. Assim, o Mestre Cacate como era 

conhecido, praticava a arte no meio da rua onde ali mesmo, pessoas se agrupavam para apreciar. 

O próprio Mestre Ferreira nos dá indícios dessa Capoeira praticada na rua, no Rio Preto quando 

o questionamos sobre o Mestre Cacate: 

Olhe Cacate na verdade né; porque aquele pessoal que jogava Capoeira, o pessoal 

falava que ele era Mestre, mas Cacate; assim aquela Capoeira de rua né... era, finado 

Coco, que era irmão de Ri, Ri ele não jogava Capoeira, mas, ele “botava um fogo”; 

passava uma radiola, uns disco lá na casa dele todo domingo a gente tava. Tinha um 

filho do finado Motriz chamado Leo, ali do estádio também, foi através dele eu, eu 

fui parar lá, então quando eu cheguei lá tinha Badega; é... eu sei que tinha uma 

renca, Pichin, esse pessoal todo jogava Capoeira lá e depois quando eu entrei, eu 

passei ser atração; rastei esse povo todo pra ser meus alunos né... então Pichin é 

muito mais velho do que eu de Capoeira porque ele fazia Capoeira de rua e o finado 

Cacate também da mesma forma, embora o povo falava que Cacate gostava de 

panhar galinha dos outros, isso aquilo tudo; e o povo não ande com Cacate isso 

aquilo tudo, mas graças a Deus ele nunca me deu um conselho mal, era muito amigo 

do meu pai, e era um coisa que eu não saia daquele Rio Preto, Rio Preto e Estádio 

parecia que era o bairro que eu morava né; eu passava mais tempo lá do que no 

bairro que eu moro, no Gravatá que eu mudei pro Gravatá em 78, mas eu não vivia 

muito no Gravatá como eu vivia no Estádio e no Rio Preto. (Mestre Ferreira, 

entrevista realizada em 21/05/2018). 

 Nesse cenário que o Mestre descreveu fica evidente o espaço de sociabilidade 

proporcionado pela a Capoeira. Para além da prática da Capoeira, sem dúvida há uma interação 

social entre esses indivíduos e daí criam-se os laços de solidariedade e também de identidade 

entre tais pessoas. É só observar o número de pessoas que o Mestre Ferreira relata em suas 

memorias, para termos uma ideia dessa sociabilidade. Além de ficar evidente que o movimento 

da Capoeira era um processo que estava em expansão dentro da sociedade São-gonçalense, na 

qual essas pessoas se juntavam para realizar tal prática mesmo que na rua, e com um elemento 

a mais, pois   contava com a presença de pessoas oriundas de outras localidades para além bairro 

do Rio Preto.  
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Esse período anterior à formação e fundação do Grupo Irmãos Unidos revela que a 

prática da Capoeira já era uma realidade e também em outros aspectos revela o quanto as 

tradições da cultura popular acompanham a dinâmica da ordem social. A constatação é que 

aquele agrupamentos de pessoas que praticavam a Capoeira na rua de alguma forma chamou a 

atenção dos gestores públicos que por sua vez comtemplou essa arte com a criação do grupo 

nos meados dos anos 1980, mais precisamente em 1984, como salientou o Mestre Ferreira:  

“1984 foi criado, foi trazido de Feira de Santana pra aqui pra São Gonçalo, ou seja foi fundado 

aqui em São Gonçalo né; falando interiormente foi fundado em São Gonçalo em 1984, né”? 

(MESTRE FERREIRA, entrevista realizada e 21/05/2018). 

 Esse grupo abarcou muitas pessoas, do Rio Preto, sobretudo pessoas do sexo masculino, 

que como demonstraram as fontes já tinham contato direto ou secundário com a Capoeira, sendo 

que a composição social desse grupo não ficou restrito a pessoas de classe baixa como se 

presumia. E mais uma vez as memorias do Mestre Ferreira são reveladoras em relação a 

composição social do grupo. Salienta o Mestre: “com tudo quando eu entrei na Capoeira os 

mais velhos que era Chocolate, Bê que hoje é motoboy, Miminho, Fabinho, Irmão de Fau Bulê, 

Jorge que o pessoal chama Jorge da Capoeira, né. Esse pessoal são tudo mais velho que eu de 

Capoeira dois anos”. (MESTRE FERREIRA, entrevista realizada em 21/05/2018). 

O que chama a atenção desses nomes citados pelo Mestre, apesar de não mencionar a 

composição social dessas pessoas, é que alguns dessas pessoas oriundas das classes médias da 

sociedade são-gonçalense e ainda hoje essas pessoas são tidas como da alta sociedade e alguns 

ocupam posições de destaque em São Gonçalo dos Campos: como é o caso do personagem 

Chocolate, citado na entrevista, e que hoje ocupa o cargo de Sargento da Polícia Militar da 

Bahia. Além disso, Chocolate e Bê, que são irmãos, fazem parte de uma das famílias mais 

tradicionais: os Dantas, ou seja, oriundos da alta sociedade são-gonçalense proprietários de 

terras e donos de fazendas na cidade. Já o personagem Fabinho, irmão de Fau Bulê, também 

remete a outra família tradicional e também fazendeiros da localidade, os Falcão, hoje o referido 

Fau Bulê, cujo nome é Flávio Barreto Falcão ocupa uma posição de destaque na sociedade, 

sendo um político influente na cidade, o qual já foi vereador, hoje ocupando o cargo de vice-

prefeito. Mas, que classe média é essa? Luciana Duccini nos traz uma concepção de Max Weber 

que nos serve de entendimento para a questão do trabalho que é bastante especifica: “Antes, 

parece-me que para Weber (1974a) classes e grupos de status não são critérios excludentes de 

estratificação social, mas, ao contrário, são conceitos que permitem analisar como em 

sociedades concretas se articulam essas duas bases nas distinções entre seus membros”. 

DUCCINI, 2016, p. 80).   

Seguindo tal conceito, essa classe média São-gonçalense dos meados dos anos 1980, se 

enquadra nos requisitos muito mais do status, no qual o prestigio familiar, principalmente a 

questão do sobrenome tem influência direta nas hierarquizações, sem desprezar as questões 

econômicas, na qual se sobressaem a questão do poder aquisitivo desses indivíduos, que 

atualmente ainda se fazem presentes na referida sociedade.    

Será que o grupo Irmãos Unidos foi criado para atender o público da elite que passou a 

praticar uma arte advinda da cultura negra? Ou o Poder Público, no caso a Prefeitura Municipal, 

naquele período seguia uma tendência que há algumas décadas anteriores vinha atravessando, 

no que diz respeito a valorização da cultura negra no qual o Estado da Bahia se caracterizou 

como o símbolo portador dessa cultura como observou bem Jocélio Teles dos Santos em seu 

livro “O poder da Cultura e a cultura no poder: A disputa simbólica da herança cultural negra 

no Brasil”. A saber:  



28 
 

Diferente do início do século, há na Bahia uma reelaboração de políticas 

direcionadas para manifestações de tradição negra, em um período, a partir do 

final dos anos sessenta, em que o discurso da modernidade enfatizando 

desenvolvimento é prioritário. (SANTOS, 2005, p. 22, 23).   

 Nesse período, o Estado brasileiro somava esforços no sentido de entrar no cenário 

mundial como uma nação moderna e modernizada, seguindo as tendências internacionais e 

esses esforços significaram um grande incentivo aos projetos voltados para os seguimentos 

culturais da sociedade brasileira, contemplando a cultura de matriz africana. 

Assim, fica evidente a tomada de postura do Estado em relação as questões do 

patrimônio cultural no âmbito nacional e a Bahia entra nesses pressupostos dessa política como 

referência nacional no que diz respeito às questões da cultura africana e São Gonçalo dos 

Campos não ficou isenta em todo esse processo de ressignificação político-cultural quanto ao 

patrimônio afro-brasileiro.  

 O fato é que a criação do grupo Irmãos Unidos reuniu pessoas de diferentes classes 

sociais, negros e brancos de São Gonçalo dos Campos e a interação entre esses indivíduos foi 

possível, principalmente por causa da Capoeira, que nesse momento do contexto nacional ela 

já era praticada por pessoas oriundas das camadas mais abastadas da sociedade brasileira. 

Seguindo essa tendência, o projeto cultural promovido pelo Poder Público São-gonçalense 

alavancou a difusão da Capoeira no município e os resultados podem ser visto nos dias de hoje, 

uma vez que essa prática é bem difundida na Cidade, que conta com diversos grupos, como 

salientou José Roque Gomes de Jesus, 46 anos idade, profissão Pedreiro, morador do bairro 

Cedro, conhecido dentro da capoeira como Professor Roque Rasta, em entrevistas:  

[...] Existe Capoarte do Mestre Chico, Mestre Curió, foi quem deixou a Capoarte em 

São Gonçalo dos Campos foi Mestre Curió, existe os Raízes Baianas que é do Mestre 

Dinho de Jacobina, existe o Negro Nagô que é do Mestre Paredão de Salvador. E o outro 

que existe aqui é o Essência da Libertação com o Mestre Ferreira daqui de São Gonçalo 

dos Campos. (PROFESSOR ROQUE, entrevista realizada em 17/05/ 2018). 

