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RESUMO

Esta pesquisa tem como objetivo investigar como são estabelecidas as
abordagens do ensino da Capoeira no ambiente escolar. Para alcançar nossos
objetivos realizamos uma pesquisa de cunho etnográfico, a partir de um estudo
comparativo entre duas escolas públicas localizadas na cidade do Salvador/BA,
desta forma, buscamos entender a implementação da Capoeira como prática
pedagógica, as possibilidades e as tensões produzidas nesta relação. Dividimos
esta pesquisa em três capítulos, os quais versam sobre a construção histórica da
Capoeira, enquanto uma manifestação cultural de cunho popular, até a sua
legitimação sócio-cultural; a dinâmica da Capoeira apresentando algumas das
práticas e dos rituais, tendo como parâmetro as nossas vivências neste universo
complexo e em constantes mudanças, e a prática no ambiente escolar;
finalizamos nossos escritos apresentando os dados colhidos no processo de
pesquisa, discutimos as dificuldades, as contradições existentes, as riquezas das
práticas desenvolvidas e as perspectivas para o ensino desta manifestação
cultural na escola.
Palavras-chave: 1. Capoeira; 2. Educação; 3. Cultura; 4. Prática Pedagógica.

ABSTRACT

This research aims to investigate how they are established approaches to teaching
Capoeira in the school environment. To achieve our objectives we performed an
ethnographic research, from a comparative study of two public schools located in
the city of Salvador, Bahia, in this way, we seek to understand the implementation
of Capoeira as a pedagogical practice, the possibilities and tensions produced in
this relationship. We divide this study into three chapters, which deal with the
historical construction of Capoeira as a cultural manifestation of popular appeal,
even his legitimacy socio-cultural dynamics of Capoeira featuring some of the
practices and rituals, and as our parameter experiences in this complex universe
and constantly changing, and practice in the school environment; finalized our
writings, presenting the data collected during the research process, we discussed
the difficulties and contradictions, the wealth of practices developed and the
prospects for education in this cultural event school.

Key-words: 1. Capoeira; 2. Education; 3. Culture; 4. Pedagogical Practice.
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INTRODUÇÃO

Quando cursávamos licenciatura em Educação Física, na cidade de
Feira de Santana, houvera uma indicação para que estagiássemos em uma
escola pública municipal. A primeira informação que obtivemos sobre o
“trabalho” era que seria um projeto proposto pela Secretaria Municipal de
Educação da referida cidade, e que, para obter a vaga, o estudante deveria
cursar Licenciatura em Educação Física e ter vivenciado a prática da Capoeira.
A felicidade foi grande pela possibilidade de trabalhar com Capoeira em
uma instituição de ensino. Entretanto, havia também o espanto e alguns
questionamentos: por que uma escola queria executar um projeto de Capoeira?
Quais as intenções da Secretaria de Educação nesse projeto? Por que a
Capoeira

e

não

uma

modalidade

esportiva?

A

curiosidade

e

os

questionamentos nos levaram a buscar a UEE – e conhecermos o projeto, por
ser uma “novidade”. Uma escola “abrindo”, não só suas portas, mas colocando
a Capoeira em um projeto educacional. Até então, só tínhamos conhecimento
de escolas que disponibilizavam espaços para grupos de capoeira.
Naquele momento fomos impelidos a responder as inquietações assim,
produzimos uma monografia intitulada “Capoeira na Escola Municipal Dr. Celso
Ribeiro Daltro: dialogando para uma transformação na comunidade escolar.”,
entretanto, tais escritos só respondiam as questões iniciais, não sendo
suficiente para responder os questionamentos que surgiram ao longo da
pesquisa. Assim, traçamos a nossa vida acadêmica na tentativa de amenizar
tantas outras inquietações acerca da implantação da Capoeira na escola.
Ao longo dos anos observamos que a Capoeira vem ocupando espaços
nas pautas de discussão na sociedade. Em um passado recente, o Instituto do
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Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)1 reconheceu a roda de
capoeira como patrimônio cultural nacional, de natureza imaterial, e, mais
recentemente, no dia 28 de outubro de 2010, o jornal A tarde noticiou que
capoeiristas protestaram contra o processo de construção do programa de
salvaguarda proposto pelo IPHAN que sinaliza, segundo eles, intenções
polêmicas, tais como: regulamentação da profissão, transformação em esporte
olímpico e exigência de diploma universitário para o ensino da prática,
proposições que parecem emanar do Conselho Federal de Educação Física,
tendo ainda a pretensão de querer controlar um saber construído por mestres
da cultura afro-brasileira. Vemos assim, ainda que legitimada socialmente, a
capoeira é alvo de ações de domesticação social e cultural.
Por outro lado, os desafios colocados pela implementação do ensino de
história e cultura afro-brasileira nas escolas, preconizada pela lei 10.639/2003,
e posteriormente substituída pela 11.645/2008, apontariam para uma
possibilidade rica de incorporação da capoeira ao currículo das escolas, por
sua transversalidade pedagógica, dado permitir tratar de conhecimentos de
educação física, história, ciências sociais, dentre outros. Contudo, este
potencial tem sido raramente aproveitado e os sentidos ambíguos da capoeira
como subversão e disciplina, expressão de ócio e trabalho são ainda pouco
explorados em estudos sobre a sua prática educacional.
Neste processo tivemos como norte a seguinte pergunta: Quais os
valores são considerados no ensino da capoeira na escola, quais as suas
representações e os seus significados? E na tentativa de responder tais
questões buscamos debater as funções sociais da Capoeira e da escola,
enquanto práticas simbólicas; buscamos também: analisar a inserção da
capoeira no processo de ensino-aprendizagem e no projeto político pedagógico
da escola; identificar os modelos de incorporação da capoeira às práticas
pedagógicas e mapear possíveis contradições entre o ethos da capoeira e o
ethos escolar; verificar em que medida a incorporação da capoeira nas práticas
educativas exploram os diversos elementos simbólicos e memoriais do jogo.
Para subsidiar nossa discussão, dialogamos com autores que se debruçaram
1

Decisão proferida na 57ª reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio cultural, realizada no dia 15de
julho de 2008. Data do registro: 21 de outubro de 2008.
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sobre o assunto, como José Falcão, Luis Vitor Castro Junior, Pedro Abib, Inezil
P. Marinho, Hélio Campos, José Sobrinho, Anselmo Accurso.
Com a intenção de responder os questionamentos e os anseios,
decidimos realizar uma pesquisa com uma abordagem de cunho etnográfico,
de caráter qualitativo, a partir de um estudo comparativo entre duas escolas
públicas localizadas na cidade do Salvador-Ba.
Buscamos entender como ocorre o trato com o conhecimento da
Capoeira, no tocante à prática pedagógica, as tensões e possibilidades
produzidas nesta relação, produzimos esta dissertação, composta por três
capítulos.
No primeiro capítulo, produzimos uma breve descrição da história da
capoeira no Brasil, procurando ressaltar seu papel como prática de resistência
cultural negra e afro-brasileira. Ainda nesta parte discutimos a importância dos
espaços sociais definidos e apropriados pelos praticantes da capoeira, as
relações com o trabalho e o ócio. Buscamos também, dar visibilidade a alguns
dos responsáveis pela sustentação da capoeira, nos períodos de sua
perseguição, tendo como lastro para as discussões autores como Fred Abreu,
Adriana Dias, Nestor Capoeira, Walter Fraga Filho, entre outros. Além dos
escritos dos Mestres Bimba, Canjiquinha, Noronha e Pastinha.
No processo de transição, abordamos como a Capoeira “deixa de ser
considerada coisa de marginal” e passa a ser praticada por membros de outros
segmentos sociais. Procuramos analisar também o papel de Mestre Bimba e a
criação da capoeira regional articulado ao período populista do Estado Novo e
a tentativa de domesticação, definindo-a como “ginástica nacional”. Tal
discussão é importante para entender as tensões e contradições que
atravessam até hoje a incorporação da prática da capoeira na escola.
No segundo capítulo apresentamos a ritualística da Roda de Capoeira e
suas implicações pedagógicas, éticas e sócio-cultural. Buscamos aí interpretar
o potencial criativo do jogo, a reverência aos fatos e personagens “vivos” na
memória social e enfatizando as relações com a sociedade pós-moderna.
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Discutimos a dinâmica da disseminação e “universalização” da Capoeira
e suas conseqüências; os problemas provenientes da padronização e as
possibilidades de subversão deste processo, apresentando a mandinga como
contraponto. Também buscamos contextualizar o processo de implantação da
Capoeira no ambiente escolar e as práticas utilizadas e desenvolvidas nos
espaços de educação formal.
No terceiro capítulo, apresentamos a construção da nossa base de
dados e a metodologia utilizada. Descrevemos as práticas desenvolvidas nas
duas unidades escolares pesquisadas, as percepções e envolvimentos da
comunidade escolar com a Capoeira e os procedimentos metodológicos
utilizados na pesquisa. Analisamos os processos de implementação e
desenvolvimento da Capoeira nas escolas, comparando as vivências e tecendo
relações com o que foi encontrado nas unidades, buscando entender e
responder às inquietações que surgiram durante a realização da pesquisa.
Este capítulo foi dividido em quatro momentos: o primeiro traz
informações sobre cada unidade escolar e as visitas realizadas; o segundo,
sobre os professores (de Capoeira) e seus dilemas; o terceiro, fala sobre os
educandos (estudantes) e as suas vivências na prática da arte; e o quarto, trata
sobre os diversos outros atores da comunidade escolar e suas visões sobre a
prática da capoeira na escola.
Finalizamos a produção analisando as nossas experiências e as
perspectivas em relação ao trabalho realizado nas escolas, discutindo as
dificuldades, as contradições e as riquezas do ensino desta manifestação
cultural no ambiente escolar. Com isto esperamos contribuir para a construção
e implementação de ações pedagógicas mais criativas, capazes de
potencializar

a

incorporação

multidimensionalidade.

deste

saber

popular

em

sua
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CAPÍTULO I

Neste capítulo, apresentaremos uma abordagem sobre a manifestação
Capoeira2, situando o leitor sobre o caráter subversivo da mesma, enquanto
um elemento da cultura de resistência: Discutiremos também a importância
dos indivíduos na construção social dessa manifestação e a sua (in)visibilidade
social. Para tanto, exploramos os espaços da prática e a sua relação com o
trabalho e o processo de ressignificação da arte para adentrar nas instituições
sociais.
Em nenhum momento da história da escravidão, houveram relações
harmoniosas entre os senhores e escravos. Os espaços sociais eram
conflituosos,

alternando

entre

a

barganha

e

acirradas

batalhas.

O

abalroamento e a correlação de forças entre tais protagonistas se dava desde a
luta por melhores condições de vida no cativeiro até a luta pela liberdade.
Além da resistência física direta com as revoltas e as fugas, os negros
escravos resistiam no dia-a-dia, efetuando roubos, sabotagens, assassinatos,
suicídios, abortos e principalmente com as manifestações culturais e religiosas
que vivenciavam em suas comunidades.

As reivindicações, [...], não se esgotam na defesa de padrões
materiais de vida, mas incluíam, no mesmo passo, a defesa de uma
vida espiritual e lúdica autônomo. [...], também exigiam o direito de
poderem ‘cantar, folgar e brincar’ sem consentimento prévio do
feitor. (REIS; SILVA, 1989, p. 8)

Assim, as resistências ao jugo senhorial se davam de diversas formas.
Sendo a Capoeira um dos elementos dessa resistência negra, na tentativa de
recuperar não só a sua identidade cultural, mas a dignidade de ser/existir

2

A palavra Capoeira será escrita com C maiúsculo toda fez em que se referir à manifestação.
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enquanto humano, condições “seqüestradas” pela escravidão. Nesse contexto,
houve muita barganha, “negociação e conflito”

3

entre o poder dos senhores -

“os detentores do poder” - e os negros, “os dominados” nas relações sociais.
De antemão, podemos afirmar que a Capoeira é marcada pelo selo da
negritude, sendo um instrumento físico e simbólico, que apresenta o corpo
como o principal elemento de defesa nas lutas contra a escravidão e todos os
tipos de violências sofridas; Seja, nas revoltas quilombolas, seja nas rebeliões
urbanas ou nas querelas do cotidiano, nas quais os negros tinham que se
4

defender. Para os capoeiras , o corpo é o vivido, é sua relação com o mundo
real que se apresenta entre os limites do físico e do simbólico.
Em diversas pesquisas que versam sobre a história do Brasil,
observamos que a prática da Capoeira sempre foi considerada uma
manifestação de cunho marginal, e sua prática era ilegal e ofensiva à ordem, à
moral e aos bons costumes, começando há modificar sua conotação somente
no início do século XX.
Entendendo a Capoeira enquanto instrumento de luta contra os sistemas
opressores, assim, nos deteremos em analisar esta manifestação cultural e sua
atuação “em favor da vida” e “em favor da morte” para obter a liberdade, num
processo de formação social, com todas as suas nuances e querelas, em que
os seus constituintes lutaram para não perderem as suas referências culturais
e, ao mesmo tempo, para afirmá-las quanto legítimas nas relações sociais.
As negociações e os conflitos nas relações sociais são bem abrangentes, e,
atentando a esse fato, nos deteremos a tratar sobre o universo da Capoeira
e/ou da vadiação5.

3

(REIS; SILVA, 1989).
Os praticantes da capoeira no século XIX, na cidade do Rio de Janeiro, eram chamados de Os
Capoeiras, segundo Carlos Eugênio L. Soares (1994).
5
Daremos à mesma conotação as estas palavras. Segundo Accurso (1995, p. 51), os capoeiras denominam
o jogo da capoeira de Vadiação, devido a sua prática estar ligada diretamente aos locais do não-trabalho.
A vadiação era uma forma de brincar com a seriedade da vida, que subverte a ordem e cria espaços da
alegria.
4
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1.1. VADIAÇÃO: UM ELEMENTO DA CULTURA DE RESISTÊNCIA

Por ser uma manifestação cultural oriunda das camadas populares, a
Capoeira, até pouco tempo, era concebida como uma atividade degradante e
marginal, assim como outras manifestações protegidas pela cultura negra.
Segundo Santos (2002), no imaginário europeu, toda a Idade Média até
o século das Luzes, foi marcada pelo medo e fascínio pelos povos africanos e
asiáticos, cujas imagens eram ao mesmo tempo fantásticas e monstruosas. “O
mundo maravilhoso também era um mundo demoníaco com um diabo quase
sempre pintado de preto [...].” (SANTOS, 2002, p. 278). Desta forma, a
produção cultural de origem africana, neste quadro fortemente preconceituoso,
sempre foi desqualificada.
Toda a representação construída sobre os negros foi ratificada na
formação da sociedade brasileira, em que os negros eram vistos como
mercadoria, a marca do mal, “[...], vistos como feios, sujos, indisciplinados e
viciosos.” (DIAS, 2006, p. 26). O processo de desqualificação dos negros no
Brasil vem desde as primeiras levas de escravos e percorre todo o tempo
histórico até a atualidade.
Em um passado recente, segundo Dias (2006), o então governador da
Bahia, J.J. Seabra, propôs um processo de higienização e ordenamento dos
espaços urbanos em Salvador, na tentativa de “[...] dar um fim às ‘chagas’ do
passado colonial” (DIAS, 2006, p.26). Esta reordenação implicaria em
mudanças de hábitos da maior parte da população negra, que sobrevivia nas e
das ruas. Tal normativa tinha como objetivo impedir “os ‘usos e abusos’
daqueles que não se vestiam, não falavam e nem se comportavam de acordo
com o modelo de civilização almejada.” (p.26), ou seja, retirar todos que faziam
da rua seu espaço de sobrevivência.
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O desejo da higienização fazia reafirmar práticas coloniais que eram
interessantes para a dominação dos espaços e dos trabalhadores, enfatizando
os referenciais racistas da sociedade

Luz e sombra: se o Branco representa a razão, o belo, o bom, o justo
[...] a humanidade, ou seja, simboliza os valores desejáveis, o negro,
por sua vez, pode representar a desrazão, a loucura (a bílis negra
que obscurece), o feio, o injusto, a animalidade. (SANTOS, 2002,
p.280)

A desqualificação foi importante no processo de dominação e a
utilização de instrumentos como o exotismo, o racismo e a repressão foram de
suma importância para desmoralizar as manifestações populares6, pois atingia
os seus produtores nas dimensões subjetivas das suas representações
simbólicas, refletindo fisicamente no corpo e nas relações sociais. Assim, a
Capoeira é tratada, como o refugo produzido pelos pretos e crioulos7.
Como um fenômeno coletivo, a Capoeira se reproduz de diversas
formas e com muitos disfarces para poder burlar e sobreviver às muitas e
intensas investidas das classes dominantes e das instituições governamentais,
que tentaram reprimí-la. Por ser uma construção sócio-política, a qual permeia
a “cultura de rua” 8, a Capoeira é afirmada por um contingente de indivíduos
que, de alguma forma, são marginalizados e/ou discriminados, seja dos
benefícios produzidos pela sociedade, das instâncias de poder, seja por
escolher conviver com práticas consideradas subversivas.

6

“A ‘cultura popular’ teria como referência uma realidade sócio-cultural classificada como “espontânea”,
produzindo objetos que seriam fabricados por grupos que não teriam consciência de seus próprios
processos e regras de criatividade e que não reclamariam coisa alguma para si mesmo em ternos de
sabedoria ou poder político”. (DAMATTA, 1992, p. 52). Apresentando lógicas sociais diferentes que se
contrapõem à cultura dominante, as produções culturais ditas populares são neste sentido subversivas e
estão sempre sujeitas a processos de controle, domesticação e discriminação.
7
“[...] os africanos eram sempre designados de pretos, em contraste com crioulos, a conhecida
designação dos pretos brasileiros. A designação negro era pouco usada porque seu campo semântico
confundia, incluindo africanos e crioulos”. (REIS; SILVA, 1989, p. 45) (grifos do autor).
8
Definiremos como Cultura de rua como as múltiplas possibilidades de vivência neste espaço, onde o
principal objetivo é sobreviver e conviver com a contínua “mistura da ordem com a desordem e da
violência desregrada”. (DIAS, 2006, p. 134), além da perspectiva, de poder ganhar a vida.
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É importante salientar que alguns indivíduos das classes dominantes
também participaram do processo de construção da Capoeira, pois estavam
ligados intimamente com a sua prática. Eram “verdadeiros” capoeiras e, de
certa forma, sofriam as penalidades de forma mais branda, devido às suas
ligações com as instâncias de poder; Podendo assim, serem considerados
também como peças importantes no processo de manutenção, produção e
legitimação da Capoeira.
Por ser uma manifestação marginal e que sofreu perseguição e
repressão em alguns estados, a Capoeira se desenvolveu enquanto uma das
manifestações de resistência, possibilitando a sua manutenção nos principais
pólos econômicos do Brasil, como no caso dos estados federativos da Bahia,
de Pernambuco e do Rio de Janeiro9.
Muitos momentos foram marcantes para a Capoeira e mais importantes
para seus produtores que, de forma consciente, se afirmaram como praticantes
e representantes de uma “tradição”, no intuito de lutar para sobreviver e para
afirmar sua identidade. Em meio a muitas perseguições, alguns personagens
foram imortalizados por suas demonstrações de coragem e valentia, quando
enfrentaram os percalços da vida ou da ordem institucional e até hoje seus
feitos são lembrados por muitos outros capoeiras, como será visto a seguir.
Os capoeiras, em sua grande maioria, eram pessoas simples e
desprovidas de recursos, mais com muita mandinga10 e fé, que revela no
imaginário popular dimensões de liberdade, moral e ética. Neste sentido,
Mestre Pastinha afirma que a Capoeira é marcada por “[...] um certo
9

O maior número de documentos encontrados sobre a prática e repressão da Capoeira está
concentrado na cidade do Rio de Janeiro, pois “Desde 1763, quando o Rio de Janeiro passou a ser a
capital do Brasil, há notícias da capoeira” (ACCURSO, 1995, p.58), e somente com a chegada da família
real portuguesa e a criação da Imprensa Brasileira, no ano de 1808, foi possível realizar publicações de
notícias sobre o Brasil e as histórias de perseguição aos capoeiras e as maltas existentes que
“aterrorizavam” a cidade do Rio de Janeiro.
Nos estados da Bahia e de Pernambuco, as publicações sobre a Capoeira, no período citado
anteriormente, são escassas, mesmo com a grande importância dessa manifestação para diversos membros
da sociedade baiana e pernambucana. Encontram-se referências publicadas na Bahia, datadas a partir do
final do século XIX.
10
Utilizaremos o termo com base em Falcão (2004), onde a “Mandinga, na capoeira, refere-se à malícia, à
capacidade de improvisar e envolver o parceiro de jogo”. (p.03), Contudo, a definição de mandinga está
relacionada ao grupo étnico do Mali, denominados de Mandinga, os quais eram considerados grandes
mágicos ou feiticeiros, relacionando a sua fé no sobrenatural.
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misticismo, lealdade com os companheiros de ‘jôgo’ e obediência absoluta às
regras que o presidem” (Mestre Pastinha, 1988, p. 32).
Praticantes ou Mestres como Dois de Ouro, Juca Reis, Manduca da
Praia, Ciriaco, Natividade, Madame Satã, Coelho Neto, Samuel da Calçada,
Siri de Mangue, Chico Me dá Me dá, Prata Preta, Pedro Mineiro, Doze
Homens, Tibiriri, Zebedeu, Chico Simão, Nicolau do Poço, Nascimento Grande,
Jovino dos Coelhos, Paulo Barroquinha, Waldemar da Liberdade, Pastinha,
Bimba, Besouro, Aberê, Noronha, Canjiquinha, Paulo dos Anjos, entre muitos
outros, foram protagonistas de muitas histórias, contadas, cantadas e
impressas em folhetins e em processos criminais e judiciais.
Esses personagens mostraram de formas inequívocas diversas formas
de ser e viver dos capoeiras, (re)velando a valentia, a malandragem e, acima
de tudo, a mandinga de um bom capoeira. Sabendo driblar as dificuldades que
se apresentavam em muitos momentos na vida, transfigurando no que mais
conheciam e faziam na Capoeira, a ginga.
Dos anônimos pertencentes a Capoeira, muitos se tornaram famosos
entre seus pares e alguns entre as instituições da ordem. Entretanto,
ressaltamos que, nesse universo da Capoeira, não só as pessoas das classes
menos favorecidas foram atores, houve também como já assinalamos
anteriormente, capoeiras pertencentes às classes sociais mais abastadas,
como revela Marinho (1945) em seus escritos sobre a Capoeira na cidade do
Rio de Janeiro.

O Rio era a cidade da desordem. A mentalidade brasileira se havia
turvado que criaturas de gravata lavada: funcionários públicos,
médicos, advogados, escritores, políticos, não se pejavam de gabar
as suas habilidades na ‘rasteira’ na ‘cabeçada’ e no ‘rabo de arraia’.
(MARINHO, 1945, p.53)

Em que pese às perseguições à Capoeira e a seus praticantes, forças
políticas agiram em favor de alguns personagens e penalizaram outros.
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Accurso (1995) apresenta os casos do Barão de Rio Branco, o qual não sofrera
qualquer tipo de sanção e apresenta a situação do afamado “desordeiro” Juca
Reis, o qual fora penalizado com a reclusão na Ilha de Fernando de Noronha,
conforme citação:

Pois os Manduca – da praia -, ou os Boca – queimada -, tinham
adeptos fervorosos e ilustres capoeiras. Coelho Neto cita o Barão do
Rio Branco, que, nos seus tempos de mocidade, se exercitava na
luta e disso se vangloriava já como Chanceler da República. E se um
Juca Paranhos deixava de lado a capoeira para ser um grande de
seu país, nem sempre os bons meninos de família sabiam sair no
tempo oportuno: quando o chefe de polícia Deodoro da Fonseca quis
acabar com a ‘malta’, prendeu a todos indistintamente, como, em
plena rua do Ouvidor, ao irmão do Conde de São Salvador de
Matosinho, [...] grande amigo de Quintino Bocaiúva, ministro das
Relações Exteriores. Sampaio Ferraz jogou em prisão comum Juca
Reis, ‘playboy’ da época, capoeira e desordeiro terrível, [...] preso
com os demais, e prontos para embarcar para Fernando de
Noronha. Foi um deus-nos-acuda. [...]. (TAVARES, s.d. apud
ACCURSO, 1995 p.59)

São diversas as histórias que entrelaçam os capoeiras ao mundo da desordem,
como também ao mundo da ordem, mantendo-se uma contradição e/ou
complementação entre os mundos. Dias (2006) definiria como a ambiguidade e
complexidade, não sendo nem heróis nem bandidos e, como conseqüência, o
nome de muitos são lembrados no universo capoeirístico por suas qualidades,
façanhas e o orgulho de desmoralizar as instituições de controle, como a
polícia. E de outros por servir a estas mesmas instituições de controle, na
tentativa de manter a ordem.
Muitos capoeiras prestavam serviços para a polícia, como secretas Função oficiosa definida como: pessoas que prestavam serviços para a polícia,
sem serem policiais. Desempenhando principalmente um papel de delatores ou
olheiros.

[...], capoeiras eram capangas, secretas, ou simplesmente guardacostas, e por essa via muitos deles foram incorporados aos quadros
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da polícia. [...], pois em geral tais agentes compartilhavam as
mesmas características da população que devia ser controlada - a
cor negra, a pobreza de origem, os hábitos e costumes populares [...]. (DIAS, 2006, p, 108-9)

A ordem se comunicava com a desordem de diversas formas, como no
caso do capoeira Pedro Mineiro, que foi morto dentro da Secretaria de Polícia,
no momento em que prestava depoimento sobre um homicídio cometido,
possivelmente por ele, contra o marujo Francisco Wanderley.
O fato sucedeu da seguinte forma: O interrogado, no momento em que
falava sobre a desavença, declarou também, ser secreta, um prestador de
serviços para a polícia. Essa função poderia garantir-lhe certo privilégio junto à
instituição policial. Esse motivo foi suficiente para que um dos marujos, que
assistia ao depoimento, deduz-se, companheiro do falecido Francisco
Wanderley, cometesse o assassinato de Pedro Mineiro dentro da referida
secretaria.
Tal episódio ilustra a linha tênue entre a ordem e a desordem, o
sentimento de justiça e a impunidade, onde o que “poderia dar em nada” é
vingado com a morte. Assim, a morte de Pedro Mineiro é cantada nas rodas de
Capoeira em diversas partes do mundo, como se observa na cantiga a seguir:

Mataram Pedro Mineiro
Dentro da delegacia
Para dar depoimento
De uma coisa que não sabia (Domínio Público).

Os feitos de capoeiras são cantados em versos e prosas. Os atos de
malandragem e valentia são constantemente lembrados e reverenciados nas
rodas de Capoeira, e alimentam as imagens míticas destes heróis populares,
como se pode ver nos versos que transcrevemos abaixo:

Besouro caiu no chão
Fez que tava deitado

13
Quando a polícia entrou
Ele bateu no soldado (Domínio Público)

Um dos personagens mais expressivos no universo da Capoeira baiana
é o “temido” Besouro de Mangangá, por sua valentia e perspicácia. Nascido na
cidade de Santo Amaro da Purificação, Recôncavo da Bahia, Besouro foi
considerado o capoeira que mais contribuiu com histórias que revelam o “[...]
passado lendário, de vadiação, de façanhas memoráveis nas brigas com a
polícia. Besouro é cantado, ainda hoje, nas rodas da capoeira, [...] sendo uma
referência para os capoeiras desde há muito tempo” (ABIB, 2004). Por saber
vivenciar e aproveitar as situações que a vida impunha, foi que Besouro de
Mangangá tornou-se um mito no imaginário coletivo dos capoeiras. Por não
aceitar as imposições, mas por questioná-las, mostrando toda a sua subversão
aos valores dominantes que o oprimia, lutando para sobreviver numa
sociedade excludente e repressora, este personagem merece destaque
especial como se pode apreciar nestes versos:

É o exemplo de Besouro
De Santo Amaro da purificação
Que tinha o corpo fechado
Quando fazia uma oração
E saía vadiando, enrolando pelo chão
Na roda de capoeira dava um aperto de mão
Era um jogo mandingueiro
Não machucava o companheiro
E nem batia sem precisão
E a polícia o temia
No momento da ação
Quando ele se benzia
A todos, ele vencia
Com o seu santo de guarda e ao lado da razão. (OLIVEIRA, 1989, p.127) (Mestre Bola
Sete)

Lenda “viva” no imaginário dos capoeiras, a sua atuação representa a
mandinga, a lealdade e o respeito para com os iguais, e a valentia para com os
outros,

principalmente

desqualificandos.

os

“praças”

e

capangas,

muitas

vezes

os
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Como muitos outros baianos, Besouro residia na cidade de Santo Amaro
da Purificação, viajava constantemente para a cidade de Salvador no intuito de
“ganhar a vida”11, escrevendo assim, uma das rotas dos capoeiras na Bahia.
Alguns locais específicos do Estado foram palcos da prática da Capoeira, como
a “Bahia Grande”, como é chamada a cidade de Salvador por muitos “velhos”
do interior, e também cidades do Recôncavo baiano, do Agreste e do Sertão.
As regiões citadas eram espaços de produção e comercialização de produtos,
onde “corre dinheiro”, havendo um grande contingente de negros que
precisavam trabalhar e “ganhar a vida”.
Pela grande importância do Recôncavo baiano e a sua estreita relação
com a capital do estado, onde as principais cidades produtoras “[...] são ligadas
por rios que desembocam na Baía de Todos os Santos, dando acesso aos
portos de Salvador. [...]. Nestas rotas muitos negros trabalhavam e muitos
carregavam consigo a capoeira”. (ACCURSO, 1995, p. 51). As rotas foram de
grande importância para a manutenção e desenvolvimento da Capoeira
Abreu (2005), Dias (2006), Pires (2004) e Oliveira (2004), corroboram os
diversos estudos históricos que destacam a cidade do Salvador como centro
comercial da Bahia, onde “funcionava ‘um vasto e laborioso comércio’, [...]
incluía as casas bancárias e de câmbio; os prédios das entidades reguladoras
do comercio; os estabelecimentos comerciais e as atividades deles
provenientes” (ABREU, 2005, p. 150) e nas proximidades do comércio estavam
o porto que escoava a produção agrícola.
O setor vital da cidade era a Cidade Baixa, local que concentrava um
grande número de pessoas trabalhadoras e à procura de trabalho, em sua
maioria, formada por pretos e crioulos, dentre eles, um considerável
contingente de capoeiras, como revela Abreu (2005, p. 93-4) “Por parte do
mundo do trabalhador negro de rua, a capoeira, na sua formação, incorporou
elementos desse mundo e que ficaram marcados no corpo do capoeira”.

11

No dito popular o ganhar a vida está relacionado ao ato de trabalhar, de formas e maneiras diversas,
para conseguir o sustento próprio e/ou da família, não tendo a intenção de poupar recursos financeiros
para o futuro.
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Os portos, as zonas de meretrício e as ruas que davam acesso ao
centro da cidade, eram palcos de diversas batalhas por trabalho, por amores,
por valentia, para demarcar espaços, para acertar contas, tudo acontecia na
rua, do trabalho à diversão. Dias (2006, p.111) descreve um capoeira e sua
relação com a rua e afirma que: “Para Pedro Porreta era mais do que um local
de trabalho; era seu espaço de lazer, de conquistas amorosas, de alegrias e
um território marcado pelos traços culturais que eram os seus”.
A zona portuária de Salvador pode ser considerada o espaço de maior
concentração de capoeiras, não por que eles vivessem lá, mas pelo trânsito de
muitos capoeiras neste local a procura de serviços, nesta área estratégica da
cidade. Segundo Dias (2006), muitos dos capoeiras que são descritos em sua
pesquisa eram trabalhadores ligados ao porto, como estivadores, carroceiros,
trapicheiros, pescadores, marinheiros, doqueiros e vendedores ou que
exerciam funções com ligação indireta com as atividades portuárias, agentes
da lei – policial e secreta - trabalhadores dos engenhos.
Até o final do século passado, os espaços onde se desenvolviam a
“vadiação”

são

representados

por

locais

que

apresentam

grandes

concentrações de pessoas de condutas ilícitas na concepção das autoridades.
Bares, festas religiosas e profanas, praças públicas, terreiros de candomblé e o
cais, são alguns dos locais que tiveram seus significados re-construídos e readaptados, para atender suas demandas sociais.
Na tentativa de responder às violentas investidas, os “excluídos sócioeconômicos” formaram uma identidade própria do grupo, a qual é considerada
perigosa pelas autoridades e aos demais setores elitistas, que não a entendia
e/ou não a aceitavam, com receio de perder o domínio sobre o grande
contingente social, travando assim, um amplo e doloroso embate político.

A existência dessa camada social composta pela chamada plebe
livre e pelos ex-escravos proporcionou um ambiente favorável às
manifestações culturais populares. [...] distanciamento do espaço
institucional onde vigora a administração racional do indivíduo e de
suas ações. (VIEIRA, 1995)
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Durante décadas, a Capoeira foi proibida no Brasil. A liberação da sua
prática deu-se apenas na década de 1930, quando uma variação da Capoeira
foi implementada, enfatizando sua vertente esportiva, em detrimento da
manifestação cultural.
A Luta Regional Baiana foi apresentada ao então presidente Getúlio
Vargas pelo seu criador, o Mestre Bimba - Manoel dos Reis Machado – e assim
obteve, das autoridades governamentais, a permissão para implantar a
primeira Academia de Luta Regional Baiana. Uma das preocupações da
realização dessa apresentação era fazer uma ruptura; ruptura com suas
características marcantes da “outra Capoeira” que estava ligada à vadiagem e
a subversão.
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1. 2. A CAPOEIRA DEIXA O LUGAR DE...

A partir da década de 1930, no período do Estado Novo, se implementou
no governo populista de Getúlio Vargas uma política que poderíamos
denominar de domesticação da cultura popular, buscando reforçar os
elementos ratificadores da Identidade Nacional. Alguns elementos produzidos
pelo povo como a Capoeira, a Feijoada, o Samba foram promovidos a símbolos
Nacionais.
Além

da

representatividade

dessas

manifestações

nos

setores

populares, outro fator importante para a aceitação, foi ter havido a cooptação
dessas manifestações, ou seja, algo que era subversivo, perigoso e sujo tornase algo limpo e sem ameaças e passível de se modelar aos interesses do
grupo dominante.
Revelando em mais uma tentativa de construir outros horizontes para a
manutenção dos processos de dominação, socioeconômica e política, a criação
destas outras possibilidades de dominação perpassava pelo acolhimento das
manifestações de cunho popular e a sua devida transformação em produto
consumível, pela elite econômica e intelectual, os mesmos que rechaçavam as
“coisas de negro”. Este período pode ser considerado chave para a tentativa de
enquadrar a história da Capoeira.
Segundo Fry (2001)12, a cooptação dos elementos culturais populares é
importante para a dominação de um povo, pois a população é levada a não
questionar as tensões existentes na sociedade.

12

O autor relata em um artigo que convidou alguns “amigos” do Sul dos EUA, para um almoço de
confraternização na cidade de Nova Iorque, tendo como prato principal oferecido aos convidados uma
Feijoada, um prato típico e de grande valor simbólico no Brasil, um alimento que representa a “Identidade
Nacional”. Entretanto, seus convidados conheciam o “prato nacional brasileiro” como soul food, alimento
de resistência do povo negro norte-americano. A diferença de sentido para um mesmo prato gastronômico
está na história das relações raciais em cada contexto. No Brasil, a representatividade foi legitimada pelo
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A incorporação de elementos da cultura popular como símbolos da
identidade nacional no Brasil demonstra como ocorre a manipulação de
símbolos étnicos em símbolos nacionais, a revelia dos seus produtores,
dissimulando os interesses políticos de manutenção da ordem. Revelam-se
assim as contradições e ambiguidades das relações político-simbólicas no
Brasil e a tendência a certa camuflagem das tensões raciais, étnicas e culturais
da sociedade brasileira.
Neste contexto, a constituição da Capoeira Regional por Mestre Bimba
precisa ser compreendida como resultado da composição de interesses
manipulatórios do populismo e das necessidades de legitimação simbólica e
material de uma prática historicamente marginalizada.
A modificação da Capoeira ficou conhecida como Capoeira Regional, e
se apresentava como o novo, com uma nova identidade e conceitos,
principalmente os valores que eram enfatizados pelo governo, com um possível
viés de adestramento dos indivíduos.
Ao mesmo tempo, a Educação Física era formatada para atender às
necessidades do Governo, em que suas propostas metodológicas giravam em
torno do treinamento físico-militar13, e pretendiam formar homens fortes e
sadios capazes de defender a Nação.
Esta concepção foi implantada, em certa medida, na Capoeira Regional
e, como exemplo, apresentamos os “Mandamentos da Capoeira”14 e o
“Regulamento Básico”15, escritos por Mestre Bimba, onde há lições para a
processo de negociação e de barganha entre setores populares e o governo e nos EUA a legitimação foi a
partir das lutas pelo fim da segregação racial.
13
“Destaca-se que, até essa época, os profissionais de Educação Física que atuavam nas escolas eram os
instrutores formados pelas instituições militares. Somente em 1939 foi criada a primeira escola civil de
formação de professores de Educação Física (Brasil, Decreto-lei n9 1212, de 17 de abril de 1939)”
(SOARES; et al, 1993, p. 36)
14
Respeitar o mestre e guardar disciplina durante os treinos. / Manter vigilância permanente em todo o
ambiente. / Não perder de vista os movimentos do parceiro. / Manter a calma em todas as situações. /
Cuidar da segurança dos companheiros de treino. / Zelar pela higiene do ambiente de treino. / Não usar
os conhecimentos adquiridos em brincadeiras ou agressões de rua. / Obedecer ao comando do berimbau
durante a prática da capoeira. / Obedecer às instruções do mestre durante os treinos. / Praticar
diariamente todos os movimentos já aprendidos. / Não se afastar nem virar de costas para o parceiro.
15
1-Deixe de fumar. É proibido fumar durante os treinos. / 2-Deixe de beber. O uso do álcool prejudica o
metabolismo muscular. / 3-Evite demonstrar aos seus amigos de fora da roda da capoeira os seus
progressos. Lembre-se que a surpresa é a melhor arma de uma luta. / 4-Evite conversa durante o treino.
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prática da Capoeira e trazem referências explicitas da influência das
concepções higienistas e militaristas que ditaram os caminhos da Educação
Física.
Bem como fora pensado para Capoeira e nas outras manifestações, o
governo populista também havia percebido na educação, na escola e na
Educação Física, possíveis instrumentos ideológicos para a propagação das
suas idéias. Oliveira (2004) apresenta, desta forma, como a Educação Física
fora utilizada para cumprir uma tarefa para a qual não fora criada.