 Pensar a Capoeira como um fenômeno cultural que agrega valores dos povos 

descendentes de africanos, é remeter às práticas de matriz africana como estratégias de 

resistência de um povo tão reprimido que soube moldar as adversidades pelas quais tiveram que 

enfrentar a seu favor.  A Capoeira, assim como o Candomblé são manifestações as quais tem 

como características a preservação da tradição africana que ao mesmo tempo ressignifica outras 

práticas. Essa relação entre Capoeira e Candomblé veremos mais adiante. Nesse sentido a 

observação do Professor de Capoeira Edson Tomé Alves, morador do bairro do Rio preto, 38 

anos de idade, profissão auxiliar de limpeza pública, ganha significado do ponto de vista socio- 

cultural quando o mesmo discorre sobre esse aspecto:  

 A relação da Capoeira com o Bairro do Rio Preto é sempre benéfica, entendeu. porque 

assim. o Rio Preto ele tem uma ligação muito forte com as culturas (africanas) 

entendeu. Durante o passado, a Capoeira estava em primeiro lugar e depois vem o 

Candomblé e assim sucessivamente, mas a Capoeira pro Rio Preto é, ela tem um valor 

cultural muito forte. (PROFESSOR EDSON TOMÉ, entrevista realizada em 

10/06/2017). 

  O Candomblé aqui ganha importância no que diz respeito a religião que remete as 

tradições dos povos africanos e seus descendentes, reforçando assim, os valores identitários que 

permeiam, sobretudo o Bairro do Rio Preto.  A presença do Candomblé se destaca nos entornos 
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do referido bairro do Rio Preto mais também em São Gonçalo dos Campos como um todo. 

Foram mapeados quatro Terreiros de Candomblé que circundam o bairro do Rio Preto, o que 

demonstra que a cultura africana ali presente não está restrita somente à Capoeira. Por muito 

tempo a imagem da Capoeira ficou associada ao Candomblé, justamente por muitos capoeiras 

também serem adeptos de tal religião. Aí vem à tona porque a repressão que incidiu sobre essas 

práticas culturais foi tão ostensiva e violenta. A permanecia da Capoeira e do Candomblé em 

nossa sociedade significava a contribuição da cultura africana para a sociedade brasileira, a qual 

a elite branca de descendência europeia tentou silenciar ou até mesmo apagar, impondo de todas 

as formas o seu modelo cultural baseado em sua visão de mundo, levando em consideração a 

força simbólica do Catolicismo.          

 Não é mera semelhança que tanto a Capoeira como o Candomblé foram alvo da 

perseguição estatal, mencionadas na introdução e, por se tratar de heranças da cultura deixada 

pelos africanos escravizados, logo recai toda a carga depreciativa imposta pela elite dominante. 

Essas expressões cultivadas pelos negros vítimas do cativeiro são provas incontestáveis da 

capacidade de ressignificação sócio- cultural de povos que sofreram todo tipo de violência 

advinda da escravidão que teve um papel determinante na formação da sociedade brasileira. 

Nesse sentido, Muniz Sodré assinala para a importância do Candomblé para os grupos 

afrodescendentes:  

Mas o terreiro de candomblé afixava-se como um território étnico-cultural capaz de 

acolher de modo mais geral o entrecruzamento dos espaços e dos tempos implicados na 

socialização do grupo negro. Ali guardavam-se conteúdos patrimoniais valiosos (o axé, 

os princípios cósmicos, a ética dos ancestrais), mas também os ensinamentos do xirê — 

os ritmos e as formas dramáticas que se desdobrariam lucidamente abrangente.” 

(SODRÉ, 2002, p. 148). 

 O Candomblé se configura como mais uma expressão de resistência negra contra o 

domínio senhorial que tentou de toda forma impedir a influência da cultura de matriz africana 

em uma sociedade que pautava os valores ocidentais europeus, sendo que por mais que a 

repressão fosse intensa, ainda assim não impediu que práticas como a Capoeira e o Candomblé 

brotassem na cultura brasileira.       

Hoje a Capoeira não é mais perseguida, ela ganhou o mundo virou comércio para 

entreter turistas, ganhou nova roupagem e foi ressignificada tanto pelos negros descendentes 

quanto pelas elites brancas. O mesmo não aconteceu com o Candomblé que ainda hoje continua 

sendo demonizado por uma parcela significativa da sociedade adepta dos preceitos cristãos. 

Esse ponto sobre as questões Religiosas dentro dos grupos de Capoeira São-gonçalenses será 

retomado mais adiante. 

 O crescimento do grupo Irmãos Unidos foi um importante passo para a expansão da 

Capoeira em São Gonçalo dos Campos. Isso porque a partir da fundação do grupo o número de 

praticantes foi aumentando na cidade e nos meados dos anos 1990, a Capoeira já era uma prática 

consolidada na sociedade São-gonçalense. O grupo lá no seu início em 1984, como salientou o 

Mestre Ferreira, contando com membros da elite São-gonçalense, o qual já foi abordado aqui, 

agora nos anos 1990, ganha uma nova cara e se torna um grupo com pessoas do meio mais 

popular, adquirindo assim, uma nova configuração. Cada vez mais pessoas oriundas das 

camadas populares vão aderindo ao grupo, e nesse momento um número relevante de  pessoas 

do citado bairro do Rio Preto passou a frequentar a academia como é o caso do Mestre Sérgio 
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Souza, Contra- mestre Luciano Rodrigues e o Professor Edson Tomé, todos oriundos do 

referido bairro do Rio Preto e iniciados na Capoeira pelo grupo Irmãos Unidos, tendo como 

primeiro Professor o citado Cláudio. 

 Esses personagens mencionados acima têm uma importância grande para a Capoeira de 

São Gonçalo dos Campos, pois eles figuram a linha de sucessão depois que o Mestre Cláudio e 

o Mestre Ferreira deixam o grupo Irmãos Unidos. A essa altura a política de incentivos dada 

aos esportes pela a Prefeitura Municipal perde força, talvez seja por causa da popularização 

excessiva ou talvez pelo desinteresse daquela elite que outrora marcava presença no Irmãos 

Unidos. Contudo, o funcionamento da academia continuou, e essa atividade foi essencial para 

manutenção da prática da Capoeira em São Gonçalo dos Campos. O próprio Mestre Ferreira 

deu os indícios de como o Mestre Cláudio deixou o grupo, e também a sua própria saída, ao 

passo que Sérgio assumiu o grupo:  

O Mestre Cláudio tinha separado, abandonou a gente; quer dizer abandonou assim 

virgula né; Ele disse que ia fazer a Capoeira Angola e quem quisesse seguir ele que 

seguisse e quem não quisesse procurasse outro mestre; então a gente tentou levar. (o 

trabalho em frente). Eu tentei manter o grupo o máximo, mas tive uma oportunidade de 

ir pra São Paulo, fui pra São Paulo. (Mestre Ferreira, entrevista realizada em 

21/05/2018). 

 A assertiva do Mestre Ferreira sugere que a saída do Mestre Cláudio não foi uma disputa 

política ou qualquer desentendimento pelo poder ou controle do grupo. O que pesou foi a 

divisão dos estilos que a Capoeira tem. Cláudio mudou para o estilo Angola, conhecida como 

a Capoeira tradicional, e tem como característica um jogo cadenciado, no qual os jogadores 

executam os movimentos mais próximo do chão, tendo como referência máxima Vicente 

Ferreira Pastinha, o Mestre Pastinha. A maioria dos integrantes do grupo Irmãos Unidos optou 

por permanecer no estilo Regional, ou Luta Regional Baiana, ou simplesmente como é 

conhecida, Capoeira Regional. Esse é um estilo de Capoeira criada na Bahia por volta de 1930, 

por Manuel dos Reis Machado, o Mestre Bimba. Diferente do estilo Angola, a Regional se 

caracteriza por ser um jogo mais rápido, no qual os jogadores buscam executar os movimentos 

um pouco mais distante do solo.   

 Assim, o Mestre Cláudio deixou o grupo Irmãos Unidos, ele mudou de estilo existente 

dentro da Capoeira. O referido grupo praticava a Capoeira Regional, mencionada acima. E os 

praticantes nessa época não quiseram mudar de estilo e passar a praticar a Capoeira Angola, a 

Capoeira tradicional. Sergio Sousa, morador do bairro do Rio Preto de 43 anos de idade, tendo 

como profissão Pedreiro e mais conhecido como Mestre Sérgio forneceu informações através 

de suas memórias sobre saída de Mestre Cláudio do grupo, tendo basicamente os argumentos 

fornecido pelo Mestre Ferreira, o qual já foi mencionado: 

O Mestre Cláudio queria que a gente passasse pra ser Capoeira Angola, certo, fazer 

Capoeira Angola, só que a gente aqui em São Gonçalo como eu, Jorge, Fabinho, é, 

Ferreira e outros e outros alunos não aceitou a fazer a Capoeira Angola, então a gente 

pegou separou do grupo e ele foi para Feira de Santana fazer o trabalho dele e a gente 

continuou aqui em São Gonçalo”. (Mestre Sérgio, entrevista realizada em 28/05/2018). 