A Educação Física, por ocasião da implantação do Estado Novo,
passa a servir como instrumento ideológico, como, de resto, tudo
que pudesse servir ao mesmo fim. Pela primeira vez, a Educação
Física aparece explicitamente numa Carta Constitucional (1937).
Instituiu-se a "Juventude Brasileira", onde estavam inscritos
compulsoriamente todos os estudantes. Foi um dos meios de
divulgação do "nacionalismo" que impregnava os nossos
governantes. Os "centros cívicos escolares" foram subprodutos
daquela "Juventude". Nesses centros, a prática da Educação Física
e a participação em comemorações e desfiles "cívicos" eram
fundamentais para a consolidação da ditadura instalada. (p.27)

Da mesma forma, Vago (1999) contribui com esse processo quando
trata sobre o novo objetivo da escola, na construção de uma nova cultura,

No cerne, como alvo para o qual convergiriam os dispositivos dessa
nova cultura escolar, estava o corpo das crianças: a organização da
cultura escolar deveria cultivar um corpo belo, forte, saudável,
higiênico, ativo, ordeiro, racional, em contraposição àquele
considerado feio, fraco, doente, sujo e preguiçoso. Para essa
“educação physica” das crianças, em sentido alargado, muitos
dispositivos foram mobilizados. (p.32)

Segundo Vieira (1995, p. 63), “A implantação da Educação Física nas
escolas atendia aos anseios eugênicos e autoritários do Estado brasileiro da
Você está pagando pelo tempo que passa na academia e observando os outros lutadores, aprenderá
mais. / 5-Procure gingar sempre. / 6-Pratique diariamente os exercícios fundamentais. / 7-Não tenha
medo de se aproximar do oponente; quanto mais próximo se mantiver, melhor aprenderá. / 8-Conserve
sempre o corpo relaxado. / 9-É melhor apanhar na "roda" que na rua.
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década de 30 e do Estado Novo”. Nesse contexto, a Capoeira Regional foi
influenciada pelos ideais da Educação Física, tendo essa sido cooptada pelas
Forças Armadas para compor o sistema educacional concebido “[...] como o
meio primordial para a veiculação de seu ideário autoritário e nacionalista.”
(p.62).
Percebemos que a intenção maior da nova concepção de homem e de
sociedade perpassa pela limpeza racial e consequentemente por uma assepsia
cultural, entretanto não modificando a realidade socioeconômica da população.
Mesmo com tantas interferências da política governamental, os ideais
que construíram a Capoeira faziam-se presente em todos que não assimilaram
os interesses das elites econômicas e culturais e em tantos outros que
contribuíram para a expansão da nova Capoeira.
A Capoeira, seja ela vadiação ou regional, está fortemente impregnada
de conteúdos históricos, que trazem na sua construção a luta pela
sobrevivência e a afirmação da identidade cultural de determinados segmentos
da sociedade brasileira.
Passada a fase de repressão da Capoeira, a sua prática é “liberada” de
forma ordeira pelo governo, marcando esta transformação como uma ação
política, de controle social. Assim, uma das “válvulas de escape” da população,
massacrada pela desigualdade sócio-econômica, é liberada com o aval
expresso do governo para proclamar suas manifestações culturais.
A Capoeira se “transmuta” em uma manifestação disciplinada e
disciplinadora conforme os ideais da classe dominante, incorporando, em certa
maneira, os ideais da burguesia industrial e das instituições governamentais.

[...] é permitido sua prática, desde que se limite a formas e espaços
autorizados, como manda a boa ideologia liberal, igualitária e
individualista, fundada, entretanto, na universalidade das regras e na
igualdade formal dos cidadãos, todos com direitos iguais a sua
diferença nos espaços públicos, [...]. (LIMA; LIMA, 1991, p. 163)
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Nesta “nova” configuração, a Capoeira é aceita e ganha legitimidade
social. Contudo, a sua “elevação” social só começa a ser efetivada, a partir da
década de 80, período de transição que retira esta manifestação do patamar da
pobreza, deixando de ter a predominância das classes populares e passando a
ser praticada pelas diversas classes sociais. Entretanto, os mestres tradicionais
da Capoeira não tiveram o mesmo destino, permanecendo no mesmo patamar
de exclusão e miséria social. O maior exemplo desta manutenção foi o próprio
criador da Luta Regional Baiana, o Mestre Bimba, qual faleceu na miséria, não
tendo a mesma sorte que a sua “invenção” que se expandiu pelo “mundo de
meu Deus”.
Não podemos nos esquecer que a Capoeira é uma manifestação cultural
e que toda manifestação é forjada pelas relações sociais. Desta forma, não
podemos permitir “satanizar”, como foi feito por muitos capoeiras, o criador da
Capoeira Regional – Mestre Bimba, pois ele também foi um dos importantes
produtores e lutou para colocar a capoeira em uma posição de destaque. O seu
papel foi de fundamental importância nas negociações para as legitimações
das suas produções culturais, pois o anseio de todo e qualquer artista é ter e
ver a sua produção sendo valorizada e reconhecida pelo outro, não precisando
mais correr ou esconder a sua prática cultural, como um negro vagabundo.
A institucionalização da Capoeira serviu para poder controlá-la, filiando-a
a federações e confederações, no intuito de criar e ditar regras que devem ser
adotadas pelos grupos de capoeira confederados. O que era autônomo passa
a ser controlado com seu tempo e espaço determinado, aproximando a
Capoeira das rotinas da organização econômica e descartando o nãoprodutivo.
O ócio é o tempo que o homem utiliza a revelia dos controles sociais,
sem a preocupação com o produtivo, assim como acontecia “Na beira do cais,
enquanto a hora da labuta não chegava, podiam ficar esperando o relaxamento
da vigilância policial para armarem rodas de jogos proibidos, cultivar vícios e
iniciar as vadiações”. (ABREU, 2005, p.104). Percebemos que a Capoeira não
era conformada em um espaço e um tempo, como vem ocorrendo na
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atualidade, mas dependia das condições do tempo do não-trabalho, do tempo
livre.
A Capoeira proposta pelas organizações institucionais deixa de ser “os
fins” para virar “os meios” de se obter dividendos e benefícios, tornando-se
perceptível que “[...], os interesses comerciais não tardaram a explorar essa
necessidade, pois viram nela possibilidades de lucro em larga escala”
(GAELZER, 1979, p.64). A autora trata sobre a relação entre a recreação e o
trabalho, dando um enfoque a partir da visão das indústrias de entretenimento,
onde a recreação é transformada numa atividade lucrativa. Assim, fazendo as
devidas substituições, podemos comparar a Capoeira com a recreação, pelo
motivo de não existir, na manifestação Capoeira, a intenção de obter
dividendos ou apresentar vestígios de ser uma atividade de cunho produtivo.
O que se observa atualmente, em diversos ambientes, é a introdução de
uma prática voltada para atender às necessidades do mercado consumidor de
entretenimento, visto que a Capoeira é vendida e consumida por determinados
grupos que visam à obtenção de lucros. A Capoeira é transformada numa
manifestação lucrativa, tanto sua prática quanto os produtos agregados.
Após ter sua “liberação” a partir de um ato de cunho meramente político,
a Capoeira teve a sua legalidade enquanto esporte, e o Mestre Bimba foi
reconhecido como o primeiro capoeira a obter uma licença dos Órgãos Oficiais
de Governo, ato que lhe conferia e autorizava a ministrar o ensino da Capoeira
no Centro de Cultura Física e Capoeira Regional.
Para Reis (1997) a “invenção da tradição” da Capoeira baiana, foi fruto
do controle estatal ou estadonovista, que desqualificou todas as práticas de
Capoeira dos outros estados e privilegiou algumas associações e grupos
baianos com investimentos oficiais de fomento à Capoeira, ao mesmo tempo
em que mantinha sob controle, de forma repressiva, a Capoeira no Rio de
Janeiro.
No período subsequente à invenção da Capoeira Regional, nos meados
da década de 1930, outros movimentos reivindicavam a “raiz da tradição” da
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Capoeira, tendo como um dos líderes deste movimento o Mestre Pastinha –
Vicente Ferreira Pastinha -, que dizia que a manifestação “pura” era a Capoeira
Angola, procurando, desta forma, distinguir as duas modalidades de capoeira,
pois não concordava com as modificações e incorporações de elementos de
outras lutas na Capoeira, como ocorreu na Capoeira Regional. As influências
também são percebidas, em menor escala, na capoeira, dita “pura” a Angola.
A Capoeira passa a ser uma manifestação que incorpora indivíduos das
diversas classes sociais, e, tornando-se também, um movimento de
intelectuais, doutores e pessoas das elites; o que permitiu que a sua prática
deixasse o espaço “acolhedor” da rua, local o qual se concentrava a prática e
onde “todos” podiam praticar. A Capoeira passa a ser exercitada em espaços
fechados e disciplinadores, como as academias, que só teriam acesso a
participar quem pagasse pelo serviço.
Apresentando algumas exceções nos locais de pouca visibilidade social,
assim, a manutenção da prática da Capoeira na rua ficou restrita aos bairros
periféricos, afastados do centro da cidade e de alguns pontos turísticos,
ocorrendo a sua manifestação em momentos bem definidos.
Essas mudanças de espaço e das outras formas de controle, qualificam
a Capoeira enquanto esporte, luta ou arte marcial, deixando de lado as suas
referências de malandragem, de marginal, de vadiação, absorvendo “os
códigos de dominação burguesa, passando de desordeira, para um caráter
mais obediente” (SILVA, 2003, p. 87).
A disputa da “legítima” Capoeira possibilitou debates e embates entre os
capoeiras e a manutenção da “nossa” manifestação cultural, que a cada dia,
passa por pequenas transformações, mas permanecendo na sua essência
alguns elementos que enfatizam: a transgressão da ordem, o lúdico, o jogo, o
ócio, como também, a eficiência, a hierarquia, a ordem e a seriedade, num
complexo e envolvente jogo de interesses e simulações, da própria lógica
mantida pela Capoeira.
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No jogo da capuêra, interpretado como o jogo de contrapoder
organizado em forma de sistema, o objetivo é inverter as regras da
dominação e a expressão corporal dessa contestação é o corpo de
cabeça para baixo. A inversão social é retratada no corpo através de
uma inversão corporal. (SILVA, 2003, 116)

Desta forma, indo de encontro às necessidades da sociedade liberal
capitalista que explora a força de trabalho do homem, esta postura da
Capoeira, em certa medida, causa “desordens sociais”, ou seja, o homem deixa
de ser uma mercadoria que tem um valor determinado, uma considerável
rentabilidade16, transformando-se em algo não-produtivo para a economia do
país ou de particulares.
Neste momento, enfatizamos que o “Mundo de perna para o ar”, como é
denominada por Reis (1997), não foi apenas constituído pelos negros, mas por
todos que viviam na “vadiagem”, todos que eram excluídos dos processos
sociais e que lutavam para melhorar suas vidas, negociando, seja na forma de
submissão, seja nas revoltas. Estas se alternavam a cada momento histórico.
De cabeça para baixo e com as mãos no chão, o mundo revela uma
nova configuração, a inversão das ordens. Transmitido, intencionalmente, no
jogo da Capoeira, o mundo é virado às avessas indo de encontro à lógica da
sociedade dominante, ao mesmo tempo em que confirma, nega e reafirma,
dizendo e contradizendo as ordens sociais, como na ladainha que muitas vezes
o Mestre Paulo dos Anjos entoou nas rodas de Capoeira:

Não tenho o que fazer,
Para viver neste mundo.
Se anda limpo é malandro,
Se anda sujo é imundo.
Ê mundo atrapalhado,
Além de tudo enganoso.
Se come pouco é mesquinho,
Se come muito é guloso.
Se conversa é falastrão, ai meu Deus!
Se não conversa é manhoso.
Me criei pelo mundo, o mundo que vivo ensino.
Quando apanha é covarde e quando mata é assassino.
Camarada, iê viva meu Deus...

16

Segundo o dicionário escolar (1970) é a “qualidade ou estada daquilo que produz renda ou rendimento”.
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Neste contexto, a Capoeira ou a vadiação se afirma a cada dia, ocupando
espaços até então impedidos e protegidos pelas instituições de poder.
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Capitulo II

Temos a pretensão, neste capítulo, de descrever os rituais que
constituem a Capoeira e como tais rituais definem essa manifestação.
Inicialmente abordaremos algumas das múltiplas metodologias de ensino da
Capoeira, enfatizando a importância do papel do mestre e da pedagogia da
Capoeira, bem como os processos de disciplina e hierarquia nesse universo e
também como é tratada a ancestralidade. Concomitantemente, trataremos das
formas de subversão na Capoeira e como elas se mostram na relação
estabelecida com a sociedade.
Discutiremos acerca dos rituais da roda e o processo de aprendizagem
através da Tradição (Corp)Oral17. Trataremos também sobre a Capoeira hoje,
com suas peculiaridades e contraste, símbolo da dinâmica cultural. No tocante
à escola, questionamos qual o lugar da Capoeira, questionamento que conclui
este capítulo e lança algumas inquietações para serem dirimidas no próximo
capítulo.

2.1 - A CAPOEIRA COMO PRODUÇÃO CULTURAL PRÁTICA,
MEMÓRIA E RITUAL.

17

Trazemos como Tradição (Corp)oral, por entender que a pedagogia da capoeira usa o corpo como a
porta de entrada para o ensinamento, enfatizando a percepção corporal e de gestualidade corporal na sua
plenitude, não só havendo a ênfase no ensinamento oral. Corroboramos com Castro Junior (2003, p. 41),
quando fala sobre a corporalidade: “significa dizer que a transmissão do conhecimento da capoeira pelos
mestres acontece através de atividades corporais e da oralidade”.
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A sociedade contemporânea, ou como defende algumas teorias pósmodernas, é marcada pelo descentramento do indivíduo.
A sociedade atual é definida por Chauí (1992), Giddens (1991), Arditi
(2000), entre outros autores, como uma sociedade pós-moderna, marcada pela
crise das grandes narrativas, que segundo Giddens (1991), geram sensações
de desorientação profunda e de descontrole de tudo que está em nossa volta.
Tais sensações são frutos da descontinuidade dos processos históricos, visto
que o que era contada, sob uma única perspectiva e por um determinado
grupo, detentor do poder, agora é contado sob diversas perspectivas históricas
diferentes, provocando o que Giddens (1991) denomina de “desencaixe dos
sistemas sociais”.
A crise provocada pelo desencaixe social é percebida nos desarranjos
dos comportamentos dos indivíduos, por não terem apenas uma referência de
comportamento, mas pela diversidade de comportamentos, o que pode os levar
a transgredir valores morais, no intuito de tirar proveito de situações para obter
benefícios próprios, em detrimento de interesses coletivos das comunidades.
A sociedade contemporânea é marcada pela exacerbação de alguns
processos sociais, como: a desigualdade social, a violência contra os diferentes
e a falta de compromisso com o ser humano e, consequentemente, com a sua
cultura. Prevalecendo o não reconhecimento do outro como um ser igual, mas
que todos são estranhos, imperando o medo nas relações com as pessoas que
não fazem parte do “mesmo mundo” e mesmo que faça, não havendo uma
relação de confiança.
Assim é a Capoeira, enquanto manifestação cultural, que pode se
apresentar como uma possibilidade antagônica às marcas dessa sociedade
pós-moderna.
Por ser uma produção cultural proveniente da incorporação de diversos
elementos da cultura africana, indígena e européia, a partir da convivência
entre os diversos atores sociais, essa manifestação se coloca como fenômeno
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singular em termos simbólicos. Sua prática configura sentidos diversos para as
noções de espaço, de tempo e de trabalho.
Devido à possibilidade de trocar e incorporar elementos de diversas
manifestações culturais, tivemos a possibilidade de conhecer a Capoeira.
Enfatizamos que devido às modificações ocorridas ao longo dos tempos, não
podem considerar que é a mesma prática que conhecemos hoje, mas a sua
base é a mesma, o poder da “mandinga”, do “enganar”, do (re)velar - o todo
e/ou apenas partes. Desta forma, trataremos sobre o ensino da Capoeira, os
rituais e a situação a qual se encontra na atualidade.

2.1.1 - Os Mestres e seus ensinos

Anônimos para muitos da sociedade, os “mestres” de capoeira são
reconhecidos

pelas

suas

comunidades,

onde

desenvolvem

trabalhos

educacionais, ensinando, com dedicação, para diversas crianças, os
fundamentos da Capoeira.

Na perspectiva africana, como afirma Gonçalves e Silva, a
construção da vida encontra um sentido maior quando relacionada á
comunidade do qual faz parte o sujeito, não se restringindo ao seu
aspecto individual. O crescimento das pessoas tem sentido quando
representa fortalecimento para a comunidade a que pertence. (ABIB,
2004, p.131).

Assim, o mestre exerce papel fundamental na transmissão do
conhecimento para com seus pares. Uma das características da cultura afrobrasileira é a importância e o reconhecimento dos mais velhos,
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[...] que são os responsáveis por disponibilizar os saberes e
tradições daquele grupo social aos mais jovens. Através
reconhecimento sobre sua sabedoria e sua função social
guardião das tradições, a comunidade atribui a eles o título
mestre. (ABIB, 2006, p. 86).

as
do
de
de

Sabedor de muitas histórias, mitos18 e dos ritos, os mestres representam
a preservação da cultura da Capoeira, cultura que, ao longo do tempo, vem se
transformando e, em certa maneira, perdendo a sua influência nos espaços de
vivência, consequências oriundas da mercantilização da Capoeira. Esse
processo será tratado mais adiante.
A transmissão da Capoeira é acompanhada de processos pedagógicos,
que usam como forma de ensinamento, os rituais. Ritos que englobam a sua
prática, a musicalidade, além das histórias que contam a formação do nosso
povo, e o papel de diversos personagens que tiveram uma atuação importante
para esta formação.
Por não haver uma organização institucional unificadora das práticas
reprodutivas do seu ensino, a pedagogia da Capoeira se desenvolve em um
universo muito amplo e diversificado, uma vez que cada mestre aplica as suas
vivências para transmitir o conhecimento.
A relação existente entre o mestre e o aprendiz apresenta, no seu bojo,
diversos aspectos conceituais de educação e várias formas de ensinamento da
Capoeira, apresentando a oralidade, a expressão gestual, o jogo, a poesia, o
canto, a musicalidade.
Sugerindo uma proposta de “jogar aprendendo e do aprender jogando”,
numa relação dialógica a partir das vivencias cotidianas, Castro Júnior (2003)
afirma que a roda da Capoeira é

18

Trazemos o mito, enquanto histórias que estão presente no imaginário dos capoeiras e que justificam os
poderes mágicos de alguns lendário, como Besouro de Mangangá.
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[...], um espaço de ensino-aprendizagem é formado nesta dinâmica
dialógica entre os corpos em movimento: os mais experiente
(mestres e contra-mestre) com os menos experientes constituem-se
em um espaço de ensino aprendizagem. O diálogo ocorre no próprio
jogo. (p.97)

Corroborando com Castro Junior (2002), Falcão (2004) aponta no
sentido que a Capoeira deva seguir, onde

[...] o trato com esse conhecimento deve contemplar o seu “acervo
histórico-cultural” e não apenas se reduzir a “seqüências de
treinamento físico”. Nesse sentido, torna-se premente “não
desencarná-la do movimento cultural e político que a gerou”
(COLETIVO DE AUTORES, 1992, p. 76), e isto implica em
contemplar a cosmovisão afro-brasileira como uma de suas
referências significativas, com todas as suas contribuições e
contradições. Implica, também, em contemplar o lúdico e a
interatividade [...]. (p. 310)

Todos os envolvidos são interpelados a refletirem sobre suas práticas de
ensino, implicando na construção de conhecimento mútuo.
Campos (2001) apresenta uma concepção diferenciada, que coloca a
Capoeira como “uma excelente atividade física”, se praticada de forma
ordenada, atuando de formação integral no aluno, nos aspectos cognitivo,
afetivo e motor. Devido à influência da Educação Física, o seu discurso é
pautado por concepções que influenciaram as práticas da atividade física no
período do governo militar, determinando sua proposta e sua prática da
Capoeira. É conveniente salientar que Castro Junior, Falcão e Campos são
capoeiras e professores de Educação Física.
O conhecimento compartilhado é uma forma de perpetuação da cultura,
entretanto, a pedagogia usada na Capoeira é perita em ocultar saberes, uma
das formas encontradas para a preservação cultural.

São saberes ou conhecimentos que não podem ser disponibilizados
a qualquer pessoa ou em qualquer momento, mas necessitam, para
serem transmitidos, de uma certa preparação por parte da pessoa
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interessada, que inclui muitas vezes uma “iniciação” que faz parte da
ritualidade característica daquele grupo. [...]. (ABIB, 2006, p. 86)

Das diversas lembranças de ensinamento que tivemos na Capoeira,
enfatizamos a primeira vez em que o Mestre Jorge Satélite criou uma situação
para que percebêssemos que não sabíamos tocar berimbau, ou melhor, não
poderíamos participar do ritual da roda, como tocador de berimbau, enquanto
não aprendêssemos os seus “segredos”19.
Podemos dizer que aquele momento de iniciação, onde o mestre pouco
falou, mas muito ensinou, criou condições para a aprendizagem e a
necessidade da busca pelo conhecimento.
A Pedagogia da Capoeira se baseia na “pedagogia do toque”20 e na
“tradição (Corp)Oral”, enfatizando a relação de proximidade entre mestre e
aprendiz, no contato, na convivência e no respeito ao outro. A pedagogia usada
na Capoeira é diferenciada das desenvolvidas nos espaços formais de

19

Relato uma situação em que estávamos nos deslocando para fazer uma apresentação em uma
escola, período da semana do folclore. O grupo presente era de aproximadamente 18 pessoas. Muitos dos
capoeiras tinham pouco tempo de vivência na prática. Querendo mostrar que já sabia tocar berimbau,
peguei o instrumento e fui acompanhar o mestre, juntamente com outro aluno mais graduado. No
primeiro instante, a alegria era plena, por já poder fazer parte do “seleto” grupo que tocava berimbau. Só
que havia um “pequeno” problema: a minha ignorância de não saber que cada berimbau executava um
determinado toque. Decorridos alguns minutos, percebi que o mestre olhava fixamente para mim, proferia
uma ladainha e fazia uma ação de negação com a cabeça. Não entendendo, continuava a tocar na maior
felicidade. Terminando de cantar a ladainha, ele começou um canto corrido, mas continuava a olhar-me e
negar. Quando percebi, comecei a diminuir o estado de felicidade e a me preocupar. O que fiz de
errado?!, Preocupava-me com aquela situação. Então, parei de tocar e passei o berimbau para outra
pessoa. Chegando à escola, o mestre pegou um berimbau e me entregou dizendo: “procure o seu toque,
cada berimbau tem um toque e se você quiser tocar, tem que aprender o toque de cada berimbau”. Sabia
que o momento era propício. Então pedi para ele me ensinar o toque específico do berimbau que estava
segurando. Com um pouco de dificuldade, aprendi e então pude acompanhar a bateria.
20
Para forjar o Termo “Pedagogia do toque”, teremos que primeiro contextualizar o que é Pedagogia e
posteriormente a “Pedagogia do toque”. Referimo-nos à pedagogia enquanto um campo de conhecimento
que tem como finalidade levar, conduzir, guiar, ter condição de transportar o conhecimento, seja
educacional, moral ou físico. A pedagogia está intimamente ligada à relação ensino-aprendizagem, desta
forma ela deve ser uma ação consciente e intencional, que perpassa entre a razão e a emoção para atingir
os objetivos propostos.
O conceito de “Pedagogia do Toque” será definido enquanto uma prática na qual o Corpo é visto e
sentido na sua completude. Sendo o contato o principal elemento entre os corpos, contato que transcende
os apelos à sexualidade e erotização, como são preconizados em muitas sociedades modernas,
demonstrando a “afetividade” para com o outro. O toque será visto como a aproximação de mãos, pés,
braços, tórax, cabeça, nádegas e faces, com a intenção de educar o ser humano para a importância do
contato corporal. Desta forma, o toque torna-se mais significativo e contém mais mensagens que muitas
palavras.

32
educação, em que o corpo é visto como algo intangível, intocável, que deve ser
disciplinado e reprimido nas suas expressões de autonomia.
Apresentando alguns valores que são comuns as instituições de poder,
como disciplina, ética, hierarquia e na ancestralidade, entretanto, a Capoeira se
utiliza de uma lógica diferenciada para tratar sobre tais valores, sempre
colocando o Outro (o ser humano) como referência para a sua prática.
Por se tratar de uma prática diferenciada para com o Outro, a Capoeira
se baseia nos diversos mundos vividos de seus atores e reverencia, a todo o
momento, o mundo da rua, enquanto espaço inspirador para sua construção e
manutenção; apresentando, assim, uma ética diferente da ética cristã, da ética
burguesa e da racionalidade: a “ética da malandragem”21. A ética é construída
no dia a dia das mulheres e homens que usa a rua para a sua sobrevivência,
visto que os espaços de significação da ordem e da desordem estão
entrelaçados e imbricados por uma linha tênue, que a qualquer momento pode
ser rompida. Assim, há possibilidades de, em diferentes momentos,
percebermos que um possível arruaceiro é o responsável pela manutenção da
ordem e o agente da ordem tornasse um arruaceiro.
A “ética da malandragem” não se baseia nas posturas do “bom-moço”,
do herói, onde nada pode sair do programado, das convenções sociais,
tornando previsível toda e qualquer ação, bem como precisa estar dentro da lei,
da racionalidade e do respeito.
Na relação de respeito aos valores que são cultivados pelos indivíduos
que referendam a Ética da Malandragem, qualquer deslize pode ser fatal, seja
ele o mais ínfimo, é motivo para brigas, derramamento de sangue e vingança,
na tentativa de recuperar a reputação difamada ou o respeito subtraído,
refletindo no dizer de um dos compositores que canta o dia a dia da
malandragem, Bezerra da Silva, “Em casa de malandro, vagabundo não pede
emprego”.

21

Termo forjado por Viera (1995, p.109), conota o não enfrentamento direto e deliberado, evitando o
revide imediato e violento logo depois de ser atingido. A mandinga (malícia) é a razão de ser desta ética.
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O respeito enfatizado pela “ética da malandragem” está intimamente
ligado à noção de disciplina, hierarquia e ancestralidade, dos quais trataremos
a seguir.

2.1.2 A Roda de Capoeira e sua ética.

Para uma pessoa não conhecedora de seus rituais, a roda de Capoeira
pode não apresentar sinais evidentes de disciplina; entretanto, a estrutura
desta manifestação é muito bem organizada e disciplinada. Os rituais da roda
apresentam regulamentos bem definidos e destinados a manter a ordem no
espaço sagrado22, com procedimentos que vão da vestimenta até o local do
jogo.
Como responsável por manter a “tradição” e os rituais da roda de
Capoeira, o mestre delega funções aos capoeiras e o que deve ser executado
até o início da roda, tendo cada ator o seu papel na organização do grupo.
Alguns ficam responsáveis pelo preparo dos instrumentos, outros ficam
incumbidos da limpeza do espaço, outros de organizar as crianças e da
disposição da roda.
Com os papéis definidos, a partir da relação hierárquica, existe a
possibilidade de um ator delegar ao outro a execução da atividade, tendo este
que prestar conta do serviço que lhe foi incumbido. Todos os serviços são
observados pelo mestre.

22

Os capoeiras têm a roda como o espaço sagrado, pois representa o mundo, a ligação entre o mundo
exterior e o interior de cada capoeira, a terra e o espaço espiritual, e é o lugar / terreiro que ocorrerá o
jogo e seus rituais.
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A ordem também é enfatizada na hora do jogo. No início da roda, as
pessoas com maior tempo de prática são as primeiras a jogarem, os que não
tem experiência ficam aguardando a permissão para terem acesso à roda,
permissão concedida pelo mestre e, é ele que determina com quem o capoeira
deverá jogar naquele momento. A autoridade do mestre é “inquestionável” e
este princípio disciplinar organiza a hierarquia no grupo de Capoeira.
A instituição Capoeira é formada por uma hierarquia bem sólida, pautada
na ancestralidade, em que os mais velhos são respeitados pelo grau de
conhecimento.
Alguns códigos são usados para demarcar e marcar a hierarquia nos
grupos de Capoeira, como exemplo, mais recentemente, temos a utilização dos
cordões de cores variadas ou o uso de calças de cores diferentes e os títulos:
mestre, professor, aluno formado, aluno ou pagão, uma influência marcante da
composição cultural com as artes marciais. Em alguns grupos é utilizada
apenas a titulação, em outros, são utilizados a titulação e o sistema de cores,
seja pelos cordões ou pelas calças.
Este sistema de classificação, por cores e cordas, é o que determina
quais as atribuições de um aluno, o que pode ser feito e quais suas
responsabilidades em relação ao funcionamento do grupo. A palavra final é a
do mestre.
O sistema de hierarquização na Capoeira é seguido até nas rodas de
rua. Em rodas abertas ao público, a presença do mestre é fundamental para a
realização da roda e para a manutenção da sua ordem, pois esse é que dará
os contornos da roda e as providências aos atos de indelicadeza realizados por
outros capoeiras que não fazem parte do grupo. No caso de rodas que tenham
muitos mestres presentes, sempre o mestre mais velho e que tenha maior
prestígio entre os pares, é que “dita”, em linhas gerais, os moldes da roda.
Além do sistema de hierarquização, outro fator importante foi
incorporação de métodos e concepções escusas à Capoeira, principalmente
devido à forte influência da Educação Física.
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Apesar do jogo da Capoeira ser realizado na roda, posto que os atores
estão dispostos em círculo, nos momentos de treinos, os capoeiras
apresentam-se em formação de linha x coluna, em que o mais experiente fica à
frente “puxando o treino” e os demais acompanhando os comandos
específicos, para a realização dos movimentos.
Nos treinos, todos os capoeiras são obrigados a realizarem exercícios
que não faziam parte da dinâmica corporal da manifestação. Agora, os
capoeiras fazem: aquecimento, abertura23 ou alongamento e depois o treino
propriamente dito. Respectivamente seriam as seguintes atividades: praticar
corrida em um determinado tempo ou certo número de voltas em um espaço;
fazer movimentos de alongamento dos grandes grupos musculares, membros
superiores e inferiores; depois repetição dos golpes a partir do comando do
instrutor, geralmente os golpes são realizados individualmente, não saindo da
formação inicial.
Quando há alguma “anormalidade” (cansaço, dor, desobediência,...) no
momento do treino, o causador será punido, sendo obrigado a fazer algumas
flexões, apoios ou um tempo maior de corrida, podendo até ser punido com o
famoso “corredor polonês”, métodos observados em muitas aulas de Educação
Física que sofreram influências das forças militares.
Nos treinos, os capoeiras são organizados da seguinte forma: as
primeiras fileiras são ocupadas pelos capoeiras conforme a graduação, de
forma decrescente, dos mais graduados até a fila dos não graduados ou
“pagãos”. Esta formação dificilmente é modificada, podendo ocorrer quando
solicitado alguma atividade em dupla, com a intenção de dinamizar o treino.
Neste contexto, todas as atividades são executadas de forma coletiva,
mas cada um fazendo o movimento solicitado de forma individual, no espaço
que lhe foi determinado. Além de não haver uma constante na realização de
roda em dias de treino.

23

São movimentos de extensão muscular que visam dar amplitude articular e consequentemente,
amplitude de movimento. Muitas vezes o desenvolvimento desta atividade causa lesões musculares, por
não haver um respeito ao limite do participante.
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Nos dias de roda, a hierarquia é demonstrada no momento da formação
da roda. Iniciando com a formação bateria24, os capoeiras de maior graduação
ficarão incumbidos da parte musical. A formação do círculo25 segue com os
capoeiras de outras graduações, tendo como referência os integrantes da
bateria.
Outro momento perceptível da hierarquização do jogo se revela no
momento em que um capoeira com menor experiência e/ou graduação não
pode retirar um capoeira mais antigo do jogo, sem que o mesmo lhe dê
permissão.
O ritual exprime uma simbologia corporal, onde tudo tem um significado,
assim, a “simples” disposição na roda explicita, de forma velada, uma
concepção de valores. Desta forma, corroboramos com Le Breton (2007), em
seu estudo sobre a sociologia do corpo que diz: “À direita estão associados a
força, o benéfico, o nobre; à esquerda estão associadas a fraqueza, a
falsidade, a imperícia, [...].” (p. 69), como relatamos anteriormente, os capoeira
que estão a direita da bateria são os indivíduos que “detém” uma maior
experiência na prática da Capoeira e os que ficam a esquerda, são os que têm
pouca experiência.
A Capoeira se mostra como uma manifestação bem organizada que
muitas vezes não se permite a desordem em seu espaço, principalmente nos
momentos de realização das rodas. O processo de organização é construído
desde o primeiro momento que o indivíduo se coloca a disposição a vivenciar
esta manifestação.

24

É denominado de bateria o conjunto de instrumentos que são utilizados na roda de capoeira: berimbau,
atabaque, pandeiro, reco-reco e agogô.
25
O circulo será formado em sentido anti-horário, onde a bateria é o ponto de referencia para a formação
da roda, assim o capoeira de maior graduação terá a sua esquerda a bateria e na direita um capoeira de
graduação menor, em seguida o outro capoeira terá a sua esquerda o capoeira mais graduado e à sua
direita um capoeira de menor graduação, seguindo esta ordem até que o a roda no outro lado da bateria
com os capoeiras sem graduação. Em poucas rodas há a mudança desta ordem.
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2.1.3 - A Ginga, o início de “tudo”...

A educação na Capoeira pode ser definida com não-formal, tendo no
seu bojo uma intenção, uma organização; além de ser sistematizada, em que
cada palavra dita, cada gesto feito, cada momento de silêncio ou a não-reação
às provocações, têm o seu significado e sua função pedagógica, que são
impressas no cotidiano da vida.
A ginga é um dos elementos que constituem o gestual de iniciação do
capoeira. Definimos como tal, pois todo o processo de conhecimento e
construção da Capoeira tem seu início nela. Para se conhecer a Capoeira deve
saber gingar, se movimentar, brincar, ludibriar, aprender as Manhas, Malícias e
Mandinga como sugere o livro de Dias (2006).
Assim, a iniciação pedagógica do capoeira começa pela ginga, no
aprender a se movimentar de forma cadenciada, afirmando e negando, indo e
vindo, apresentando-se e sumindo no instante seguinte, num bailado que
engana os mais desprevenidos. Segundo Machado (2006. p. 97), a palavra
ginga surge a partir das estratégias de guerrilha traçadas pela Rainha Nzinga,
no período que enfrentou portugueses em Angola, mostrando firmeza na
defesa da dignidade de seu povo.

A ginga, na capoeira, é um movimento fundamental, do qual partem
todos os golpes ofensivos ou defensivos. O capoeirista procura iludir
e desnortear o adversário, agitando-se, sem deixar de manter a base
de apoio, em conjugação com as pernas. (Souza, et al, 2005, p.98).

A ginga consiste em deslocar-se desenhando um ”X” no terreiro,
fazendo um jogo de perna aparentemente simples, para quem olha, mas
complexo para quem tenta a primeira vez. O gingar é a procura do equilíbrio no
movimento, onde há o deslocamento para trás, para frente e para os lados,
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deixando sempre uma das pernas na frente do corpo e a outra atrás, a qual
segura o peso do corpo. Há um pequeno momento onde as pernas ficam numa
posição paralela, na intermediação para a alternância.

Fig. 01 – Mestre Paulo dos Anjos gingando com aluno.
Arquivo Pessoal do Mestre Jorge Satélite

Os movimentos de pernas são acompanhados pelo movimento dos
braços, que auxiliam no equilíbrio e na proteção do tórax e da cabeça. Os
movimentos dos braços são inversos ao das pernas, assim Reis (1997) diz que
a ginga

[...] é marcada por uma oposição entre braços e pernas (perna direita
na frente/braço esquerdo na frente; perna esquerda na frente/braço
direito na frente), sincronizados com movimentos para os lados, para
frente e para trás e joelhos levemente flexionados, constituindo-se
em uma movimentação permanente dos capoeiras [...]. (p.215).

A ginga na roda por si só não tem sentido, caso não haja a interação
com o ritmo do berimbau, este é que comanda a movimentação do capoeira
indicando como vai ser o jogo e, consequentemente, a ginga, determinando se
o bailado será devagar ou rápido.
Esta movimentação tem como finalidade “impedir” o confronto direto dos
capoeiras e permitir que sempre exista um espaço vazio entre os jogadores,
possibilitando de tal modo o preenchimento, a partir do diálogo que ocorre na
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roda. “O espaço se constrói no movimento do outro e pelo outro” (TAVARES,
1984 apud REIS, 1997, p. 217).
O processo de aprendizagem da ginga é simples e ocorre basicamente
pela observação e algumas explicações do mestre. Adquirindo a movimentação
básica de deslocamento, cada capoeira molda a sua própria ginga, atendendo
suas demandas corporais e imprimindo as suas peculiaridades. Os antigos
mestres utilizavam o método da observação, no processo de ensino da
Capoeira. Nesta pedagogia, não há a exigência do mestre em estabelecer que
a ginga deva ser idêntica à sua, consentindo que seus aprendizes conduzam
com autonomia a sua ginga, evidente que os mesmos deveriam seguir os
ensinamentos básicos.
Atualmente observamos que em diversos grupos de Capoeira, a ginga é
um movimento uniforme, pouco diferenciado entre os componentes, deixando
de ser um movimento individual e transformando-se em um movimento
coletivo, estereotipado.

A ginga na Angola era extremamente individual. Mas agora, com a
26
cópia dos métodos regional-Senzala , em muitas academias de
angola já encontramos todos os alunos gingando e ‘improvisando’
igualzinho ao professor, embora de academia para academia haja
variações.
A ginga da regional, e na contemporânea regional-senzala, é rígida e
estruturada, e é praticamente a mesma em diferentes academias de
diferentes grupos em diferentes cidades. (NESTOR CAPOEIRA,
1999, p.121)

O processo de sistematização dos movimentos é fruto da influência do
sistema militar, o qual serviu de base para a construção da disciplina e da
objetivação do corpo, adestrando o indivíduo para pensar como um militar,

26

Segundo Nestor Capoeira em seu livro “Capoeira: Pequeno Manual do Jogador” (1999), o método
regional-senzala é um ensino muito bem estruturado, têm como base a seqüência de Bimba, sendo
adicionada ao treinamento uma ginástica de aquecimento, movimentos de alongamento, abdominais,
flexões, além da ginástica com peso ou halterofilismo. O treino é repetitivo e mecânico onde os alunos
seguem as orientações e imitam o professor, permitindo um desenvolvimento mais rápido do aluno
principiante. Todos os jogadores jogam iguais, uns melhores e outros piores, eles são técnicos com os
movimentos mecânicos, parecem andróides, autômatos.

40
ratificando os princípios da estratificação social, da hierarquia de forma linear e
não questionável e da manutenção do status quo.
Neste sentido, a Capoeira é engessada em um dos seus fundamentos
mais importantes, a possibilidade de criar e (re) inventar, em proveito de
movimentos sistematizados e repetitivos. Ao acessar um site de vídeos na
internet, encontramos diversos vídeos sobre Capoeira e um específico,
denominado “Batizado em Brasília”, com duração de 7 minutos. Feita uma
análise das imagens ali apresentadas, é perceptível a uniformidade das gingas,
pouco destoavam dos movimentos padronizados. Outros fatos que chamaram
a atenção são as cenas típicas de luta de rua, com agarrões e socos,
absolutamente incompatíveis nas rodas tradicionais. Observamos que os
capoeiras, que estavam no batizado, desconsideravam um dos princípios da
ginga, que consiste em não haver o confronto direto entre os atores. Assim,
eles deixavam de gingar para trocarem socos e pontapés ou agarrões.
Esse comportamento faz jus à canção “Banda de Costa”, que é cantada
em diversas rodas de Capoeira, principalmente nos grupos que se denominam
Regional,
Banda de costas tombo na ladeira,
Segura moço que esse tombo é capoeira.
Banda de costas tombo na ladeira,
Segura moço que esse tombo é capoeira.
A quanto tempo que eu não vejo um floreio,
Nem um jogo ligeiro, só termina em agarrão.
Agora é moda o capoeira puxar peso,
Diz que é pra perder o medo, e finalizar no chão.
Banda de costas tombo na ladeira,
Segura moço que esse tombo é capoeira.
Banda de costas tombo na ladeira,
Segura moço que esse tombo é capoeira.
(Domínio Público – D.P.)

contradizendo, em certa medida, o que Reis (1997) fala sobre a inversão
simbólica e sobre o embate indireto. Um dos ensinamentos primordiais para a
prática da Capoeira, o qual vem se desvirtuando em detrimento a uma lógica
de embate direto e enfático entre os jogadores.
Na Capoeira, a ordem está nos “[...] pés, a não-razão.” (REIS, 1997,
p.230), nos membros destronados de importância pela ordem dominante, bem
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como em não se expor em combates diretos com o oponente, mas gingando,
ludibriando aquele que lhe deseja o mal.
A (re)elaboração dos fundamentos da Capoeira por diversos grupos tem
como matriz os valores de eficácia, eficiência e produtividade dominantes na
sociedade industrial moderna, desta forma,

[...], os grupos devem obedecer a regras universais, ou seja, seus
participantes devem gingar do mesmo jeito, usar as mesmas roupas,
dar os golpes da mesma forma, cantar as mesmas músicas, isso
com a finalidade de se fazer entender em qualquer lugar do mundo.
(SILVA, 2002, p.16),

Produz-se assim, uma Capoeira universal, homogênea que contradiz sua
especificidade de sagacidade e criatividade. “[...] a multiplicação das
instituições de disciplina, com sua rede que começa a cobrir uma superfície
cada vez mais vasta, e principalmente a ocupar um lugar cada vez menos
marginal; [...].” (FOUCAULT, 2002, p.173).
“A capoeira regional trouxe mudanças no jogo da capoeira que a destituía
do estigma de desordem, de luta exclusiva dos valentões, e a colocava no
patamar de prática desportiva.” (ALBUQUERQUE; FRAGA FILHO, 2006, p. 248).
A nova fase da Capoeira, apesar da aproximação com as instituições dominantes,
também pode ser considerada como uma forma de burlar as dificuldades sociais,
as ordens disciplinares e as labutas da produção, nas quais os trabalhadores se
utilizam de diversos instrumentos e situações no intuito de reverter circunstâncias
desfavoráveis, apresentando a mandinga27 como meio para se conseguir tais
mudanças.
No jogo da Capoeira, os capoeiras utilizaram a mandinga para burlar as
dificuldades encontradas no jogo, podendo esta ser definida como a espera do
melhor momento para revelar o que até então estava escondido, a sagacidade, a
malícia, o enganar, a malandragem, ou, de forma figurativa, simplesmente cegar o

27

Manha, malícia, no sentido de vivacidade, inteligência. Escondendo as verdadeiras intenções nas
relações sociais, dificultando que interpretem suas vontades, seus desejos.
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outro. Antes de tudo, o capoeira tem que ter a esperteza e a astúcia de saber
quais os seus limites e quais as possibilidades de não sair prejudicado.
Ela funciona como um recurso simbólico, que se revela no momento do
jogo, subjetivamente e que deve ser muito bem interpretada pelo outro, caso
contrário, pode ocorrer o inesperado,

A roda de capoeira é um campo de mandinga, é um campo astral, é
um campo de energia. A mandinga é a malícia com a qual durante o
jogo, o jogador desfaz uma situação e, quando o seu parceiro vir, é
outra situação completamente diferente. É aplicado um golpe
inesperado e o outro não conseguir sair mais, um parceiro engana o
outro no jogo. (CASTRO JUNIOR, 2003, p.30)

A malandragem se mostra como um trunfo que só quem vivencia sabe
como desviar ou amenizar o resultado da ação. O capoeira mandingueiro se
antecipa ao outro e dá a resposta aos questionamentos, transformando uma
posição desfavorável, em uma situação mais confortável a seu favor. Uma lógica é
implementada na inversão de papeis que no imaginário social estariam bem
definidos, fazendo valer os versos da cantiga cantada nas rodas de Capoeira,
Quem nunca viu, venha ver
Licuri quebra dendê
Quem nunca viu, venha ver (coro)
Venha ver para aprender
Quem nunca viu, venha ver
Capoeira de Angola
Quem nunca viu, venha ver
Licuri quebra dendê (D.P.)

Aqui pretende-se que o maior e, provavelmente, o mais forte é vencido
pelo menor e mais fraco. Os versos representam a atuação da mandinga do
capoeira, simbolizando um questionamento do princípio da força. Um dos
princípios socialmente construídos, que pregam a vitória do maior e mais
poderoso, seja na estrutura física-corporal ou na econômica e na política.
A mandinga se revela nos pequenos detalhes, no sorriso maldoso, no
cambalear, induzindo o outro a pensar que se está embriagado, no passar a
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mão no rosto induzindo supor que o golpe machucou, mesmo sem ter chegado
perto, no aperto de mão mais demorado, na chamada28, na chacota, na
brincadeira que muda o sentido e o significado das coisas.
Segundo Dias (2006), é preciso estar atento a tudo que ocorre na roda,
sendo necessário desconfiar de tudo e de todos, “[...], pois sabe que ‘capoeira
é bicho farso’” (p.161). O que for feito, deve ser observado com muita atenção
e malícia.
Uma consideração importante a ser feita é que “mandinga” não se
ensina. Cada ator deve buscar a sua forma, experimentar, brincar, jogar e
lereiar29 ou prosear, sendo um “[...] percurso individual que cada capoeira tem
que percorrer para desenvolver as artes da mandinga” (ABIB, 2004, p.141).
Este processo se refletirá na roda e na vida, onde os capoeiras negam e
falseiam nas mais diversas ocasiões corriqueiras30.
Uma simulação de histórias do dia-a-dia,
28

Segundo Falcão (2004, p. 40), “A chamada é um dos rituais mais característicos da Capoeira Angola e
consiste, sinteticamente, em um momento do jogo em que um capoeira pára em pé, de frente ou de costas
para o outro jogador, com os braços abertos. O outro jogador deve ‘responder’ à chamada aproximandose, cuidadosamente, para não ser surpreendido porque o capoeira que chama poderá aplicar o golpe que
desejar, caso o outro se aproxime sem o devido cuidado. Ao se encontrarem, ambos fazem deslocamentos
sinuosos e matreiros para frente e para trás.”
29
Conota propósito ou proposta de pessoa que não tem, na realidade, intenção de cumprir o que se diz. O
que consideramos conversa-fiada.
30
Estavam numa roda de conversa os Mestres Jorge Satélite, Pitanga e Augusto da Ribeira. Ao chegar
ao recinto fomos cumprimentar os mestres, como de costume. Quando estávamos falando com o Mestre
Satélite, questionaram se conhecíamos aquele senhor. Tratava-se do Mestre Augusto. Respondemos
afirmativamente e começamos a contar como o conhecemos.
Estava acontecendo na Cidade de Cachoeira os festejos a Nossa Senhora da Boa Morte, e como
estávamos na rua passeando, fomos observar uma roda de Capoeira Angola que acontecia em frente à
Câmara de Vereadores. Observamos aquele jogo cadenciado e cheio de malícia, quando um homem se
aproximou e também ficara a observar. Um tempo depois, ele fez um comentário sobre um fato que
sucedeu na roda e começamos a conversar e, em um dado momento, revelou que jogava Capoeira de vez
em quando, pois sabia pouca coisa e que gostava mesmo era de ficar apreciando o jogo. Ao
perguntarmos seu nome respondeu que era Augusto e assim ficamos conversando e olhando os diversos
capoeiras vadiarem.
O jogo foi se desenrolando e, a certa altura, o mestre da roda, Mestre Cláudio, fez um sinal chamando-o
para vadiar. Foi um espetáculo de destreza e malícia, logo deduzimos que Augusto deveria ser um
“bom” capoeira, por seus movimentos, agilidade e sagacidade. Com o término da roda, fomos
cumprimentar o Mestre Cláudio e o capoeira Augusto.
Quando terminamos de contar toda a história, Mestre Augusto fez um sinal negativo, dizendo que nunca
esteve em Cachoeira, e principalmente na Procissão de N. Sra. da Boa Morte. Sabendo do que estava
falando, sorrimos e dissemos que provavelmente estávamos enganados. No entanto tínhamos a certeza do
acontecido, afinal a mandinga se apresenta de diversas formas. Pela necessidade de nos retirarmos da roda
de conversa, cumprimentamos a todos, foi quando o Mestre Augusto sorriu, dizendo que tudo não
passava de uma brincadeira, que ele esteve naquela roda de Capoeira.
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[...] que podem ser considerados como aprendizados que se iniciam
na roda de capoeira, e como disse antes o mestre Moraes,
expandem-se posteriormente, para o cotidiano desses sujeitos, e
que se expressam nas suas formas de se relacionarem com o
mundo. (ABIB, 2004, p. 143)

Não conotando ou transformando-se em uma mentira, mas na
manutenção

dos

“valores

malandros” existentes

na

Capoeira,

sendo

desenvolvidas concomitantemente com a aprendizagem dos diversos golpes e
as possibilidades de improvisação e dissimulação.
Com o aprendizado da ginga, o próximo passo importante é o
aprendizado dos golpes e a ampliação desse conhecimento na roda de
Capoeira. Enfatizamos que a aplicação dos golpes apresenta um grau elevado
de dificuldade, por exigir um maior controle corporal. Devido aos constantes
deslocamentos no espaço, consequência do movimento da ginga, o que
também, propicia uma maior dissimulação da verdadeira intenção no jogo,
ampliando as possibilidades do diálogo e do contato.
Não existem unanimidade nem consenso, no mundo da Capoeira e na
literatura levantada, quanto aos nomes e quantidades de golpes existentes,
visto que cada mestre tem o seu cabedal de golpes, dependendo da sua
linhagem e vivência na Capoeira. De certo modo, alguns golpes são
considerados básicos como: Aú; Negativa de Angola; Negativa; Resistência;
Meia-lua de frente; Benção; Esquiva; Queda de três; Queda de Quatro;
Cabeçada; Rasteira; Martelo; Queixada; Armada; Meia-lua de compasso;
Chapa lateral; Chapa de costas; Tesoura; Tesoura de costas; Chamada; Rabo
de arraia. Podemos observar a descrição de tais golpes em documento em
anexo31, como também algumas imagens da aplicação dos golpes.
Existem outros golpes que apenas citaremos os nomes, como Banda
(Costa e Dentro), Arrastão, Cruz, Tombo na Ladeira, Cocorinha, Ponte,
Biqueira, Ponteira, Boca de Calça, Chapa giratória, Vingativa, Chibata,
31

Anexo IV das páginas 220 – 224.
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Chapéu–de-couro, Arpão, Galopante, Cotovelada, Joelhada, Estica-o-passo,
Vôo do morcego, Parafuso, entre outros. “Os movimentos básicos da Capoeira
e os diversos golpes [...]. O número de golpes e o nome deles vai variar de
mestre para mestre.” (CASTRO JUNIOR, 2003, p.141).
Uma característica marcante na Capoeira é que a grande maioria dos
golpes é executada com os pés. Os membros ditos inferiores pela sociedade é
que servem para “afagar” o outro e servem como base de sustentação do
capoeira em relação a terra. A ligação da Capoeira com a terra é visceral,
mesmo quando o capoeira cai ao chão devido à rasteira.
O sistema cartesiano divide o corpo em partes antagônicas, imprimindo
critérios de classificação como superior e inferior, partes nobres e não-nobres,
corpo e alma, sem a preocupação de ver o corpo na sua totalidade, onde cada
parte forma o todo e o todo é a união das partes.
Na ordem social dominante, há uma importância e supervalorização da
cabeça, local onde está presente a racionalidade, a tomada de decisões, o
visível e a seriedade, desqualificando os demais membros “inferiores”. A ordem
dos “dominados” privilegia as “partes inferiores”, o quadril, a sensualidade, o
riso, os pés, que não tomam decisões racionais, mas são seus instrumentos.
Nossa constatação e confirmada por “As técnicas do corpo e os estilos de sua
produção não são os mesmos de uma classe social para outra, algumas vezes,
até as classes de idade introduzem variações.” (LE BRETON, 2007, p.43).
A Capoeira subverte a ordem dominante quando destaca o “baixo
corporal”, como define Reis (1999), “[...] no esquema corporal da capoeira a
orientação primordial é para baixo, com o privilégio dos quadris e dos pés.”
(p.222), formatando outra lógica, definido muito bem pelo ditado popular “fulano
de tal, está com o juízo nos pés”. O capoeira estabelece uma relação intrínseca
com este ditado, pois na roda todo o corpo fala, mas o juízo, o pensar de forma
racional dá lugar às emoções, ao improviso, aos reflexos, à intuição.
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Assim, DaMatta (1992) sugere, no seu texto, que os valores da
sociedade englobam os valores da burguesia, bem como em diversos eventos
festivos, mostram os valores reprimidos e negados.

Para poder entender mais profundamente o fenômeno da ‘cultura
popular’, será preciso distinguir sócio-lógicas paralelas e às vezes
competitivas que podem ter mais ou menos importância em certas
coletividades. [...] a coletividade moderna e burguesa por excelência,
que se chama ‘nação’ (ou Estado-nacional) e uma outra forma de
comunidade que pode ser chamada de ‘sociedade’ [...]: (a) a
sociedade engloba a nação burguesa (moderna) com seus códigos
individualistas e igualitários; (b) a sociedade emerge de dentro na
nação mostrando sociabilidades ‘esquecidas’ ou simplesmente
reprimidas e suprimidas e, (c) a sociedade coloca diante da nação
bem comportada, formas de relacionamento que são a negação dos
seus valores normais. (p.55)

A inversão produzida é uma forma de contestação do sistema de valores
imposto

socialmente, dando

comunidade.

vazão

a

outros

valores

construídos

na
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2.2 - RITOS DA RODA

O mundo da Capoeira é recheado de ritos, valores e simbologias, sendo
estes ensinados no dia a dia, no convívio com os mestres e professores.
Trataremos a partir deste momento dos rituais constituintes nas rodas de
Capoeira.
O contato é fundamental na educação e a roda de Capoeira, onde se
apresentam diversos momentos de aprendizagens a partir do “toque”32. O
diálogo corporal na Capoeira é intenso e marcado pela inconstância, onde se
“cria uma série de situações inusitadas, tornando cada jogo da capoeira
angola, sempre uma novidade [...]” (ABIB, 2004, p.147).
As possibilidades de ocorrer o toque é que faz da Capoeira uma
manifestação mandingueira e sagaz, permissiva ao toque, ao mesmo tempo
em que o reprime. Seja o toque entre os corpos, com o chão, com os
instrumentos, produzindo o ritual.
O ritual da roda tem seu início com a formação da bateria. Os primeiros
toques, o encontro da baqueta e aço, produzem a composição melódica que
determina o começo do ritual. A cada momento, um novo instrumento adiciona
o “seu toque” no intuito de produzir a “perfeita” harmonia da bateria, com os
três berimbaus, os dois pandeiros, depois o atabaque, o reco-reco e o agogô.
Cada berimbau é denominado pelo som que produz, o berimbau que
“comanda” a roda é o Gunga que tem um som grave; o segundo berimbau é o
Médio, que tem um som mediano entre o grave e o agudo; e o último é o viola

32

Relembramos aos caros leitores que o toque será definido com o conceito de Pedagogia do Toque
tratado anteriormente. Como “[...] uma prática na qual o Corpo é visto e sentido na sua completude.
Sendo o contato o principal elemento entre os corpos, [...] significativo e contém mais mensagens que
muitas palavras”.
O toque definido pela Capoeira se restringe ao acordes musicais produzidos pelo berimbau. Não sendo
uma expressão típica usada nas rodas de capoeira, mas que a todo o momento acontece entre os seus
participantes.
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que tem o som mais agudo e é responsável pelo solo33. A disposição espacial,
da direita para a esquerda, é a seguinte: Gunga, Médio e Viola.
Na orquestra, o primeiro berimbau a produzir som é o Gunga, que
normalmente é tocado pelo capoeira mais velho, o Maestro ou Mestre. Seguido
do Médio que acompanha com o seu toque e depois o Viola. Com a harmonia
dos berimbaus, o Mestre começa a “puxar” uma ladainha34.

Iê ! Igreja do Bonfim e Mercado Modelo,
Ladeira do Pelourinho e Baixa do Sapateiro,
Por falar na Cidade Alta, eu me lembrei do Terreiro,
Igreja de São Francisco e a Praça da Sé
Onde ficam as baianas, vendendo acarajé
Por falar em Itapuã, lagoa do Abaeté Câmaradi...,
Iê, viva meu Deus; Iê, viva meu mestre;
Iê, que me ensinou, Iê, Vorta do mundo;
Iê, que o mundo deu; Iê, que o mundo dá... (Mestre Paulo do Anjos)

Enquanto isso, dois capoeiras estão agachados dentro da roda,
próximos da bateria, mais especificamente, um perto do Gunga e o outro perto
do Viola, sendo que estão um de frente para o outro, observando todos os
acontecimentos a seu redor e principalmente o outro capoeira.
Terminada a ladainha vem a louvação, “Iê, viva meu Deus; Iê, viva meu
mestre...”, em seguida são entoados os cânticos corridos35. Assim é permitido
aos capoeiras entrarem na roda para vadiarem. A sinalização desta permissão
pode ser transmitida na canção,
33

Obra ou fragmento de obra, vocal ou instrumental, destinada a um só executante, acompanhada ou não.
Ladainha é um cântico mais longo que fala sobre as coisas da capoeira, reverencia aos antepassados,
feitos históricos, críticas ao sistema socioeconômico e até mesmo desafios entre os pares, ela revela
acontecimentos ocorridos na roda, no cotidiano e na sociedade.
Ladainha: Oração formada por uma série de invocações e respostas curtas e repetidas. No século XVI,
tinha a variante de ledainha: “[...] chamando todos os cantos do Céu, em sua ajuda, por meio de uma
ledainha, que devotamente rezou.” (Frei Luís de Sousa, Vida de D. Frei Bartolomeu dos Mártires, IV,
29, v.III, p.31, ed. de 1948). [...]. Neste sentido, trata-se de uma oração ou súplica à Virgem Maria e aos
santos, invocando-os pelos nomes e atributos simbólicos, a fim de rogarem a Deus pelos fiéis, como em
Almeida Garrett: “A procissão saía gravemente, entoando as ladainhas e preces públicas.”
[...]. A sua popularidade advém certamente da crença nos poderes místicos da imprecação religiosa que
tem origem longínqua. No Nordeste brasileiro, as ladainhas são os últimos vestígios dos ladairos. Os
velhos “tiradores” de ladainhas, no sertão nordestino, têm vozes de alta expressão trágica, causando
funda e inesquecível impressão nas almas, pela inflexão sonora e patética das invocações.
(http://www2.fcsh.unl.pt/edtl/verbetes/L/ladainha.htm)
35
Cântico mais simples e com muitos improvisos.
34
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Ontem eu fui numa roda,
O moleque me chamou pra jogar.
Eu que sou desconfiado,
Mas, fiquei bem de parte a reparar
O que estava escrito na camisa.
Era um tal de Besouro Mangangá
Mas o que estava escrito na camisa,
Era um tal de Besouro Mangangá (coro)
Ê, ê, ê, a
Era um tal de Besouro Mangangá(coro)
Ê, ê, ê, a
Era um tal de Besouro Mangangá(coro)
O que estava escrito na camisa dele
Era um tal de Besouro Mangangá(coro) (Domínio Público)

Além de a sinalização da permissão poder ser transmitida pelo canto
acima exemplificado, pode ser também sinalizada por gestos, onde o Mestre
levanta uma das pernas como se estivesse deferindo um golpe nos capoeiras
que estavam no “pé do berimbau”, ou ainda quando o mestre abaixa a
extremidade superior do berimbau na direção do centro da roda, como se
estivesse abrindo-lhes o caminho, dando início à vadiação.
A partir deste momento, o mestre cantará os corridos e as quadras, que
também são simples e com improviso, desta forma, os capoeiras que estão
formando a roda devem responder o coro, que consiste em responder o refrão
dos cânticos.

Catarina minha nega, onde está que não lhe vejo,
Esta na cozinha do branco cozinhando caranguejo
Água no fogo sinhá,
Catarina (coro)
Água no fogo sinhá,
Catarina (coro) (Domínio Público)

A entrada na roda é construída por diversos simbolismos, momento que
cada ator revela as suas vivências sociais e religiosas. No momento de
adentrar a roda, o capoeira pede proteção: aos antepassados, aos santos, aos
orixás e a Deus. Algumas práticas revelam as crenças religiosas de cada
capoeira, assim, o toque de uma das mãos no chão, na testa e posteriormente
elevando-a para o céu; ou desenhar o sinal da cruz no chão; ou toque no
berimbau e fazer o sinal da cruz no próprio corpo, são ritos comumente
observados na roda.
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Protegidos, os capoeiras se tocam com um gesto de cumprimento, o
toque das mãos, reverenciando o outro com o gestual de respeito e “lealdade”,
contudo, não deixando de ser malicioso e mandingueiro.
Para Le Breton (2007), a gestualidade é proveniente do encontro, que
gera uma ação no corpo das pessoas, como o

[...]: ritual de saudação ou de despedida (sinal de mão, aceno de
cabeça, aperto de mão, beijos no rosto, na boca, mímicas, etc.),
maneiras de consentir ou de negar, movimentos da face do corpo
que acompanham a emissão da palavra, direcionamento do olhar,
variação da distância que separa os atores, maneiras de tocar ou de
evitar o contato. (p.44).

O acesso para a vadiação deve ser cercado de cuidados, com o outro e
consigo, para que não ocorram choques mais violentos, evitando assim
possíveis traumas.
A não realização do ritual de saudação é um sinal de que o outro joga na
maldade e que tudo é possível a partir daquele momento, como já frisamos
anteriormente. A maldade se apresenta nos pequenos detalhes, que são
aprendidos e vivenciados na roda e metaforizados para a vida. A partir do
toque das mãos, os próximos toques serão realizados ou não, a partir das
entradas e saídas de golpes e das esquivas dos capoeiras.
“Os gestos que executa, até o mais elaborado tecnicamente, incluem
significação e valores” (LE BRETON, 2007, p. 44). Atentos ao que ocorre na
roda de jogo, os capoeiras “vadeiam” e no menor sinal dado pelo mestre, eles
saem da roda, permitindo, assim, que outros capoeiras possam também
realizar o ritual.
O sinal usado pelo mestre é um toque sonoro constante e cadenciado
com o berimbau. Este toque destoa dos outros toques realizados pela bateria.
Outra forma de sair do jogo é o processo conhecido como “comprar o jogo”. A
compra do jogo ocorre quando um capoeira que não está jogando, mas está na
roda, quer vadiar com um dos capoeiras que está jogando.
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Aproximando-se do “pé do berimbau”, o capoeira gesticula, mostrando
que pretende jogar com aquele capoeira. Não é qualquer gesto que indica a
sua intenção. Consiste em ficar voltado para o escolhido e sinalizar, levantando
uma das pernas, próximo do jogo, como se estivesse dando um golpe, ou
fazendo uma inclinação lateral do tórax, com os braços estendidos, como fosse
interromper o jogo com um Aú, fazendo com que o capoeira que não foi
escolhido saia da roda. Feita a compra do jogo, os capoeiras podem ou não
voltar ao pé do berimbau, para começar o jogo ou cumprimentam-se no centro
da roda e vão vadiar. O ato de cumprimentar é de fundamental importância na
roda de capoeira, pois revela a intenção do outro. Não efetuar tal ação, pode
significar o indício de um conflito.
A preparação para o encerramento da roda se dá quando um capoeira
começa a cantar,

Adeus, Adeus
Boa Viagem (coro)
Eu vou me embora
Boa Viagem (coro)
Eu vou com Deus
Boa Viagem (coro)
E com nossa Senhora
Boa Viagem (coro)
Eu vou, eu vou
Boa Viagem (coro)
Pois chegou a hora
Boa Viagem (Domínio Público)

Todos se aprontam para fazer o último jogo, até o momento que o
mestre gritar, IÊ, parando assim os toques da bateria e o jogo.
A construção do ritual da roda não é perfeita, nem tudo ocorre como
“manda o figurino”. Há momentos de conflito no universo do jogo que
normalmente são diluídos pelo mestre. Segundo Abib (2004, p.132), são as
situações desafiadoras do jogo e seus processos de aprendizagem.
O contato físico é algo corriqueiro e é tratado como uma ação
pedagógica, demonstrando como deve ser feito ou não deveria ser feito.
Mostrando também que existe o lado agressivo e de combate na Capoeira, não
deixando que esqueçam quais os principais motivos da sua “invenção”.
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As situações cotidianas, mesmo que desconsideradas pelos seus
participantes, são importantes para o universo da Capoeira, pois são os
momentos que possibilitam a construção de alguns dos rituais conhecidos
nesse universo; contudo, os rituais de passagem são os mais festejados.
“Rituais são bons para transmitir valores e conhecimentos e também próprio
para resolver conflitos e reproduzir relações sociais” (PEIRANO, 2003, p.10).
O ritual é simbólico, não pode ser material, tangível. Ele não pode ser
mensurado quantitativamente, apesar de ser encarnado e, consequentemente,
materializado no ser, no seu produtor. A sua importância se revela por ser um
tipo especial de evento, que se diferencia do repertório usual e cotidiano dos
atores, e que evidencia, expande, ilumina e ressalta o que é comum.
As práticas implicam na encarnação de símbolos, gestos e ações. São
como rituais de passagem, os quais apresentam sentido especial no mundo da
Capoeira, em que o indivíduo é considerando um neófito, o iniciado.
O ritual de passagem proposto por Van Gennep (apud PEIRANO, 2003,
p.22), é “definido como aquele momento relativo à mudança e a transição (de
pessoa e grupos sociais) para novas etapas de vida e de status”. Na capoeira,
Abib (2004, p. 131) considera, “A roda de capoeira é sempre um ritual de
passagem, pois inclui a mudança, o momento da transformação, a passagem
entre esse mundo e o além e vice-versa”, sendo o momento em que o indivíduo
rememora a sua ligação com a manifestação, no espaço/tempo, ao mesmo
tempo em que há um reconhecimento, por parte dos outros, enquanto membro
do grupo, criando neste sentido, o sentimento de pertença à comunidade dos
capoeiras.
A dinâmica do ritual transmite os valores do grupo, os quais englobam
as ideologias sociais e culturais, a partir de gestos e simbolismos próprios do
grupo, como é demonstrado por McLaren (1991), o “[...] gestual e o significado
simbólico à construção da realidade, ao invés de simplesmente refletir a
realidade.” (p.29, grifos do autor). O iniciado no rito vivencia a construção de
outra “realidade”, ao passar por algumas cerimônias, que lhe confere o poder
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de ver e experimentar o que até então não era permitido, passando a ser um
dos mantenedores36 de uma arte.
Como o ritual é construído a partir das práticas sócio-culturais e, as
mesmas, estão em constantes mudanças, o ritual também é assimilado e reelaborado, tendo suas ações e simbologias modificadas pelos seus produtores,
no intuito de atender outras demandas histórico-sociais. Desta forma, as
mudanças no ritual não são bruscas, mas sutis, “maliciosas” e bem pensadas,
o que faculta a introdução de novas impressões nos ritos, sem que aconteça
uma completa ruptura com a “tradição”.
A formação do capoeira percorre um longo caminho de aprendizagem,
construído por diversos movimentos corporais e simbólicos que são
amplamente usados na roda. Assim trataremos sobre esses caminhos, a ser
percorrido pelo capoeira, a roda e a permissão para o ingresso nela,
concomitantemente com o Batismo.
Com o processo de institucionalização da Capoeira, o qual teve seu
início com o Mestre Bimba e, posteriormente, com o Mestre Pastinha,
possibilitou que a manifestação fosse propagada por tantos outros mestres, e
tinha como princípio a vadiação. E o jogo era “restrito” a aqueles que já tinham
adquirido o mínimo de conhecimento prático. Este processo poderia durar
meses, o mesmo para se colocar em prática o conhecimento do capoeira.
O papel do Mestre é de fundamental importância para os aprendizes,
pois ele é que decide quem poderia ou não entrar na roda, devido ao seu
conhecimento sobre o jogo e também pela vivência com os alunos. Para os
iniciantes aquele era o momento mais importante para o seu reconhecimento.
No desenvolver desse primeiro jogo, é que se dá o Ritual de passagem,
no qual, o neófito torna-se um capoeira. A passagem é a porta de acesso a
certos tipos de conhecimentos que estão velados e que somente serão
revelados e vivenciados na roda. O ritual de passagem será realizado por um
36

Trazemos o termo Mantenedor enquanto aquela pessoa que mantém, que promove, protege e que
sustenta a manifestação. Podendo ser manutenção da “tradição” quanto ao custeio e/ou manutenção no
sentido do que realiza, que pratica, que comunga.
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capoeira mais experiente, o qual testará as habilidades do “novo” capoeira,
conferindo ao iniciante o ingresso no universo dos iniciados.
O novo capoeira, além de ter acesso ao mundo da vadiação, será
renomeado com algum apelido ou cognome, dado por algum dos capoeiras
mais velhos que estava na roda. Aquele momento é único e marcante, pois ele
fará parte de um grupo, e sua aceitação é consumada através deste
reconhecimento coletivo. Se observarmos, no primeiro capítulo desta
dissertação, os nomes dos capoeiras são, na sua grande maioria, apelidos ou
aparecem o nome de batismo e um apelido.
Muitos dos apelidos são elaborados a partir de características físicas
que os capoeiras viram no iniciante, podendo ser uma ironia, uma qualidade,
uma comparação, um fato ocorrido anteriormente. É uma paródia do seu jeito
de jogar. Fica assim evidente o caráter lúdico do jogo, dado que se brinca com
o outro para reconhecê-lo.
O processo de batismo é tão intenso e marcante que, em alguns casos,
o nome de registro do capoeira é esquecido, passando este a não ser
reconhecido por sua comunidade, caso perguntem se conhecem o mestre por
seu “verdadeiro” nome. Ganhar o apelido é nascer de novo para a Capoeira.
Com a institucionalização da Capoeira, os batizados transformaram-se
em rituais festivos37, desta forma, os grupos de Capoeira escolhem um período
do ano para a realização do evento, incorporando diversas práticas oriundas
das instituições de ensino, como as formaturas, entrega de certificados,
diplomas, cordas ou cordões. Entretanto, o processo ritualístico foi pouco
alterado em relação ao que foi relatado anteriormente.
O ritual é praticado não mais para o capoeira ter acesso à roda, mas
para a obtenção de uma corda ou cordão e de um título. O reconhecimento do
capoeira passa a ser feito pelo cordão que está em sua cintura, fruto do seu
esforço nos treinos. Mesmo com as modificações neste ritual, ele continua
sendo um ritual de passagem.
37

Salientamos que o processo de batismo, antes deste período, era também uma festa, pois conferia ao
iniciante o passe de acesso para a roda.
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2.3 - A TRADIÇÃO (Corp)ORAL

A riqueza do homem está em conhecer a sua história, saber o seu
passado, para construir o presente. A Capoeira possibilita esse conhecimento,
a partir da ênfase da oralidade.
A memória da Capoeira é transmitida pela Tradição (Corp)Oral. A
oralidade foi, e continua sendo, um instrumento fundamental para a
manutenção das manifestações culturais no Brasil, passando de geração a
geração, até os dias atuais, “[...], o passado pode ser definido como o lugar de
um saber e de uma experiência acumulativos, que habitam o presente e o
futuro, sendo também por eles habitado.” (SOUZA, 2005, p.94), construindo a
história social dos grupos envolvidos nesse universo.
Consideramos que os cânticos e as rodas de conversas são os
principais mecanismos usados na manutenção da Capoeira, pois enfatizam os
acontecimentos, ações e práticas dos ancestrais. O Canto, através da música e
dos versos, transmite o sistema de valores e condutas, como também
rememora o sofrimento do passado de escravidão, os feitos “heróicos” dos
anônimos, as lutas em favor da Nação, para não deixarem esquecidos os
ancestrais que contribuíram na manutenção da Capoeira.
Neste sentido, o Mestre tem o papel central na manutenção da tradição
do grupo, por ser a pessoa mais velha e com maior experiência de vida, que
guarda na memória a sua vivência com aqueles que o antecederam e os
“segredos” da vida.
O uso da palavra na Capoeira é cercado de cuidados. Ela exerce poder
sobre o mestre, assim como o mestre exerce um poder sobre ela, sendo
importante a sua utilização em momentos adequados, pois caso seja proferida
de forma indevida e/ou leviana, as conseqüências recaem sobre quem fala. O
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pronunciamento tem um poder moral, se tornando sagrada para os que lhe
proferem, da mesma forma a sua atuação junto os discípulos.
Segundo Ki-Zerbo (1982), “[...] - a palavra falada se empossa, além de
um valor moral fundamental, de um caráter sagrado vinculado à sua origem
divina e às forças ocultas nela depositadas.” (p. 182). Assim, a ligação do
mestre com o que ele fala é mais comprometida, pois ele é o que ele fala. São
suas experiências da vida, do vivido, para servir de base para o ensinamento
de seus discípulos.
A oralidade está pautada em uma concepção de mundo e de homem
que interagem e se completam, onde os discursos podem ratificar as estruturas
sociais ou remeter às contradições da vida, subvertendo determinadas ordens
sociais

Oi, sim, sim, sim, oi não, não, não
Mas hoje tem, amanha não,
olha pisada de lampião
Oi, sim, sim, sim, oi não, não, não.
(Domínio Público)

Destacamos assim, uma cantiga de Capoeira que remete ao período do
Cangaço38 e, sua ênfase se dá a partir de uma concepção de mundo diferente
das disponibilizadas pelas classes dominantes, assim como no tempo do
Cangaço onde Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, utilizava as
alpercatas viradas para trocar a direção dos passos e enganar as Volantes39, a
malícia é cantada nas rodas de Capoeira, para afirmar o caráter malicioso do
capoeira e da não submissão ao sistema.

38

“Pequenos bandos armados, chamados cangaceiros, insurgiam-se contra o poder vigente dos coronéis
e
espalhavam
violência
na
região
nordestina”.
Disponível
em:
http://www.vitrinedocariri.com.br/index.php?option=com_content&task=view&id=20033&Itemid=48.
acessado em maio de 2008.
39
Forças policiais - militares de emprego rápido, grupamentos, patrulhas tático-móveis, que utilizava
táticas de guerrilha parecidas com as dos cangaçeiros.
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Da mesma forma, a próxima canção mostra a irreverência dos escravos,
limitando o poder do senhor, a vontade daquele que a princípio deveria
obedecer.

Ô Iaiâ, meu senhor mandou chamar
Meu senhor mandou chamar, o Iaiâ
No mercado popular, o Iaiâ
To jogando capoeira, o Iaiâ
Só vou lá quando acabar, o Iaiâ
Ô Iaiâ, meu senhor mandou chamar
Diga a ele que vou já, Iaiâ [...]. (Mestre Paulo dos Anjos)

Este processo é importante, pois possibilita aos iniciantes conhecer a
história do “seu povo”, a partir da perspectiva da sua comunidade, e não
apenas da perspectiva das classes dominantes, como ocorre nas instituições
formais de ensino.
Outro espaço onde a oralidade se expressa é a Roda de Conversa,
durante as quais, os mais velhos contam as suas experiências de vida, os
costumes e os valores da comunidade, as lembranças de fatos e as
personalidades importantes. Estas rodas fortalecem os laços sociais, o grupo e
a “intimidade” com o mestre, reconstituindo a memória do grupo.
Como exemplo de acesso à memória de um grupo, relatamos uma
conversa que ocorreu depois de uma Roda com muitos capoeiras. Era um
momento de se ouvir histórias e relatos dos mestres presentes. A certa altura
da conversa, o Mestre Pitanga, discípulo do saudoso Mestre Ezequiel,
começou a relatar como foi emocionante aquela roda que tinha participado,
pois viu em muitos capoeiras ali presentes a mesma gestualidade existente no
jogo do Mestre Canjiquinha e do Mestre Paulo dos Anjos.
Ele disse que estava feliz com o trabalho desenvolvido pelo Mestre
Jorge Satélite naquele espaço e que rememorava a todo o instante, em cada
jogo, os movimentos do Mestre Paulo e do Mestre Canjiquinha, o qual ensinou
àquele. Ao contar e relembrar aos presentes a ancestralidade e origem do
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grupo, saudava a memória dos mestres que permitiram a propagação do
conhecimento.
Os momentos de encontro dos capoeiras são recheados de conversas
que tratam de acontecimentos em rodas e fora delas também, demonstrando
respeito com quem o ensinou.

Menino quem foi teu mestre?
Meu mestre foi Salomão,
Sou discípulo que aprendo,
Sou mestre que dou lição.
O mestre que me ensinou
Tá no Engenho da Conceição.
Só devo dinheiro,
Saúde e obrigação,
O segredo de são Cosme
Quem sabe é São Damião, Camará (…) (Mestre Bimba)

A reverência e o respeito aos ancestrais são transmitidos pelos contos,
narrativas e cantigas, sendo importantes no processo educacional dos
capoeiras.
A educação neste contexto é baseada em lições de vida, não ocorrendo
de forma sistemática, mas ministrada a depender das circunstâncias e dos
acontecimentos cotidianos, “Este modo de proceder pode parecer caótico, mas,
em verdade, é prático e muito vivido” (KI-ZERBO, 1982, p.194). O ensinamento
trabalhado desta forma facilita uma maior absorção do conhecimento, dos
valores e dos comportamentos frente ao outro e para com o meio ambiente.
A tradição oral herdada dos costumes africanos é realizada na práxis40
da Capoeira, definida como a teoria e a prática contextualizadas no processo
de ensino-aprendizagem. Um diálogo com a situação problemática e a
intervenção concreta. A transmissão acontece no instante que há a reunião,
para que os mais novos ouçam os testemunhos e os ensinamentos dos
40

Corroboramos com Falcão (2004, p. 08), que diz “Embora seja proveniente do grego, este termo foi
magistralmente reformulado por Marx e pode ser assim sintetizado: atividade livre, universal, criativa e
autocriativa, por meio da qual o homem e a mulher fazem, produzem e transformam seu mundo, humano
e histórico, e a si mesmos.”
.