É importante observar que em relação a saída do Mestre Cláudio os argumentos tanto 

do Mestre Ferreira quanto o do Mestre Sérgio há uma certa consonância nas argumentações dos 

mestres, as quais sugerem o caminho tomado pela capoeira no município. Mestre Cláudio não 
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foi entrevistado para o presente trabalho. Mestre Cláudio que é feirense mudou de estilo criou 

o grupo Angoleiros do Sertão como já foi mencionado, mas a sua contribuição para Capoeira 

em São Gonçalo dos Campos é um fator relevante. Alguns praticantes da arte naquele período 

já estavam prontos para assumir a liderança do movimento, o que acabou acontecendo através 

do Mestre Ferreira no momento imediato a saída de Cláudio e posteriormente o então Professor 

Sérgio assumiu o grupo Irmãos Unidos. 

O próprio Mestre Sérgio reconheceu a importância do referido grupo para a sociedade 

São-gonçalense como um todo e principalmente para aquelas pessoas que fizeram parte do 

Irmãos Unidos:  

O grupo Irmãos Unidos foi muito bom para a sociedade de São Gonçalo, porque teve 

vários capoeiristas que fez a Capoeira com os Irmãos Unidos. Então é o seguinte, é o 

Mestre Cláudio criou a Capoeira (criou o Grupo) aqui em São Gonçalo através do 

finado José Carlos de Lacerda e criou muitos Professores, só que desses Professores que 

têm em São Gonçalo só continuou na Capoeira foi eu e Ferreira, Mestre Ferreira... 

(Mestre Sérgio, entrevista realizada em 28/05/2018, grifo nosso). 

 É importante salientar as redes de sociabilidades montada em torno da capoeira naquele 

momento. Pessoas de várias partes da cidade e não só do bairro do Rio Preto, de classes sociais 

diferentes como foi observado compuseram a coletividade que deu corpo a esse fenômeno 

sociocultural brasileiro chamado Capoeira. Quem vivenciou os cinco primeiros anos da década 

de 1990, em São Gonçalo dos Campos e que teve contato com a Capoeira daquele período tem 

sempre uma história para contar em relação a essa arte. Alguns contos chegam a beirar o 

ufanismo em relação ao grupo daquela época, uma vez que o retorno aos feitos passados tende 

a gerar tais emoções exaltantes. O grupo Irmãos Unidos, como sugere as fontes, se constituiu 

como um fator de relevância para o movimento da capoeira em São Gonçalo dos Campos.  

Sem dúvida o grupo Irmãos Unidos marcou uma geração em uma época na qual a 

juventude são-gonçalense não tinha muitas opções de lazer e a inserção dessas pessoas nas 

práticas culturais na cidade foi muito benéfica para a sociedade como um todo. Poderia dizer 

que o grupo acabou, mais prefiro aqui dizer que ele mudou de nome, o que realmente aconteceu 

por volta do ano 2000, quando o então Professor Sérgio realizou a afiliação com o grupo 

soteropolitano Capoarte presidido pelo Mestre Roberto Curió. Foi assim que o nome Irmãos 

Unidos deixou de figurar no meio da Capoeira no Município, mas o seu legado continuou a 

perpetuar e a conquistar novas pessoas para a prática dessa arte que encanta pelo seu gingado e 

movimento no corpo. Quem não fica encantado com o jogo da Capoeira ao som do Berimbau? 

É dessa forma que essa prática cultural brasileira conquistou muito praticantes e admiradores. 

O nome Irmãos Unidos sai de cena e o grupo Capoarte ascende para trazer a estrutura dos 

grupos de Salvador para esse Município do Recôncavo, temática que será discutida no próximo 

capítulo.         
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CAPÍTULO III: O GRUPO CAPOARTE EM SÃO GONÇALO DOS CAMPOS 

  

A chegada do grupo Capoarte para o município de São Gonçalo dos Campos trouxe 

consigo “os ventos da mudança” que sinalizava para uma nova fase desse fenômeno chamado 

capoeira. Esse grupo soteropolitano deu uma nova dinâmica a Capoeira de São Gonçalo, ao 

passo que promoveu uma nova estruturação organizacional e também novo folego quanto ao 

método de ensino da arte dentro da capoeiragem. Porque um grupo de Salvador chegaria a um 

município do interior? Quais as razões para a sua instalação no referido local. E qual foi a reação 

dos antigos capoeiristas de São Gonçalo? 

 No seio da capoeira, sobretudo o estilo Regional deixado por Mestre Bimba existe uma 

roda solene cujo objetivo é batizar ou graduar um aluno, transformando-se em um verdadeiro 

evento chamado “batizado e trocas de cordas”. Jean Adriano Barros da Silva em sua obra “a 

capoeira na/ da Bahia: crônicas da arte” nos descreve a importância do batizado para um 

capoeirista:  

O dia amanhecia de forma encantadora, podia ouvir os pássaros no jardim, o galo 

já dava sinal de vida e o barulho da cidade grande já invadia o pedacinho de que 

envolvia aquela madrugada. Meus pensamentos voavam, pois aquele com 

certeza era um dia especialíssimo, considerando toda a preparação de um ano 

inteiro, era o dia do meu batismo em Capoeira. Um misto de ansiedade e dúvida 

precipitava-se em minha fibra cardíaca. Lembrava-me de todas as falas do 

Mestre, dos exercícios, dos ensaios para o show que seria apresentado para os 

convidados e principalmente de todas as recomendações e responsabilidades de 

uma pessoa que receberia a primeira graduação. (SILVA, 2014, p. 59). 

 Com essas palavras Jean Adriano Barros da Silva que também é Mestre de capoeira 

resume de forma detalhada o que é um evento de capoeira, com o batizado e troca de corda. Em 

sua obra citada acima ele de certa forma conta como foi sua experiência em si tornar um  

capoeira graduado com os rituais que acompanha a cerimonia como por exemplo, o apelido ou 

o “nome de capoeira” que o praticante ganha no momento da sua primeira graduação.        

Batizado porque tem sempre um praticante sendo graduado no sistema de cordas pela 

primeira vez, e a troca de corda com o próprio nome sugere é o momento que o praticante já 

possuidor da graduação pode ter acesso ao no grau superior do sistema hierárquico do estilo 

Regional, uma vez que a Capoeira Angola não tem o sistema de graduação de cordas inserido 

nas suas práticas. Esses eventos se caracterizam por sua importância, uma vez que possibilita o 

intercâmbio entre os grupos, bem como a troca de experiência do conhecimento da arte que é 

muito comum nessas rodas solenes, assim como o compartilhamento de cultura de matriz 

africana. E foi assim que o grupo Capoarte chegou a São Gonçalo dos Campos. Em um dos 

eventos realizados pelo grupo Irmãos Unidos sob a coordenação do então Professor Sérgio 

Souza em São Gonçalo dos Campos, mais precisamente no ano de 1999, contou com a 

participação do fundador e Presidente do grupo Capoarte Mestre Roberto Curió. 
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 O Mestre Roberto Curió tinha como política o expansionismo do grupo Capoarte e 

propôs a afiliação ao Professor Sérgio que foi aceito como forma de permanência do grupo. 

Entre 1998 e 1999, o então Professor Sérgio dava sequência ao trabalho no grupo Irmãos Unidos 

sem o apoio de um Mestre. No meio da capoeira é muito complicada ser um Professor sem 

Mestre. Era o que acontecia naquele momento, Sérgio era um Professor que conduzia um 

trabalho com o grupo Irmãos Unidos, mas nem Sérgio e nem o referido grupo tinha um Mestre. 

Aí entra a figura do Mestre Roberto Curió.  E a afiliação do grupo Irmãos Unidos com o grupo 

soteropolitano Capoarte possibilitou aos integrantes do antigo Grupo Irmãos Unidos a ter 

acesso aos benefícios como a emissão de certificados, os quais profissionalizam a prática da 

Capoeira. Nesse sentido o grupo Capoarte acabou ajudando os antigos capoeiristas de São 

Gonçalo dos Campos, impulsionado a prática da capoeira.  