59
Mestres. São estes ensinamentos que vão configurar a comunidade, nos
moldes dos antecessores. Entretanto, para que estes ensinamentos ocorram, é
necessária a disponibilidade dos atores para “receberem” os ensinamentos.
Nos tempos modernos, os jovens estão abertos a ouvirem os ditames
dos diversos meios de comunicação de massa; entretanto, não se
disponibilizam a ouvir os mais velhos, as pessoas que já experimentaram
muitas coisas na vida e que podem orientar e explicar sobre questões
relacionadas à sua cultura, preferindo outras culturas que não fazem parte do
cabedal da sua comunidade, de tal maneira “[...] todo o patrimônio cultural e
espiritual de povo cairá no esquecimento juntamente com eles, e uma geração
jovem sem raízes ficará abandonada a própria sorte” (KI-ZERBO, 1982, p.189).
As rodas de conversa dão lugar às inovações tecnológicas, e o tempo
dos jovens é canalizado para atividades prazerosas e/ou apassivadoras como
assistir televisão, ouvir canções nos rádios, acessar a internet e bater-papo nos
sites de relacionamento, construindo novas formas de relacionamento, o que
deixa um pouco de lado as relações sociais de forma presencial.
A manutenção da tradição oral se faz importante para que não caia no
esquecimento o principal patrimônio de um povo, a sua cultura; e para não
deixar os mais jovens ao acaso, sem conhecer as referências culturais dos
mais velhos, abrindo precedente para que trilhem caminhos escusos aos
valores e crenças da sua comunidade.
Apesar de toda a sua importância, a tradição oral não dá conta dos
aspectos relativos à vivência, ao experimentar. Deste modo, a expressão
gestual se responsabiliza em proclamar o vivido, e cada um poderá sentir “na
carne” o que até então era verbo, entrando em cena a gestualidade do corpo,
do ser, forjando junto com a oralidade a referida práxis social.
O mestre pode teorizar sobre várias experiências que teve em sua vida
e também dos seus ancestrais, sobre como ele vivencia as rodas de Capoeira,
as rodas de conversa, as peripécias, as malícia e o respeito para com os seus
pares. Entretanto, para quem o ouve tudo é teoria, é palavra, com muito
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sentido simbólico e pouco sentido prático; afinal de conta ele não vivenciou,
não sentiu o prazer ou a dor.
O sentir passa necessariamente em vivenciar, ter contato, ser um
iniciado na prática e ser reconhecido pelo grupo.
No universo da Capoeira, o corpo é tomado na sua amplitude, onde “Eu
Sou o meu corpo”, e não, “Eu Tenho um corpo”. É o corpo que percebe o
prazer e a dor, brinca e briga, flui e sangra, ama e se relaciona de diversas
formas, na sua complexidade.
O corpo é o espaço de praticar os rituais das manifestações culturais.
Um questionamento surge: quem consegue teorizar a Capoeira sem ter
vivenciado uma roda? Pode ser que haja uma teorização; entretanto, sua
análise será parcial, pois quem a teoriza não descobrirá as nuances dos rituais
do jogo com toda a sua complexidade.
Na Capoeira, o indivíduo tem que “vadiar” para sentir as emoções, sentir
a intensidade da energia fluindo no corpo, saborear o palpitar do coração, o frio
na barriga, a respiração ofegante até chegar o momento de liberar todo o
sentimento na roda, o êxtase de “vadiar”, sem a preocupação de ser sério,
racional, sisudo, apenas expressar a liberdade e ser o que quiser.
A plenitude dos momentos de prazer indo até a dor, da satisfação à
frustração, sabendo que tudo que começou na roda deve acabar na roda. Pode
parecer uma contradição quando falamos que os valores da Capoeira devem
transcender para a vida e, neste momento, falarmos que o que acontece na
roda deve permanecer nela.
A malícia é saber que, na roda, podemos sentir dor hoje, e como o
mundo dá voltas, quem lhe fez sofrer, pode viver amanhã uma situação
parecida de sofrimento; todavia, sem haver a preocupação de “vingar-se” em
outro ambiente que não a roda. O capoeira aprende que o tempo é
fundamental na vadiação e que as situações sempre se invertem, devido ao
caráter cíclico da vida.
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A capacidade de esperar está ligada à noção de tempo. Um tempo único
que nunca se repetirá e que é individualizado, onde cada ator tem o seu
momento para aprender e ensinar, de chorar e sorrir. Tal capacidade está
relacionada aos tantos outros tempos, dos demais atores do grupo, permitindo
a comunicação de todos os envolvidos.

Vem jogar mais eu
Vem jogar mais eu, mano meu;
Vem jogar mais eu, mano meu
Vem jogar mais eu, mano meu;
Vem jogar mais eu,
Vem jogar mais eu, mano meu;
Vem jogar mais eu mano meu.
Vem jogar mais eu, mano meu;
Vem jogar mais eu.
Vem jogar mais eu, câmara. (Domínio Público)

Os versos traduzem como se aprende a Capoeira: jogando, participando
do ritual da roda, cantando e tocando.
Vem jogar, é a única forma de aprendizagem da Capoeira, onde se
(re)cria o mundo e suas relações,

[...] acompanhado de um ‘comportamento ritual’ destinado a
preservar e salvaguardar o equilíbrio sagrado, pois tudo se liga, tudo
repercute em tudo, toda ação faz vibrar as forças da vida e desperta
uma cadeia de conseqüências cujo feitos são sentidos pelo homem.
(KI-ZERBO, 1982, p.199).

Vem jogar, é a única forma de conhecer os gestos e ações, a práxis da
Capoeira, respeitando os códigos e valores desta manifestação cultural.
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2.4 - A CAPOEIRA HOJE

A partir da década de 1930, com o processo de institucionalização da
Capoeira, a sua prática começou a ser desenvolvida em “espaços fechados”,
desenhando uma nova dinâmica social. É importante lembrar que não se deve
analisar a Capoeira à revelia das mudanças históricas da realidade social.
Os espaços nos quais se desenvolviam a Capoeira eram terreiros
(quintais) nos fundos das casas, em becos, vielas e praças e nas ruas,
principalmente em dias de festa, em locais de aglutinação de pessoas, como foi
mostrado no primeiro capítulo.
Com a institucionalização, os tradicionais espaços para a prática da
vadiagem são substituídos pelas sedes dos grupos de Capoeira, academias e
clubes, na tentativa de diluir o processo de discriminação sofrido ao longo do
tempo. Assim, tornou-se difícil observar rodas de Capoeira em locais públicos,
tendo como exceções os pontos turísticos, as festas populares e/ou atividade
de um determinado grupo, implicando, de certa forma, na restrição da prática
da Capoeira em espaços fechados.
A primeira Academia de Capoeira aberta com registro oficial foi a do
Mestre Bimba, denominada de “Centro de Cultura Física e Capoeira Regional”,
em 1932. Foi o primeiro passo para a institucionalização da, até então,
marginalizada, Capoeira.

[...], Outrora não havia Academia de Capoeira. Havia mestre e
discípulos, porém a sede do aprendizado era do terreiro em frente ao
boteco de cachaça, quitanda ou casa de sopapo, onde moravam.
[...].
O primeiro Mestre de capoeira a abrir a Academia foi o mestre Bimba
(Manoel dos Reis Machado), em 1932, no Engenho Velho de Brotas,
por sinal também o primeiro a conseguir registro oficial do Govêrno,
[...], num período em que o Brasil caminhava para o pleno regime de
fôrças e que as leis penais consideravam os capoeiristas como
delinqüentes perigosos. (REGO, 1968, p. 282).
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O processo foi seguido por outros mestres de Capoeira como Pastinha,
que fundou, em 1941, o Centro Esportivo de Capoeira Angola. Segundo Rego
(1968, p. 287), a academia atualmente está localizada ao Largo do Pelourinho,
nº. 1941 e também serve para outras instituições.
Além desses dois mestres, segundo Rego (1968), houve tantos outros,
que contribuíram na institucionalização da Capoeira como o Mestre Gato que
abriu a Academia Baiana de Capoeira Angola, no bairro do Calabar, em 1962.
Mestre Caiçara fundou a Academia de Capoeira Angola “São Jorge dos Irmãos
Unidos de Mestre Caiçara”, com sede na Liberdade. O Mestre Arnol Conceição
criou o grupo de Capoeira do bairro de Pernambués, ampliando os diversos
espaços “fechados” para a prática da Capoeira.
A proliferação das academias42 apresentava dois importantes fatores: a
visibilidade social e a questão econômica.
O primeiro fator relevante foi a visibilidade, a qual remete não mais à
uma manifestação de cunho marginal, mas à uma manifestação que é aceita
ou tolerada pela sociedade. Há, entre seus assíduos frequentadores, pessoas
influentes da vida social, como políticos, médicos, advogados, “intelectuais”,
artistas, professores universitários e também a classe marginalizada, em menor
escala, quando aceitam as novas regras de conduta. Os Mestres e seus grupos
começaram

a

serem

“reconhecidos”

socialmente

pelos

trabalhos

desenvolvidos, uns mais e outros em menor escala.
O segundo aspecto é o econômico. Com a criação das academias, os
Mestres podem cobrar taxas de matrículas e mensalidades dos alunos, além
de obterem recursos com a cobrança de “ingressos para as exibições,
assinam-se

contratos

para

espetáculos,

cinema

e

com

entidades

carnavalescas [...]”. (REGO, 1968, p.289). Contudo, este processo de

41

A título de informação com o processo de recuperação e revitalização do Centro Histórico de Salvador,
o espaço da Academia de Mestre Pastinha foi cedido pelo Governo do Estado da Bahia para ser um
restaurante, gerenciado pelo SESC.
42
O espaço da academia assumiu, em uma certa medida, um caráter comercial, onde há produtos para
serem vendidos.
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cobrança, não melhorou em (quase) nada a vida dos antigos Mestres, que
morreram na miséria.
Accurso (1995) fala que esta ação de cobrança de taxas e mensalidades
é um processo de branqueamento da Capoeira, pois todos devem

[...]; vestir-se conforme o ambiente, ter tempo, pois os horários são
comerciais; ter dinheiro para pagar passagem; causando assim uma
elitização, onde o pobre, o negro, não tem acesso, e os que
freqüentam devem assimilar, no mínimo, a postura da elite. (p.99)

É importante ressaltar que mesmo com a criação de muitas academias,
diversos mestres continuaram a mesma prática do ensinar a Capoeira sem
impor a cobrança de mensalidades ou taxas para os seus pares. Entretanto,
cobravam dos membros das classes mais abastadas que queriam aprender e
dos turistas que estavam interessados em observar a manifestação.
A vida dos mestres, mesmo atualmente, é vida de sacerdócio no
ensinamento da Capoeira. Eles abdicam do conforto e de bens materiais para
se dedicarem à manutenção da cultura, ensinando aos que não podem pagar.
Certa feita, ouvimos um antigo mestre falar que não cobraria de ninguém o que
ele ensinava, pois tinha aprendido sem pagar nada ao seu mestre e que os
ensinamentos da Capoeira vão além do que o dinheiro poderia comprar.
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No texto acima, Mestre Canjiquinha (1989, p.73) 43 descreve como é a
sua relação com a cobrança de taxas na Capoeira e como alguns mestres viam
esta relação. Relata que na “Academia do Mestre Bimba se você não pagasse
não entrava não. Ele só queria aluno rico.” (p.61). É perceptível que assim, a
possibilidade de obter dividendos se iniciou com a institucionalização da
Capoeira.
Mestre Canjiquinha é um exemplo de tantos outros Mestres que se
dedicaram ao ensino de uma arte sem exigir o retorno financeiro, visando à

43

Este documento é o livro produzido por Mestre Canjiquinha, intitulado “Canjiquinha: a alegria da
Capoeira”, de 1989, produzida pela editora a Rasteira, Com o apoio da Fundação Cultural do Estado da
Bahia. Este documento fora conseguido em formato de arquivo PDF, programa Adobe Reader.
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educação do sujeito, para que ele não trilhasse caminhos tortuosos. Com este
comentário, não queremos desmerecer o papel do Mestre Bimba e a sua
posição frente às questões financeiras, pois cada um sabe da sua dor e como
consolá-la.
Questionamos sim os capoeiras, que estão “praticando” esta arte
unicamente para poder lucrar, descaracterizando a sua matriz em função de
dinheiro.
Exemplo do que estamos dizendo são os mestres-empresários que
comandam os hiper-grupos de Capoeira, se firmando no mundo dos negócios,
mercando a Capoeira e comercializando os diversos produtos relacionados a
ela,

Coerente com a lógica do mercado, a Capoeira não só se
mercadoriza, mas constrói ao seu redor uma série de apelos de
consumo que dão margem à comercialização de roupas, sapatilhas
para melhorar a performance dos capoeiristas, CDs para se poder
cantar como determinado mestre, a sua prática nas academias da
moda em detrimento de sua manifestação nas ruas e praças,
pacotes turísticos à Meca da Capoeira (Salvador/BA), etc. Busca-se
convencer o capoeirista que, para se legitimar, ele precisa consumir
estes produtos.
Explicita-se dessa forma a hegemonia dos valores próprios à
sociedade de consumo abarcando a Capoeira como um produto
altamente rentável, facilmente vendido, seja ao público consumidor
vinculado ao universo esportivo, seja àquele outro afeito à “vida
saudável”, seja ainda aos que nela reconhecem elementos de
cultura, mesmo que folclorizada. (SILVA, 2002, p.12)

Esta

sintonia

dos

grupos

com

as

empresas

parceiras

e/ou

patrocinadoras viabiliza uma série de adaptações para atender o mercado
consumidor que está ávido para degustar novidades e modismos. Segundo
Silva (2002), a mudança de perspectiva se dá do ponto de “vista do seu
passado, que provavelmente remonta ao Brasil–Colônia, e à sua proibição no
século XIX, a Capoeira tornou-se uma febre da moda entre os jovens que
gostam de lutas e artes marciais” (p.11).
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A Capoeira, nesse contexto, deixa de ser vivenciada nas ruas e passam
a ser praticada em espaços fechados, as academias, e esporadicamente são
realizadas nos locais “menos dignos” para os seus praticantes.

A aula dada em espaços abertos – praças, parques, praias, pátios
sem cobertura – sempre foi menosprezada por quem dava aula em
recinto fechado (provavelmente um valor introjetado a partir de
Vargas e dá a permissão do ensino somente em recinto fechado).
Quem se utilizava dos espaços abertos eram – no pensar dos outros
– aqueles que não tinham competência (econômica, face ao
pequeno número de alunos) para alugar um recinto fechado onde
ensinar. (NESTOR CAPOEIRA, 1999, p.283).

Como consequência, poucos são os mestres que levam os seus aprendizes às
ruas para fazer os “exercícios de agilidade“, atendendo à uma das
prerrogativas do ordenamento legal preconizado pelo Estado Novo.
Antigamente,

as

rodas

eram

os

espaços

para

comunhão

e

demonstração dos capoeiras, sem distinção. O espaço da roda era aberto a
todos. Atualmente, muitas rodas passaram a ser o espaço de comunhão
exclusivamente do grupo, não permitindo que estranhos participem deste
momento.

Um status social superior aos dos capoeiras invade as academias e
os afugenta. Os que resistem, por minoria, se esforçam para se
enquadrarem no modo de vida do invasor, porém, sendo tragado
com êle, começando assim a sua alienação e decadência como
capoeira. Formando uma compostura de rapaz-família, exibem-se
somente em recintos fechados, salões burgueses, palácios
governamentais e jamais onde primitivamente se exibiam, como por
exemplo nas festas de largo. (REGO, 1968, p. 361),

Praticada nas senzalas e guetos, a Capoeira apresenta constante e
crescente ascensão social, ocupando espaços até então proibidos e elitizados,
“derrubando” fronteiras.
O que era “coisa de negro”, suja e malandra, torna-se esporte, limpa e
ordeira, com a primeira apresentação oficial no palácio governamental da
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Bahia, no final da década de 30, como relata Rego (1968, p. 315-6), a partir
deste momento, a Capoeira teve mais projeção. Hoje, a Capoeira é praticada
em aproximadamente 150 países e está presente em todos os estados
brasileiros, segundo o portal de notícias do Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional – IPHAN, divulgados em seu site44, em 2008. Provavelmente,
neste levantamento, não exista a distinção de correntes praticadas, mas leva
em consideração à manifestação artística e cultural.
A maior preocupação é que, nesse processo de ascensão, houve a
descaracterização da Capoeira e de seus fundamentos em função da “lei de
mercado”, de forma que, as pessoas que pagam têm privilégios, chegando até
a compra de graduação e dos títulos de mestre e professor, sem que os
mesmos tivessem “capacidade e vivência”, respeitando mais a relação
econômica que a social, mudando as relações existentes na Capoeira,
somente para atender a um mercado consumidor.
Os indivíduos começam a se “profissionalizar” na Capoeira para
abocanhar uma fatia do mercado, visando apenas “[...] o desenvolvimento de
competências e habilidades para atender às demandas do mercado de trabalho
vinculado a esta manifestação cultural.” (FALCÃO, 2004, p. 14).
Este processo de mudanças no contexto das manifestações culturais de
“matrizes africanas” não é recente. A adequação das suas práticas, no intuito
de atender um determinado público, foi noticiada por Rego (1968, p.318), em
1963, que denunciava a influência econômica nos cultos afros, a partir da
vertente do turismo. O autor relata que os centros religiosos alteravam as suas
estruturas básicas de celebrações, descontextualizando o ritual no tempo e no
espaço, adequando o seu calendário às visitas dos grupos turísticos, para
obterem ganhos financeiros.
A influência se deu em diversas manifestações populares, como o
Carnaval, transformando-o em um grande balcão de negócios, tendo as cordas
e os camarotes como delimitadores de espaços, por segmentos econômicos. O
44

Disponível em:
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarDetalheConteudo.do?id=13966&sigla=Noticia&retorno=detalheN
oticia, acesso em: 19 jun. 2008.
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acesso aos espaços é privativo, sobrando poucos espaços, da festa, para a
maior parte dos “herdeiros” da manifestação, o povo.
Com a Capoeira não foi diferente, alguns grupos vislumbraram a
possibilidade

de

obter

recursos

e

submeteram-se

a

tais

práticas,

descaracterizando-a, “se adequando à necessidade do mercado no mundo
globalizado” (CASTRO JUNIOR, 2003, p.142). No entanto, muitos outros
grupos mantiveram-se leais aos fundamentos da Capoeira, não se deixando
levar pelos ditames da sociedade de consumo.
O lado positivo do turismo foi a divulgação dessa manifestação pelos
“quatro cantos do mundo”. Tal fato permitiu a sua difusão, e, hoje, constatamos
a sua presença em muitos países. Tal exposição propiciou a (i)migração de
muitos capoeiras para diversos continentes, nos países que tinham uma boa
situação econômica, aventurando-se em terras alheias para “ganhar” dinheiro e
buscar uma melhoria de vida com o que sabem fazer, jogar Capoeira.
Muitos capoeiras saem de sua terra natal para ministrar cursos, aulas,
oficinas e realizar espetáculos em bares e teatros em outros países,
trabalhando, na maioria das vezes, no mercado informal.
Quando estes capoeiras não estão no mercado informal, estão ligados
às entidades corporativas, como as Liga e Federações, como cita Falcão
(2004),

[...]. A Confederação Brasileira de Capoeira (CBC), a Associação
Brasileira de Professores de Capoeira (ABPC), a Associação
Brasileira de Capoeira Angola (ABCA) e a Federação Internacional
de Capoeira (FICA) são as principais representantes desse esquema
organizativo. Isto tem se incorporado tanto no âmbito da capoeira
que alguns grupos já formaram suas próprias federações, como é o
caso da Federação ABADA. (p.40)

Algumas discussões são travadas no mundo da Capoeira, no tocante à
legitimidade destes grupos, pois muitos capoeiras não partilham da visão
dessas associações, que tratam a Capoeira como um esporte, e enfatizam a
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competição, destoando da proposta primária e ratificando as propostas da
cultura dominante, em extinguir a liberdade, a criação, o lúdico e a irreverência
para com o sistema, assim

Essas afirmações podem nos remeter ao mercado promissor da
Capoeira, no qual os grupos devem obedecer a regras universais, ou
seja, seus participantes devem gingar do mesmo jeito, usar as
mesmas roupas, dar os golpes da mesma forma, cantar as mesmas
músicas, isso com a finalidade de se fazer entender em qualquer
lugar do mundo. Diante desses fatos, que nos remetem à
standartização da Capoeira, ainda podemos detectar uma estrutura
baseada em monopólios para a prática desta manifestação cultural
controlada pelos grandes grupos de Capoeira. (SILVA, 2002, p.16)

Estas modificações já eram percebidas pelos antigos capoeiras, e foi até
comentada pelo Mestre Canjiquinha (1989, p.78) como podemos ver no texto
seguinte.
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A vertente que trata a Capoeira como esporte teve o incremento das
associações e federações que comungavam com as mesmas idéias, assim a

Confederação Brasileira de Capoeira (CBC) apresenta-se como
principal entidade nesse processo ao incorporar institucionalmente
os princípios do esporte de rendimento (a competição, o recorde, a
racionalização e a cientifização do treinamento) no seio da
manifestação. (FALCÃO, 2004, p. 94)
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O capoeira deixa de ser ator para se tornar um atleta, que deve ser o
melhor, o mais rápido, onde o produto do seu movimento não será consumido
por ele, mas pelo mercado e pelos dirigentes que comandam a equipe. A
Capoeira, nesta lógica, tende a ficar confinada as regras das federações,
levando em conta o mercado capitalista em detrimento da “ética do malandro”.
As mudanças existentes na Capoeira é fruto da dinâmica cultural e da
incorporação da manifestação por outros segmentos sociais que, até então,
não comungavam com tais práticas. Tudo que é produzido socialmente está
sujeito a mudanças; caso contrário, estaríamos tratando a Capoeira como
“folclore”, uma representação no imaginário social presente, até pouco tempo,
em nossas comunidades. Na escola, a Capoeira só aparecia para fazer
apresentações juntamente com as lendas do Saci, Mula-sem-cabeça, Caipora,
Curupira e tantos outros mitos, na Semana do Folclore.
A classificação enquanto folclore é estabelecida a partir de uma lógica,
que segundo Gramsci (apud BRANDÃO, 1982, p.102), há a oposição entre a
cultura oficial e a cultura “subalterna”, dado que a cultura dita popular é
classificada a partir de uma lógica de dominação, que não permite a ascensão
e culto de práticas oriundas desse segmento social, desqualificando-as
enquanto manifestação legitima e representativa das comunidades.
Para o senso comum, o folclore refere-se à manifestação que não
acontece mais no cotidiano, que são mitos "[...] o mesmo Antonio Gramsci
pede que ele seja o não concebido ' como uma extravagância, uma raridade ou
um elemento pitoresco, [...]”. (BRANDÂO, 1982, p. 105). Trata-se assim de algo
exótico, uma manifestação "morta", que não é mais praticada pela população.
Não existindo a renovação das manifestações culturais, há a
possibilidade destas estarem fadadas à "morte", pois "não resistem às
transformações do tempo e às mudanças que o domínio capitalista de todos os
níveis de trocas entre os homens acaba impondo aos nossos dias de rotina e
de festas" (p.54). Muitas vezes, esta (re)organização espaço-temporal da
manifestação implica na transformação de grupos de espetáculos para “turista
ver”.
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Os rituais vão sendo moldados para atender a um público específico.

[...] as coisas mudam: nomes, lugares, pessoas, situações, passos
de dança, significado de fazer religioso e festivos. Alguns símbolos
se alteram e aí as explicações que os mais moços oferecem ao
pesquisador para aquilo que fazem pode ter pouco a ver com as que
os avós teriam para contar. (p.55)

Podemos constatar que muitos capoeiras não conhecem a história da
Capoeira ou apenas conhecem uma pequena parte que sucedeu depois da
década de 30. Sendo um processo (in) consciente de (re)elaboração da
Capoeira, que fora realizada, por alguns dos envolvidos no processo de
institucionalização da manifestação, causando um esquecimento da história e,
consequentemente um destoar dos propósitos originais.
Este processo é fruto das correlações de forças no universo da capoeira,
bem como, nas instituições governamentais. Nas esferas do poder, os
capoeiras mais articulados politicamente imprimem marcas e histórias que lhes
convém, no intuito de manter privilégios para um determinado grupo, em
detrimento à manifestação. Entretanto, do outro lado, estão os capoeiras que
são impelidos a “aceitar” essas impressões culturais e que resistem às
incursões das instituições de poder.
Por ser um processo em disputa, existe a possibilidade de ocorrer
reviravoltas e, o que parecia estável, transforma-se em algo volátil.
Como forma de amenizar divergências e possíveis contestações, as
instituições de poder utilizam as próprias manifestações da cultura popular
como instrumentos de controle social, aplicando-lhes novas roupagens e
finalidades, introduzindo alguns princípios norteadores para a manutenção da
ordem social.
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2.4.1 – RESIGNIFICAÇÕES DAS PRÁTICAS NA CAPOEIRA

Como a Capoeira não se encontra em uma redoma de vidro, protegida
de qualquer influência externa, ela sofreu também os processos de
(re)significações, marcando o imaginário social, deixando a realidade concreta
e transformando-se em uma encenação.
Uma das práticas presentes nas ruas e nas rodas de Capoeira era o uso
de navalhas, facas e punhais. Era "costumeiro" as utilizar quando o jogo se
acirrava, deixando de ser instrumentos de trabalho e tornando-se armas
ofensivas. Com as modificações na manifestação, estas práticas são
substituídas por técnicas de encenações por parte de alguns capoeiras,
inferindo que ainda comungam com a utilização de “armas” na roda de
Capoeira. Segundo Mestre Paulo dos Anjos (1995 apud CHEDIAK, 2006),

Sempre teve gaiato, desordeiro com navalha. Safado, nunca deixou
de ter (na Capoeira), mas uma coisa existia e parece que não existe
mais: o respeito. Agora, tem moleque de vinte anos que, só porque
dá um bocado de pulos, desafia o mestre e chama para brigar!
(2006, s/p)

A resignificação da utilização de armas na roda propiciou até a
construção da retórica de que o capoeira jogava armado e que mantinha uma
navalha presa no pé, entre os dedos.
Esta versão é desconstruída pelo Mestre Paulo dos Anjos, em entrevista
realizada na Universidade de Campinas (Unicamp), no ano de 1995, e que foi
reproduzida e publicada pela Revista Capoeira, edição eletrônica - (Chediak,
2006). Na entrevista, ele fala um pouco sobre a Capoeira e sobre suas
vivências. Quando questionado sobre o uso da navalha, Mestre Paulo
responde que “Porque nunca se jogou Capoeira com navalha. Botar (navalha)
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no pé para jogar? Isso é mentira. É só exibição! É só show!” (1995 apud
CHEDIAK, 2006).
E conclui dizendo,

Tinha, mas era no bolso do capoeirista. Para botar no pé e sair
cortando, é mentira. Tem gente boa por aí que, se você pegar uma
faca na mão e não for macho mesmo, ele toma a faca e ainda bate
em você. Imagine pôr navalha no pé para sair cortando todo mundo!
Isso é fantasia para enganar criança boba! (2006).

A idealização de tal prática pode ser considerada enquanto uma
inovação, no intuito de chamar a atenção dos expectadores, que, na grande
maioria, são turistas, pessoas ávidas em conhecer a cultura local. A encenação
do jogo de navalha com os pés, segundo Mestre Paulo, não condizia com uma
realidade cotidiana. Entretanto, o jogo de navalha era uma realidade que
ocorria nos momentos de desavença, inclusive alguns capoeiras usavam a
navalha com um fio para que pudesse lançá-la contra o outro, apresentando
mais uma vez a demonstração da mandinga dos capoeiras.
Nestor Capoeira (1999, p.134) fala que uma das inovações da Capoeira
foram os cânticos que o mestre Leopoldina compôs, "Leopoldina conseguiu
uma coisa rara; a de inovar completamente a linha melódica dos cantos sem
fugir um milímetro do fundamento” (p.135), abrindo precedente para tantos
outros capoeiristas comporem outros cânticos diferentes do ritmo melódico dos
corridos, quadras, ladainhas e chulas.
Com tantas mudanças no universo da Capoeira, outra (re)significação
ocorrida, que influencia a dinâmica da vadiação, é o da compra do jogo45.
A compra do jogo é considerada uma prática de ruptura. Mas o que se
observa atualmente nas rodas de Capoeira, é uma ruptura brusca e imatura,

45

A compra do jogo é uma prática tradicional, onde o jogo de dois capoeiras que estão vadiando, é
interrompido por um terceiro, qual retira um dos jogadores e continua jogando com outro. Este jogo se
desenvolve de uma forma cadenciada e deveria levar algum tempo para se realizar, ou seja, para que os
capoeiras possam dialogar.
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onde os capoeiras não têm tempo de desenvolver um jogo e outros capoeiras
se preparam para interromper o jogo. Tal fato é considerado um movimento de
supressão do diálogo na roda de Capoeira.
A utilização prematura46 dessa prática, a compra do jogo, impossibilita o
capoeira a dialogar com os outros e mostrar o seu jogo. Essa dinâmica é
produto da reconstituição temporal onde tudo é corrido, é efêmero, e não pode
perder tempo, pois "tempo é dinheiro". Reflexo do ensino que é ministrado em
muitas academias, que segue a lógica de mercado, onde cada aula tem um
tempo determinado para ocorrer, pois os alunos pagam para terem um tempo
determinado de aula e os professores ganham pelo número de clientes
matriculados em um determinado horário.
Muitos capoeiras disputam a autenticidade da sua prática, manifestando,
muitas vezes, que a “capoeira de seu grupo” é mais autentica do que a
“capoeira do outro grupo”. Desta forma, não trataremos autenticidade com o
sentido de tradição, pois não defendemos a pureza de uma ou outra Capoeira,
mas a manifestação Capoeira, por esta se tratar de uma manifestação da
dinâmica sócio-cultural. Vianna (1995) explica a autenticidade, como "[...] uma
questão de definição e de quem tem poder para definir o que pertence a cada
cultura” (p.167).
Concordamos com o autor, quando ele expõe que as tradições podem
ser modificadas, não existindo a pureza de uma cultura, mas um mosaico novo,
original e independente, o que Canclini (1998) chamou de hibridação. Da
mesma forma, Vianna (1995, p.173) diz que o autêntico é arbitrário, pois os
grupos com intuitos diferentes fabricam a autenticidade de uma manifestação.
As tradições de hoje são as inovações do passado, e o que hoje
consideramos inovações, podem se transformar, daqui a algum tempo, em uma
46

Descreveremos como vem ocorrendo a compra do jogo em diversas rodas de capoeira: ao entrar para
jogar os capoeiras se cumprimentam e começam a gingar, quando um dos capoeira aplica um golpe,
percebe que já existe outro capoeira em sua frente, não mais aquele que havia cumprimentado. Voltando a
gingar para aplicar um novo golpe, percebe que já foi substituído por outro capoeira e não mais participa
do jogo, a única possibilidade de voltar a jogar é comprar o jogo em um outro momento. Pode parecer
exagero, mas na atualidade, muitas rodas acontecem desta maneira, não dando um tempo para o capoeira
dialogar com outros, logo o jogo é comprado e um capoeira é substituído. Havendo uma rotatividade
muito intensa de jogadores em pouco tempo de roda.
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tradição, num ciclo de mudanças, manutenções e restaurações das práticas
culturais.
A dinâmica difundida em diversos grupos sempre será contestada por
outros, e assim, muitos mestres e capoeiras se colocam na contramão das
tendências mercadológicas que são implementadas em alguns grupos de
Capoeira “mais modernos”, contradizendo os seus ditames e enfatizando o
lúdico e o "descompromisso" com o produtivo, tendo o outro enquanto
extensão e não como concorrente. Como denominou Castro Junior (2001), no
título do seu trabalho "Capoeira: o tempo dos Homens ‘lentos’".
Balandier (1997, apud JUNQUEIRA, 2004, p.206) propõe a existência de
três tipos de relação com o passado. O primeiro, mais enraizado, onde há "a
manutenção de valores, de modelos, de práticas sociais e culturais as mais
enraizadas [...] a serviço de uma permanência do que se supõe como
constitutivo do homem e da relação social, conforme o código cultural do qual
ele é o produto e o conservador"; o segundo que apresenta modificações no
conteúdo, mas se mantém no mesmo caminho como a “utilização das ‘formas
mantidas cujo conteúdo foi modificado (e que) estabelece uma continuidade de
aparências, mas serve a novos objetivos; acompanha o movimento sempre
preservando uma relação com o passado’"; e o terceiro que reelabora em todos
os aspectos para atender a uma necessidade específica, "tradição reelaborada
(que) permite dar um sentido ao novo, ao inesperado, à mudança, e de
domesticá-los impondo-lhes um aspecto conhecido e tranquilizador".
Como define Balandier (1997), afirmamos que a dinâmica cultural da
Capoeira transita pelos três tipos de relação, dependendo dos objetivos
almejados de cada grupo ou dos capoeiras. Estas relações fazem-se presentes
em todos os passos da vida, em jogos que expõem conflitos e convergências
de objetivos, os quais podem ser considerados benéficos e/ou catastróficos por
seus produtores. Fruto destas construções foram as diversas discussões
acerca da “melhor Capoeira” a Angola ou a Regional, o que não é o ponto
central do nosso projeto.
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Definimos dinâmica cultural como o processo de transformação das
práticas culturais, que são reelaboradas em função de vários processos
sociais, políticos, econômicos e simbólicos.
Mesmo com diversas (re)elaborações, ao longo do tempo a Capoeira
mantém alguns dos seus fundamentos e, na atualidade, seus rituais são
realizados em diversos espaços que outrora não eram permitidos, por ser uma
manifestação de cunho popular. Devido às constantes mudanças, fruto da
dinâmica cultural, é que podemos acessar a arte da Capoeira e, indo mais
além, acessar esta manifestação no bojo das instituições formais de ensino.
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2.5 - DA VADIAGEM À ORDEM ESCOLAR: O LUGAR DA CAPOEIRA
NA ESCOLA.

A Capoeira realizou um longo percurso para ser legalizada e legitimada
pela sociedade. Mesmo com tal legitimação, alguns setores sociais ainda a
consideram "coisa de vagabundo". Este caminho, ou melhor, estes caminhos,
foram trilhados por diversos mestres, aprendizes e simpatizantes que
superaram diversas barreiras e empecilhos, possibilitando a sua vivência em
diversos espaços sociais.
Um dos frutos da árdua disputa de legitimação da arte foi a inclusão da
Capoeira na escola. Por volta do ano 1970, começa a ser implantado os cursos
de Capoeira em algumas unidades escolares.

No Brasil, a partir da década de 1970, a capoeira vem sendo
disseminada no contexto educacional, desde o ensino fundamental
até as universidades, tanto públicas quanto particulares. Nesse
complexo movimento, às vezes como disciplina curricular, às vezes
como projeto de extensão, ou simplesmente como atividade
extraclasse, ela vem despertando interesse jamais verificado
anteriormente,
por
parte
da
comunidade
educacional
institucionalizada. (FALCÃO, 2004, p. 05)

Para falarmos sobre a Capoeira na escola, devemos observar e
contextualizar o sistema de ensino, bem como suas marcas; quais as
concepções de educação são comumente utilizadas e difundidas; além de
analisar as desigualdades sociais e como é tratado o corpo na escola,
mostrando os processos disciplinares rígidos na formação de indivíduos, que,
muitas das vezes, formatam práticas e conceitos para a docilidade e submissão
ao sistema produtivo capitalista.
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Para “ingressar” no mundo das relações sociais de produção, os
indivíduos passavam por processos preparatórios. Segundo Enguita (1998), em
geral, a

[...], aprendizagem e a educação tinham como socialização direta de
uma geração por outra, mediante a participação cotidiana das
crianças nas atividades da vida adulta e sem a intervenção
sistemática de agentes especializados que representa hoje a escola,
instituição que então desempenhava um papel marginal. (p.107)

O autor ainda afirma que os primeiros sistemas educacionais são “[...]
uma mistura de aprendizagem familiar e participação na vida adulta em geral,
[...]” (p.105). Desta forma, os sistemas escolares existentes pouco tinham a ver
com as relações econômicas, respondendo a fatores e fins políticos, religiosos
ou militares.
Já na formatação atual, a escola serve para atender às necessidades do
mercado de trabalho, mais especificamente na formação de mão-de-obra
especializada, apresentando assim um doutrinamento ideológico que visa o
respeito e autoridade da ordem social, estabelecida pelo outro. Além de formar
pessoas acríticas aos processos sociais, econômicos, e consequentemente de
poder, reforçando o sistema capitalista e a estrutura sedimentada da
mobilidade entre as classes sociais.
A instituição formal de ensino tem por finalidade a manutenção da ordem
política, econômica e social, moldando não apenas as dimensões cognitivas do
indivíduo, mas seu comportamento. Ressaltamos que os processos de
tentativa de dominação dos segmentos sociais são acompanhados por
diversas forças de resistência. Dessa forma, em cada investida de dominação
contra a população, existirá resistência, contrapondo o que foi imposto pela
classe dominante.
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2.5.1 - A CAPOEIRA NA ESCOLA

Por ser uma manifestação de cunho popular, a capoeira só terá a sua
introdução nas escolas a partir da legalização da sua prática. Por este motivo,
poucas são as produções textuais que fazem referência à sua implementação
no ambiente escolar. As primeiras produções serão datadas a partir do final da
década de 1950.
Assim, Campos (1999, p. 59) relata que:

Mestre Senna, reportando-se sobre a sua filosofia SENAVOX e sua
atuação nas instituições de ensino, toma para si a responsabilidade
de ter introduzido a capoeira na escola, afirmando que o fita verde
Milton Gesteira Diniz Gonçalves ministrou aula de Capoeira no
Colégio Joãozinho e Maria, em 1959. Em seguida outro de seus
alunos graduados, Fermar Lobão Alves Dias Também fita verde,
teve sua experiência no Colégio Pernalonga no início da década de
70, e lembra que o conteúdo versava sobre capoeira-lúdicarecreativa.

Da mesma forma, o próprio Campos (1999) se coloca na vanguarda
dessa história, pois também ministrara aulas de Capoeira Regional, no “Colégio
Estadual Manoel Devoto, no período de 1970 a 1976” (p. 60). Em seu relato,
ficou evidente que existiam alguns problemas para a implementação da
capoeira, principalmente no tocante aos recursos materiais,

Devido às dificuldades de material as nossas aulas na sua maioria
eram realizadas sem a presença do berimbau ou pandeiro, contudo
lançávamos mão da criatividade e espontaneidade. [...], com a
participação dos alunos cantarolando músicas acompanhadas das
palmas, [...]. (p.60)

Outro que revela a intenção de haver a implantação da Capoeira na
escola é o Mestre Noronha (apud COUTINHO, 1993, p. 17), o qual descreve
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que, o ministro da educação tinha a intenção de implantar a manifestação nas
escolas47. Infelizmente não é possível datar esta citação, mas sabemos que o
período compreende o final da década de 1940 ao início da década de 1950,
pois há um relato anterior sobre o período em que Mestre Pastinha48 assumiu
as aulas no lugar de Amorzinho.
Diversas foram as iniciativas de implantação da Capoeira na escola.
Algumas foram registradas e arquivadas; e outras ficaram na memória da
comunidade escolar.
A Capoeira se revela de diversas formas, nos diversos ambientes
escolares. Em alguns ambientes, se mostra como o instrumento de dominação
a serviço da escola; em outros, como uma prática que vai de encontro com as
estruturas sociais, propondo outros caminhos ao sistema educacional,
constituindo um espaço de reflexão coletiva.
Atualmente, muitas escolas disponibilizam seus espaços para a
realização da prática da Capoeira. Em contrapartida, exigem que haja
resignificações na sua prática, no intuito de atender às suas necessidades de
manutenção da ordem social. Segundo Kunz (1994), “o papel da escola na
sociedade atual é de se interpor entre a criança e a realidade de forma artificial,
dificultando assim uma aproximação real da criança com a realidade”.

47

Abaixo segue o fragmento do texto original escrito pelo Mestre Noronha e em seguida
uma transcrição do que fora dito pelo mesmo.