 O grupo Capoarte na gestão do falecido Mestre Curió tinha uma política expansionista, 

como já foi dito, marcando presença em alguns municípios do interior da Bahia e até mesmo 

fora do território brasileiro, alcançado países como a Holanda, Taiwan e Espanha. Quando o 

Mestre Roberto Curió  veio a falecer no ano de 2009, a expansão do grupo Capoarte perdeu 

fôlego e  foi se dividindo em outros grupos com a saída de membros que optaram por formar 

seus próprios grupos como foi o caso do grupo “Três  Arcos”, do Mestre Quiabo, ex-integrante 

do Grupo Capoarte, e também o Grupo “Negro Nagô”,  fundado pelo Mestre Paredão, ambos 

em Salvador, e os dois oriundos do Grupo Capoarte. Este último, o Negro Nagô, atualmente 

está presente em São Gonçalo dos Campos, sobre a responsabilidade do Contramestre Luciano 

Rodrigues. 

 O Mestre Sérgio em entrevista citou os benefícios cedidos aos capoeiristas de São 

Gonçalo dos Campos com o processo de afiliação entre os grupos: 

Quando me afiliei ao grupo aqui em São Gonçalo na época batizei no evento que fiz, 

batizei sessenta e um alunos e eu estava no grupo Capoarte, foi bem proveitosa e na 

continuação que demos no grupo é, eu consegui muitas coisas, consegui é, 

conhecimentos, consegui movimentos, consegui graduações, consegui meus 

certificados foi dentro do Grupo Capoarte... (MESTRE SÉRGIO, entrevista realizada 

em 28/05/2018).    

 Não é de surpreender que a aceitação de um grupo de fora do município são-gonçalense 

tenha sido bem aceita pelos antigos capoeiristas, porque trouxe consigo uma contribuição de 

grande valia para a capoeira local, uma vez que além de melhorar a estrutura contribuiu de 

forma substancial para o melhoramento da metodologia de ensino através de cursos de 

capacitação de Professores ministrados pelo próprio Mestre Roberto Curió e também por 

Mestres convidados, além de conceder e emitir certificados que garantiam o funcionamento de 

uma academia de capoeira. Assim, o grupo Capoarte, sem dúvida, inaugurou um novo momento 

da Capoeira de São Gonçalo dos Campos dando uma dinâmica na prática da arte. Observe que 

no relato acima do Mestre Sérgio, ele afirmou ter conseguido, depois de tantos anos de prática, 

seu primeiro certificado, através do grupo Capoarte, o qual validou o seu título de Professor.  
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Figura1- Grupo Capoarte em São Gonçalo dos Campos, evento realizado em 19/12/2003. Foto: autor 

desconhecido. Acervo particular do Professor João Oliveira.   

 O ato do então Professor Sérgio realizar a afiliação com o grupo Capoarte pôs fim ao 

nome Irmãos Unidos em São Gonçalo dos Campos e tal atitude marcaria toda uma geração de 

capoeiristas. Esse nome deixou sua marca na capoeira são-gonçalense e remonta a um passado 

não tão distante, no qual a capoeira do referido município iniciava sua caminhada para sua 

consolidação na sociedade local. O processo de fusão entre os grupos Irmão Unidos e Capoarte 

foi conduzido pelo Professor Sérgio, e essa afiliação colocou a capoeira de São Gonçalo dos 

Campos em contato direto com a capoeira de Salvador. Com esse processo de afiliação o nome 

Irmãos Unidos que seria a primeira academia de capoeira de deixa de ser usado entre os 

capoeiristas de são-gonçalense. Em outros aspectos essa união de grupos colocou a Capoeira 

são-gonçalense em contato direto com a Capoeira de Salvador, que continua sendo um grande 

polo referencial da arte para o Brasil e para o mundo.  

 O grupo Capoarte é soteropolitano e foi fundado pelo Mestre Roberto Curió em 05 de 

janeiro de 1991. Oriundo do bairro de Mussurunga, localizado na zona periférica de Salvador, 

Bahia. Essa agremiação de capoeira atingiu vários bairros de Salvador, bem como municípios 

do Interior da Bahia, como Camamu, Ituberá, Maragogipe, Monte Gordo e São Gonçalo dos 

Campos, além de atualmente marcar presença em território estrangeiro mencionado 

anteriormente, alcançando status internacional. Com a morte do fundador e Mestre do grupo 

Roberto Curió perdeu muito espaço no meio da Capoeira, mas ainda se mantem em atividade 

enquanto Associação de Capoeira. 

 Mas quem foi o Mestre Roberto Curió? Por que esse Mestre despertou interesse por um 

grupo de capoeiristas de uma cidade do Recôncavo Baiano como São Gonçalo dos Campos? 

Longe de querer fazer uma biografia desse grande Mestre da Capoeira Baiana é importante 
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situá-lo neste trabalho pela sua importância para a capoeira são-gonçalense. Seu nome de 

batismo era Roberto Francisco de Noronha. Dedicou grande parte de sua vida à capoeira, 

tornando-se referência na arte. Conseguiu expandir o grupo Capoarte para além do município 

de Salvador, chegando a manter filiais no interior da Bahia e também fora do País.    

O referido Mestre faleceu em 15 de maio de 2009, de uma forma inesperada, o que 

pegou todo o grupo de surpresa. Relativamente jovem com apenas quarenta e dois anos, deixou 

uma trajetória bem consolidada dentro da capoeiragem de Salvador e também dos municípios 

do interior baiano onde ele mantinha núcleos sob sua coordenação. Um trabalho que começou 

no bairro periférico de Salvador, Mussurunga, ganhou dimensões internacionais, conquistando 

a admiração de muita gente de dentro da capoeiragem e também de pessoas admiradoras da 

arte. Quando perguntamos a Luciano Rodrigues Cerqueira, trabalhador da indústria do fumo, 

36anos, morador do bairro do Rio Preto, praticante de capoeira, mais conhecido como 

Contramestre Luciano  sobre o Mestre Roberto Curió ele responde: “Um Mestre simples, tudo 

que eu tenho hoje também agradeço muito a ele meu Mestre em qualquer lugar que eu chegar 

eu levo o nome do Mestre Curió...” (Contramestre Luciano, entrevista realizada em 

29/06/2018). Assim, o núcleo da Capoarte em São Gonçalo dos Campos completou dezoito 

anos na sociedade local, desenvolvendo um trabalho em relação a Capoeira, bastante 

significativo, o que de uma forma, ou de outra tem contribuído bastante para a manutenção 

dessa prática cultural de matriz africana.        
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Figura 2- Mestre Roberto Curió, em destaque à esquerda. Evento realizado em São Gonçalo dos 

Campos, ano 2005. Foto: autor desconhecido. Acervo particular do Professor João Oliveira.  

 Mestre Roberto Curió não era baiano de nascimento. Nasceu em Paranatama interior 

de Pernambuco em cinco de novembro de1966, chegando a Salvador aos nove anos de idade. 

Em suas palestras, o mesmo afirmava que iniciou seus treinamentos de Capoeira com o Mestre 

Antônio Diabo discípulo do Mestre Bimba. Logo depois conheceu e passou a treinar com o 

Mestre Boca Rica discípulo do Mestre Pastinha. Mestre Roberto Curió assumiu a academia de 

Mestre Boca Rica por um período de aproximadamente dez anos no Forte de Santo Antônio, 

considerado Templo da Capoeira Baiana.   

Observe a linhagem dos Mestres que foram os preceptores do Mestre Roberto Curió; 

Antônio Diabo ligado ao Mestre Bimba e Boca Rica ligado ao Mestre Pastinha, Capoeira 

Regional e Capoeira Angola, respectivamente. Assim, o fundador do Grupo Capoarte teve o 

privilégio de aprender a arte em Salvador, onde a capoeira é uma expressão bastante forte no 

Estado da Bahia. Traçando essa breve trajetória do Mestre Roberto Curió, tem-se a noção de 



37 
 

que essa arte em São Gonçalo dos Campos ficou a cargo de pessoas com conhecimento 

profundo sobre a arte, desde a Chegada do então Professor Cláudio, atualmente segue seu 

trabalho com a Capoeira Angola em Feira de Santana, fundador do grupo “Angoleiros do 

Sertão.  

 O grupo Capoarte dominou o cenário da capoeira em São Gonçalo dos Campos, nos 

primeiros anos da década dos anos 2000, onde ocupou quase que de forma exclusiva o posto de 

principal grupo de Capoeira no município na referida década. Nesse momento a Capoeira na 

referida localidade desfrutava de um certo prestígio e o seu enraizamento nessa sociedade foi 

efetivado com a adesão de muitas pessoas na prática da arte. 

 Responsável pelo processo de afiliação, o Professor Sérgio assumiu a liderança do 

Grupo Capoarte na cidade e o seu trabalho ganhou notoriedade, conquistando um público 

praticante expressivo, ao passo que chegou a manter três núcleos da Capoarte dentro do 

município, tendo uma academia no centro da cidade e mais duas em localidades da zona rural, 

uma na povoação conhecida com Tabua e a outra na Vila das Flores. Essas academias tiveram 

em funcionamento por um certo tempo em zona mais afastada da cidade. Assim, as redes de 

sociabilidades tecidas dentro do espaço promovido pela a Capoeira nessas localidades foi muito 

importante, pois abriu a possibilidade de o pessoal da zona rural da cidade ter contato direto 

com a Capoeira, podendo participar dos treinamentos. O Professor Jailton em entrevista 

rememorou como foi essa fase lá nos idos anos 1999 e 2000:  

 A maioria que treinava no grupo era homem logo no começo do grupo, mas 

depois de um tempo que o grupo começou a expandir para fora que a gente 

estava dano aula já em Tabua, nas Flores, aí sim começou a aparecer as 

mulheres pra jogar e treinar com a gente, mas em termo de discriminação entre 

homem e mulher, cor, sexo, gênero nada disso tinha”. (PROFESSOR 

JAILTON, entrevista realizada em 11/09/2017).               

 Fazendo uma análise da narrativa do Professor Jailton (conhecido como Totonho), o 

mesmo toca em questões bastante delicadas, as quais trazem muitas discussões, como por 

exemplo a discriminação racial, o qual cita a discriminação de cor que é uma questão muito 

conflituosa na sociedade brasileira como um todo, além do mesmo trazer mais um elemento 

que é a questão de gênero, a qual traz problemas muito complexos para nossa sociedade.   

 Até aqui uma das principais observações que se faz é de como a prática da Capoeira vai 

conquistando um amplo espaço na cidade, alcançando até a zona rural, como por exemplo as 

localidades da Tabua e Flores, as quais estão mais afastadas do centro. Sem dúvida os anos que 

se seguiram após o ano 2000 foram muito frutíferos para a Capoeira são-gonçalense, pois a 

partir desse período ela se enraíza de vez nesse município. E o que chama a atenção nesse 

fenômeno é que a composição social dos grupos tem o predomínio de um público oriundo das 

camadas populares. Todos os entrevistados se declaram negros, ocupando funções como 

Pedreiros, Auxiliar de Limpeza Pública, Segurança e Trabalhadores do setor Fumageiro da 

cidade, dentre outras atividades.  Características dos setores mais populares da sociedade São-

gonçalense. 
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Fazendo uma análise nas fichas de inscrições do grupo Capoarte do ano 2009, núcleo 

de nome Movimento num Corpo coordenado pelo Professor João, o que foi observado nas 

respectivas fichas, a participação de pessoas de diversas localidades do município, a partir do 

momento que foi feito um levantamento dos endereços declarados. Isso se configura como dado 

de muita importância porque a partir do bairro que a pessoa reside é possível também, na 

maioria das vezes, mapear de forma superficial as condições e classe desses indivíduos.  

Nessas fichas de inscrições foram mapeados os bairros mais populares como o bairro 

do Murilo Leite que atualmente é o maior bairro em termos dimensionais e também no quesito 

populacional, sendo que esse bairro é relativamente novo. Foram mapeados também pessoas de 

bairro como o Gravatá, Alto do Cruzeiro, Boqueirão, Santo Antônio, rua Nascimento Ferreira 

(conhecida como Lagartixa), José Sarney (conhecido como Matadouro), Fazenda Cruz, ou 

simplesmente Cruz, e sem dúvida a Rua das Pedreiras, mais conhecido como Rio Preto, todos 

considerados bairros periféricos ou de baixa renda.  Nas palavras de Marli Geralda Teixeira e 

Maria José de Souza Andrade: [...] A população de baixa renda, por sua vez, tem se concentrado 

em ruas antigas como a da Lagartixa, ou em bairros periféricos tais como Alto do Cruzeiro, 

Cedro, Gravatá e Pavuna”. (TEIXEIRA E ANDRADE, p. 142). Foram mapeadas também 

pessoas de bairro de classe média como a Pitubinha e   a Avenida José Carlos de Lacerda. 

O Contra- mestre de Capoeira Luciano Rodrigues nos dá indícios de como o bairro do 

Rio Preto é visto e de como é o referido bairro na sua visão quando procura afirmar se o mesmo 

é morador do Rio Preto:  

 Moro. Não escondo isso de ninguém. É um bairro tranquilo, entendeu? As vezes tem 

(longa pausa). O povo tem outra visão do Rio Preto, mas ali é um lugar muito bom. 

Você pode sair e ficar à vontade deixar sua casa, pode viajar que ninguém mexe em sua 

casa, sua casa fica lá à vontade. E você pode ir a hora que quiser, qualquer um pode ir 

a hora que quiser que o Rio Preto; tem gente as vezes que ah! O Rio Preto é sossegado? 

Como é lá? Eu ouvi dizer que lá não pode descer tal hora, não? Você pode descer a hora 

que quiser lá, não tem esse negócio não. É um lugar sossegado. (CONTRA-MESTRE 

LUCIANO RODRIGUES, entrevista realizada em 29/06/2018). 

 Observa- se que no trecho da entrevista o Contramestre Luciano Rodrigues nos dá 

indícios de que a carga pejorativa e o preconceito sobre o referido bairro ainda hoje existem. O 

fato de o Contramestre Luciano afirmar que não esconde de ninguém que mora na localidade 

da indícios de um certo receio em morar no Rio Preto, por se tratar de ser considera uma zona 

periférica da cidade. Em uma sociedade marcada pelas hierarquizações étnico-racial, os negros 

do Rio Preto ainda sentem o peso do que é ser negro na sociedade brasileira.        
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Ficha de Inscrições Grupo Capoarte São Gonçalo dos Campos, ano 2009, núcleo Movimento num Corpo. 

 Durante aquele ano foram contabilizadas trinta e nove matrículas declaradas em fichas 

de inscrição. Isso não significa que todos contabilizados em tais fichas, praticaram ou 

participaram ativamente das aulas, mas de uma coisa é certo: a Capoeira sem dúvida despertou 

o interesse dessas pessoas. Como o nome dessas pessoas apareceriam nesses cadastros sem a 

sua devida intenção de praticar a arte? Existe a possibilidade de ter pessoas que se inscreveram 

e desistiram, ou até mesmo pessoas que participaram das aulas e não tiveram suas fichas de 

inscrições preenchidas e arquivadas.  

Além disso, as fichas nos dão base do número de pessoas do sexo feminino e masculino, 

além da faixa etária dos participantes, podendo afirmar que participaram do grupo Capoarte 

naquele ano crianças, adolescentes e adultos, contemplando as principais fases da vida de um 

ser humano. Foram inscritas no referido ano, treze mulheres e vinte e seis homens.  

Esse mesmo ano de 2009, marcou o falecimento do Mestre fundador do Grupo Capoarte 

Roberto Curió. O legado deixado por esse personagem da Capoeira de Salvador e também da 

Capoeira são-gonçalense foi muito expressivo para a capoeira dessa cidade ao ponto de alguns 

de seus discípulos darem prosseguimento ao grupo Capoarte em São Gonçalo dos Campos, 
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mantendo a “tradição viva” como é o caso do Professor Edson Tomé, quando o mesmo afirma 

briosamente: “eu só tive até hoje dois grupo. É... foi Irmãos Unidos e agora Capoarte que eu já 

estou há dezessete anos na Capoarte”. (Professor Edson Tomé, entrevista realizada em 

07/06/2017). 

Acontece que o processo de desintegração do grupo Capoarte  na cidade se deu por 

causa do crescente número de Professores dentro do grupo e alguns deles quiseram fazer um 

trabalho autônomo gerindo a sua própria academia de capoeira, os quais acabaram  se afiliando 

a outros grupos, e até mesmo fundando novos grupos e o resultado foi o aparecimento de várias 

nomenclaturas existentes na atual conjuntura da capoeiragem do município.  

Tivemos a oportunidade de visitar todas a academias do centro da cidade. Seguem os 

núcleos mapeados: Grupo Essência da Libertação, três núcleos, um localizado no bairro Alto 

do Cruzeiro, tendo como responsável o Professor Roque, mais outro núcleo na ONG Pé de Arte, 

Cultura e Educação, responsável o Mestre Ferreira e Professor Lúcio, bairro da Pitubinha e o 

terceiro fica localizado no bairro do Gravatá, responsáveis Mestre Ferreira e Professor Jean. 

Grupo Capoarte somente um núcleo localizado na Praça Haníbal Pedreira, responsável 

Professor Edson Tomé. Grupo Raízes Baianas um núcleo localizado no bairro do Estádio, 

responsável Mestre Sérgio. E o grupo Negro Nagô com dois núcleos, um na rua Alcides Ribeiro, 

bairro da Pitubinha responsável Professor João Oliveira e o outro na rua da Ligação tendo como 

responsável o Contramestre Luciano Rodrigues. Portanto, atualmente existem diversos grupos 

em São Gonçalo dos Campos.  