“O Ministro da Edução que procurou concentral nos educatorio do Brasil A Capoeira Porque é defeiza
pessoar e esta e não outra e assim eu digo Mestre Noronha Ven [...] (Mestre Noronha apud COUTINHO,
1993, p. 17. trecho copiado conforme o texto).
48
“O ritmo da sua vida foi alterado quando um ex-aluno o levou para apresentar aos mestres que faziam
uma roda de Capoeira tradicional, na Ladeira da Pedra, no bairro da Gingibirra, em Salvador, no ano
de 1941. ‘Na roda só tinha mestre. O mais mestre dos mestres era Amorzinho, um guarda civil. No
apertar da mão me ofereceu tomar conta de uma academia. Eu dei uma negativa, mas os mestres todos
insistiram. Confirmavam que eu era o melhor para dirigir a Academia e conservar pelo tempo a
Capoeira de Angola.’” (ADORNO, 1990, p.45)
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Da mesma forma que as escolas abrem suas portas para a Capoeira,
muitos pesquisadores se debruçam sobre este fenômeno e buscam
explicações para diversos questionamentos.
Percebemos que o número de publicações - artigos, teses, dissertações,
revistas - referente à Capoeira tem crescido consideravelmente. Entretanto,
publicações sobre Capoeira no universo escolar são ainda escassas. Existem
poucos estudiosos e debruçando-se sobre esta riquíssima fonte, citamos:
Falcão (1996, 2004), Castro Junior (1999, 2001, 2002, 2003), Sant Anna (1999,
2002), Abib (1999, 2006), Accurso (1995), Campos (1999, 2001), entre outros.
Muitos professores de Capoeira estão inseridos no contexto escolar,
ministrando aulas; contudo, alguns não percebem a importância da
implementação dessa manifestação e consequentemente não refletem sobre
suas práticas e reforçam os ideais de dominação existentes na instituição
escolar.
Por serem “bons” capoeiras, tais professores se preocupam mais com a
preparação física dos envolvidos do que com as questões histórico-sociais,
descontextualizando o universo da Capoeira, considerando-a apenas como um
desporto ou ginástica brasileira.
O reducionismo da arte à simples prática esportiva49 acaba por reforçar
todas as ideias de opressão oriundas das instituições de ensino, ratificando a
sistematização de tudo e todos os movimentos, sem que exista uma ação
reflexiva sobre o movimento e o momento da execução. Couto (1999, p.24,
grifos do autor), sintetiza essa ideia dizendo que, “A capoeira regional é um
esporte, porque é um conjunto de exercícios físicos praticados com métodos
[...]”.
As práticas desvinculadas do processo histórico levam alguns teóricos a
entrarem em contradição, como Campos (2001), quando discute a historicidade
da Capoeira e a coloca como um esporte. Sua produção afirma que a Capoeira
é um dos elementos da cultura popular e que o saber que ela contém é uma
49

Atividade sujeita a determinados regulamentos preestabelecidos e que visa à competição entre
praticantes. Deve haver regras instituídas por uma confederação regente.
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riqueza

“incalculável”

para

as

comunidades

produtoras

desse

saber.

Entretanto, em outro momento, ele afirma que a Capoeira pode ser aplicada
como um desporto ou ginástica, uma tese que ele comunga e defende, como
podemos observar na citação a seguir,

[...] aulas podem ser ministradas de duas maneiras: a primeira,
sendo a capoeira incluída na parte da aplicação esportiva dos
métodos de ginástica, tais como Método Natural Austríaco, Método
Desportivo Generalizado e o Método Padrão, [...]; a segunda, a
capoeira como prática desportiva já sendo utilizada por alguns
estabelecimentos de ensino. (CAMPOS, 2001, p. 17).

Bem como defende a

[...] idéia de que a Capoeira deve-se pautar em paradigmas da
educação física e do esporte reconhecidos pela comunidade
científica mundial. Esses paradigmas serão de suporte teórico
científico que servirá de lastro para garantir a segurança, facilitar o
ensino e oportunizar a melhora do rendimento de maneira mais
eficaz (p.51).

Este autor vincula assim todo o conhecimento da Capoeira aos
paradigmas da Educação Física, como se a Capoeira fosse um apêndice desta
última, tendo esta como sua reguladora. Assim, incorpora os códigos e valores
constituintes da escola, em uma prática desenvolvida em outros circuitos
sociais e culturais.
No sentido contrário das idéias de Campos (1990, 1999), acreditamos
que a criatividade é um processo que enfatiza a liberdade, isto é, o ser humano
expressa seus desejos, suas vontades, sua subjetividade, exprimindo o querer,
o conhecer, a sua verdade através das suas capacidades de agir, de pensar e
de se manifestar, diferente dos processos construídos pelo esporte. Segundo
Freire (1987), a liberdade só acontecerá caso haja condições de cada sujeito
descobrir-se e conquistar reflexivamente, a sua própria destinação histórica.

85
Mas a realidade que encontramos na prática da Capoeira, em diversas
escolas, é como se esta fosse uma atividade qualquer, como um esporte que
esta ali para cobrir espaços. Observamos que sucessivos erros são ratificados
pelos professores, corpo administrativo, pais e estudantes. Desta forma, o
professor não tem uma postura de compromisso com o seu trabalho e seus
estudantes, assim como, a administração da escola não tem compromisso com
o professor, criando um ciclo de descompromisso e falta de responsabilidade
com a educação. Traçando um diálogo complexo e instável, entre os
envolvidos.
Nesse ciclo, é corriqueiro encontrarmos capoeiras que realizam o
trabalho com Capoeira em escolas apenas para ter um espaço para o treino; e,
em contra-partida, oferece o ensino para os estudantes da Unidade Escolar de
Ensino, doravante UEE.
A implantação da manifestação na escola é uma metáfora do próprio
jogo da Capoeira, uma constante negociação entre os sujeitos, a partir das
regras explícitas e principalmente das regras veladas, que são estabelecidas
no universo social e também no momento da vadiação. As relações de poder
apresentam-se de forma dialética, sendo que a resistência e a submissão são
percebidas no cotidiano do jogo de cada sujeito. “Um jogador descobre a
intenção do corpo do outro e responde a ela, buscando sempre surpreender o
adversário” (REIS, 1997).
A partir das leituras (corporais), destacamos que a prática da vadiação
transcende os limites da roda, implicando em reflexões mais críticas sobre o
cotidiano de cada pessoa. Isso dependerá das posturas políticas de cada
mestre e/ou professor de capoeira.
Sendo assim, o posicionamento político do capoeira, deve ser uma
intervenção intencional, que ocorrerá nos espaços de sua atuação, neste caso
a escola. Dessa forma, não podemos desprezar a intervenção na escola, pois
seus espaços estão em constantes disputas. Diversas vertentes se apresentam
e reivindicam a sua legitimidade no seio social. Assim, não pode haver
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neutralidade política dos atores sociais que a constituem, muito menos nos
espaços de formação.
Por ser um posicionamento intencional, se faz necessário fazer uma
reflexão sobre uma das concepções da Capoeira, a qual vem sendo
implementada com um cunho meramente esportivo, em diversos espaços,
Couto (1999, p. 24) afirma que:

A capoeira, [...], dá ao atleta mais expressão corporal, servindo para
modelar o corpo, queimar calorias, melhorar a estética,
principalmente para as mulheres, porque elimina a celulite, dando
mais rigidez às partes flácidas do corpo. O atleta mantém a forma
trabalhando e definindo toda a musculatura, adquirindo resistência,
fortalecendo o coração e o pulmão, desenvolver a coordenação
motora, melhora também a postura, a agilidade e dá mais
flexibilidade ao corpo.

Da mesma forma, a introdução da Capoeira na escola segue tais
parâmetros, e muitos professores, sem pensar na sua prática, implementam as
mesmas práticas vivenciadas nas academias, muitas das vezes exacerbando a
vertente esportivo da capoeira, uma tendência em franca ascensão.
Um exemplo da ascensão da Capoeira esportivizada foi a realização do I
Festival de Capoeira, com a intenção de escolher um grupo de estudantes para
representarem a Bahia nos Jogos Escolares Brasileiros - JEB's. O evento fora
promovido pela Secretaria de Educação da Bahia, em 1995. Em certa medida,
o festival ratificou a política de esportivização da Capoeira na escola, tendo
como intenção a seleção, a eficiência e a eficácia nos moldes das academias
de Capoeira.
Um

dos

questionamentos

frutos
de

colhidos

no

professores

decorrer
que

não

do

evento

foi

comungavam

diversos
com

tal

posicionamento, tanto na metodologia como na sua finalidade, por não
apresentar uma proposta de intervenção com um cunho mais educacional,
visto que parecia mais um “campo de batalha”, o que ia de encontro com a
proposta educacional que tais professores defendiam.
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Os questionamentos resultaram em diálogos e a formatação de uma
nova proposta,

Essa nova proposta que começava a ser gestada, não residia no
simples fato da modificação do regulamento, mas no
redimensionamento de toda a concepção do Festival, que se
baseava agora em outros princípios: ao invés do atleta, o capoeirista,
ao invés da competição, a cooperação, ao invés da disputa, a
confraternização, ao invés da medalha, a lembrança, ao invés do
jogo contra o adversário, o jogo com o parceiro. Enfim a
possibilidade de tornar real a interação entre os alunos e sua
inserção crítica no universo da Capoeira. (SANT ANNA; CASTRO
JÚNIOR; ABIB, 1999, p.10)

A principal intenção dos professores era discutir e alertar os envolvidos
sobre as práticas implementadas com a Capoeira no ambiente escolar e como
as instituições de ensino percebem a sua implantação, como mais um reforço
para as questões disciplinares.
Elucidar com este festival e mostrar minimamente como a prática da
Capoeira está ocorrendo em muitas unidades escolares e as tentativas de
reordenar os espaços para um possível humanizar da prática, são fatos que
vão de encontro a proposta de manutenção da ordem dominante.
Mesmo com tais questões, a presença da Capoeira na escola é de
fundamental importância para a valorização de uma “cultura marginal”,
contrapondo os valores da cultura dominante, mesmo que, em diversos
momentos, ela se apresente com uma proposta diferente do seu ethos,

A relação da capoeira com a escola é grande, porque a capoeira é
um movimento do oprimido, é um movimento que, de alguma forma,
surge no sentido de contrapor uma cultura eurocêntrica que chega
ao país para impor valores morais e éticos discriminatório, colocando
o índio e o negro em uma condição menor de culturalização.
(CASTRO JUNIOR, 2003, p.119)
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Mudanças de paradigmas somente serão possíveis se as posturas dos
professores/capoeiras operem com uma lógica diferenciada da imposta, a qual
deve ser atrativa aos olhos dos atores, e possibilite elevar a auto-estima dos
praticantes, o respeito às diferenças, ao contato, ao movimento, à
responsabilidade, ao prestígio, à interação com outros atores. O cultivo de
valores que tenha o outro como igual e companheiro e não um estranho e
adversário.
O personagem mais importante para a (re) construção dos valores
anteriormente

citados

é

o

professor,

pois

este

deve

direcionar

os

conhecimentos mais importantes para construir ou reproduzir ideologias, o que
torna a escola um amplo e irrestrito espaço de intervenção política.
O projeto político de cada professor reflete na sua atuação em sala de
aula, significando que, cada postura assumida por ele, tem consequências
sobre seus alunos, podendo gerar alienação50 em relação ao sistema político
ou atos de liberdade, que, segundo Paulo Freire é a práxis da palavra para a
transformação da realidade.
A práxis do professor é de fundamental importância para a construção
do ato de liberdade, “O fundamental é minha decisão ético-político, minha
vontade nada piegas de intervir no mundo” (FREIRE, 1996, p.155). Como
sugere o autor, para existir a coerência entre o pensar e o agir é necessária a
decisão ética e política por parte do professor, no contexto no qual atua na
escola, questionando sua prática a todo instante e, quando necessário,
restringindo a racionalidade técnica proposta pelo poder hegemônico.
Como parte do processo de valorização do indivíduo, é importante fazer
referência ao diálogo entre o estudante e o professor, como outra possibilidade
de transformar a realidade problemática e recriar uma nova realidade;
construindo (novos) espaços para a troca de conhecimento construídos,
possibilitando uma postura crítica e reflexiva das relações sociais.

50

Representa a perda do controle sobre a própria atividade durante o tempo de trabalho. (ENGUITA,
1998)
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Falcão (1996), quando implementou um projeto de Capoeira , sugeriu a
utilização da pedagogia crítica-emancipatória51, no ensino da Capoeira na
escola e enfatizou a importância do diálogo no mundo da vadiação, que
compreende a construção, a todo o instante, do sentido/significado do jogo,
sendo analisado e discutido pelo coletivo. Baseando-se nas experiências dos
movimentos, em que as interpretações individuais são disponibilizadas para o
coletivo e cada um, reelabora e cria novas formas de representar o movimento,
não havendo repetições sistemáticas e cópias fiéis do movimento inicial, como
ocorre em aulas ministradas em grande parte das academias de capoeira.
Re-memorando o contexto social da Capoeira, em que a aprendizagem
se dava a partir da observação e da imitação dos movimentos, Falcão (1996)
introduzindo também, em suas aulas, os momentos de conversa para a
transmissão do conhecimento, além de valorizar o papel do mestre e as suas
condutas, um procedimento que em muito tempo, influenciou os capoeiras,
instrumento importante de transmissão dos conhecimentos da tradição cultural.
Assim,

Os antigos mestres ‘sabedores’ de conhecimento do âmbito da
capoeiragem têm um papel fundamental no processo de transmissão
do conhecimento. São os responsáveis pela preservação das
tradições culturais. Waldemar da Paixão diz que: ‘Mestre é aquele
que olha para a condição do outro’ ou seja, aquele que percebe e
compreende o outro. (CASTRO JUNIOR, 2001, p.106).

“Com sua arte de inventar, eles não têm pressa de jogar, de cantar, de
ensinar e de ser. São os verdadeiros mandingueiros do tempo” (p. 46). O
mundo da vadiação/capoeiragem se redimensiona a cada dia, o que possibilita
tomada de decisões, respeitando a diversidade e peculiaridades existentes na
comunidade (escolar). O desenvolvimento de algumas posturas respeita a

51

Segundo Kunz (1994), tem como objetivo o ensino através de atividades do movimento humano,
desenvolvendo as competências com autonomia. Não eliminando todo o contexto histórico do indivíduo,
mas aproveitando este conhecimento e fazer com que o indivíduo reflita criticamente os conhecimentos
assimilados.
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historicidade da Capoeira, as quais estão relacionadas intimamente à produção
cultural e as condições sociais dos seus produtores/atores.
Assim, a Capoeira pode ter uma atuação contra a hegemonia52 políticocultural, sendo fundamental no âmbito escolar, para a restauração dos valores
dos povos historicamente marginalizados. Tal inserção contribui para que se dê
um passo no caminho do processo de construção de outras propostas para a
Capoeira na escola, referenciadas pela comunidade.
No intuito de constatar tais contribuições é que realizaremos, no próximo
capítulo, a análise dos dados coletados em duas escolas da rede estadual de
ensino, atentando para diversos fatores que influenciam a dinâmica escolar e
da Capoeira; os atores envolvidos e como a comunidade escolar absorve e
incorpora esta manifestação; e quais as possíveis contradições existentes na
implantação da Capoeira na escola, com todos os seus elementos simbólicos e
memoriais.

52

A hegemonia é então não apenas o nível articulado superior de ‘ideologia’, nem são as suas formas de
controle apenas as vistas habitualmente como ‘manipulação’ ou ‘dominação’. É todo um conjunto de
práticas e expectativas, sobre a totalidade da vida: nossos sentidos e distribuição de energia, nossa
percepção de nós mesmos e nosso mundo. É um sistema vivido de significados e valores –constitutivo e
constituidor– que, ao serem experimentados como prática, parecem confirmar-se reciprocamente.
Constitui assim um senso da realidade para a maioria das pessoas na sociedade, um senso de realidade
absoluta, porque experimentada, e além da qual é muito difícil para a maioria dos membros da sociedade
movimentar-se, na maioria das áreas da sua vida. (GRAMSCI apud SOUZA, 2005)
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CAPÍTULO III

Nossas vivências com a Capoeira foram iniciadas no ano de 1995,
período onde poucas escolas públicas permitiam a prática da manifestação em
suas dependências. A título de experiência, relatamos que no ano de 1997,
solicitamos a algumas escolas, na cidade de Salvador, a execução de um
convênio de parceria para se trabalhar com Capoeira. Pela proposta
apresentada, a escola se incubiria de disponibilizar o espaço e divulgaria entre
os estudantes, e o grupo ministraria as aulas de Capoeira gratuitamente. O
projeto não foi aceito pela UEE, alegando não haver autorização da Secretaria
de Educação.
Nos últimos dez anos, a prática da Capoeira em escolas públicas
aumentou consideravelmente. Neste capítulo, iremos analisar o processo de
construção da nossa base de dados, com a indicação dos caminhos
percorridos, dos percalços e avanços da pesquisa, descrevendo os critérios
para a definição das escolas a serem pesquisadas, o público alvo da pesquisa,
bem como fazer a análise do desenvolvimento da prática da Capoeira em cada
UEE e compará-las.
Os dados coletados consistem em documentos de caráter oficial e nãooficial, colhidos entre professores e membros do corpo administrativo das
unidades escolares pesquisadas; entrevistas com os atores envolvidos
diretamente na prática da Capoeira e com outros que não tinham envolvimento
direto, mas influenciavam na sua dinâmica; e informações do diário de campo,
que descrevem observações realizadas nas visitas que fizemos com frequência
em cada uma das UEE’s e que descrevem igualmente as conversas informais
com alguns atores.
Em diversas conversas para definir o local da pesquisa, sempre
expomos a vontade de realizá-la em uma cidade do Recôncavo da Bahia. Com
esta idéia inicial, realizamos no município de Cachoeira – BA., um
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levantamento da quantidade de escolas públicas municipais e estaduais, que
mantinham a prática da Capoeira. Deparamo-nos com uma barreira
intransponível: em todo o município havia uma única escola, que oferecia o
ensino da Capoeira. Essa emprestava o espaço para um grupo de capoeira
“treinar”, no turno da noite, pois estava o local ocioso.
Pela impossibilidade de realizar a pesquisa na cidade de Cachoeira, nos
deslocamos para a cidade de Santo Amaro da Purificação, onde, segundo
informações de uma professora, a escola na qual ela era lotada, havia a prática
da Capoeira. Chegando à UEE, procuramos confirmar a informação e, em
conversa com o diretor, soubemos que o projeto com Capoeira foi extinto no
final do ano de 2006, e que, até aquele momento, não havia qualquer
negociação para o retorno das atividades. Deixamos assim, o Recôncavo e
ancoramos na “Bahia Grande”, como alguns velhos do Recôncavo chamam a
cidade do Salvador.
Em Salvador, buscamos auxílio da Coordenação de Educação Física da
Secretaria de Educação do Estado da Bahia – CEF-SEC, pois soubemos que
em 2006, a CEF, havia realizado um levantamento nas escolas públicas
estaduais da capital, para saber quais UEE ofereciam o ensino da Capoeira em
suas dependências. Independente de ser realizada por professores efetivos ou
voluntários, fazer parte do componente curricular ou só pela utilização do
espaço escolar para “treinar” o grupo, mas que deveria ser oferecido para os
estudantes da escola e/ou para a comunidade. Nesse levantamento, das 316
escolas estaduais de todos os níveis, apenas 24 unidades apresentavam a
prática da Capoeira.
O ponto de partida para realizar a pesquisa na cidade de Salvador foi o
documento fornecido pela CEF-SEC. De posse dessa relação de escolas que
ofereciam Capoeira, começamos a definir quais escolas fariam parte do projeto
de pesquisa. Encontramos alguns empecilhos no início do trabalho, com
referência à seleção das escolas, pois algumas não mais ofereciam a Capoeira
e outras estavam retomando as atividades, por razão da greve que perdurou 57
dias.
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Tendo como base o objetivo geral da pesquisa definimos quais
prováveis escolas fariam parte da pesquisa.
Para definir as Unidades de Ensino – UE – que participariam da pesquisa,
seguimos os seguinte critérios:
1. Deveriam ser escolas públicas da rede estadual de ensino e que
apresentassem o mesmo nível de ensino.
2. Pertencer à mesma Diretoria Regional de Educação - DIREC53.
3. Oferecer o ensino da Capoeira, sendo que as aulas deveriam ser
ministradas por professores de educação física, podendo estes
serem

efetivos,

REDA’s

ou

PST’s,

ou

seja,

professores

concursados, professores contratados no Regime Especial de Direito
Administrativo e Prestadores de Serviço Temporário, respectivamente.

Definidos os pré-requisitos para a participação, fomos procurar as
escolas e conversar com o corpo administrativo da unidade escolar, com a
intenção de obter mais informações e definir o número de escolas que iríamos
realizar a pesquisa.
Algumas situações interessantes aconteceram em algumas escolas,
como a desconfiança de professores, administradores e funcionários por
pensarem que éramos fiscais da SEC, e que estávamos realizando fiscalização
surpresa, no intuito de vigiar a ocorrência das aulas de reposição aos sábados;
ou o descaso quando falávamos sobre a pesquisa.
Além desses fatos, pudemos obter em algumas escolas informações
sobre outras unidades escolares que forneciam o ensino da Capoeira, as quais,
não estavam relacionadas no documento da CEF. Por causa das informações
colhidas, é que encontramos uma das escolas que escolhemos para pesquisar.
Algumas das escolas contatadas, já não ofereciam o ensino da Capoeira
no ano de 2007, ou ofereciam a Capoeira no Projeto “Escola Aberta” com
53

Em Salvador, existem duas DIREC’s, divididas em função da área de jurisdição – as escolas do Centro
estão vinculadas à DIREC - 1ª; e as escolas da periferia, Cidade Baixa e Região Metropolitana à DIREC 1B. Escolhemos escolas da mesma DIREC, devido à proximidade territorial.
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professores “Amigos da escola”54, sendo estas descartadas para a realização
da pesquisa.
Terminado o processo de escolha das escolas a serem pesquisadas,
definimos que faríamos um estudo de abordagem de cunho, etnográfico de
caráter qualitativo, descritivo comparativo com duas escolas da rede pública
estadual, situadas na periferia de Salvador. Como instrumentos de coleta de
dados, utilizamos entrevistas semi-estruturadas, observações, documentação e
áudio-visual da UEE.
As entrevistas foram realizadas com os indivíduos que participavam de
forma direta e/ou indiretamente da Capoeira naqueles espaços – professores,
funcionários, gestores e estudantes. As observações foram realizadas nas
visitas realizadas às unidades escolares, principalmente nos dias das aulas de
Capoeira, fazendo anotações pertinentes ao cotidiano. Também analisamos
alguns documentos oficiais da UEE, como o Projeto político Pedagógico,
Projetos de Capoeira, e documentos áudio-visuais da Capoeira.
As duas escolas são pertencentes à Diretoria Regional de Educação 1/B
– DIREC 1/B, que abrange os bairros periféricos e região metropolitana. As
UEE’s escolhidas estão situadas, uma na região do Subúrbio Ferroviário55,
tendo o principal acesso pela Avenida Afrânio Peixoto, conhecida como
Avenida Suburbana, inaugurada em 1970; e a outra na região denominada de
Miolo56, esta parte da cidade se localiza entre a BR-324 e a Avenida Luiz Viana
Filho, conhecida como Avenida Paralela.
No intuito de salvaguardar as identidades das escolas, utilizaremos nomes
fictícios para identificá-las, assim respectivamente denominaremos a escola do
subúrbio e a escola do Miolo como Escola da Sé e Escola do Paço, fazendo
54

Programa difundido pela Rede Globo de televisão, onde enfatiza o trabalho voluntário de pessoas da
comunidade nos espaços públicos de ensino.
55
Compreende a extensão dos bairros cortados pela Avenida Afrânio Peixoto – Suburbana, na área da
Cidade Baixa, iniciando-se na Calçada e chegando até São Tomé de Paripe. Paripe, Lobato, Plataforma,
Itacaranha, Escada, Praia Grande, Periperi e Coutos. As comunidades que surgiram em torno de
Plataforma também pertencem ao bairro como São João do Cabrito, São Braz, Alto do Bariri, Conjunto
Senhor do Bonfim e Planalto Real
56
É denominado como Miolo de Salvador os bairros de Cajazeiras, Fazenda Grande, Castelo Branco, Pau
da Lima, São Rafael, Dom Avelar, Mata Escura, Nova Brasília e outros, devido ao fato de estarem
situados na parte central do município de Salvador.
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referência aos locais em que ocorriam mais conflitos entre os capoeiras na
cidade de Salvador, segundo Dias (2006, p. 39): bem como, utilizaremos
nomes fictícios para todos os atores sociais envolvidos em nossa pesquisa.
Assim, “batizaremos” os professores de Capoeira da Escola da Sé e do Paço,
respectivamente, como Professor Paulo e Professor Juca, em homenagem aos
capoeiras Paulo dos Anjos e Juca Reis.
Tomamos a liberdade, com muita ousadia, de denominar os funcionários,
professores e coordenadores pedagógicos com os nomes de alguns dos
nossos amigos que caminharam juntos nesse mestrado; e denominaremos os
estudantes que participaram da Capoeira, com apelidos de capoeiras que
influenciaram na nossa formação enquanto apreciador dessa arte.
Como já falamos, por se tratar de uma pesquisa de caráter comparativo,
as duas escolas deveriam oferecer os “mesmos serviços” no tocante aos níveis
de educação, por este motivo escolhemos tais escolas, as quais oferecem a
Capoeira para os estudantes do Ensino Fundamental, da 5ª a 8ª séries.
Ressaltamos que na Escola do Paço, havia dois capoeiras que estavam

cursando o Ensino Médio e na Escola da Sé, só havia capoeiras que cursavam
o Ensino Fundamental, pelo fato de cada turno atender a um público
específico. Pela manhã, na UEE funciona o Ensino Médio; e à tarde, o Ensino
Fundamental.
Ao primeiro olhar sobre os dados coletados, observamos que existia
uma grande quantidade de informação e, na ânsia de compartilhar as
informações, decidimos apresentar em momentos distintos as insígnias de
casa escola, discutindo o projeto político pedagógico e relatamos às visitas
realizadas, a luz das falas dos atores envolvidos e das nossas observações.
Apresentamos os relatos dos atores envolvidos de forma direta nas atividades
de Capoeira, contando um pouco das histórias de vida dos professores e dos
estudantes, focando sempre no objeto do nosso estudo.
No sub-capítulo “Olhares Transversais sobre a Capoeira na/da escola”
apresentamos as percepções dos diversos atores da comunidade escolar, os
quais poderiam ou não ter relação direta com a prática da Capoeira. Em
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seguida, imprimimos nossos olhares e comparamos as práticas realizadas nas
escolas.
Trataremos no próximo item, a partir da análise documental, das
observações e conversas, os perfis das comunidades escolares pesquisadas
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3.1 - A ESCOLA DA SÉ

A Escola da Sé está localizada em um típico bairro da região suburbana
com ruas estreitas e mal cuidadas. Já foi local de veraneio e descanso da elite
baiana, com suas chácaras e sobrados, mas também moradia de pessoas
“simples”, trabalhadores e pescadores, com suas pequenas casas. Hoje é um
aglomerado de casas separadas por ruas estreitas e por diversos problemas de
ordem estrutural causado pela ocupação desordenada.
Situada em um bairro relativamente tranquilo, com baixos índices de
violência, se comparado com os outros bairros do subúrbio. O crescimento do
bairro se deu devido às fábricas instaladas na região, possibilitando o aumento
da população até o século XX, servindo de residência aos funcionários das
fábricas até a decadência do ramo têxtil, com a descoberta do petróleo, nos
anos 50. Outro fator que propiciou a ocupação dos espaços para moradia foi o
fato de essa região estar próxima do centro da cidade e do centro comercial de
Salvador, numa perspectiva de diminuição dos gastos de deslocamento para
trabalhar.
Em um dos documentos oficiais da escola, mais especificamente o
Projeto Político-Pedagógico – doravante PPP, não há menção sobre a história
do bairro e da comunidade na qual está inserida, fazendo apenas referências
sobre a data de criação da unidade escolar e ao período no qual começaram a
oferecer outras modalidades de ensino. A omissão destas dimensões é
significativa, por se tratar de um documento que traça diretrizes para o
desenvolvimento educacional da comunidade escolar no tempo e no espaço.
A unidade escolar da Sé foi criada em 1975, atendendo aos moradores
dessa comunidade e da região, tendo como foco inicial o Ensino Fundamental.
Somente no ano de 1997, foi autorizado o oferecimento do Ensino Médio para
essa comunidade.
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O espaço físico dessa UEE é bem peculiar. Está localizada na parte alta
do bairro, seus portões de entrada são altos como seus muros e estão voltados
para a baía, proporcionando uma linda visão do mar. Porém ao adentrar, a
linda visão é substituída por uma visão de grades e muros com cores fechadas,
como cinza e creme. Para ter acesso às instalações da escola, é necessário
subir uma escadaria de aproximadamente doze degraus, tendo logo em
seguida, uma portaria com um balcão, e um funcionário que controla a entrada
das pessoas e também o acesso ao estacionamento57.
Passando pelo balcão, há o corredor principal que liga a corredores
secundários, locais das salas de aulas, um pátio cerâmico58, o auditório e no
final, há um jardim59 e o refeitório da escola. As salas de aula estão agrupadas
em pavilhões com média de cinco salas, tendo um funcionário ou funcionária
responsável pela disciplina e organização do corredor.
Voltadas para o jardim, à sua frente, estão as salas dos professores, de
informática, da secretaria e da direção. Um pátio cerâmico está disposto entre
o jardim e estas salas. É neste pátio que ocorriam algumas aulas de Capoeira.
Na UEE tem 19 salas de aula, aproximadamente, 01 biblioteca, 01 sala
de informática, 01 auditório, 01 quadra e mais 02 espaços que são utilizados
nas aulas de Educação Física; além de pátio, sala de coordenação, sala de
jogos, rádio escolar, cantina, estacionamento e o capoeiródromo60
Indo de encontro a disposição arquitetônica relatada por Foucault
(2002), essa escola não apresenta uma disposição onde os órgãos
administrativos observam todos os espaços constituintes da UEE; entretanto,
há funcionários designados para isso.
Os setores administrativos estão voltados para os espaços que
proporcionam o lúdico, a alegria, a descontração, como já falamos, o pátio e o
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Figura 15 dos Anexos IV.
Figura 16 dos Anexos IV.
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Figura 17 dos Anexos IV.
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Figura 14 dos Anexos IV. Espaço criado, por um diretor, para a prática da Capoeira. Consiste em um
pátio cimentado coberto com um toldo, próximo da quadra de esporte e sem proteção lateral. Este espaço
não foi usado para as aulas de Capoeira no período da pesquisa.
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jardim, além de um salão de jogos, que por sinal, estava desativado por
problemas na sua estrutura. A sala dos professores é um local bem
organizado, o que possibilita um maior conforto aos mesmos, com banheiros
privativos, geladeira, filtro de água, ar condicionado, entre outros utensílios.
A UE apresenta alguns locais mal utilizados, subutilizados61 ou não
utilizados, como é o caso do salão de jogos, alguns espaços entre os pavilhões
que são isolados com grades - onde não é permitido o trânsito de estudantes e outros espaços que os estudantes só têm acesso com a presença do
professor ou funcionário, como a quadra esportiva. Outro local é o jardim que é
pouco visitado pelos estudantes, mesmo estando ao lado do refeitório.
Os sanitários utilizados pelos estudantes estão dispostos do lado direito
do pátio em um pavilhão em anexo, onde também há três salas de aula. As
salas de aulas estão em um estado precário62, com muitas pichações, janelas e
vidros quebrados, além da iluminação deficiente e da pouca ventilação natural
e/ou artificial.
Em relação à infraestrutura da escola, podemos considerar de boa
qualidade, tendo como exceção algumas das salas de aula, mas os espaços da
administração, secretaria, coordenação pedagógica, sala de professores,
auditório e sala de informática estavam em boas condições, com recursos
materiais, audiovisuais e humanos.
Sobre o corpo docente podemos informar que é formado por professores
graduados; muitos têm curso de pós-graduação. Esse levantamento engloba
os professores efetivos, REDA’s e PST’s. Entretanto, em nossa pesquisa, as
realizações de entrevistas ficaram restritas aos professores do quadro efetivo
da Secretaria de Educação.
A organização administrativa nas escolas públicas estaduais segue as
resoluções da legislação estadual de educação para escolas de grande porte63
e está estruturada da seguinte forma: 01 Diretor; 03 Vice-Diretores e 01
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Figura 18 dos Anexos IV.
Figura 19 dos Anexos IV.
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A Classificação é determinada pelo número de estudantes matriculados.
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Secretário Escolar. Entretando, quando começamos a pesquisa, houveram
algumas alterações no corpo administrativo. Na primeira visita à escola, na qual
pretendíamos conhecer a localização e fazer as devidas apresentações ao
diretor e/ou responsável, obtivemos a informação da vice-diretora que o “atual”
diretor tinha assumido o cargo havia pouco tempo; e que estava estruturando a
sua coordenação. Esta conversa aconteceu no mês de junho de 2007.
Outras visitas foram realizadas, o que permitiu um diálogo com o diretor.
Inicialmente,

uma

apresentação

rápida,

de

poucos

minutos,

com

a

possibilidade de agendar um encontro, mais prolongado, em outro momento.
Duas semanas após a conversa com o diretor, fomos à UEE realizar mais uma
observação das aulas de Capoeira e soubemos da transferência do diretor para
a SEC, onde assumiu um cargo de coordenador.
Por um período de quase três meses, a Escola da Sé ficou sem diretor.
Os vice-diretores que responderam pelo expediente dos turnos vespertino e
noturno, e a coordenadora pedagógica respondendo pelo turno matutino.

“[...], a situação ficou mais crítica por que nós ficamos sem diretor e
sem vice-diretor do matutino, complicou mais. Neste período, eu
considero que foi bastante difícil, porque mesmo eu, como
coordenadora, mas eu tive que ficar auxiliando como se fosse com
função de vice, já que as coisas aparecem para serem resolvidas e
não tem como adiar, né. São coisas com relação aluno que às vezes
(pausa), tem alguma discussão a gente tem que ir lá para mediar,
que vêm sem o fardamento completo, coisas que já são enviadas
para a direção ou para vice-direção e que eu precisava estar
64
assumindo também, estas coisas.” (IRANDIR, 2007) .

Ressaltamos que uma das vagas da vice direção não estava sendo
ocupada. Por este motivo, a coordenadora assumia este papel.
Tendo como base a fala de alguns atores e as nossas observações,
podemos inferir que a administração escolar ocorria de forma satisfatória,
mesmo com a falta de algumas pessoas que consideramos peças
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Todas as falas transcritas de Irandir (Coordenadora Pedagógica da UE da Sé) foram informações
prestadas em comunicações pessoais no ano de 26.11.2007.
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fundamentais para a administração escolar, pois elas é que dão o contorno da
escola que a comunidade anseia.

“[...], no geral por isso considero uma escola diferenciada mesmo com
este período de transição a escola continua funcionando, como você vê
que está funcionando, ninguém se aproveita disso para ficar saindo mais
cedo, para ficar faltando, ninguém se aproveitam do fato de não ter
direção para ficar abusando, todo mundo continua trabalhando.”
(IRANDIR, 2007).

A organização pedagógica da escola ficava a cargo da única
coordenadora da unidade e que ainda assumia outras funções como já
relatamos. Esta tomada de responsabilidade, reflete o compromisso que a
coordenadora têm para com a educação e também no trabalho desenvolvido.
Percebemos que a professora cumpria o seu papel profissional e como
exemplo, destacamos que todas as semanas ocorriam os AC’s – Atividades
Complementares – com os professores do turno vespertino e ela se fazia
presente em todas as atividades da escola.
A nomeação da nova diretora, uma antiga professora da unidade,
propiciou certa tranquilidade aos vice-diretores, à coordenadora pedagógica e
principalmente aos professores, os quais, diversas vezes, discutiam sobre a
nomeação do novo diretor e sobre as possíveis mudanças com a nomeação de
uma pessoa que não fosse da relação de afinidade pessoal ou do trabalho. A
maior preocupação era que o novo diretor não “caísse na escola de páraquedas”, fazendo uma alusão aos processos de indicação de cargos
comissionados, onde os indicados não conhecem a realidade da UE para a
qual foi encaminhado, provocando reações adversas por parte da comunidade
escolar. Esse assunto era objeto de discussão frequente durante o período de
visita à escola.
As mudanças recorrentes no corpo administrativo influencia diretamente
no cotidiano da escola e, em certa medida, na construção e na implementação
das propostas do PPP.
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O PPP é o documento que rege as ações da unidade escolar, contendo
os objetivos estratégicos e metas, a metodologia, quais os recursos serão
utilizados, quais projetos e planos de trabalhos serão implementados na
comunidade escolar e/ou na comunidade. O PPP “dita” o que a comunidade
escolar deve fazer a partir de um amplo debate no seio da própria comunidade,
levando em consideração os indicadores das avaliações internas e externas
realizadas na UEE, bem como o tempo histórico, social e político na qual todos
estão inseridos.
O PPP vigente, proposto pela gestão administrativa anterior - datado no
ano de 2005 - não mais condizia com a realidade da UEE, pois a sua
elaboração fora feito em um outro momento histórico e, até o momento das
visitas, não havia sido revisado.
O projeto apresenta o tema “Aluno-cidadão; Escola-cidadã”, e traz no
corpo do texto, a referência que a sua construção fora realizada por todos os
segmentos representativos que constituem a comunidade escolar – grêmio
estudantil, colegiado escolar, seminário com os professores. Fazendo uma
análise do que está escrito e o que ouvimos nos corredores da escola,
percebemos que o projeto não foi construido coletivamente. Confirmamos
nossa hipótese em conversa com a coordenadora pedagógica que descreveu
assim a construção do PPP:

[...], a proposta foi o seguinte, ter a participação dos professores,
coordenação pedagógica e direção, só que às vezes é um pouquinho
complicado, pegar todos os professores, [...]. Nas reuniões de AC, nós
apresentamos a proposta pra o grupo, como a direção também
apresentou, e fizemos, fizemos não, o grupo propôs alguns
representantes dos próprios professores que estariam trabalhando nesta
elaboração do PPP, os outros participantes: coordenadora, que sou eu,
vice-direção e direção e eu acho também que funcionário, eu não me
recordo bem mais deve ter tido a participação de funcionário, [...]. O
então ele foi elaborado desta forma com representantes dos professores,
funcionários, direção e coordenação pedagógica. [...] a comunidade!? Eu
não me lembro direito, porque nesta época a gente já tinha um
representante dos pais no (pausa), no colegiado escolar, o e eu não me
recordo se ele teve participação no PPP. (IRANDIR,2007)
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Concluimos que a construção do documento foi realizada com os
representantes de cada segmento e não com um número significativo de atores
da comunidade escolar.
O documento na sua apresentação fala sobre os desafios da escola, a
qual está inserida uma sociedade pós-moderna e pós-industrial, caracterizada
pela globalização da economia, das comunicações e da educação, espaço em
que os professores são desafiados a todo o momento a repensar suas práticas
frente ao novo, ao posicionamento político e pedagógico. Alguns teóricos são
citados nesse projeto, como Gadotti (1997); Veiga (1995); Rodrigues (1984),
para fundamentar a sua construção.
O PPP (2005) diz que a sua construção “é o fruto da interação entre os
objetivos e prioridades estabelecidas pela coletividade, que estabelece, através
da reflexão, as ações necessárias à construção de uma nova prática
educativa”. E que deve haver o comprometimento de toda a comunidade
escolar para poder

[...] trocar (sic) estratégias objetivando assegurar um ensino de
qualidade, garantindo ao aluno a través da prática diária a
compreensão da cidadania para que a conhecendo e exercitando ele
se torne um agente transformador da sociedade. (p. 5),

há uma contradição do que foi colocado no texto e como se deu o
processo de construção do PPP. Efetivamente a comunidade não participou da
formulação do projeto. A prática desconstruiu o discurso dos gestores da UEE.
Uma questão que foi unânime no PPP e nas falas dos atores é a
qualidade do ensino ministrado nessa escola, sendo considerada o melhor da
região “esta escola é a melhor do subúrbio, temos professores dedicados,
pontuais, dando aulas, eles ajudaram a elevar o conceito da escola, dedicação
conjunta.” (aluno 02, 2007), da mesma forma, outro estudante comenta que
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[...], o ensino da escola, acho que é um ensino, um dos melhores
aqui do subúrbio de Salvador, do subúrbio de Salvador. Porque é a
escola mais procurada e, esta escola aqui ensina bem. Os
professores ensinam bem, eu gosto do ensino dos professores
65
daqui, por isso que até hoje eu estou aqui. (CARECA, 2007) .

A busca pela excelência no ensino é um dos objetivos de todos os
professores que mantivemos contato e, em resposta, pudemos observar que a
comunidade reconhece este referencial de qualidade existente.
Em relação aos objetivos, o projeto apresenta como “objetivo final desta
relação é a formação do cidadão pleno, consciente dos seus direitos e deveres
e perpassa pela compreensão de que a escola o prepara para a vida em todas
as variáveis (profissional, cultural, política, etc.)” (p.6). Entretanto, algumas
posturas do corpo administrativo66 contradiz o que fora escrito no PPP.
No tocante aos princípios norteadores do PPP, estes são apresentados
com valores pautados na transparência, na participação, no respeito e na
inovação, tentando atingir os objetivos estratégicos propostos pela comunidade
escolar, quais seriam:

[...] melhorar o desempenho acadêmico dos alunos; aperfeiçoar o
clima escolar; eliminar a evasão escolar e reprovação; atingir alto
nível de ensino-aprendizagem; garantir alto desempenho nas
avaliações da gestão escolar. (2005, p.6).

Ressaltamos que os princípios são construídos a partir da análise dos
dados obtidos nas avaliações do processo de ensino-aprendizagem dos anos
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Nome fictício de um dos iniciantes na Capoeira.
Uma das postura, foi a não disponibilidade, por parte de um vide diretor, de uma cópia do projeto para
que fizéssimos uma análise. Seu argumento se baseou no fato do PPP ser um documento oficial, alegando
que só poderia ser apreciado no espaço da escola. No Art. 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal
versa sobre a divulgação, publicação dos documentos oficiais onde, “Todos têm direito a receber dos
órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão
prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado” (BRASIL, 1988). O PPP é um documento oficial
que deve ser disponibilizado para todos da comunidade escolar, fato que geralmente não é realizado nas
escolas e, comumente, são guardados e esquecidos nas prateleiras das escolas.
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anteriores ao projeto, e tem como finalidade combater as problemáticas
existentes na escola.
Coerente com os objetivos, foram propostas metas, as quais
enfatizavam a realização de projetos culturais, sociais e esportivos; campanhas
educativas para a diminuição da evasão e da repetência; e a reestruturação do
código de condutas para os estudantes.
O PPP não traz menção específica sobre as disciplinas. Desta forma, a
Educação Física é contemplada apenas no PCN’s e nas Diretrizes
Curriculares, sendo esta ministrada para todos os estudantes, com uma carga
horária de 02 horas/aulas semanais, fazendo parte do currículo comum. As
demais atividades são consideradas como extra-classe67, isso inclui o xadrez, o
teatro, a dança, o espanhol e a informática, bem como a Capoeira68 e as
modalidades esportivas.
Em conversas com o Professor Paulo, soubemos que ele produziu um
projeto para as oficinas de Capoeira, e foi entregue à administração da escola.
Quando solicitamos o referido projeto, alegaram que não lembravam do
projeto, mas que procurariam. Ficamos mais uma vez sem a possibilidade de
analisar um documento importante, pois não disponibilizaram.
Nessa mesma conversa com o professor, ele disse que as aulas de
Capoeira não estão ligadas às aulas de Educação Física.

A arte da Capoeira não é ensinada no tempo da aula destinada à
educação física e para todos os estudantes, mas a Capoeira era
ensinada no auditório com os estudantes que se disponibilizaram a
aprender. Não sendo obrigatória como ocorre com as disciplinas do
currículo comum. Por este motivo ela é considerada extra-classe,
são oficinas pedagógicas. (PROFESSOR PAULO, 2007).

67

Constitui atividade extra-classe todas as atividades que são realizadas na escola além da carga horária
normal.
68
A única referência que o PPP traz sobre a Capoeira é que é uma atividade extra-classe.
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Uma parte interessante no PPP é o planejamento para o quinquênio
2006/2011, no qual os administradores transferem para o esporte os anseios e
as demandas das turmas “problemas”, principalmente do turno noturno. Sendo
assim, a atividade física seria a solução dos problemas, como foi feita para as
turmas do noturno. No curto período de tempo que vivenciamos a vida escolar,
não tivemos conhecimento de nenhuma atividade e/ou torneio para tal público.
Entretanto, para os estudantes do matutino e vespertino sempre ocorriam
atividades extras.
Nesse curto período, pudemos observar um pouco do cotidiano da
comunidade, como as aulas de diversos professores, o momento do recreio, a
liberação das turmas no final da tarde, as reuniões dos professores em
diversos momentos e algumas aulas de Capoeira.

3.1.1 – As Visitas na Escola da Sé: o cotidiano das aulas de Capoeira.

Como já havíamos relatado, a escola está localizada em um bairro
periférico, densamente povoado e com uma série de deficiências estruturais.
Por não ser um bairro planejado, existem deficiências nos serviços públicos
essenciais, como coleta de lixo, água encanada e falta de esgoto em uma parte
das residências. As ruas são asfaltadas, mas apresentam buracos pela falta de
manutenção dos órgãos competentes. Há pequenos comércios no bairro e
pouco espaço de lazer, sendo o maior espaço a rua.
Assim, a partir da análise documental, traçaremos o perfil da
comunidade escolar, na qual foram realizadas as visitas. Na Escola da Sé, o
número total de alunos matriculados no Ensino Fundamental em 2007 foi de
765, sendo que 251 na 5ª série; 216 na 6ª; 130 na 7ª e 168 na 8ª série.
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Fazendo

uma

separação

por

gênero

observamos

que

existe

uma

predominância maior do sexo feminino, num total de 400 meninas para 363
meninos,
No tocante à faixa etária, os alunos que se encontravam na 5ª série
apresentavam idades entre 10 a 17 anos; os da 6ª entre 10 a 19 anos; os da 7ª
entre 11 a 19 anos e os da 8ª série apresentavam idades entre 13 a 18 anos.
Podemos perceber que existe uma distorção entre série/idade. Uma questão
que ainda não foi resolvida no ensino público, mesmo com os diversos
programas que visam equalizar as distorções.
Com relação às visitas realizadas, relataremos tais momentos, os quais
totalizaram vinte e um dias de visitas, ocorridas no período de 20 de junho a 28
de novembro de 2007. Concentramos nossas visitas nos dias de quinta e
sexta–feira, nos quais ocorriam as aulas de Capoeira; mas lá estivemos em
outros dias da semana quando havia entrevistas marcadas.
A primeira visita foi realizada no dia 20 de julho, no turno vespertino, no
final da tarde, período que ocorrem as aulas de Capoeira. Nesse dia,
observamos a baixa frequência dos inscritos, apenas quatro educandos69,
sendo uma do sexo feminino, de um total de 25 inscritos.
Todos estavam devidamente fardados, com uma calça azul e camisa
branca, na qual havia o escudo da escola e em volta escrito “Capoeira da
escola”. A aula ocorreu no espaço do refeitório, um local de aproximadamente
10m²; no centro existe um poste de ferro que sustenta o toldo, que cobre todo o
espaço; nas extremidades há uma parede que delimita o local; colada à parede
existe um banco e uma bancada de concreto, que circulam todo o espaço.
A iluminação do espaço é precária, só existiam cinco pontos de
iluminação com apenas duas lâmpadas em condições de uso, propiciando uma
iluminação artificial de baixa intensidade. Por ser final de tarde, o início da aula
transcorreu sem maiores problemas, devido à iluminação natural. Mas, com o
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Denominaremos de educando todos os estudantes envolvidos na capoeira.
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passar do tempo, tivemos que deixar o local para irmos para o pátio que
descrevemos anteriormente.
A aula foi iniciada com um exercício de alongamento dos membros
superiores. Os educandos faziam movimentos de rotação dos braços, para
frente e para trás. Logo após, foi solicitado que os mesmos fizessem uma
brincadeira

chamada "Carrinho de

mão",

que consiste

em fazer o

deslocamento corporal, tendo como ponto de apoio os membros superiores; e
os inferiores são segurados por uma outra pessoa. Depois de todos os
envolvidos realizarem a atividade, o professor explicou qual movimento
específico seria feito para a Capoeira, denominado de "Parada de Mão", mais
conhecido na Capoeira como "Bananeira".
Após esta informação, um dos educandos retrucou à fala do professor
dizendo que não iria fazer a “parada de mão", pois seu braço estava cansado,
considerando que fizera os mesmos movimentos na aula anterior. Tal
justificativa foi aceita pelo professor. Tempos depois, quando todos já haviam
realizado a parada de mão, o professor pediu para eles realizarem o jogo “doisa-dois”, com a realização dos movimentos trabalhados no dia.
Já no pátio, os educandos organizaram uma roda e foram vadiar, apesar
do jogo ter se desenrolado em um curto espaço de tempo, revelando que os
educandos estavam desmotivados pela baixa frequência de colegas,
transformando o jogo em uma movimentação monótona e repetitiva. Era
perceptível o desânimo na fisionomia dos alunos e nas suas posturas de
desleixo quanto à formação da roda, ficando alguns sentados em um banco
próximo ao professor, recusando-se a jogar Capoeira.
Na tentativa de reanimar o grupo, o professor solicitou que os
educandos mostrassem os avanços das suas investidas com os instrumentos
musicais, o berimbau e o pandeiro. Uns tentaram tocar berimbau e, quando
necessário, foram corrigidos os toques. Logo depois, a aula foi dada por
encerrada. Todos saem do espaço sem se cumprimentar.
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Uma das iniciativas louváveis, realizada pelo professor, foi o fato de
cada inscrito na oficina e que participou da primeira aula receber um berimbau,
o qual ficava em seu poder para que pudesse desenvolver a habilidade. O
instrumento fica à disposição de cada educando, em suas residências.
Entretanto, em contrapartida, eles seria responsável pelo instrumento e teria a
obrigação de levá-lo para as aulas, principalmente as que ocorriam às sextasfeiras.
Na visita do dia 10 de agosto, houve um aumento do número de
educandos, num total de 05 presenças. A aula foi ministrada no pátio, para
evitar o mesmo problema que existiu na aula anterior, com a questão da
iluminação. Foi feito um exercício de aquecimento e depois foi formada a roda,
na conversa inicial antes do jogo. O professor intitulou a aula como “Jogo,
Toques e Cânticos”, onde os educandos deveriam vivenciar os três momentos.
Os educandos seguiram a orientação do professor e estavam realizando
o que foi pedido. O jogo transcorria de forma amistosa entre os envolvidos,
sem demonstrar qualquer tipo de animosidade e ou rivalidade, até que um dos
educandos aplicou um martelo70 na coxa do outro com bastante força,
evidenciando o desejo de machucar. A intenção do educando foi revelada logo
após o chute, pois ele olhou para o professor e, notando que o mesmo não
havia percebido, desferiu outros golpes com maior intensidade de força,
sempre dando risada dos seus atos. Como não houve “intervenção” e/ou
repreensão do professor, ele continuou fazendo mais algumas vezes. Este fato
não ocorreu com outros educandos. Não sabemos ao certo os motivos da não
interferência do professor, pois, nesse dia, houve algumas situações que
interferiram na aula.
Outra situação marcante nesse dia, embora não tenham sido
provocados pelos envolvidos na aula, mas que influenciou diretamente no
andamento das atividades, foram as músicas tocadas pela Rádio Escolar
durante toda a aula de Capoeira. O volume do som estava muito alto, fazendo

70

Figura 06 em anexo.
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com que o professor e os educandos cantassem muito mais alto do que o
normal, provocando um maior desgaste físico em todos.
Provocado por esta situação, o professor fez o seguinte comentário: “É
um desrespeito para com o meu trabalho”. No entanto, não tomou nenhuma
providência para resolver o problema. Permaneceu no mesmo local e
continuou a aula de Capoeira.
Outro evento ocorrido foi a interrupção da aula por terceiros. Um
professor chegou e chamou o Professor Paulo para uma conversa, obrigando-o
a parar a aula, no momento em que ele cantava e tocava berimbau. A conversa
não foi muito demorada, mas foi o suficiente para os educandos se
dispersarem pelo pátio para brincar.
Retomando a aula, houve outra interrupção; desta vez por parte de um
funcionário da UEE, o qual começou a orientar os educandos, dizendo como
eles deveriam gingar e aplicar os golpes. Era perceptível que o funcionário era
também iniciante na Capoeira, pois a sua ginga era bem “desengonçada”. O
professor, por sua vez, nada falou e continuou a tocar e a cantar.
As questões que se apresentam nesses fatos podem ser interpretadas
como um descaso para com o seu próprio trabalho e para como as atividades
da escola. Mesmo não gostando, a postura do professor foi de comentar sobre
a situação conosco e silenciar, em seguida, sem questionar os fatos,
continuando a aula. Passadas as interrupções, o jogo transcorreu sem maiores
problemas, com o professor comandando a roda até a conclusão das
atividades.
Finalizada a aula, ficamos conversando sobre as atividades da Capoeira
e suas problemáticas, como a falta de compromisso e responsabilidade dos
estudantes que não apareciam nas aulas e também dos inscritos que não
participavam e/ou não davam satisfações ao professor. Em um dado momento,
um dos educandos, mostrando indignação com a postura de outros colegas,
disse que não iria mais convidar os que não estavam frequentando, “já estou
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cansado de falar e não ser ouvido” (JIL, 2007)71, saindo logo em seguida.
Percebemos que para o professor o prazer em trabalhar com Capoeira estava
se esvaindo, ficando a obrigação, e mesmo com uma possível intervenção, os
problemas constatados não seriam resolvidos.
No dia 17 de agosto, havia muitas pessoas em frente ao portão de
acesso à escola. Havia também muita correria, gritos e risadas; era sinal que
algum tumulto estava ocorrendo. Quando estávamos entrando na UE, uma leva
de estudantes saia da escola em direção à rua e gritava “briga, briga,...”, uma
parte da comunidade estudantil estava ávida em observar o “espetáculo” e
alguns até em participar também. Entretanto, a confusão fora controlada pelos
próprios estudantes.
Perguntamos a alguns estudantes sobre o que estava acontecendo, e,
com resposta evasiva, responderam somente que era briga. Não soubemos
quais os motivos da briga. Passado o momento de excitação, os educandos
que estavam no meio da gritaria, se deslocaram para a quadra e começou a
jogar futebol. Essa atividade foi o aquecimento para as aulas de Capoeira; um
diferencial, pois quando falamos em aquecimento, logo vem à tona em nossas
mentes os exercícios enfadonhos e repetitivos de alongamento ou corrida,
muito utilizados nas aulas de Educação Física. A única educanda que não quis
participar

da

atividade

ficou

tocando

berimbau,

aprimorando

o

seu

conhecimento.
Com a chegada do professor, o qual estava resolvendo questões das
aulas anteriores, foi suspenso o jogo de futebol. Logo o professor solicita que
os educandos realizem os movimentos de alongamento ensinados em aulas
anteriores, como também, alguns movimentos da Capoeira como a cocorinha72,
rolamento, cocorinha com rolamento e ponte. Todos os movimentos foram
realizados na quadra e cada capoeira fazia o seu movimento de alongamento
para os grupamentos musculares, não seguindo uma ordem específica nem o
movimento do outro, o mais importante da atividade era fazer.
71

Nome fictício de um dos educandos.
É um movimento de esquiva frente a ataque vindo do alto que tende a atingir lateralmente a cabeça ou a
face. O capoeira abaixa-se, caindo na posição conhecida como de cócoras e com um dos braços levantado
acima da cabeça e o outro braço apoiado o corpo no chão.
72

112
Enquanto executavam a atividade, eles brincavam, davam risada,
chegando até a se desconcentrarem, fazendo com que o professor pedisse
“um pouco mais de concentração na atividade”. Assim, pararam um pouco de
conversar e de fazer gracejos. No entanto, quando os olhares se cruzavam, o
riso era inevitável e se estampava em cada rosto. Com o passar do tempo e
com o aumento da complexidade de realização dos movimentos, não se via e
ouvia risos ou gracejos, somente o som da respiração ofegante.
Sem tempo para o descanso, a roda foi formada, dando início ao jogo da
Capoeira, seguindo muitos dos rituais da roda, como mostramos no capítulo
anterior. Uma observação interessante é que os educandos, ao entrarem na
roda para jogar, não se cumprimentam, o que seria em muitas rodas de
Capoeira indícios de um provável confronto. A rotatividade na roda era
constante, os educandos se revezavam para vadiar, tocar e cantar.
Por estarmos no espaço somente observando, nos sentíamos na
“obrigação” de ajudar o grupo. Fomos auxiliar na bateria, alternando entre o
berimbau e o pandeiro. Ao entregar o instrumento a um dos educandos,
ficamos próximo da roda observando o jogo. Quando um educando aproximouse e nos chamou para jogar, recusamos, argumentando não saber jogar.
Percebendo a recusa, o professor entoou alguns cânticos permitindo a
vadiação. Mesmo ouvindo a permissão, ficamos parados observando o jogo de
cada educando. Houve um momento em que a roda ficou sem jogadores, pois
alguns se recusaram a jogar e o cantador solicitava a todo o momento a
presença de algum na roda.
Uma das educandas, que estava fazendo parte da bateria tocando
pandeiro, retirou-se da roda e foi até o fundo da quadra para pegar uma
cadeira para sentar-se. O Professor Paulo comentou que "se fosse em outro
espaço (uma academia) ela não faria isso", balançando a cabeça em uma
atitude de desaprovação. Logo depois, repreendeu a aluna dizendo que ela
deveria deixar a cadeira no mesmo local, pois todos da bateria estavam em pé.
É interessante salientar que, nas outras aulas, os tocadores ficavam sentados.
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No final da roda, quando começaram a cantar "adeus, adeus,... eu vou
embora...", convidamos o educando que havia nos chamado para jogar, para
que pudéssemos vadiar um pouco. Logo ele exclamou: “quer dizer que não
sabe jogar, você sabe. Você vai me bater!”. Sua reação foi a de jogar bem
afastado para não ser atingido por uma pernada. Em seguida, outro educando
comprou o jogo e foi encerrada a roda e consequentemente a aula.
Como de costume, houve a conversa no final da aula, entre os
participantes da aula, sendo o assunto principal a não frequência dos inscritos,
tornando-se um questionamento recorrente no grupo. Um educando chegou a
dizer que um dos colegas, que não frequenta as aulas, estava mentindo:
"‘fulano de tal’ está mentindo, ele não está fazendo curso algum e sim, jogando
bola no campinho perto da escola”. Neste dia, todos os presentes pediram para
o professor tomar providência para com os faltosos. Os ausentes eram
aproximadamente dezenove estudantes que se inscreveram, segundo o próprio
professor. Além dessa informação, o professor revelou que a maior causa do
desestímulo entre os estudantes fora a greve prolongada.
No decorrer da conversa, outros assuntos foram abordados, como a
possibilidade da devolução do fardamento e dos instrumentos por parte dos
alunos e alguns questionamentos sobre os reais motivos que fizeram os
estudantes se afastarem das aulas de Capoeira, frequentando somente uma ou
duas aulas no início das atividades, "Será que eles só se matricularam para
receber o fardamento e depois sumirem?" (PROFESSOR PAULO). Ficaram no
ar tais questionamentos, com muitas possibilidades de resposta.
Mesmo sendo solicitado que tomasse alguma providência, quanto à
ausência dos inscritos, o Professor Paulo nada fizera para resolver a questão
que afligia a todos os envolvidos.
No dia 23 de agosto, em mais uma visita, percebemos uma
movimentação não rotineira na escola. Muitos estudantes andavam pelos
corredores fazendo a maior zoada. Procurando saber o que estava ocorrendo,
disseram que aquela semana estava acontecendo atividades culturais e
esportivas em comemoração ao Dia do Estudante. Com toda aquela
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movimentação, ainda foi possível conversar alguns minutos com o diretor da
unidade, informando-o que estava fazendo uma pesquisa sobre Capoeira.
Mesmo em um momento pouco oportuno, solicitei cópia do PPP.
Ao comentar sobre as visitas, ele se mostrou espantado com a notícia –
expresso por um olhar de espanto – e disse que não sabia das minhas visitas à
escola, que nunca tinha me visto na escola e depois confirmou que não teria
problema. Em seguida, retirou-se sem ao menos pedir licença ou falar que
estava ocupado em outra atividade. Após a saída abrupta do diretor, o qual
parecia muito ocupado, fomos à procura do Professor Paulo para saber se
haveria aula de Capoeira naquele dia, pois se tratava de um dia atípico. Sua
resposta demonstrou incerteza, e de fato, não houve Capoeira.
Nos dias 24, 30 e 31 de agosto não houve aulas de Capoeira pelos
seguintes motivos: no primeiro dia, o professor estava participando da
Conferência sobre as Águas; e nos outros dias, foram realizadas avaliações de
unidade.
Na semana seguinte, dia 06 de setembro, a aula de Capoeira foi
realizada em uma sala, com boa iluminação e ventilação um pouco precária.
Para ter espaço, as cadeiras foram encostadas para as extremidades da sala,
mesmo com tal procedimento, o risco dos alunos se chocarem com as cadeiras
era frequente. A atividade realizada nesse dia enfatizou o aprendizado musical,
com a utilização de instrumentos e canto.
No início da aula, os educandos demonstravam um pouco de vergonha,
provavelmente pela presença de um indivíduo que não fazia parte do grupo e
que estava observando a aula. A resistência revelou-se quando os educandos
se negaram a fazer o que o professor solicitava, ou quando faziam, cantavam
olhando para o chão e com um tom de voz baixo, quase inaudível, ou
cantavam e colocavam a mão sobre a boca, o que impedia a propagação da
voz; a postura corporal indicava constrangimento.
Ao perceber tais posturas, o professor entoou algumas cantigas e pediu
que o acompanhassem, repetindo o refrão, prática conhecida como “responder
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o coro”. Mesmo assim, eles cantavam muito baixo. Com uma postura mais
enérgica, Professor Paulo parou de cantar e falou sobre a importância da
música na Capoeira e fez outras considerações, inclusive sobre a falta de
compromisso dos inscritos nas oficinas de Capoeira. Com esta intervenção, os
educandos começaram a cantar com mais entusiasmo.
No desenvolver da aula, houve o momento da roda, sendo que a única
orientação para a realização do jogo é que deveria ser um “jogo solto73”.
Mesmo com a orientação, um dos educandos aplicou um golpe que atingiu a
colega, começando assim, uma pequena confusão. A aluna parou o jogo e
reclamou do golpe desferido pelo outro, dizendo que ele tinha aplicado com a
intenção de atingí-la. “Ele bateu com intenção de machucar, na maldade”
(JACK, 2007)74.
Resolvida a pequena discussão por intermediação do professor, o qual
repreendeu a atitude do agressor, os educandos voltaram a jogar até ficarem
cansados, momento em que pararam de jogar e sentaram nas cadeiras. O
professor se preparava também para vadiar e entregou o berimbau para a
aluna dizendo que “ela tem que fazer a parte dela”, referindo-se à
responsabilidade dos envolvidos nas atividades.
Entrando na roda, o professor ficou agachado e se benzeu, levando a
aluna a questionar o movimento exclamando “ôxe, o professor esta se
benzendo” (JACK, 2007). No momento o professor não comentou sobre a
reação de Jack, mas no final da roda, ele explicou os motivos do se benzer
quando entrar na roda e também revelou que evita falar sobre a relação da
Capoeira com a religião, pelo fato de haver muitos estudantes evangélicos e
que causaria o afastamento dos mesmos nas oficinas de Capoeira.
No desenrolar da vadiação, o professor realizou diversos movimentos e
orientou o educando quanto ao seu procedimento frente a cada situação. Em
diversos momentos, o Professor Paulo alertava o educando sobre a sua
73

O jogo solto ocorre quando os capoeiras mostram suas habilidades sem que haja contato entre os
mesmos e sem desferir golpes traumatizantes, mas deve haver a demonstração do golpe sem toque,
conhecido como marcar o golpe.
74
Nome fictício de uma das educandos.
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postura de não sair dos golpes, ou seja, de não se esquivar dos golpes
desferidos pelo professor. Depois de um tempo, o professor deixa sua perna
tocar no educando para mostrar qual a sua “falha” no momento do jogo. É
importante ressaltar que, antes de tocar sua perna no outro, ele já havia feito
diversos movimentos para que o capoeira se esquivasse dos golpes, sem que
o aluno acompanhasse as suas recomendações. Assim, o professor usou de
uma estratégia pedagógica típica da capoeira, provocar a atenção com o toque
corporal.
Ao sair do jogo, o professor volta a tocar o berimbau e cantar, com a
ajuda dos educandos, os quais cantavam com mais ênfase e vigor,
principalmente por cantarem músicas produzidas por eles nos anos anteriores.
Assim, terminou a roda de Capoeira.
O encontro seguinte seria no dia 21 de setembro. Contudo, ao ligar para
o professor, ficamos sabendo que não haveria aula de Capoeira, pois estava
chovendo muito na região. Logo o questionamento foi suscitado: será uma
desculpa para a não realização da aula? Sabemos que o local para a
realização das aulas é inapropriado nessas condições, mas será que não
poderia ser utilizada uma das salas como aconteceu em dias anteriores?
Uma contradição, logo de início, se apresentou quando visitamos a
escola no dia 28 de setembro. A aula de Capoeira aconteceu em uma sala da
UEE e questionamos se a chuva foi a principal causa da não realização da aula
na semana anterior. Uma suspeita começou a se colocar a cada aula,
transparecendo no rosto do professor o desestímulo em realizar as atividades
propostas.
Neste dia, estavam presentes três educandos na sala. Eles já haviam
organizado o espaço para a realização da roda. Com a chegada do professor,
foi formada a bateria. Entretanto, a roda não foi formada, pois os educandos
continuaram sentados nas cadeiras, como se não soubessem que deveriam
formar a roda.
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A primeira atitude do professor foi observar a postura dos aprendizes
frente à construção da roda e, concomitante, tocava berimbau. Passado certo
tempo sem que houvesse qualquer movimentação, Professor Paulo faz um
sinal de desaprovação da atitude, balançando a cabeça e resmungando algo
que não foi possível compreender. Depois ordenou que os educandos
formassem a roda. Nossa impressão é que a postura dos educandos reflete o
desânimo do grupo.
Com o começo do jogo, todos participaram dos diversos momentos da
roda. É de extrema importância destacar que é muito desanimador para os
participantes, como para os observadores, presenciar uma roda de Capoeira
com cinco pessoas. Confirmava-se, a cada aula, a observação feita
anteriormente: a falta de estímulo dos envolvidos.
Muitos dos estudantes já tinham “concluído sua rotina de trabalho” e
estavam deixando a unidade escolar, quando chegamos para observar a aula
de Capoeira no dia 4 de outubro. Ouvia-se o som da rádio-escolar; tocava
algumas músicas bem agitadas, sendo que, em um curto período de tempo,
silenciaram-se as caixas-acústicas, permanecendo somente o barulho, risadas,
conversas e gritos. A algazarra dos estudantes se propagava nos espaços de
circulação da escola.
Sentamos em um banco que ficava no pátio. Observávamos aquele
momento dos estudantes, esperando o tempo passar, para participarmos da
aula de Capoeira. Entretanto, a sensação era a de que o tempo não passava,
somente pelo fato de não termos a certeza da realização da aula. A angústia foi
ainda maior quando um dos educandos se aproximou e perguntou se haveria
aula. O sentimento era de muita angústia, pois víamos a pesquisa definhando,
mesmo com a disponibilidade de muitos atores em colaborar. Em certa medida,
nos tornamos um ponto de referência para os educandos na Capoeira.
Fomos à procura do professor. O encontramo-nos sentado em uma das
salas. Ele fazia anotações em uma caderneta, provavelmente relacionadas à
última aula que havia lecionado naquele dia. Logo que entramos na sala,
recebemos a informação de que não haveria aula pelo fato dos educandos
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terem ido embora. Mesmo com esta afirmação por parte do professor, dois
capoeiras chegaram pela janela da sala e procuraram saber se haveria aula.
Com a afirmativa do professor, eles olharam para o céu e enfatizaram que
estava chovendo. Em seguida foram embora, sem considerar a informação do
professor.
Vários questionamentos foram suscitados em nossa conversa sobre a
crise que se instalou nas aulas de Capoeira e nas outras disciplinas, “Como
estava se tratando a questão da evasão nas aulas de capoeira e educação
física?” (PROFESSOR PAULO) e como contraponto, o crescimento das
escolinhas de esporte ou grupos de capoeira, fora dos muros da escola.
A partir do dia 4 de outubro, ficou evidente que as visitas não poderiam
mais ser concentradas nos dias das aulas de Capoeira, pois precisávamos
buscar outras fontes de informação, que não só as observações. Para poder
transitar pela escola, era de fundamental necessidade conhecer outros atores
sociais que contribuíram no processo de construção da Capoeira da escola,
que vivenciavam o cotidiano escolar.
No dia 10 de outubro, fomos à UEE na tentativa de conhecer outros
professores da unidade, buscando colaboradores para o projeto de pesquisa.
Um dos pontos positivos para o andamento da pesquisa foi o trânsito “livre” nos
espaços “privativos” da escola, como a sala dos professores e a secretaria,
onde pudemos dialogar com diversos atores. Ressaltamos que, apesar de ter
acesso aos espaços, alguns professores olhavam com indiferença e reserva a
presença de uma pessoa estranha à “sua comunidade”.
Neste dia, pudemos observar conversas e manter contato com diversos
professores, pelo fato de muitos estarem realizando o AC – atividade
complementar – que consiste em um tempo remunerado que os professores
têm para planejar, discutir, organizar atividades como suporte para seu trabalho
no magistério.
O professor com quem tínhamos maior aproximação foi o responsável
pelos diversos contatos naquele ambiente e que contribuiu relatando diversas
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histórias sobre a escola e a Capoeira. No entanto, ele não se disponibilizou
para realizar uma entrevista, sempre mostrando ter uma grande desenvoltura
para sair de situações sem que negasse de forma direta. Conversamos várias
vezes sobre diversos assuntos e sempre que o gravador estava amostra ele
não comentava nada sobre a Capoeira, mas nos apresentou muitas pessoas
que poderiam ajudar na pesquisa. Ele foi muito importante para o nosso acesso
e movimentação dentro da escola, pois conhecia os “becos e vielas” da UEE.
Retomando o momento em que ocorria o AC, fomos apresentados a
alguns professores e, quando ouviam, o que estávamos pesquisando,
obtivemos muitas respostas. Dentre elas, uma foi muito interessante, e
conflituosa ao mesmo tempo. Dois professores disseram que “tudo” que está
relacionado ao movimento deve ser tratado pela Educação Física. A visão
desses professores evidencia, no nosso entendimento, conceitos reducionistas
sobre currículo, ademais considerando que esta resposta foi dada por um
professor de artes e por outra de ciências/química.
Terminada a conversa com os professores, ficou evidente que o
conhecimento da Capoeira não é tão relevante para a maioria dos professores
presentes.
Ao sair da sala dos professores, fomos até a secretaria conversar com
um dos funcionários que auxiliava o professor em todas as atividades
desenvolvidas com a Capoeira. Quando ele chegou, trazia quatro placas de
homenagem pela participação da UEE em festivais de Capoeira realizados pela
SEC. A conversa se desenrolou de forma tranquila e algumas questões
relevantes foram tratadas, como o processo de implantação das aulas de
Capoeira,

[...] no começo tinha muita gente, muita gente se interessou pela
capoeira, naquela época foi quando? Eu achei até que eu disse a
75
vocês que foi de 2000 para cá, mas não foi não, na verdade Paulo
começou a capoeira que em 93 para 94, eu só errei o ano. Casa
cheia, muitos alunos inscritos, masculino e feminino. As meninas
inclusive, muitas se interessaram pela capoeira e tinham freqüência
75

Nome fictício do professor de Capoeira.
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normal, participativa mesmo. Como eu disse a você, né, tinham as
rodas de capoeira aqui com convidados, que ele fazia festival, ele
levava os meninos para a Vila Militar, Camaçari. [...]. (RAFAEL,
2007).

Rafael fala algumas vezes, em conversas não gravadas, que a Capoeira
está em decadência, mas que não sabia o motivo real, apenas suposições.
Voltamos no dia 16 de outubro que foi um outro dia atípico na UEE, pois
havia uma reunião de pais. Era grande o número de pais ou responsáveis. O
pátio estava repleto de cadeiras ocupadas e muitos estavam em pé, esperando
a sua vez de serem atendidos pelos professores. A nossa presença, nesse dia,
seria para realizar uma entrevista com um professor de Educação Física e,
nesse intuito, de realizar a entrevista. Não tivemos a perspicácia de manter
contatos com os pais dos educandos e conversar. No entanto, não foi possível
realizar a entrevista, pois a reunião terminou em horário avançado e o
professor teve que se retirar.
No dia 25 de outubro, ficamos esperando a professora de História para
realizar uma entrevista. Contudo, não foi possível efetivá-la por impossibilidade
da professora. No momento em que a esperávamos, fomos interpelados pelo
vice-diretor da escola querendo saber qual a possibilidade de ajuda para
revitalizar a Capoeira naquela unidade, como a realização de uma oficina de
berimbau, ou seja, oferecer aulas de construção do instrumento.
Na conversa com o vice-diretor, ele revelou que “o Professor Paulo está
desmotivado com as aulas”, por isso estava propondo esta atividade o que
poderia ser um elemento de estímulo para as aulas e consequentemente para
o professor. Explicamos a ele que a nossa intenção de pesquisa poderia ser
prejudicada caso houvesse uma intervenção nesse nível, pois estaríamos
intervindo diretamente nas aulas e/ou decisões do professor. Entretanto, nos
colocamos a disposição para realizar esta atividade em um outro momento.
Uma consideração importante é que esse comentário (desestímulo dos
envolvidos na Capeira) fora o segundo ouvido no dia, “Aquela capoeira era
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forte, a de hoje (pausa), os meninos estão desmotivados” (PROFESSOR
ANSELMO, 2007).
Além das conversas com os professores, conversamos também com o
presidente do Grêmio Estudantil, que enfatizou, em sua fala, os problemas da
escola, principalmente em relação à infra-estrutura, exemplificando com o
entupimento do sistema de esgoto dos banheiros, os vidros e janelas
quebrados, as condições das cadeiras, além de outros.
Quando procuramos o Professor Paulo para saber se haveria aula,
obtivemos a negativa, além da informação de que ele só iria ministrar as aulas
de Capoeira até o início do mês de novembro.
Com a informação dada pelo professor no dia anterior, mudamos de
estratégia nesse dia, 26 de outubro; começamos a realizar entrevistas com os
educandos, não mais somente observar as aulas. Tendo posse da relação de
inscritos nas oficinas de Capoeira. Buscamos cada um deles e selecionamos
quais se adequavam à pesquisa. Como requisito para seleção, impusemos a
seguinte condição: para participar das entrevistas, o educando teria que, pelo
menos, ter participado em uma das aulas no ano de 2007. Assim, muitos dos
inscritos foram descartados logo nesse processo. Após esse levantamento,
realizei a entrevista76 com uma das participantes da Capoeira.
Em busca de materiais para a pesquisa, fomos à procura da vicediretora, a qual era responsável pela escola naquele turno. Solicitamos o
projeto político pedagógico vigente e também uma cópia do mesmo para fazer
uma análise mais aprofundada. A resposta da vice diretora foi que não poderia
fornecer a cópia do documento por se tratar de um documento oficial da UEE,
disponibilizando apenas para a leitura ali naquele espaço. Sem questionar,
pegamos o PPP e começamos a ler. Entretanto, logo fomos interrompidos pelo
barunho que vinha do pátio, afinal já era hora do recreio.
Fica o questionamento: será que os documentos oficiais da escola não
podem se tornar públicos e devem permanecer guardados a “sete chaves”
76

Salientamos que as entrevistas serão analisadas e constituirão os demais sub-capítulos desta parte da
dissertação.
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como ocorre em diversas UEE’s? Outra questão é sobre o PPP: será que esse
documento foi construído de forma coletiva pela comunidade escolar ou foi feito
por alguns professores, no intuito de atender às exigencias burocráticas sem se
preocupar com o seu sentido pedagógico e político?
Por

não

conseguirmos

apreciar

o

documento,

devolvemos

ao

responsável e fomos à procura do professor de Capoeira. Este, quando nos
avistou, foi logo informando que não haveria aula, pois só estava presente dois
educandos e que um deles não estava fardado. Conversamos por um período
e ele confirmou que só teria aula até o dia 02 de novembro; e que, no dia 01 de
novembro, não haveria aula, pois estava com uma viagem marcada.
Esta informação foi preocupante, pois a partir daquele dia – 26/10 – não
haveria mais aula de Capoeira. Encerravam-se assim, de maneira melancólica,
as atividades de Capoeira naquele ano letivo. Lembremos que o dia 02 de
novembro é feriado nacional, sendo uma demonstração do desistímulo do
professor para com o processo educacional.
Depois desse dia, fomos à escola mais seis vezes, mas específicamente
nos dias: 01, 07, 08, 09, 13, 26 e 28 de novembro, quando realizamos algumas
entrevistas com professores, estudantes e funcionários. Dentre esses dias, o
evento mais relevante aconteceu no dia 28, quando as aulas foram suspensas
para a realização de uma atividade tradicional daquela escola, a Corrida da
Ladeira. Um evento criado pelo Professor Paulo que é realizado há alguns
anos e que tem o reconhecimento da comunidade. Esse ano, o professor
idealizador não compareceu ao evento. Em conversa com o mesmo, disse que
estava muito chateado com a escola, ou melhor, com a administração, que não
estava dando suporte para a realização das atividades. Inclusive, informando
que tinha solicitado sua remoção para outra UEE, consequência de tais
descontentamentos.
Findamos assim nossas visitas à Escola da Sé naquele dia, com o
compromisso de retornar para apresentar os resultados da pesquisa.
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Como etapa seguinte, apresentaremos os dados relativos à Escola do
Paço.
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3.2 - ESCOLA DO PAÇO

A Escola do Paço fica situada em um bairro periférico que até os anos
60 era apenas um conjunto habitacional proletário. A partir dos anos 70, com a
melhoria do sistema de transporte e o crescimento populacional nas décadas
seguintes, 1980 e 1990, assumiu contornos de um grande bairro e hoje abriga,
aproximadamente, 80.000 moradores.
Por ser um bairro afastado do centro da cidade, tem como característica
a tranquilidade e o ambiente familiar, com várias praças e espaços para o
lazer, onde os moradores podem desfrutar, com a maior tranqüilidade, da infraestrutura para se reunir. Contudo, não deixa de enfrentar problemas como a
escassez dos meios de transporte, que são inadequados e precários, e a
violência, devido ao crescimento desordenado ao longo dos anos, acumulando
diversas “invasões”77 territoriais e casas mal estruturadas. Os índices de
violência, nesse bairro, são bem menores, comparando-se com outros bairros
dessa mesma região.
A UEE fica localizada na rua principal do bairro. Os muros altos
encobrem boa parte da escola, ficando visível apenas algumas salas de aula
da parte superior do primeiro pavilhão. Em cima dos muros, há ainda um gradil
de aproximadamente 90 centímetros, com lanças pontiagudas.
Para amenizar o trauma visual causado pelo aspecto da edificação
como se fosse uma instituição corretiva, foi permitido que grupos de grafiteiros
produzissem seus painéis artísticos nos muros externos da escola.
Existem três portões de entrada, sendo um dos portões para os
estudantes e professores; um outro que dá acesso ao estacionamento dos
professores, o qual os estudantes e outros só passam mediante autorização do
77

Ocupação irregular de terrenos e espaços, até então não habitados, onde serão construídas casa e
barracos, moradias não planejadas.
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funcionário ou do segurança; o terceiro portão fica fechado, somente é aberto
nos finais de semana para atividades da comunidade.
O primeiro prédio78 fica próximo ao portão dos pedestres e é constituído
de dois pavimentos. No térreo, ficam instaladas a secretaria escolar e algumas
salas de aula, bem como os acessos para o nível superior e para os pavilhões
que ficam atrás desse primeiro. A sala da secretaria foi estrategicamente
disposta na extremidade esquerda do pavilhão, o que possibilita uma visão
ampla e completa de todo o corredor de circulação dos estudantes e a escada
que leva ao pavimento superior.
Como já falamos, atrás do primeiro prédio, existe um outro que
compreende todas as salas da administração, sala dos professores, biblioteca
e sala de informática, sala de vídeo, cantina, banheiros, depósito e uma sala
que é utilizada como auditório. Em frente a estas salas, existe um pátio
cerâmico79 retangular, muito amplo, bem iluminado e ventilado. Esse espaço foi
disponibilizado pela direção da escola para serem realizadas as aulas de
Capoeira.
Existe ainda o terceiro prédio80 com salas de aula, todo gradeado, além
de uma quadra esportiva e um espaço muito grande, que fica quase no centro
da escola, o qual é de chão batido e tem duas passarelas: uma que liga a
quadra e a outra que liga ao terceiro prédio.
O privilégio de ter um gradeado81 não é só do terceiro prédio, mas de
todas as salas que ficam situadas nos pavimentos térreos, como forma de
proteção.
Aparentemente não havia problemas de infra-estrutura nessa UEE,
somente os desgastes rotineiros ocorridos pelo uso dos equipamentos e
materiais e algumas paredes pichadas. Mesmo com tais inscrições e os
desgastes, no geral, era boa a situação da escola.