Com todos esses grupos fica evidente que a arte da Capoeira na localidade é uma forte 

expressão da cultura popular e o seu enraizamento nessa comunidade trouxe consigo 

visibilidade e aceitação dessa prática anteriormente discriminada. Portanto, a capoeira como 

uma manifestação da cultura de matriz africana tem desempenhado um papel crucial para a 

manutenção das práticas ligadas aos afrodescendentes no Brasil. E São Gonçalo dos Campos 

não foge as regras no que diz respeito as relações tão desiguais imposta pelo processo de 

formação de uma sociedade pautada no racismo herança do seu passado escravocrata.    
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3.1. Capoeira e Gênero 

 

 Retornando as questões de gênero que é uma construção social dentro do meio da 

capoeira essa relação é bastante evidente, pois a prática dessa arte está associada a um ambiente 

majoritariamente masculino, porém isso não exclui a participação do gênero feminino na 

capoeira. Não sou especialista na temática, mas o que foi observado é que a presença das 

mulheres na capoeira tem sido estudada e desmitificada pela a historiografia quanto a sua 

participação nas rodas de capoeira e grupos.  

Atualmente, a presença feminina é notada de forma ostensiva dentro da capoeira, sendo 

que alguns grupos são liderados por mulheres Mestras.  Diante do exposto, a temática ganha 

sentido para analise dessa questão dentro dos grupos de capoeira de São Gonçalo dos Campos, 

uma vez que a participação das mulheres nestes grupos é bastante significativa. Com base nas 

fichas de inscrições do no de 2009 do grupo Capoarte foi possível mapear a presença feminina 

na capoeira de São Gonçalo dos Campos.  De um total de trinta e nove matriculados naquele 

ano foram contabilizadas treze mulheres matriculadas segundo as fichas de inscrições daquele 

ano. Em uma sociedade marcada pelo conservadorismo em relação as questões de gênero como 

a brasileira, a sociedade são-gonçalense não seria uma exceção nessas questões, e a presença 

feminina nas academias de Capoeira foi bastante questionada, porém isso não impediu a sua 

participação.  

É bem verdade que lá no início do grupo Irmãos Unidos a participação feminina foi 

bastante reduzida. Essa afirmativa é baseada em analises de fotografias que remetem ao referido 

grupo do acervo particular do Contramestre Luciano Rodrigues. O Contramestre é possuidor 

de nove fotografias do grupo Irmãos Unidos em excelente estado de conservação, as quais 

provavelmente são dos anos de 1997, ou 1998, pois tais fotografias não contam as datas exatas. 

E nessas fotografias não foram registradas a presença de mulheres praticando, sugerindo a 

participação majoritariamente de homens no grupo Irmãos Unidos.  

Isso significa que não houve mulheres participantes desse grupo entre 1984 ano de sua 

fundação, segundo Mestre Ferreira, até mais ou menos 1997, possível ano dos registros das 

fotografias analisadas. Tivemos acesso a um outro acervo referente ao grupo Irmãos Unidos, o 

qual infelizmente, não foi possível uma análise devido ao processo de deterioração pela ação 

do tempo, fotografias essas pertencentes ao acervo particular do Mestre Sergio Souza que girava 

em torno de doze fotos.  Em um espaço que outrora foi majoritariamente masculino, a 

participação feminina passou a ser cada vez mais forte nos grupos de São Gonçalo dos Campos 

nos anos 2000, afirmativa baseada nas fichas de inscrições já mencionadas e também nas 

fotografias analisadas do acervo particular do Professor João Oliveira, acervo esse que remete 

a fase do grupo Capoarte em São Gonçalo dos Campos, portanto década dos anos 2000. Não é 

nenhuma novidade a presença das mulheres no meio da capoeira, uma vez que em períodos 

mais distante já se registravam a participação feminina na Capoeira. 

Apesar da presença das mulheres ter crescido de forma substancial a partir da década 

dos anos 2000 na referida localidade, ainda persiste um problema que está relacionado ao grau 

hierárquico dentro da capoeira, sobretudo o estilo Regional com o seu sistema de graduação de 
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cordas, o qual já foi mencionado. Essas mulheres participantes têm dificuldade de acesso aos 

graus superiores de cordas como por exemplo, a formação de Professoras de capoeira dentro 

dos grupos de São Gonçalo dos Campos. Em todas as academias pesquisadas no centro da 

cidade foi feito o registro de apenas uma mulher que chegou a posição de Professora dentro de 

um grupo são-gonçalense: a Professora Simone. Pertencente ao grupo Essência da Libertação, 

formada e graduada pelo Mestre Ferreira tudo indica que ela dentro da capoeira de São Gonçalo 

dos Campos foi a primeira mulher da cidade a alcançar a posição de Professora. O professor 

Roque em entrevista mencionou a referida Professora: “Ingressei através da Professora Simone 

que foi que me conduziu pra conhecer o Mestre que eu já conhecia, mas, não tinha essa 

intimidade com ele...” (PROFESSOR ROQUE, entrevista realizada em 17/05/2018). Essa 

referência do Professor Roque é bastante emblemática ao passo que o mesmo afirma que foi 

incentivado por esta Professora a procurar o Mestre Ferreira para dá sequência aos seus 

treinamentos. 

O problema sobre a participação das mulheres na Capoeira fica evidente quando 

Josivaldo Pires de Oliveira nos adverte: 

 A não identificação de mulheres capoeiras na documentação policial e jornalística não 

descarta a possibilidade de sua existência. Ao contrario uma vez identificada sua 

presença no universo social da capoeiragem, a partir das referidas fontes, ficam 

reforçadas as informações deixadas pela a tradição oral nos registros de memória, a 

exemplo das cantigas e dos manuscritos dos mestres capoeiras. (OLIVEIRA, 2009, p. 

135). 

Assim sendo, o argumento acima reforça a questão que foi exposta sobre o não registro 

de mulheres nos acervos fotográficos analisados referentes ao grupo Irmãos Unidos até meados 

da década de 1990. Contudo, os acervos referentes aos anos 2000, já na fase do grupo Capoarte 

a presença das mulheres é bastante ostensiva e atualmente as mulheres já não são questionadas 

quanto a sua participação no mundo da capoeira. 

As questões de gêneros se fazem presente nos mais diversos setores da sociedade, e no 

mundo da Capoeira não seria diferente. Apesar de todas as dificuldades as mulheres, sem dúvida 

já conquistaram o seu espaço no meio da capoeiragem. E São Gonçalo dos Campos é um bom 

exemplo dentro desse espaço social da capoeiragem, o qual a presença feminina nessa arte é 

bastante ampla nos dias atuais, ao contrário da observação do Professor Jailton, o qual foi 

mencionado anteriormente quando o mesmo questiona sobre a presença feminina nos anos 

iniciais da arte na referida localidade. No conjunto cultural dos capoeiristas são-gonçalenses 

cabe ressaltar os aspectos religiosos.   
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3.2.  Capoeira, Candomblé e Cristãos 

 Entre os capoeiras cabe espaço para as crenças religiosas, e principalmente quando em 

um grupo de Capoeira existem pessoas adeptas ao Candomblé. A primeira associação de quem 

está de fora do “mundo” da Capoeira é afirmar que, esta tem envolvimento com o Candomblé, 

ou até mesmo se confunde com este. É bem verdade que são muitas as semelhanças entre 

ambos, como por exemplo o uso de instrumentos percussivos como o atabaque, usado nessas 

duas manifestações de matriz africana, pode-se dizer o mesmo do agogô, além de serem 

manifestações movidas ao som de muitos cânticos e musicalidade e seus ensinamentos são 

transmitidos sobretudo pela tradição oral, todos atributos da cultura africana. Vem a questão: 

Capoeira é o mesmo que Candomblé? A resposta é não. Nei Lopes define o Candomblé como:  

Nome genérico com que, no Brasil, se designam o culto aos orixás iorubanos e jejes e 

algumas formas dele derivados, manifestas em diversas “nações”. Por extensão, 

celebração, festa dessa tradição, xirê; comunidade-terreiro onde se realizam essas festas. 

A modalidade original consiste em um sistema religioso autônomo e especifico que 

ganhou forma e se desenvolveu no Brasil, a partir da Bahia, com base em diversas 

tradições religiosas de origem africana notadamente da região do golfo da Guiné. 

(LOPES, 2006, p. 69). 

Portanto, a definição de Nei Lopes nos dá elementos substancias sobre diferença entre 

a Capoeira, a qual buscamos a definição por Edson Carneiro, e o Candomblé como um sistema 

religioso autônomo como asseverou Nei Lopes. O que une essas duas expressões culturais, sem 

dúvida, são os africanos vindos para o Brasil e seus descendentes com os seus modelos 

culturais, os quais ressignificaram sua visão de mundo dentro do sistema escravista brasileiro. 

E nesse ponto da ressignificação cultural fez brotar novos componentes da mediação simbólicos 

cultural como a Capoeira e o Candomblé.  