78

Figura 20 dos Anexos IV.
Figura 21 dos Anexos IV.
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Figura 22 dos Anexos IV.
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Figura 23 dos Anexos IV.
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Todas as salas visitadas tinham uma boa iluminação. Entretanto, tinham
uma ventilação precária e os quadros não estavam em um bom estado. Os
espaços de circulação82 estavam sempre limpos, mesmo depois do horário do
recreio. Em cada pavilhão, existe um funcionário designado para a limpeza e
principalmente para observar os estudantes, que, mesmo assim, ficavam pelos
corredores ou em outros espaços passeando.
A sala dos professores, como todas as salas da administração, é bem
organizada, com mesas, televisão, bebedouro, armários individuais, sanitário,
além da boa ventilação e iluminação, um espaço que proporciona bem-estar
aos servidores.
Essa unidade também se adequava aos parâmetros da SEC, sendo
considerada uma escola de grande porte. Dessa forma, o seu corpo
administrativo é formado por 01 diretor, 03 vice-diretores e 01 secretário
escolar.
O corpo docente da UEE é formado por professores graduados e muitos
com curso de pós-graduação. Este levantamento engloba os professores
efetivos, REDA’s e PST’s. Diferentemente do que ocorreu na Escola da Sé, só
houve mudanças no corpo administrativo quase no final do ano, com a
exoneração, inicialmente, de uma vice-diretora; e depois de todos os membros
e concomitantemente a nomeação dos novos administradores, sem que
houvesse maiores problemas na administração escolar.
As mudanças não influenciaram diretamente qualquer atividade
desenvolvida na comunidade escolar, no entanto, um professor fez uma
afirmação em sentido contrário.
Segundo a coordenadora Luciana, a UEE tem como referência para o
trabalho pedagógico a na Pedagogia de Projetos. O princípio é desenvolver as
atividades organizando os estudantes em grupos de trabalho, enfatizando a
solidariedade, a responsabilidade, a autonomia e a distribuição de tarefas,
tendo como base um planejamento prévio e o processo avaliativo contínuo.
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Figura 24 dos Anexos IV.
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O objetivo dos projetos é definido a partir de problemas visualizados na
unidade escolar. Assim, sua execução é finita, pois quando o problema é
resolvido, a sua finalidade deixa de existir. Quase todas as atividades
realizadas na Escola do Paço foram pensadas e executadas a partir de
projetos
O PPP é um documento estratégico para a escola, pois segue algumas
orientações frente à intencionalidade do processo educacional, norteando
todas as atividades elaboradas para fins educacionais.
O que está escrito no PPP é uma orientação de como o processo de
educação é pensado na UEE. O projeto foi construído no ano de 2005 e sofreu
modificações

em

2007.

Devido

às

mudanças,

o

PPP

não

estava

completamente construído, faltavam alguns professores entregarem os planos
de curso. No entanto, a coordenação pedagógica disponibilizou a cópia do
documento para a apreciação.
O documento apresenta a identificação do colégio, bem como um
pequeno histórico do bairro, situando o leitor no espaço e na história local e
também como foi construído o mesmo.
A apresentação do PPP fora constituída a partir dos “Olhares dos
educadores e funcionários”, uma demonstração de que o documento foi
confeccionado de forma democrática, tendo a participação dos diversos
segmentos, os quais puderam se expressar e imprimir suas angústias e
anseios no documento.
Há, no texto, a menção da influência da política econômica neoliberal,
que cria abismos sociais, a partir da disponibilidade de recursos e capital para
um seleto grupo, excluindo grande parte da população do produto e dividendos
dessa política econômica. Um dos reflexos dessa política, demonstrado no
projeto, seria a falta de motivação e perspectiva dos estudantes, bem como dos
professores.
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Estes fatores, em conjunto com a falta das condições materiais e
didáticas da maioria das escolas públicas e particularmente desta,
fazem com que o ensino seja, geralmente, ministrado por métodos
tradicionais e desintegrados. Isto contribui para a falta de motivação
e perspectiva dos estudantes, somados à sua carência econômica,
social e afetiva. (PPP, 2005, p.06),

Os próprios professores de UEE consideram os conteúdos ensinados na
escola “como linear, fragmentado, baseado na repetição de conceitos
desvinculados da realidade dos sujeitos e da comunidade onde ela está
inserida.” (PPP, 2005, p.06). Entretanto, não há indicativo de possíveis
mudanças para tais críticas, pois os mesmos não apontam soluções e, pior,
muitas vezes suas posturas frente aos estudantes agravam ainda mais a
situação da crise na educação.

Os docentes, de um modo em geral, dão ênfase aos conteúdos de
ensino conforme a programação definida pelas diretrizes curriculares
em relação à aprendizagem dos alunos e suas reais necessidades.
Utilizam métodos mecanicistas, pouco criativos. As condições de
trabalho, a pouca formação profissional continuada e falta de uma
política salarial adequada contribuem para que os professores se
tornem
desmotivados,
insatisfeitos,
sobrecarregados
e
desvalorizados socialmente, afetando a qualidade de vida dos
profissionais em educação provocando, assim, problemas de
saúde.(PPP, 2005, p.06)

Na ânsia de resolver estas questões, a coordenação pedagógica da
Escola do Paço desenvolve uma política de integração dos conhecimentos
vinculados

às

diversas

disciplinas,

enfatizando

a

concepção

Sociointeracionista, com abordagem construtivista e os princípios da Educação
Popular.
Coerentes com esta concepção, os elaboradores do projeto almejam
formar estudantes críticos que saibam definir seus projetos de vida e que
possam realizar mudanças nas pessoas que estão no seu convívio diário. Ou
seja, transformar a realidade social que se mostra sem esperança e
perspectiva.
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Para a ocorrência das mudanças foram definidos projetos de
intervenções a serem realizados por toda a comunidade escolar. Podemos
dizer que o PPP foi muito bem elaborado e que, nas visitas, foram observadas
algumas ações implementadas que surtiram efeitos, como os cursos
profissionalizantes, as feiras de conhecimento e a semana da Consciência
Negra; e outras que não avançaram, como o curso de xadrez e a fanfarra.
A primeira parte do projeto pedagógico é constituída, de maneira geral,
por uma avaliação diagnóstica da escola e do processo educacional,
contextualizando-o no tempo e no espaço, apresentando as metas a serem
cumpridas. Na segunda parte, são descritos os projetos desenvolvidos na UEE
e apresentados os planos de curso das disciplinas, bem como os conteúdos
que serão trabalhados em cada unidade.
Por ser considerada do tronco comum curricular, a disciplina Educação
Física enfatiza temas ligados à Cultura Corporal, que estão inseridos no
contexto histórico e social. A proposta de trabalho com a Educação Física é
dada com os seguintes temas: Jogos da cultura popular, Jogos Cooperativos,
Ginástica, Capoeira e Lazer. O objetivo central da proposta da disciplina é

Desenvolver estudos e vivências de temas da cultura corporal que
contribuam na formação geral do educando, tanto no que se refere à
sua postura crítica e ativa em relação à sua corporalidade, quanto à
valores de suporte ético do cidadão. (PPP, 2005, p.59)

Além dos temas propostos, o PPP apresenta os planos de cursos de
cada série, tendo em cada bimestre um tema diferente. Ressaltamos que o
plano de curso do Ensino Médio estava completo; no entanto, o do Ensino
Fundamental faltavam algumas partes.
Um fato interessante é que no plano de curso do nível médio, o tema
trabalhado no quarto bimestre era Capoeira, indicando uma forte evidência da
importância da manifestação para a comunidade escolar, e também
evidenciando o período de comemoração do Dia da Consciência Negra, no dia
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20 de Novembro. As disciplinas como Geografia e História enfatizam assuntos
que trazem como referência o Continente Africano.
É perceptível que a Capoeira recebe um tratamento diferenciado, pois,
além de ser trabalhada como conteúdo do bimestre, é desenvolvido, enquanto
projeto extra-classe. O projeto desenvolvido tem seu lugar no projeto maior, o
qual seria o PPP, diferentemente de como ocorre na Escola da Sé.
O “Projeto Capoeira” tem como responsável o Professor Juca, o mesmo
foi incumbido de elaborar o projeto e entregar à coordenação pedagógica, o
que possibilitou o apoio da instituição para as atividades, inclusive os
instrumentos foram providenciados pela SEC.
Segundo o Professor Juca, o projeto foi apresentado para completar a
carga horária das aulas de Educação Física, uma prerrogativa dos professores
de Educação Física, os quais podem ministrar de 06 a 18 horas/aulas de
esporte, dependendo do regime de trabalho – 20 horas ou 40 horas semanais.
Não sendo uma atividade obrigatória, a participação do estudante no
projeto se dá mediante inscrição. No início da implantação da Capoeira na
escola, em 2005, as aulas eram oferecidas somente para os estudantes do
Ensino Médio, ocorrendo, em alguns dias da semana, no final da tarde; e, aos
sábados, pela manhã.

3.2.1 – As visitas na Escola do Paço: o cotidiano das aulas de Capoeira.

A partir da análise documental, traçaremos o perfil da comunidade
Escolar do Paço. De antemão, advertimos que não foi possível ter acesso a
alguns documentos oficiais referentes aos estudantes, como o que informa a
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faixa etária dos mesmos. Em seguida, faremos relatos e comentários sobre as
visitas na referida escola.
Foram contabilizados 690 matrículas no Ensino Fundamental, nos dois
turnos de ensino no ano de 2007. Fica a ressalva de que os estudantes do
turno noturno não foram incluídos na pesquisa, em ambas as escolas.
Do total de 690, foram verificados que 268 pertenciam a 5ª série; 136 a
6ª; 142 a 7ª e 147 a 8ª série, deste universo do Ensino Fundamental, 307
estudantes são do sexo masculino e 346 do sexo feminino.
Os dados aqui apresentados podem divergir dos dados oficiais, pois
houve desistências e transferências que foram contabilizadas no momento da
nossa coleta dos dados, pois até o momento, não existia uma contabilidade
definitiva realizada pela escola. Acreditamos que tal diferença não ultrapasse
5% dos matriculados no Ensino Fundamental.
Nas informações oferecidas pelos gráficos, percebemos que o número
de matriculados na Escola do Paço é menor do que na Escola da Sé. Tal fato
se deve a uma maior quantidade de escolas públicas de nível fundamental no
bairro, aproximadamente 03 escolas.
No ano de 2007, ano de realização da pesquisa, as aulas de Capoeira
eram ministradas para estudantes do Ensino Fundamental. A primeira visita
realizada na Escola do Paço ocorreu no dia 11 de agosto de 2007 - um dia de
sábado pela manhã. Chegamos à escola e havia um grande movimento de
estudantes que estavam em aula nesse dia.
No pátio cerâmico, estava um grupo de educandos sob a supervisão de
uma “monitora”. De início, ficamos confusos, pois não sabíamos se um outro
grupo de capoeira estava ocupando o espaço do Professor Juca. Procuramos
nos informar com a vice-diretora, a qual informou que não houve mudanças e
aquele grupo era da escola, mas que o professor não compareceu à aula.
De longe, observamos um pouco da aula até que resolvemos nos
apresentar para a “monitora” e solicitar a permissão para permanecer no

132
espaço usado pela Capoeira, apesar de ser um local de circulação. De maneira
bem cortês, ela negou a solicitação, dizendo que “não sei do acerto com o
Professor, eu não estou autorizada em deixar outras pessoas observando a
capoeira”. Percebemos em sua fisionomia que a nossa presença ali não era
bem vista. Esperamos mais um pouco e depois fomos embora.
No curto espaço de tempo que ficamos a observar a aula, vimos que
eram executados exercícios de alongamento dos membros inferiores, típicos
de exercício de ginástica calistênica83. Alguns movimentos foram realizados de
forma brusca, o que poderia causar lesões nos educandos.
Na segunda visita, realizada no dia 25 de agosto, o Professor Juca
(novamente) não estava na escola. Dessa vez, quem ministrava a aula era um
aluno que faz parte do grupo de capoeira do referido professor. A autorização
para observar a aula fora dada pelo responsável, no momento das atividades
com Capoeira. O espaço que ocorreu a Capoeira foi em uma sala de aula
localizada no andar superior do primeiro pavilhão. Foram realizados alguns
exercícios

de

alongamento

e

algumas

sequências

de

movimento,

84

principalmente as que tinham a esquiva .
Sobre o espaço, observamos que o local era pequeno para a prática da
Capoeira e para a realização da aula. A porta deveria ficar fechada para não
atrapalhar as outras aulas, que ocorriam nas demais salas. Não sabemos o
motivo da não realização da Capoeira no pátio. Provavelmente, ocorria outra
atividade. Por ser um espaço pequeno, houve dificuldades na realização dos
golpes e esquivas. Os movimentos eram realizados com uma dupla de cada
vez, para não haver choques. Nessa aula, existia um número significativo de
estudantes, ou melhor, eram doze educandos.
Em um determinado momento da aula, entraram na sala dois capoeiras,
que vieram visitar o Professor Juca e participar da roda. Como souberam que o
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Uma série de exercícios físicos executados sem aparelhos, com a finalidade de produzir saúde, força,
elegância e bem estar geral, devido a sua mobilidade e simplicidade, adapta-se a qualquer tipo humano,
podendo ser considerada como uma ginástica eclética.
84
Movimento definido no capítulo II.
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professor não estava na escola, despediram-se de todos e saíram. Pouco
tempo depois, a aula foi encerrada.
No dia 01 de setembro, estavam presentes sete educandos, para
participarem da aula. Novamente a aula foi ministrada pelo aluno do Professor
Juca. Nós o denominaremos de instrutor. No grupo, existiam dois educandos
que provavelmente participavam de algum grupo de capoeira. Eles traziam em
sua cintura um cordão, evidências de que já participaram de algum batizado de
Capoeira; e dois capoeiras que não estavam com uma roupa adequada,
trajavam bermuda.
No início da aula; foi solicitado pelo instrutor, que fizessem um circulo,
para começarem os exercícios de alongamento; atividade focada nos membros
inferiores.
Um dos educandos saiu da aula logo que terminaram os alongamentos,
não querendo mais participar do resto do treino. Como desculpa, disse para o
instrutor “estou cansado do trabalho”. Questionamos a sua saída e ele nos
revelou que trabalhava como repositor em um mercadinho do bairro, mas que a
razão de sair do treino era que “só vou treinar de calça e como estou de
bermuda, não quero mais”. A aula prosseguia com a execução dos
movimentos.
No primeiro momento, depois do alongamento, foram realizados: ginga e
esquiva, negativa com rolê (regional). No segundo momento: ginga e esquiva,
negativa com rolê, volta no rolê negativa e fica em pé. No terceiro momento:
cocorinha, resistência (queda de três) volta na negativa. Depois foram
realizados os golpes: meia lua de compasso, benção, queixada e esquiva, rabo
de arraia, sendo que deveriam executar dez vezes; cinco vezes para cada
perna ou para cada lado. Logo depois, estes movimentos foram feitos em
deslocamento.
No decorrer da aula, por volta das 11h, o Professor Juca chegou com
um grupo de meninas. Elas estavam tendo aula de futsal e, com o término da
aula, ficaram observando a aula de Capoeira. Em diversos momentos, davam
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risadas dos educandos (principalmente alguns iniciantes). Inicialmente, a
reação dos educandos foi de ignorar as risadas, mas depois ficaram com
vergonha e pararam de fazer os movimentos. Quando chamados para voltarem
ao “treino”, os mais envergonhados começaram a fazer o dito “corpo-mole”,
encostando-se na parede e não realizando as ordem do instrutor. É importante
ressaltar que não houve por parte dos responsáveis nenhuma reação para
repreender o comportamento das meninas.
“(...) Capoeira é pra homem, menino e mulher; é, é, é pra homem
menino e mulher” (Domínio Público). O trecho da música cantada na rodas, diz
que a Capoeira é para todos, lugar de aglutinação e de “comunhão”.
Entretanto, nas aulas de Capoeira na Escola do Paço, os grupos de meninas e
meninos são separados para a realização dos treinos.

A professora disse que eu era assim, um pouco melhor que as
outras alunas. [...]. Sim, porque menino fazia com o professor Juca e
as meninas faziam com a professora que treinava com Juca. Mas foi
85
o professor que chamou a gente da 5ª V¹. (TATI,2007).

A única mulher que participava do treino dos meninos desde o início,
saiu para ministrar a aula para as meninas.
O Professor Juca ficou resolvendo algumas questões e depois foi
sentar-se no banco, observando a aula de Capoeira. Ficamos conversando
sobre diversos assuntos, como a importância de conhecer e vivenciar o mundo
da Capoeira e sobre a participação na roda e o processo de aprendizagem que
ela proporciona.
Chegamos às 10:30h, no dia 15 de setembro. Estavam próximo ao
portão de entrada da escola, o professor e dois capoeiras. Cumprimentamosnos e logo ele foi informando de que não haveria aula de Capoeira, por ser um
dia de reposição de aula. Observamos, que apesar de ser um sábado letivo,
não houve aula na UEE.
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Como as aulas de Capoeira eram realizadas como atividade extraclasse, a forma de divulgação e
inscrição ocorria quando o professor percorria as salas de aula anunciando a realização das atividades.
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Uma questão interessante nesse dia foi a influência de terceiros antes
da provável “aula de Capoeira”. Sucedeu o seguinte fato: Alguns educandos,
aproximadamente cinco pessoas, estavam esperando o professor, quando o
segurança da UEE os mandou embora, alegando que não haveria aula de
Capoeira. Não sabemos se fora um ato isolado do segurança ou se foi uma
orientação do professor ou do corpo administrativo. Esta situação ocorrera
antes de encontrarmos com o Professor Juca.
Na visita do dia 06 de outubro, chegamos para observar a aula às 10h,
bem no horário que deveria começar. Ao entrarmos na UEE, percebemos que
era dia de reposição de aula, houve uma frequência baixa de estudantes.
Fomos recepcionados por uma funcionária, que informou que não havia
chegado ninguém para a aula de Capoeira. Assim, ficamos esperando os
educandos chegarem. Tivemos a impressão de que não haveria aula de
Capoeira, pois até as alunas de futsal não estavam na quadra. As aulas de
futsal também são ministradas pelo Professor Juca.
Em um dado momento, uma professora que descia um vão de escadas
nos dirigiu a pergunta: “poderia ajudar em alguma coisa?” No primeiro
momento, nos identificamos e dissemos que estávamos esperando o Professor
Juca. Entendendo qual o objetivo, ela disse para ficarmos à vontade e se
retirou.
É estranho, pois ao mesmo tempo em que parecemos invisíveis,
chamamos a atenção e aguçamos a curiosidade de todos, o que não é
conhecido é “assustador”, principalmente pelo fato de ser um final de semana e
da obrigatoriedade de haver aula. Caso fosse um dia da semana não chamaria
tanto a atenção dessa professora e provavelmente não viria falar conosco.
Suspeito que naquele momento representávamos uma possível ameaça, pois
poderia ser um funcionário da SEC/Ba que estava fiscalizando a escola para
saber se estava ocorrendo mesmo a reposição de aulas, que, muitas das
vezes, não são repostas, “dá um migué”86 . Fomos embora às 11h e, até
aquele momento, não aparecera ninguém.
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Gíria usada para indicar que não esta sendo realizada alguma coisa da maneira correta, ou ocorrendo de
forma desordenada.
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No dia 27 de outubro, foi mais um dia de reposição de aula. Entretanto,
o Professor Juca não estava “na casa”, pois as aulas foram suspensas para a
realização de uma atividade em comemoração ao dia das crianças. A festa foi
organizada por uma professora de Educação Física e teve como público,
crianças de uma creche, vítimas de queimaduras. Todo o pátio foi ornamentado
com motivos de desenho animado ou programas infantis como Xuxa, Banana
de Pijama e outros. Muitas crianças participaram do evento, realizado por
estudantes da UEE. Ficamos a observar um pouco a festa e a alegria das
crianças. Em seguida, fomos embora.
No dia 06 de novembro, uma terça-feira, fomos à unidade escolar no
intuito de conversamos com a coordenadora pedagógica. Mas ela não foi à
escola nesse dia. Conversamos no dia 14 do mesmo mês.
No dia 10 de novembro, ocorreu a “I Feira de Conscientização da Escola
do Paço: Sexo, Drogas e Gravidez Precoce, e eu com isso?”. Ficamos sabendo
da Feira no trajeto para a escola, quando encontramos com alguns educandos,
os quais nos informaram que não haveria aula.
Nos dias 07, 14 e 15 de dezembro, visitamos a escola para conversas
com alguns professores, estudantes e funcionários. Conversas que trataremos
em momentos oportunos.
Na visita do dia 19 de dezembro, ocorreu um fato interessante: enquanto
aguardávamos o professor de história para a realização de uma entrevista,
fomos surpreendidos por uma brincadeira entre dois estudantes. Uma menina e
um menino brincavam de luta e, principalmente ela, aplicava alguns golpes
realizados na Capoeira. Terminada a brincadeira, os convidamos para saber se
eles participavam do Projeto Capoeira e, caso participassem, se poderíamos
realizar uma entrevista. A estudante confirmou que freqüentou as aulas por um
período, mas que não estava participando; e o menino disse que nunca tinha
participado das aulas. Assim realizamos a entrevista com a estudante.
No cronograma de horários, o Professor Juca deveria ministrar aulas
nesse dia. Contudo, fomos procurá-lo e não o encontramos.
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Próximo ao final do ano, a visita do dia 21 de dezembro foi a mais
angustiante. Muitos problemas foram aparecendo, principalmente em razão do
tempo. As dificuldades da pesquisa se mostravam a cada momento. Não
sabemos se é uma cultura da escola pública, mas “todos” estão pensando em
terminar as aulas. Muitos sem estímulos, sem vontade de trabalhar e de
estudar. Ouvimos um relato de uma professora dizendo que não iria entregar
mais nada, pois era final de ano e não tinha mais nada para trabalhar e que só
iria entregar os trabalhos.
Pensávamos que o professor não viria à escola, mas chegou às 14:33h
dizendo que daria aula e depois iria conceder a entrevista. Enquanto isso, o
esperamos vendo muitos alunos fora da sala de aula, conversando, brincando,
cantando, fazendo atividades prazerosas, o que nas aulas muitas vezes não
acontece. Esperamos o professor, no intuito de fazer a entrevista. Contudo,
não foi possível realizar.
Início de um ano novo e muitas atividades a serem concluídas do ano
anterior. Esta foi a sensação da visita realizada do dia 04 de janeiro de 2008.
Era semana de avaliação. Esperávamos nesse dia o Professor Juca para
conversar. Contudo, ele não esteve na escola. Em compensação, quatro
capoeiras nos procuraram para participar do processo de entrevista.
Providenciamos uma sala e conversamos por um longo período, apesar de
termos descartado esta, pois o local escolhido sofria muita influência do meio
externo, o que prejudicou a gravação. Muito barulho e partes inaudíveis.
No dia 07 de janeiro, fomos à UEE conversar com a professora Kátia87,
da disciplina Educação Física. Esse foi o primeiro dia em que nós fomos
convidados a entrar na sala dos professores. Por não estarem acostumados
com “estranhos” naquele espaço, muitos professores nos olharam com espanto
e desconfiança, tendo até uma professora que interpelou sobre a nossa estada
ali e se fomos lotados recentemente naquela UEE. A sensação é que os
professores nos olhavam como algo que os ameaçava. O “medo” pairava nos
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seus olhares quando se deparavam com estranhos na sala, uma situação
muito incômoda para ambos.
Por ser a semana de avaliação da IV unidade, o alvoroço na escola era
muito grande. Uma correria por parte dos professores para finalizar a unidade,
passar as notas e fazer a recuperação, depois ficarem de férias e, pelo lado
dos estudantes, desespero com a possibilidade de não serem aprovados.
Ouvimos o comentário de dois professores, os quais diziam: “Estes miseráveis
devem perder”, “Não sou pai de ninguém, 19 não é 20”, “Se não conseguir
chegar, [...], problema, bota tudo para a recuperação”, “Já dei chance demais o
ano todo”. Não foi possível fazer a entrevista com a professora nesse dia,
devido às atividades que deveria cumprir. Ficamos de conversar outro dia.
No período da tarde, fomos à escola, na intenção de conversar com o
Professor Juca, pois tínhamos combinado para realizar a entrevista. Chegamos
no horário marcado, mas o professor não estava, chegou um pouco atrasado.
Diante de tantos empecilhos, questionamos sobre a sua disponibilidade para a
realização da conversa. Ele confirmou sua disponibilidade, mas pediu um
tempo para resolver alguns problemas. Ao sair da sala, disse que não estava
fazendo mais nada, “já finalizei as atividades referentes a este ano e até já
passei as notas para o diário” (PROFESSOR JUCA, 2007).
Juca foi até a sala dos professores e, quando saiu, estava com um outro
professor e pediu para que ficássemos esperando, pois teria que conversar.
Em seguida, saíram da escola. Esperamos por um bom tempo. Quando já
estávamos indo embora, o professor apareceu e, assim, pudemos conversar88
por um longo período.
Nos dias 08 e 09 de janeiro, realizamos duas entrevistas, uma com a
professora Dinalva89 e a outra com a professora Kátia90.
Finalizamos as nossas visitas à UEE, no dia 16 de janeiro, com uma
conversa com a Coordenadora Pedagógica Vânia91. Diferentemente dos outros
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Esta conversa será analisada quando falarmos sobre o trabalho do Professor Juca.
Nome fictício.
90
Nome fictício.
89

139
dias, a escola estava bem tranquila. Parecia que não havia mais atividades e
que só estavam entregando os resultados finais.
Encontramos com Vânia na sala de informática. Cumprimentamo-nos e,
antes mesmo de ligar o gravador e pegar o roteiro de perguntas, ela saiu
contando sobre o Projeto Capoeira na escola e sobre a postura do professor
nos anos anteriores; e o que estava sabendo neste ano. Ela explicou que, por
ser coordenadora do noturno, não tinha mais contato com o professor.
Entretanto, acompanhava o que ocorria com a Capoeira.
Na conversa, foram reveladas muitas coisas que, até então, não havia
sido comentadas por outros professores. Incógnitas que estávamos tentando
entender, mas que não tinha sentido algum. Em certo sentido, o nosso projeto
ficará prejudicado, pois algumas das falas da coordenadora terão que ser
suprimidas por exigência dela (sigilo das informações). Inclusive relatos que
davam sentido aos processos desencadeados no projeto de Capoeira, os quais
surgiam a partir de algumas posturas do professor.
A disponibilidade, a abertura e a confiança com que esta professora se
expôs, foi uma surpresa. Percebemos que ela não estava tentando forjar
resposta para tentar agradar. Ficamos angustiados com esta situação de “não
poder falar” ou interpretar o que foi dito ou de criticar os professores que se
dispuseram a colaborar com a pesquisa.
Finalizamos a nossa discussão sobre as visitas e trataremos sobre
nossos atores, peças chave da nossa pesquisa.
Examinaremos na próxima parte as entrevistas realizadas com os
agentes sociais, dentre os quais os professores de Capoeira, os educandos e
os diversos atores que não fazem parte da Capoeira – professores,
funcionários e corpo administrativo – respectivamente nessa ordem.
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Nome fictício.
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3.3 - IÊ, VIVA MEU MESTRE.

Apresentaremos nesta parte, como peças-chave da nossa pesquisa, os
professores de Capoeira e os educandos. No entanto, por estarem em um
ambiente educacional, outros atores terão suas parcelas de contribuição no
trato com a Capoeira. No primeiro momento, apresentamos o que foi dito pelos
professores; em seguida, pelos educandos; e depois, pelos outros atores da
comunidade escolar.
Falaremos, nos dois primeiros momentos, um pouco das histórias de
vida dos atores - professores e educandos - desta pesquisa, pois tais histórias
podem revelar posturas e valores, frente ao aprendizado da Capoeira. Assim
sendo, nesse processo,

encontraremos posicionamentos distintos dos

envolvidos, os quais elaboram visões diferenciadas da sua prática e significado
social, cultural e político.
Em relação aos relatos dos professores de Capoeira, trataremos
primeiro do professor da Escola da Sé; e, em seguida, do professor da Escola
do Paço. De antemão, expomos que os dois professores são licenciados em
Educação Física pela mesma Universidade, mas não foram contemporâneos.

3.3.1 – Iê, Viva Mestre Paulo.
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O Professor Paulo é originário de uma família de classe média, cujos
membros têm nível universitário. Ele é lotado na Escola da Sé há pelo menos
quinze anos.
Uma das maiores referências da família é o avô, homem conhecido na
cidade de Salvador por ajudar diversos “terreiros” na propagação e
manutenção do Candomblé na Bahia. Seus feitos são reconhecidos por muitos
do universo religioso de matriz africana. Este fato, certamente, influenciou na
sua trajetória e no seu trabalho na escola. Esta herança familiar se reflete nos
seus valores e postura na vida cotidiana.
A relação com a Capoeira começou no bairro onde morava, no Rio
Vermelho; e teve como incentivo a influência de um primo e alguns colegas,
que praticavam a Capoeira com os Mestres Bimba e Gato, os quais mantinham
escolas de Capoeira na região.
A maior vivência de Paulo com a Capoeira foi no período que era
estudante secundarista, onde começou a treinar Capoeira com os estudantes
da Faculdade de Medicina e de Veterinária da UFBA. Os treinos de Capoeira
ocorriam no prédio anexo da Faculdade, na ladeira do Hospital das Clínicas.
Paulo contou que os “treinos” ocorriam sem a presença de um mestre. Não
existia esta figura que “dava as ordens e todos deveriam obedecer” (Professor
Paulo). A dinâmica usada no espaço era a seguinte: “a cada dia um dos
capoeiras puxava o treino”. Nesse período, faziam parte do grupo alguns
capoeiras que, na atualidade, são reconhecidos como mestres, como é o caso
do Mestre Medicina e do Mestre Dedé.
O seu processo de formação acadêmica iniciou-se no ano de 1984.
Depois de dois anos, Paulo começou a trabalhar no grupamento do
Salvamar92. Nesse período, a Capoeira era uma prática presente na sua vida,
pois implementara a prática da Capoeira no espaço de trabalho, chegando até
a considerar uma das atividades de preparação física para o trabalho de
salvamento. Além das rodas realizadas no grupamento do Salvamar, o

92

Unidade de Salvamento no Meio Aquático.
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Professor Paulo frequentava diversos espaços de prática da Capoeira, como as
academias de Mestre Itapuã, Mestre Boa Gente, Mestre Ezequiel.
Na sua fala, o professor deixa evidente que não considerava os mestres
supracitados, como seus mestres, mas que mantinha grande ligação com todos
eles, transitando em todos os espaços.
No ano de 1990, Paulo já não treinava Capoeira; participava de rodas de
vários mestres em diversos pontos de Salvador, “Não tinha mais treino, eram
rodas no Salvamar, em Piatã, na UCSal, não freqüentava mais academia”,
(PROFESSOR PAULO, 2007).
No universo da Capoeira, ele foi conhecido como “O capoeira da
escola”, por não ter o interesse de empreender projetos com grupos e
academia de Capoeira em espaços privados, mas ensinar a arte nas escolas
(públicas) em que trabalhava, imprimindo assim, alguns “valores e princípios”,
os quais foram aprendidos na Capoeira. Essa postura também é uma resposta
contra o processo de comercialização da Capoeira, onde diversos mestres
enfatizam uma corrida exacerbada pelo dinheiro,

[...], totalmente comercial, onde a maioria dos grupos visam o lado
comercial da capoeira. [...]. Fazem comparação entre os que mais
viajaram para o exterior, o número de alunos na Europa, quantos
mini-grupos e quantos alunos tem no mundo. (PROFESSOR
PAULO, 2007).

A implantação das oficinas de Capoeira na escola aconteceu no ano de
1993, quando foram realizadas diversas atividades na UEE e em outros
espaços, como apresentações teatrais, rodas em eventos escolares e
participação de festivais realizados pela SEC.
Por participar dos eventos promovidos pela SEC e apresentar uma visão
antagônica da metodologia usada em alguns dos eventos, fora no I festival de
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Capoeira93 que teceu dura criticas ao processo, juntamente com outros
professores da rede estadual de ensino, pois compreendiam que havia
coerências na condução do festival, em relação às matrizes educacionais
adotadas.
O Professor Paulo denominou como o “I Festival de Porrada”, nome
dado em função de como fora implementado e executado o festival, por
entenderem que a proposta do evento não atendia às necessidades
educacionais da comunidade escolar.

[...] a capoeira não podia ir para a escola, da forma que tava
ensinada na academia, para aprender o menino tem que apanhar.
Esta mesma filosofia foi levada para o ICEIA, tava errado (ênfase).
Fizemos à crítica a Kátia, Olívia que estava na época na SEC.
Fizemos a crítica a Edilso Freire, secretário de educação. Nós,
professores de Educação Física condenamos este trabalho, porque
se é da escola [...]. (PROFESSOR PAULO,2007).

Como um dos resultados das críticas ao modelo adotado no festival,
muitos dos mestres de Capoeira presentes no evento, pararam de falar com os
“professores problemas”, uma forma de represália. Assim, com tais posturas,
iniciou uma pequena desavença entre os mestres de Capoeira e os
professores de Educação Física.
A proposta do Professor Paulo é a implementação de uma Capoeira
educativa que atenda aos anseios da escola, sem que haja o incentivo da
violência como existe em diversos espaços de vivência da Capoeira. Assim ele
dá como exemplo a morte de um capoeira na roda de jogo, fato ocorrido em
Mar Grande - Vera Cruz/ Ba. “Começamos a pensar uma capoeira educativa,
sem a violência que existia, deixando de estar por estar.” (PROFESSOR
PAULO, 2007), cogitando uma melhor organização e ação pedagógica frente
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O Festival de Capoeira tinha como objetivos a integração, reflexão e troca de vivências entre os
estudantes da rede estadual de ensino, enfatizando o lúdico. Por se tratar de uma atividade de cunho
educacional, a metodologia deveria ser diferenciada dos diversos espaços de educação não-formal.
Entretanto, o que se observou foi a reprodução das mesmas práticas vivenciadas nos espaços não-formais,
ratificando o processo de esportivização da Capoeira no ambiente escolar.

144
aos festivais que até então reproduziam a violência social, e tais práticas não
são aceitas no ambiente escolar ou em atividades escolares, principalmente
porque o público eram crianças e adolescentes da 5ª a 8ª séries.
A Capoeira implementada nas poucas UEE da rede pública e a forma
como os festivais eram conduzidos não atendiam às necessidades do processo
educacional, mas contemplavam os capoeiras que praticavam a arte em
academias. Surgiu, assim, a proposta da Capoeira da Escola94 e mudanças no
formato dos festivais.
As críticas aos festivais surtiram efeito e a SEC convidou professores de
Educação Física e de Capoeira para formularem outro modelo de festival, o
qual contemplasse a vertente educacional. Desse modo, o evento seguinte foi
desenvolvido sob uma nova perspectiva.
Quanto ao desenvolvimento de oficinas de Capoeira na Escola da Sé,
como já comentamos, ocorreu no ano de 1993, onde “A implementação da
capoeira na nossa UEE, foi bem, fomos descobrindo os alunos que
participavam ou já haviam participado de vivências com a capoeira e os
convidamos.” (PROFESSOR PAULO, 2007), e teve o encerramento no ano de
2007. É neste processo que iremos concentrar nossas análises. Afirmamos e
confirmamos o encerramento das atividades, pois o Professor Paulo havia
pedido remoção para outra UE, no período em que realizávamos a pesquisa.
Fazendo uma avaliação das atividades realizadas com a Capoeira, o
Professor Paulo fez críticas ao seu trabalho. Ao iniciar a conversa falou que a
mudança do horário das oficinas de Capoeira contribuiu para o término das
atividades. “O fracasso que estou vendo este ano é devido o aluno entrar 1h da
tarde e fica até 6:30horas, 7horas da noite” (2007). E apresentou como base os
anos anteriores, onde as oficinas eram realizadas em turnos opostos das aulas
da base comum de disciplinas; e, em 2007, ocorriam depois das aulas do turno
vespertino, o que pode ter levado a uma saturação nos estudantes que se
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Uma capoeira voltada para a formação plena do estudante, enfatizando a cooperação, o respeito e a
autonomia, onde a Capoeira é considerada parte integrante do processo educacional, e não apenas uma
atividade extra ao currículo escolar. A Capoeira não está NA escola, mas ela é DA escola.
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inscreveram nas oficinas. Eles teriam que ficar um período maior na escola,
das 13 h, início das aulas, até as 19 h, término das oficinas.
A segunda problemática apresentada pelo professor foi o período de
greve, que paralisou a rede estadual de educação por um longo período; e,
também, da frustração por não ter seu pedido de afastamento temporário para
a realização de um curso de pós-graduação deferido pelo setor competente da
SEC.
A terceira problemática enfatizada pelo professor é o aumento
significativo de estudantes convertidos às Igrejas Evangélicas, “Nos últimos
dois anos houve um aumento considerável do número de evangélicos na UE,
sendo (sic) professores e alunos.” (PROFESSOR PAULO, 2007). A conversão
de uma boa parte da comunidade escolar foi enfatizada pelo professor,
chegando até a dizer que “toda a escola é evangélica”. E, por causa disso,
deixou de falar sobre a relação da Capoeira e o candomblé.