Nesse sentido a Capoeira e o Candomblé remontam a um sistema simbólico que está 

atrelado aos costumes e tradições advindas dos povos da diáspora africana como, observou 

Muniz Sodré: “A tradição é mesmo um conjunto de “regras”, de princípios simbólicos sem 

projeto universal implícito, conhecidos e vivenciados pelos membros da comunidade, com o 

objetivo de coordenar grupos negros na diáspora escravizada”. (SODRÉ, 2002, p. 100). Mesmo 

em um território estranho, os povos da diáspora negra souberam moldar sua visão de mundo, a 

qual remonta  a tradição que está atrelado às permanências e continuidades dos valores culturais 

de um determinado grupo que foi responsável pela manutenção de parte dos costumes.     

Contudo, todo capoeirista é adepto do Candomblé? A resposta também é não. A própria 

Capoeira praticada em São Gonçalo dos Campos oferece possibilidades de entender esse campo 

tão complexo que é a Religião e seus seguidores. No presente trabalho, as entrevistas realizadas 

nos conduzem a afirmar que as principais crenças estão representadas nos grupos da localidade. 

As pessoas que fazem parte desses grupos estão inseridas em um contexto social marcado pela 

força da cultura, tendo como característica principal a diversidade. Nesses grupos foram 

encontrados capoeiristas católicos, protestantes, sem dúvida, também adeptos do Candomblé. 

Um exemplo que chamou bastante atenção foi o Mestre Ferreira que relata em suas memórias 

que em uma certa ocasião ele foi orar por um aluno que tinha estourado o joelho, ao passo que 

lhe pergunto qual Religião ele é adepto, o mesmo respondeu:  
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Na época eu era; na verdade não era nem católico a gente vai na Igreja, mas o Católico é aquele 

que ele lê a Bíblia, ele coisa como qualquer uma outra Religião. Hoje eu sou evangélico há sete 

anos, vou fazer oito anos que eu me converti né... e... hoje eu oro, mas antigamente eu rezava 

né; então, é uma diferente entre a reza e a oração. A reza é aquilo que você né... tá aqui no papel, 

vamos supor que aqui é uma oração, a reza é, toda vez que que você rezar tem de ser aquilo no 

pé da letra. E a oração não. A oração você vai deixa o Espirito Santo lhe guiar, você vai falando 

as palavras né; pra que ele aja dentro daquilo né; (MESTRE FERREIRA, entrevista realizada 

em 21/05/2018). 

A emblemática fala do Mestre oferece indícios de que o fenômeno da conversão existe 

também entre os praticantes da Capoeira na cidade. Isso acontece com todos os praticantes da 

arte no município? O estudo feito sugere que não. Mais adiante veremos que não. Parafraseando 

Rubem Alves, “converter-se é abandonar um discurso e adotar um outro” (ALVES, 1974, p. 

54), isso fica bem nítido quando o referido Mestre faz a distinção entre reza e oração. Fica 

evidente que o Mestre abandou um discurso e adotou outro depois de sete anos de conversão às 

doutrinas protestantes e passando a congregar nas palavras do Mestre “Igreja Batista Filadélfia, 

Independente Filadélfia”. (MESTRE FERREIRA, entrevista realizada em 21/05/2018). 

Contudo, o seu grupo Essência da Libertação não se tornou um grupo genuinamente evangélico, 

como por exemplo os conhecidos como “Capoeira Gospel”, ou “Capoeira de Jesus”.  

A “Capoeira Gospel” tem como principal diferença as músicas cantadas na roda, as 

quais buscam louvar os preceitos cristãos evangélicos: “Os capoeiristas evangélicos 

jogam tanto a capoeira regional quanto a capoeira de angola, e o que diferenciam são as 

letras das músicas, quanto cantadas”. (Mestre Chocolate, citado em A religiosidade nas 

músicas de Capoeira. Seminário Geopráxis, Vitória da Conquista – Bahia – Brasil, v.6, 

n. 6, p 453- 466, 2017). 

Na citação acima indica tal movimento começou, no qual Altair José dos Santos, Mestre 

Chocolate, membro da Igreja Presbiteriana Getsêmani da cidade Santos, São Paulo e fundador 

da Associação de Capoeira Nova Visão também na mesma cidade. 

No início de 1988, quando o Mestre Chocolate começou a ler a bíblia se afastou 

imediatamente da capoeira. No final de 1988, ele buscou algum grupo, mas não teve 

sucesso, pois não se falava nesta época sobre isso sem ser criticado ou então por 

acreditarem que a mesma estaria vinculada a práticas satânicas, sendo considerado algo 

do diabo e por conta disso jamais um crente poderia fazer capoeira. Assim ele começou 

em uma praça e nas casas trabalhando com garotos rebeldes e drogados, com muitas 

dificuldades dentro e fora do meio evangélico. Em 1989, foi iniciado oficialmente o 

trabalho com academia. E assim surgiu a “capoeira gospel”. (Seminário Geopráxis, 

Vitória da Conquista – Bahia – Brasil, v.6, n. 6, p 453- 466, 2017). 

 Apesar dessa realidade ser em outro Estado brasileiro, no caso São Paulo, essa é uma tendência 

nacional devido ao número crescente de Protestantes no Brasil. 

    Como conciliar os valores da doutrina protestante com os valores culturais africanos, 

ao passo que ambos valores se opõem no que diz respeito às suas práticas? A saída seria então 

o movimento de ressignificação cultural, principalmente quando se trata de “coisa de preto”, 

absorvido pela cultura branca dominante como o caso da Capoeira e também o acarajé chamado 

de “bolinho de Jesus”. A apropriação feita pelas vendedoras evangélicas do quitute de origem 

da cultura africana. Nas palavras de Adriana Martins dos Santos: “os grupos evangélicos 
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consumiam os “bolinhos de Jesus e não os acaras do candomblé...”. (SANTOS, 2009, p 118). 

Ressignificar a cultura negra no mínimo é admitir que esta tem seu grande valor e sua 

contribuição na formação cultural do Brasil, como é o caso da Capoeira, não perdendo de vista 

as outras manifestações culturais de matriz africana. 

Nesse mesmo grupo Essência da Libertação um outro praticante da arte, o qual declarou 

ser católico, isso nos leva a perceber o caráter de laicidade do grupo, tendência dos demais 

grupos visitados e analisados. Esse praticante é o Professor Roque e quando pergunto sobre sua 

Religião ele respondeu:  

Rapaz, religião eu convivo em todas as Religiões, mas minha Religião mesmo eu sou 

Católico, Católico Apostólico Romano, entendeu. e; aprecio todas as religiões não 

desfaço de nenhuma porque quem és eu pra desfazer de uma Religião de alguém, então 

é as vezes assim, cada qual vive do que gosta entendeu, eu vivo da minha religião 

Católica meu Mestre é Evangélico, não tenho nada a ver; ele vive do que ele gosta eu 

vivo do que gosto, contando que eu respeite ele e ele me respeite e respeitando a Religião 

é muito importante isso aí. (PROFESSOR ROQUE, entrevista realizada em 17/052018). 

 Portanto, seria um equívoco dizer que todo Capoeira é do Candomblé, ou que até mesmo 

todo capoeirista tem relação com o as práticas religiosas de matriz africana. Apesar da forte 

presença dos valores cristãos na sociedade local, dentro desses próprios grupos de Capoeira 

ainda permanecem sim os valores religiosos dos africanos, o qual lá no passado tinha uma 

relação mais forte e íntima com a Capoeira. O Professor Edson Tomé em entrevista relata a 

forte ligação da Capoeira com o Candomblé no bairro do Rio Preto:  

 A relação da Capoeira com o Bairro de rio Preto é sempre benéfica, entendeu? Porque 

assim, o Rio Preto ele tem uma ligação muito forte com as culturas (africanas) 

entendeu? É. durante o passado a Capoeira tá em primeiro lugar e depois vem o 

Candomblé e assim sucessivamente, mas a Capoeira pro Rio Preto é... ela tem um valor 

cultural muito forte porque; tem pessoas que sobreviviam com a Capoeira. Hoje não 

mais; Entendeu? hoje não mais. Mas tinha pessoas que sobreviviam da Capoeira e hoje; 

Deus já levou. Então, essa é a ligação da Capoeira com o Rio Preto. (PROFESSOR 

EDSON TOMÉ, entrevista realizada em 07/06/2017, grifo nosso). 

 Observe que o Candomblé ganhou posição de destaque dentro dos valores culturais 

africanos para aquela comunidade. Nos entornos do bairro do Rio Preto foram mapeadas quatro 

Terreiros de Candomblé, assertiva que já foi mencionada no capítulo anterior. O destaque vai 

para o Terreiro Ilê Axé Sindoya e Família Rosa Bela liderada pelo Babalorixá Antônio Cesar, 

de 43 anos de idade, o qual mantém a presença do Candomblé no local, tendo como praticantes 

da fé alguns capoeiristas do local que optaram por não revelar sua identidade quanto a esse 

aspecto. A pergunta que fica é: por que as pessoas que praticam as religiões de matriz cristã não 

tiveram problema em revelar sua identidade como é o caso do Mestre Ferreira convertido ao 

Protestantismo e o Professor Roque Católico? E por que as pessoas que praticam as religiões 

de matriz africana optaram pelo anonimato? Isso reflete o quanto ainda pesa o preconceito pelas 

religiosidades vinculadas ao Terreiro de Candomblé. Muniz Sodré define terreiro como: [...] O 

terreiro negro configura-se como um espaço de analogias, porque é ao mesmo tempo um foco 

de intensidades de simpatia ou de sedução: as coisas aproximam-se e misturam-se sem perder 

o seu real, sua singularidade. (SODRÉ, p. 110). Portanto, esse espaço se configura como um 

local de sociabilidade, ao passo que também é responsável pela manutenção da tradição herdada 

dos africanos.  
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Então fica evidente que dentro dos grupos de Capoeira de São Gonçalo dos Campos têm 

espaço para as mais diversas práticas religiosas. Quando perguntamos ao Babalorixá, que entra 

na pesquisa por se tratar de uma liderança religiosa de matriz africana muito respeitada na 

localidade do Rio Preto e ex- praticante de Capoeira, qual a sua Religião, o mesmo responde: 

“Minha Religião é Candomblecista. Sou católico, mas sou candomblecista. Há vinte e três anos, 

né? Venho cultivando a minha Religião, os meus orixás e estou aqui até hoje, até quando Deus 

me der permissão né? Que tudo abaixo de Deus”.  Insisto no conceito de Religião e pergunto 

se o Babalorixá considera o Candomblé uma Religião e o mesmo responde: “Com certeza, sim 

somos uma Religião e hoje nós, além de ser Babalorixá nós somos sacerdócios né? Então somos 

Religião sim. (BABALORIXÁ ANTONIO CESAR, entrevista realizada em 27/01/2018. 

A relação que se faz aqui entre Capoeira e Candomblé é que apesar terem caráter 

distinto, os laços culturais africanos os une, e essa relação tão intrínseca demonstra o peso que 

tem a tradição de um povo no seu modo de expressar  a sua visão de mundo, dando sentido ao 

que há de mais primordial para os seres humanos: a vida. Provavelmente, antes da 

institucionalização da Capoeira, os candomblecistas formavam a maioria das rodas de Capoeira.  

 Portanto, falar de Capoeira e dos valores culturais africanos na  sociedade São-

gonçalense  é remontar um campo de estudo muito complexo e cheio de possibilidades que o 

presente trabalho tentou elucidar partindo de uma pequena comunidade como a do Bairro do 

Rio Preto, bem com a sua relação com as demais partes de São Gonçalo dos Campos, através 

principalmente da Capoeira e a sua tomada de espaço em uma sociedade que segue os padrões 

da cultura branca dominante que é marcada pelas as hierarquizações sociais, as quais geram 

conflitos que estão bem longe de serem solucionados. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Capoeira se constitui como um dos grandes patrimônios culturais deixados pelos 

negros no Brasil. Apesar de toda repressão impostas pelas elites dominantes a cultura afro no 

território nacional ganhou projeção e se expandiu em uma sociedade que tem como uma das 

principais características a mistura de povos e o seu resultado está na diversidade étnico-

cultural.     

A sociedade de São Gonçalo dos Campos em uma escala micro também é representante 

dessa diversidade cultural brasileira. Os negros que foram inseridos de forma compulsória nessa 

parte do Recôncavo Baiano, como mão de obra, estavam integrados nas redes do sistema 

escravista e seus desdobramentos no âmbito cultural foi decisiva para a formação do Brasil 

moderno, deixando também o seu legado cultural. O negro vindo para o “Novo Mundo”, acima 

de tudo produziu cultura e ressignificou sua presença em um ambiente estranho e hostil. 

A Capoeira, o Candomblé e outras expressões culturais são exemplos do potencial 

criativo que os seres humanos possuem no sentido de prover sua existência. A pesquisa também 

demonstrou que as marcas da escravização ainda persistem de forma latentes numa sociedade 

que ainda precisa “pagar suas dívidas” para com essas pessoas. Como falar de Capoeira e não 

falar de escravismo no Brasil? E como falar de escravismo e não falar de racismo? Quer dizer, 

uma questão está imbricada na outra e a nossa sociedade atual não se conta disso, ou talvez se 

dê conta e a naturalização dos fatos fale mais alto as políticas de reparação ainda são frágeis.  

  Grande parte da atual sociedade São-gonçalense, talvez nem saiba que a escravização 

atingiu a localidade em períodos mais longínquos. Na própria Casa da Cultura mencionada 

anteriormente, e que foi o Palacete do Coronel Antônio Carlos Pedreira, até a pouco tempo atrás 

tinha em um dos seus porões, os grilhões que serviam para acorrentar seres humanos 

submetidos a escravização estavam lá como símbolo máximo dos horrores dos “porões” da 

escravização. Sobre os referidos grilhões, várias testemunhas oculares, sendo que o próprio 

autor dessa pesquisa está entre elas. A observação que se faz, é que tal edificação, na verdade 

um grande Sobrado, muita História, e várias funções: de Palacete de famílias tradicionais, a 

Casa da Cultura, o qual foi sede do referido projeto DOPLANGER, de Casa da Cultura a 

Colégio Municipal Agripina de Lima Pedreira, atualmente Prefeitura Municipal. 

A Capoeira se constituiu como um ponto de partida para entendermos as relações sociais 

no município de São Gonçalo dos Campos. Essa “arte de preto” é um legado da escravidão que 

oferece elementos fundamentais para refletirmos sobre as questões conflituosas que permeiam 

não só a sociedade São-gonçalense, mais a sociedade brasileira como um todo, a qual insiste 

no mito da democracia racial. Essa mesma ideologia da democracia racial, em grande parte é 

responsável por manter uma estrutura secular marcada pelas hierarquizações da sociedade 

brasileira pautadas nos valores culturais dos grupos europeus. E essas relações entre negros e 

brancos em uma sociedade marcada em sua gênese pela escravização de negro africano, ainda 

hoje levanta conflitos sociais, os quais estão longe de soluções efetivas e seus reflexos estão 

por todo o País.  

O desenvolvimento da Capoeira na cidade assinala a resistência da cultura negra no 

local. O Candomblé também tem sua parcela de contribuição para a manutenção das práticas 

culturais de matriz africana no município São-gonçalense. O movimento da Capoeira também 
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começou no meio da rua, ou no terreno baldio e ganhou o espaço físico chamado de academia. 

A representação simbólica do Mestre Cacate para com os capoeiristas atuais da localidade do 

bairro do Rio Preto que os viram jogar a Capoeira, é sem dúvida o ato de resistência da cultura 

negra em São Gonçalo dos Campos.   Aqueles capoeiristas com mais de trinta anos de idade, 

quando recorrem às suas lembranças mais antigas da Capoeiragem São-gonçalense recordaram 

de imediato a agilidade corporal desse personagem anônimo da Capoeiragem local. Digo 

anônimo para muitos, porque para aqueles que já apreciavam a Capoeira naquela época, esse 

Mestre se tornou quase uma lenda. Há quem não o considere como Mestre. Mas, para os padrões 

da época e de como a Capoeira estava organizada no referido município, ele foi um Mestre de 

Capoeira sim.  

A Capoeira se constitui como um dos grandes legados deixados pelos povos de origem 

africana. Ela é africana, mais também é brasileira e uma das grandes riquezas culturais desse 

País.  As marcas da cultura negra estão por toda parte do Brasil, e essa riqueza cultural é fruto 

de um povo que fez das adversidades vividas após a diáspora, nas terras do “além-mar” sua 

grande aliada no enfrentamento dos desafios em uma sociedade que insiste em negar o grande 

valor da herança cultural africana no Brasil. 

Vale ressaltar que no âmbito da pesquisa cientifica não podemos dá conta de tudo, o que 

abre espaço para o preenchimento de lacunas que ficaram no percurso desta pesquisa. Assim, 

pesquisar na área das Ciências Humanas é aventura-se num campo cheio de possibilidades. É 

claro que não deu para ouvir todos os capoeiristas de tal sociedade, o que seria inviável, mas 

isso abre a possibilidade de futuras pesquisas, as quais sem dúvida irão preencher as lacunas 

deixadas no presente trabalho. 
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ANEXO 

 

Roteiro para entrevista com os capoeiristas 

 

1- Qual o seu nome completo? 

 

2- Qual a sua idade e profissão? 

 

3- Com quantos anos entrou para a capoeira? 

 

4- Qual a sua lembrança mais antiga sobre a capoeira em São Gonçalo dos Campos? 

 

5- Qual a relação da capoeira com o bairro do Rio Preto? 

 

6- Quem foi seu primeiro Mestre? 

 

7- O que a capoeira representa para você? 