A capoeira é tida como coisa do demônio, também porque tem
batuque (faz sons com a boca imitando um atabaque), tem o
atabaque que segundo os evangélicos desta nova igreja – os novos
pentecostais – eles têm muita resistência a tudo que é relacionado à
África, relacionado ao negro, relacionado ao candomblé. Eu percebo
que muitos alunos se afastaram por proibição dos pais, é uma
hipótese. (2007).

Esses três fatores, segundo o professor, tiveram relevância fundamental
para o fracasso das oficinas de Capoeira e, consequentemente, atuaram de
forma negativa, causando o desestímulo no professor, “era um professor
Caxias [...], e deixou de lado por descontentamento com a escola, deixando de
realizar toda e qualquer atividade extra-classe, só fazendo o que deveria ser
feito em sala de aula ou na quadra”. (PROFESSOR PAULO, 2007)
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3.3.1 – Iê, Viva Mestre Juca.

Neste segundo momento, dialogaremos com o Professor Juca, que
ministra aulas na Escola do Paço e também em escolas da rede particular de
ensino. Podemos considerar que Juca é originário de uma família de classe
baixa, pois sua mãe trabalhava como empregada doméstica em uma casa na
região no bairro de Itapuã, local onde também residiam. Sua formação
educacional foi de certa maneira influenciada e custeada pelos patrões de sua
mãe.
Por sempre praticar esportes, a vivência com a Capoeira começou aos
13 anos. Uma manifestação comum no bairro, por se tratar de um local
tradicional de pescadores, na sua maioria negros e que tinham uma relação
íntima com o candomblé, “[...] pelo fato de morar em ‘beira de praia’, a cultura
física é bem enfatizada” (PROFESSOR JUCA, 2008) Com o passar dos anos,
o envolvimento com a Capoeira foi aumentando e sem maiores pretensões.
Mantém hoje o título de contramestre. Com a titulação e as diversas
responsabilidades que ela proporciona, o professor foi “obrigado” a aprofundar
seus conhecimentos sobre a relação dos aspectos motores da manifestação,
no intuito de atender às demandas do seu público - pessoas de classe
média/alta que colocavam seus filhos para praticar Capoeira em condomínios
fechados e/ou academias – sendo este um dos motivos pelo qual escolhera o
curso de Educação Física para sua formação superior.
O intenso envolvimento com a Capoeira influenciou na escolha do curso
de graduação, na tentativa de explicar as benesses da sua prática para o corpo
“enquanto prática motora” (PROFESSOR JUCA, 2008), como também na
formação de crianças e adolescentes em cidadãos, trazendo o próprio exemplo
de vida, contando a superação de alguns traumas e inibições na adolescência,
os quais foram “digeridos” com o auxílio da Capoeira.
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A Capoeira me ensinou a ver um outro ambiente, porque dentro da
Capoeira o respeito não tá com quem têm mais dinheiro, não tá com
aquele que tem mais poder aquisitivo, tá no tempo, na quantidade de
tempo que o cara está envolvido dentro da arte, se assemelhando a
cultura oriental. Na Capoeira se respeita o mais velho, [...]. A
Capoeira me tirou do mundo meio fútil, nesse mundo do capitalismo
selvagem, onde as pessoas só dão importância às marcas, ao poder
aquisitivo. Na Capoeira [...], o cara que é rico tem que respeitar o
cara que é mestre de Capoeira e é analfabeto, na Capoeira é PhD.
Eu comecei a entender a cultura. (PROFESSOR JUCA, 2008).

Dessa forma, a vivência na Capoeira lhe fez entender que pessoas
comuns são produtoras e portadoras de um vasto conhecimento, os quais são
enfatizados independentemente da classe social e do grau de instrução.
O professor define a capoeira como “o corpo se descobrindo, quando o
corpo descobre torna uma prática motora a ser transmitida e disseminada”
(07.01.2008). Assim, ele mostra que a capoeira é um emaranhado de
possibilidades de expressão cultural “[...] a luta, dança, folguedo, artes cênicas
e cultura, tudo em uma atividade só” (PROFESSOR JUCA, 2008).
Alguns problemas são citados pelo professor, como as modificações
sofridas na prática da Capoeira: “muitos capoeiras estão misturando a
Capoeira com outras lutas. Não se deve misturar as coisas, a Capoeira é a arte
de derrubar, da rasteira [...] da surpresa” (2008) e as consequências dessas
mudanças são perceptíveis quando os valores e fundamentos da Capoeira se
perdem por influência de outras lutas e artes marciais.
Ao falar de tais mudanças, ele tenta justificar com uma reflexão sobre a
sociedade e as “imposições da vida moderna, onde tudo que é antigo tem que
ser modificado dando lugar, principalmente, as inovações tecnológicas”
(PROFESSOR JUCA, 2008). É certo que essa problemática não é
exclusividade da Capoeira, mas da dinâmica social implementada nas
sociedades contemporâneas, que investem em novas tecnologias, diminuindo
a capacidade de se movimentar, dando vazão às comodidades da vida
moderna.
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Hoje as pessoas não treinam mais capoeira como antigamente,
antes treinava todos os dias, toda hora. Atualmente as pessoas não
fazem mais, outras atividades tomam o tempo, com o computador,
jogos eletrônicos, DVD, até mesmo o processo de urbanização vai
tirando das pessoas os espaços para as vivências motoras.
(PROFESSOR JUCA, 2008).

Como forma de amenizar tais imposições, houve, por parte do professor,
a proposta de implementar a Capoeira na UEE, como uma forma de oferecer
atividades diferenciadas para os estudantes, além de completar a sua carga
horária na escola.
As atividades com a Capoeira começaram no ano de 2005, ano em que
foi designado para trabalhar na Escola do Paço. Inicialmente, a sua prática era
oferecida nos fins de tarde e aos sábados. Com a elaboração do Projeto
Capoeira, a SEC forneceu os instrumentos para a realização das aulas,
disponibilizando berimbaus, pandeiros, atabaques, agogôs. O referido projeto
foi entregue à direção da UEE, sendo depois anexado ao PPP.
Uma crítica recorrente feito pelo professor é sobre a falta de estrutura
material da escola pública, para com o trabalho desenvolvido, chegando a fazer
uma comparação das instituições em que trabalha.

[...] eu vejo que as instituições particulares valorizam mais a capoeira
do que nas escolas públicas. Um viés todo ao contrário, pais de
alunos das escolas particulares vêem a capoeira como atividade e
das escolas públicas como vagabundagem. (PROFESSOR JUCA,
2008).

Como exemplo, fala sobre a postura dos pais de alunos da escola
particular e dos pais da escola pública, onde respectivamente com “[...], um
mês de aula, os pais já sabem “tudo de capoeira”, pois procuram conhecer em
que seu filho esta envolvido, diferentemente da escola pública, os pais só
aparecem quando há algo negativo”. (2008).
Com

referência

ao

Projeto

Capoeira,

em

2007

houve

um

comprometimento e quase que não houve aulas. O motivo é o mesmo
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explicado na Escola da Sé, a greve dos professores. “Em 2007, começou bem
as aulas de capoeira, mas teve uma greve que foi muito demorada, 02 meses
de greve, isso fez com que toda a escola ficasse desestimulada”
(PROFESSOR JUCA, 2008). As consequências da greve foram sentidas pelos
educandos, pois as aulas que deveriam ser realizadas aos sábados, muitas
vezes foram suspensas em função destes dias serem dedicados a outras
disciplinas.
Além da greve, outro problema explicitado pelo Professor Juca foi a
ausência da coordenação pedagógica, dizendo que “a coordenação não chega
junto, que compreenda o que é ser coordenador, o que é coordenar uma
instituição” (2008); e, também, as mudanças ocorridas nos cargos de direção e
das vice-direções,

Houve a mudança da diretora que estava praticamente se
familiarizando com a UE e que estava começando a implementar
algumas ações na escola, como a compra de material de educação
física, pois a escola estava sem material, já entrou outra
interrompendo as ações. (2008)

Tal discurso é contraditório, pois as mudanças no corpo administrativo
só ocorreram no mês de novembro, período em que as aulas de Capoeira não
ocorriam mais. Parece que a fala do professor foi somente para justificar a sua
postura frente à pesquisa e se eximir das suas responsabilidades.
Frente ao que fora dito anteriormente, é certo que, a falta de recursos
materiais para as aulas de Educação Física e Capoeira tiveram repercussões
no desenvolvimento do trabalho.
Um rito fundamental para a caracterização da manifestação enquanto
Capoeira é a roda, a qual seria o ápice da atividade, onde os educandos
poderiam e deveriam demonstrar o que aprenderam. No entanto, na Escola do
Paço, em todas as visitas realizadas, não observamos uma só roda ou
momento semelhante a ela. Um contra-senso, quando comparamos o que é
falado e o que é praticado, pelo professor, nas aulas de Capoeira.
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Como forma de comprovar tais posturas, questionamos sobre a não
realização de rodas de Capoeira nos dias de aula, Juca revelou que os
instrumentos haviam sumido da escola “tinha aqui 05 atabaques [...]”, se
eximindo da responsabilidade de cobrar da administração um posicionamento,
ou quando fazia tais cobranças, não havia respostas satisfatórias. “Sempre
solicitava da administração as ações referentes ao esporte, até porque o
projeto de Capoeira esta inscrito na SEC, [...]. São ações que só a diretora e a
vice poderiam resolver e não o professor.” falando ainda: “Para fazer roda tinha
que trazer os instrumentos de casa, imagine se não tivesse carro para trazer os
instrumentos, não trazia os instrumentos.” (PROFESSOR JUCA, 2008).
O discurso do professor revela ainda que os maiores problemas
encontrados na UEE é a falha na comunicação entre o corpo administrativo e o
professor, principalmente quando se refere à utilização dos espaços
reservados a uma prática, como é o caso do pátio cerâmico, local
disponibilizado para as aulas de Capoeira. Algumas vezes “a gente vem dar
aula, quando chega na escola, o espaço vai ser utilizado por pessoas da
comunidade, é um casamento, vai ter uma atividade da igreja”(2008) e o
reflexo, é a postura do aluno frente essas situações, na maioria das vezes eles
abandonam as oficinas.

Os alunos vem um dia, vem 2 dias, no terceiro não vem mais,
acabem evadindo. Se eles vêm e não acontece a atividade no pátio,
o que vamos fazer ir para a quadra ficar no sol no horário de 10h da
manhã, se tem este espaço enorme que é para isso. (2008)

A comunicação, ou somente fazer um simples aviso, evitaria desgastes
no ambiente escolar e, até mesmo, possibilitaria a busca de outro local para a
prática da Capoeira.
Na opinião do professor, a prática da Capoeira é vista negativamente
pelos pais dos estudantes convertidos pelas igrejas evangélicas, pois alguns
estudantes tentaram se inscrever no projeto e foram impedidos pelos seus
responsáveis. Dado que muitos pensam que a capoeira tem ligação estreita
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com o candomblé, “Os evangélicos têm uma falta de conhecimento muito
grande com relação à capoeira, pois eles ligam a capoeira ao candomblé”.
(PROFESSOR JUCA, 2008) Com isso, a vontade de alguns estudantes era
cerceada em função da opção religiosa dos pais.
O professor afirma é um católico, não praticante, acredita que a religião
não influencia a Capoeira, mas reconhece que muitos mestres e praticantes de
Capoeira cultuam a Capoeira e o candomblé, como se as duas manifestações
fossem a mesma coisa e que estão umbilicalmente ligadas.
A prática da Capoeira na escola é vulnerável a diversos fatores que
influenciam de maneira direta a vida da comunidade escolar, refletindo o
pensamento e valores dos envolvidos. Desta forma, as vivências dos
professores revelam posturas e sinais aparentes de descompromisso
institucional. As desinformações sobre o cotidiano escolar e a falta de estímulo
na função da docência influenciam também o comportamento dos educandos,
servindo como referências para a construção das relações sociais.
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3.4 - IÊ, VIVA OS EDUCANDOS.

Trataremos agora de analisar as visões dos alunos inscritos nas oficinas
de capoeira nas duas escolas pesquisadas.
Os educandos entrevistados foram os que fizeram sua inscrição nas
aulas e oficinas de Capoeira. Alguns desses participaram ativamente do
processo e outros não participaram das aulas. Vale ressaltar novamente,
explicamos que os nomes “de batismo” dos entrevistados não serão
divulgados, preservaremos suas identidades. Dessa forma, denominaremos
cada ator com apelidos ou nomes de alguns capoeiras com os quais tivemos
contato enquanto praticante da arte da Capoeira.
No universo escolar de aproximadamente 1435 estudantes, englobando
as duas UEE’s, foram entrevistados 23 educandos; sendo 15 da Escola da Sé
e 08 da Escola do Paço. Ressaltamos que tivemos acesso à relação de
inscritos nas oficinas de Capoeira da Escola da Sé, o que possibilitou fazer
uma busca mais sistematizada dos envolvidos na Capoeira e uma melhor
seleção de quais seriam entrevistados. Já na Escola do Paço, houve uma
dificuldade maior, pois, tivemos que identificar cada envolvido, a partir da
construção de uma rede de informações, em conversas com alguns
informantes, isso se deu, por não haver aulas regulares de Capoeira.
Salientamos que fora solicitado a lista de inscritos e, a mesma não foi
disponibilizada.
Realizada a fase das entrevistas, fizemos uma primeira escuta e
constatamos que duas das entrevistas não teriam relevância para o nosso
projeto, pois os atores não participaram da Capoeira, apenas fizeram as
inscrições nas oficinas de Capoeira; e, na conversa, não souberam responder
aos questionamentos acerca da sua prática na Capoeira, Assim, excluímos as
entrevistas dos processos de audição sistemática e de transcrição.
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Além de descartar essas, houve cinco entrevistas que não puderam ser
transcritas devido à má qualidade do áudio, por haver a captura de muito
barulho da UEE do Paço. Quatro delas eram importantes, pois foram realizadas
com quatro educandos que frequentavam assiduamente as aulas. Assim, das
23 entrevistas coletadas, apenas 16 serão utilizadas nesta parte da pesquisa.
Do total de entrevistados, 17 educandos participaram95 diretamente das
oficinas de Capoeira. O restante dos entrevistados disseram nunca ter
participado das oficinas da Capoeira no ano de 2006.
Dos estudantes que não freqüentaram as oficinas de Capoeira, 02 são
estudantes da Escola da Sé e 02 da Escola do Paço, sendo que, um desses é
do ensino médio. Desse total, apenas um dos estudantes efetuou a sua
inscrição nas oficinas de Capoeira, mas não frequentou uma única aula. “Me
inscrevi para ir, mas depois, eu acho que, não me chamou. Aí não me chamou
não, aí eu peguei e não fui.” (aluno 01, 2007) 96.
Diversos foram os motivos apresentados pelos estudantes, para a não
participação nas aulas de Capoeira. Segundo o aluno 01, a sua não
participação nas aulas era devido à incompatibilidade de horário, pois a sua
mãe o havia colocado na banca97, que ocorria no mesmo horário da Capoeira,
“[...], eu primeiro tinha me inscrevido (sic), mas depois maínha, aí eu fiquei
estes dias sem, não sabia de nada, aí mainha pegou e me botou na banca”
(Aluno 01, 2007). O fato demonstra que houve uma substituição de atividades,
muito provavelmente por causa do longo período que ocorreu a greve dos
professores. Além da questão do reforço escolar, que se tornou um empecilho,
havia outra questão crucial: a sua mãe também estudava na UEE, só que no
turno da noite e, para que ela estudasse, deveria ficar alguém no pequeno
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Utilizamos como parâmetro para designar como participante da capoeira, o estudante que teve
presença, em pelo menos, uma aula de capoeira no ano de 2007.
96
Por se tratar de menores, não revelaremos seus nomes de acordo com o artigo 17 do Estatuto da
Criança e do Adolescente (E.C.A). “O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física,
psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da
autonomia, dos valores, idéias e crenças, dos espaços e objetos pessoais” LEI Nº. 8.069/90, desta forma,
denominaremos de Alunos os não capoeiras, que tiveram as entrevistas utilizadas. Ex.: aluno 01, aluno
02, (...), aluno 04.
97
É comum a população denominar Reforço Escolar como Banca na cidade de Salvador e no Recôncavo.
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comércio de balas que a família mantinha em frente à sua residência. Assim,
quando todos saíam, ele tomava conta.
O aluno 03 expôs como principal motivo do impedimento à sua
participação nas oficinas de Capoeira o seu baixo desempenho escolar e,
como forma de “punição”, a sua avó não o deixou mais participar das aulas:
“tava na Capoeira e estava gostando, mais depois não me deixaram vim, mas
não é. [...]. Minha avó. Eu estava fraco na..., nas matérias aí ela não estava
deixando não.” (Aluno 03, 2007).
Apesar da punição ter ocorrido no ano de 2006, ele não mais
frequentava as aulas no ano seguinte. Quando questionado sobre o seu
desempenho escolar no ano corrente e se voltaria a praticar Capoeira, a
resposta é seca, “tá bom agora, só que é não quero ir para a capoeira, mas
não”, demonstrando um grande desestímulo e desinteresse para com a
Capoeira, “um esporte bom, eu gostava de praticar capoeira.” (Aluno 03, 2007).
Na conversa, o aluno 03, descreveu como ocorriam as aulas de
Capoeira e como o Professor Paulo realizava as atividades: “quando o
professor passava trabalho, aí a gente ficava discutimos sobre a capoeira. [...].
Para a gente aprender mais sobre a capoeira, sobre a história da capoeira, as
músicas, os antigos lutadores da capoeira.” (2007), relatando também sobre a
importância da Capoeira e o que foi proporcionado através dessa
manifestação,

O grupo daqui da escola já jogou, no festival de capoeira lá na
Escola Parque. [...] Foi bom, tinha um monte de coisa lá, tinha
mestres antigos também. [...] Foi boa eu gostei daquela escola de lá,
a escola bem maior, um fresco, aqui faz muito calor.” (ALUNO 03,
2007).

A aluna 04 disse gostar muito da Capoeira, mas que não praticava por
motivo de cansaço e, se fosse para a Capoeira, chegaria muito tarde em casa,
assim “[...] fica muito pesado o meu dia” (aluna 04, 2007), pela distância da
escola para sua residência. Apesar de falar que gostava muito da Capoeira,
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percebemos no diálogo que ela não havia praticado a Capoeira, nossa hipótese
se confirmou quando ela soltou esta frase “[...] gostava muito e quanto mais
gostava, mais não participava, pois não tinha tempo” (2007).
Podemos interpretar, no discurso da estudante, que a sua ausência na
Capoeira não se dava pela falta de tempo, pois as aulas eram ministradas aos
sábados e não nos outros dias da semana, não impedindo a sua participação
com a justificativa de um grande acúmulo de atividades em um dia como foi
alegado. Quando perguntamos sobre a função da escola, a resposta foi que “A
escola serve para a gente estudar e não para ficar nessa malandragem, que eu
às vezes fico. [...], como ficar, filando aula, [...]. Não há obediência aos
professores, ficar pichando os muros” (aluna 04, 2007). Mesmo achando
errado, ela realiza alguns desses atos.
Na conversa com o aluno 02, o mesmo não sabia qual o motivo da
indicação do seu nome para a realização da entrevista sobre Capoeira na
escola, pois nunca fez parte desse universo. Justificamos que o escolhemos
pelo fato de estar na atual gestão do Grêmio Estudantil da UEE da Sé e
também pelas “conversas nos corredores” com alguns informantes, os quais
disseram que a atuação do Grêmio se concentrava nas atividades sócioculturais da comunidade escolar. Assim, buscamos o seu depoimento para
contribuir com a pesquisa. De antemão, a contribuição do aluno 02 se
concentrou nas questões estruturais da UEE, deixando explícito que a
Capoeira não era objeto de mobilização e atenção da agremiação.
Os entrevistados, quais denominamos de alunos, representam um
grande contingente de estudantes que não visualizam a Capoeira enquanto
uma possibilidade de praticar uma atividade física, nem muito menos, como
uma manifestação cultural. Muitas vezes só a reconhecem em dias festivos
quando as escolas promovem festas no dia do folclore e/ou no dia da
Consciência Negra, tendo assim um lugar de destaque.
Como a nossa intenção é discutir a Capoeira a partir dos atores
envolvidos, faremos uma análise dos estudantes envolvidos nas aulas de
Capoeira, mostrando como eles perceberam as atividades desenvolvidas no
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ano de 2007, bem como explanaremos sobre outras informações obtidas nas
entrevistas, como idade, série, relação familiar, opção religiosa, expectativa
profissional.
A primeira educanda chama-se Fabiana98, de 12 anos. Estuda na Escola
do Paço e está cursando a 6ª série. Pensando em seu futuro profissional, ela
pretende fazer uma graduação que enfatize a área cultural. Seus pais são
separados. Mora com sua mãe e os seis irmãos. Em um momento da
entrevista, Fabiana diz que a relação familiar é tranquila, a não ser com o irmão
mais velho, pois eles brigam muito. Em relação à opção religiosa, ela se diz
“mundana [...], eu sou do mundo” (FABIANA, 2007).
A relação com a Capoeira começou no ano de 2006, em um grupo de
capoeira do bairro em que mora. Mesmo fazendo Capoeira, no ano de 2007,
fez sua inscrição nas aulas oferecidas pelo Professor Juca. No entanto, só
frequentou uma aula de Capoeira ministrada na escola, por não se adaptar à
metodologia do professor. Questionamos o que não havia gostado na
metodologia do professor, ela respondeu que havia gostado, mas que “Não me
identifiquei com a capoeira ensinada. Eu só fui um dia para a aula e o professor
ficou ensinando os golpes..., não lembro mais de nada” (FABIANA, 2007). O
que lhe fez abandonar as aulas de Capoeira foram às diferenças entre os
trabalhos desenvolvidos entre os capoeiras - o mestre do grupo e o professor
da escola - como revela na fala “da cocorinha que aqui tem e lá não tem”
(2007).
Além de vivenciar uma matriz diferente de Capoeira, da desenvolvida na
escola, Fabiana traz como problema a questão do desenvolvimento das aulas
que só enfatizava os “treinos”, não havendo um momento de roda e que só
tinha música por causa de um aparelho de som, “Só houve treino e não teve
roda. Com relação à música, havia um aparelho de som, o rádio tocava um CD”
(FABIANA, 2007).
Quase no final da entrevista, questionamo-na sobre o que era a
Capoeira e sua resposta foi indefinida, “eu não sei explicar não [...] para mim é
98

Lembramos aos caros leitores que os nomes aqui apresentados são fictícios.
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uma coisa boa, [...], é um esporte junto com uma dança” (FABIANA, 2007).
Mesmo não definindo o seu conceito, na sua resposta fica explícito que a
Capoeira proporcionou muito conhecimento para sua vida, além de conhecer
pessoas e lugares e, acima de tudo, a noção de respeito ao outro, tratando-o
como igual.
O segundo educando que apresentamos é Paulinho, de 12 anos. Estuda
na Escola da Sé, cursa a 5ª série e mora com os pais e uma irmã. Ele
considera normal a relação com os pais, que tem os seus momentos de
carinho e de repreensão. “Quando apronto, fico de castigo, eu fico lá, fico de
castigo quando eu apronto ou brigo. Minha mãe me bota de castigo e meu pai
me bate e reclama.” (PAULINHO, 2007).
Sabendo que seu pai é funcionário da UEE, perguntamos sobre o seu
comportamento na escola, e ele nos falou que não tinha nenhuma história na
escola, que ficava na sala quieto e que não brigava, “Aqui não tenho história
nenhuma, [...]. Não briguei aqui, nada, fiquei só na minha. Fico mais na sala e
quando sai da sala é para merendar e para ver meu pai” (PAULINHO,
10.12.2007).
Sobre a opção religiosa da família, ele revelou que sua família não tem
uma opção religiosa e que eles não frequentam igreja ou outros espaços
religiosos.
Percebemos que a ligação de Paulinho com o pai é grande, pois a todo
o momento ele o procurava para conversar, uma postura não muito comum
para um garoto na fase da adolescência. Essa ligação de respeito e obediência
se mostra até mesmo no momento da escolha da prática esportiva, o qual
deveria participar. Ele relata que a sua vivência na Capoeira começou depois
que a sua mãe não permitiu que fizesse a inscrição nas aulas de futsal e, como
opção, seu pai propôs as aulas de Capoeira. Gostando da idéia, Paulinho fez a
inscrição e começou a frequentar as atividades desenvolvidas pelo Professor
Paulo, tornando-se um dos participantes mais assíduos.
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A entrevista com esse educando foi uma das mais ricas em detalhe de
como ocorriam às aulas do Professor Paulo, descrevendo alguns momentos
como:

No primeiro dia o professor ensinou os passos de como jogar, no 5º
dia nós fomos para quadra e já jogou. No início da aula a gente
alongava, sempre alongando e descia na cocorinha, para treinar,
aquecer. Depois, o professor, armava cada um com seu parceiro e ia
jogar capoeira. De vez em quando treinava sozinho e depois,
aquecido, a gente ia lá e jogava capoeira. [...]. O professor
trabalhava os golpes de capoeira, ele pedia para alongar e em outros
dias pedia para fazer os movimentos aprendidos. E falava se o
movimento estava bem ou não, ele guiava os alunos como fazer o
movimento. Se o movimento não estivesse certo ele ia até a pessoa
mostrava novamente para o aluno fazer o mais parecido possível.
(PAULINHO, 2007).

Outras ocasiões foram descritas pelo educando, como os momentos de
descontração nas aulas, o que os educando mais gostavam nas aulas, como
se dava a relação com os espaços disponibilizados para a prática e a
musicalidade.
Percebemos que os locais de aulas eram os mais diversos possíveis,
pois poderiam acontecer em qualquer espaço “livre”, como presenciamos. “As
aulas de capoeira ocorriam no refeitório ou na quadra, em dias de chuva era só
feito no refeitório. O espaço feito para a capoeira não é utilizado.” (PAULINHO,
2007). Entretanto, o capoeiródromo, era o único espaço construído
especificamente para a prática da Capoeira, que não era utilizado, por ficar em
uma extremidade da escola. Para a prática, algumas vezes, salas de aula
foram utilizadas.
Como já relatamos, em um outro momento, a Capoeira na Escola da Sé
sempre teve a presença de instrumento e o incentivo à formação musical. Nas
sextas-feiras, os educandos teriam que tocar o instrumento ou cantar uma
música.
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[...], quando tinha roda o professor tocava e nós jogávamos, quando
o professor jogava e dava os instrumentos (berimbau e pandeiro)
para os alunos. Ele colocava a gente para tocar para ver se nós
tínhamos aprendido a tocar. (PAULINHO, 2007)

Um assunto recorrente na fala do educando é sobre brigas no espaço
escolar, ou em outros espaços; e também as recomendações do professor
sobre a não utilização de golpes de Capoeira em confrontos com os colegas.
Mesmo com tais orientações, o capoeira revelou que já havia utilizado um
golpe em uma briga, “Uma vez eu utilizei a capoeira em uma briga, foi sem
querer. Ele me deu um murro e sem pensar levantei a perna e bateu na cara
dele, eu sem noção não sabia o que eu fiz”. (PAULINHO, 2007). O interessante
é que, no momento em que contava tal façanha, deixou transpareceu um
sorriso, podemos inferir que a sua não intencionalidade foi bem intencional e
que rendeu certo prestígio frente aos colegas.
Por se tratar de uma manifestação que preza o respeito (mútuo), o uso
indiscriminado de golpes para ofender o outro é recriminado. Contudo, a
reação do educando fora de defesa e demarcação de um espaço e respeito
junto ao outro que tentava ultrapassar os limites do bom convívio. Tal
comportamento reflete a história da Capoeira na defesa de direitos e de
respeito, onde todos que se atrevem a transpassar os limites estão expostos e
podem sofrer um reação inesperada.
Paulinho alcança o respeito com outros colegas a partir de toques mais
incisivos e de fundamental importância para a construção do processo de
reconhecimento junto ao grupo. “Depois alguns colegas ficavam falando para
não brigar comigo, pois eu gostava de usar a capoeira” (2007). Este processo
possibilita também a formação de novas relações sociais.
Para ele, a Capoeira possibilitou a formação de novas redes de
amizades,

A capoeira fez com que eu conhecesse novas pessoas, fiz amigos e
novos aprendizados. Antes eu não tinha amigos, na outra escola eu
andava só, aqui fiz alguns amigos de sala e quando entrei na
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capoeira criei mais novos amigos de outras turmas, são relações
boas, sempre de brincadeira. (PAULINHO, 2007).

Constatamos, portanto, a importância da capoeira na sociabilidade dos
estudantes da comunidade escolar.
Paulinho achava que a Capoeira era importante e que não sabia o que
aconteceu nesse ano, pois estava vindo sempre para as aulas e, em um
determinado momento, o professor parou de dar aula. “Eu não sei o porquê de
não haver capoeira, toda quinta agora o professor diz que não tá tendo, que os
alunos não estão vindo.” (2007). A dúvida do educando reflete o pensamento
de outros capoeiras, que estavam frequentando as aulas e que foram atingidos
pelo desânimo do professor.
Com 11 anos e estudante da 6ª série na Escola da Sé, o educando Zé
Pequeno se diz um menino comportado, que conversa pouco e sai pouco de
casa, pois “a rua é muito violenta” (ZÉ PEQUENO, 2007). O educando mora
com seus pais, sua avó e seu irmão, no bairro do Rio Sena.
Começou a fazer Capoeira em uma academia perto da sua casa, mas
sabendo da existência de aulas de Capoeira na escola, pediu autorização à
sua mãe para praticá-la. Depois de realizar a inscrição, frequentou apenas uma
aula, sendo logo impedido de participar por sua mãe, a qual alegou que ele
chegaria muito tarde em casa, “ia ficar muito tarde para ir para lá, porque é
longe daqui e eu vou andando, ai demora.” (idem, 2007). Uma explicação
plausível para justificar as ausências de muitos estudantes inscritos na
Capoeira: o horário em que terminavam as aulas de Capoeira, considerando o
público de estudantes do ensino fundamental.
As aulas do turno vespertino terminavam no mesmo horário em que
começariam as aulas de Capoeira às 17:30 h que só terminavam às 19 horas.
Assim, impossibilitaria a prática da Capoeira, devido à distância entre a escola
e a sua residência e os altos índices de violência na região.

161
Outra questão que pode ter influenciado na decisão da sua mãe, em não
deixá-lo participar das aulas de Capoeira, foi o fato de serem evangélicos. Eles
frequentavam os cultos da igreja em diversos dias, inclusive nas quintas e
sextas-feiras. “Porque também eu vou para a igreja, dia de sexta e dia de
quinta também tem igreja, ai fica difícil.” (ZÉPEQUENO, 2007). Apesar disso
seus pais nunca o terem impedido de participar das aulas de Capoeira por
causa da opção religiosa.
Zé Pequeno considera a Capoeira como um esporte e ao mesmo tempo
uma luta, além de achar divertido. A sua vontade é de voltar a praticar a
Capoeira, em um local que não fosse na escola.
O educando Jil, de 12 anos, cursa a 5ª série e estuda na Escola da Sé.
Mora com os pais e é filho único. Sua família é evangélica e frequenta a Igreja
Batista.
A sua relação com a escola não é das piores, mas não é um estudante
exemplar, gosta de ficar conversando com os colegas quando está na sala de
aula, o que lhe rendeu três expulsões da sala por uma mesma professora. De
todas as disciplinas que estuda a que mais gosta é Educação Física, pela
possibilidade de correr, pular, se movimentar.
A relação de Jil com a Capoeira começou após um convite de um colega
que praticava. Depois de observar uma das aulas, Jil conversou com o
professor e pediu autorização para participar das atividades. O Professor Paulo
aquiesceu-se e ele começou a freqüentar as aulas. Sua fala não deixa dúvidas
quanto a sua relação com a capoeira: “gosto da capoeira, principalmente os
movimentos. Gosto de executar saltos como o macaquinho” (JIL, 2007).
Como frequentador assíduo das aulas de Capoeira, Jil descreveu
diversos momentos, como as atividades de aquecimento, a arrumação da sala
para a realização das rodas, alguns exercícios e golpes de Capoeira.

[...] na quadra, quando a gente entrava, o professor dava uma bola,
deixava a gente jogando lá, o aquecimento, jogando bola, depois ele
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começava a fazer a roda e fazer os exercícios, [...] depois tinha miniroda na quadra e na sexta-feira era roda mesmo na sala. E quando
estava chovendo no dia de quinta-feira, a gente fazia os exercícios
na sala, arrumávamos as cadeiras e fazíamos uma roda. (2007).

Toda a arrumação da sala era feita pelos educandos, a pedido do
professor. Eles colocavam as cadeiras nas extremidades em forma de círculo,
deixando o centro da sala livre para a formação e realização da roda.
Em relação à musicalidade, o educando diz que:

Ele canta música e nós cantamos o refrão, sempre um fica com um
instrumento e outros na roda. Eu fico sempre com o agogô, que eu
sei tocar e gosto mais. Eu não peguei o berimbau, pois eu não vim
no dia. Mas os meninos já sabem tocar, eu sou o único que não sei
(JIL, 2007).

Além das aulas práticas havia aulas que enfatizavam os aspectos
teóricos da Capoeira, com a apresentação de filmes e pesquisas. “O professor
sempre passava filmes falando sobre os antigos e melhores mestres de
capoeira. Houve passeios, eu não fui porque minha mãe não deixou ir” (2007).
Um aspecto enfatizado por esse educando e que foi dito em outras
entrevistas, diz respeito à sociabilidade e o aumento da rede de relações na
comunidade escolar.

“Antes de entrar para a capoeira, eu não falava com ninguém, só
falava com os colegas da sala. Os que eram da capoeira, eu não
conhecia, depois que eu entrei para capoeira, eu comecei a
conhecer e falar com várias pessoas.” (JIL, 2007).

Essa rede de sociabilidade é melhor aproveitada nos espaços que
enfatizam o movimento, como ocorrem nas práticas esportivas e culturais,
diferente das salas de aula das escolas, que, na maior parte das vezes,
repelem os grupos com sua estrutura disciplinadora. Desta forma, a Capoeira
contradiz a lógica da separação e cria espaços aglutinadores.
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Com uma idade mais avançada em relação aos demais educandos,
Irecê é estudante da Escola da Sé e estava cursando a 5ª série. Seus pais são
separados e ele mora com o pai e os irmãos, mas mantinha contato quase que
diário com sua mãe.
Na conversa, Irecê se mostra uma pessoa reservada e introspectiva, de
poucas palavras, e que não gosta de ficar conversando em sala de aula, pois
na sua visão “O estudo para mim é trabalho, aonde os alunos vão para
trabalhar.” (IRECÊ, 2007).
Ele sempre observou a Capoeira desde a infância, pois sempre olhava o
seu tio jogando, “[...] quando eu nasci ele já jogava capoeira, ele só jogava na
praia e na praça e parou de jogar capoeira, porque quebrou o dedo” (2007).
Porém, só começou a se interessar pela manifestação a partir do convite de
uma amiga da escola, “Sempre via a capoeira, mas não tinha interesse,
comecei a ter interesse com o convite de minha prima” (2007).
Na primeira aula em que participou, houve um aquecimento e fez alguns
golpes. Na sua visão, “O professor na capoeira é ‘gente boa’, não era
ignorante” e o respeito que tem pelo mesmo é revelado em algumas das suas
falas como “Já me enraivei na roda de capoeira, mais fiquei quieto, calado, não
fiz nada” (IRECÊ, 2007). Um dos ensinamentos pregados pelo Professor Paulo
é o respeito ao outro e a sua preservação física, o que não acontece em muitos
espaços de Capoeira. Ficou evidente que parte dos ensinamentos foi
assimilados e colocados em prática pelo educando, “A capoeira trouxe para
minha vida a tranqüilidade, hoje me acho mais tranqüilo. Antes, qualquer coisa
me

enraivava

e

poderia

acontecer

qualquer

coisa.” (IRECÊ,

2007).

Evidenciamos o trecho da entrevista, para sustentar a nossa afirmação.
Os seus relatos das aulas de Capoeira ratificam os demais relatos,
sempre mostrando a preocupação do professor em, minimamente, seguir os
rituais da roda, ensinando os principais ritos para a realização da Capoeira,

Quando tem roda, sempre tem música, toda sexta-feira tinha que
trazer instrumento, o berimbau. Quase todo mundo tinha o berimbau,
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os que não tinham é por que não vieram no dia que entregou. [...],
depois ensinou o toque, levamos pra casa. Em cada aula ele
mandava, um por um, tocar o berimbau, para saber como cada um
estava se desenvolvendo, quando alguém errava o toque, ele
ensinava novamente e caso errasse novamente ele ensinava.
(IRECÊ, 2007).

O educando salientou também o processo de socialização que a
Capoeira proporciona, “Eu só conhecia os meninos da sala, fora isso, não
conhecia mais ninguém, depois da capoeira fui conhecendo os alunos da
capoeira e os amigos deles, aumentando o número de colegas”. (2007). Fator
importante para a construção das relações sociais.
Junior, estudante da 6ª série na Escola da Sé, vive com sua mãe e seus
irmãos e tem como expectativa de vida trabalhar para ajudar sua mãe, “eu
gosto muito de trabalhar, eu quero trabalhar para ajudar minha mãe. Trabalhar
em mercado, com alguém” (2007), uma forma de ajudar nas finanças da casa.
Esse educando é irmão do Aluno 01, do qual falamos anteriormente.
A relação de Junior com a Capoeira é anterior às atividades
desenvolvidas na UEE. Ele participou de um grupo de capoeira no bairro em
que morava, apesar de ter sido por um curto espaço de tempo. A sua saída do
grupo foi pela necessidade de ajudar a sua mãe no pequeno comércio de
guloseimas que tinha em frente de casa e também pelas fortes dores de
cabeça que sentia frequentemente. “Comecei a praticar capoeira no ano
retrasado, mais tem dia que não posso participar, por causa de dor de cabeça
ou tinha que ficar na barraca para minha mãe ir para a escola” (JUNIOR, 2007).
Voltou a praticar Capoeira no ano de 2006, quando começou a estudar na
Escola da Sé.
Ao descrever as aulas, Junior revela que ocorriam da seguinte forma:

nós começamos com o treinamento, cada dia era um movimento,
depois de um tempo foi misturando e começamos a jogar na roda.
Era um dia de treino e um dia de roda” e o professor usava o método
do tocar para dar ênfase ao ensinamento, “Ele pegava na gente e
ensinava como é que fazia, amostrava, ele fazia o aú, ele mostrava,
mesmo assim tinha alunos que não conseguia, ele mandava jogar
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um braço e depois o outro e depois jogar as pernas para cima, do
outro lado a mesma coisa, fazia assim. (2007).

Solicitado que fizesse uma comparação das atividades realizadas na
Capoeira nos anos em que participou, Junior conta que, nos anos anteriores,
as atividades eram mais diversificadas. Naquele período, o Professor Paulo
solicitava que os educandos se dedicassem não só à prática, mas também à
pesquisa e apresentação dos produtos da pesquisa. Entretanto, nesse ano, as
atividades ficaram restritas só a pesquisa. “Nós fazíamos pesquisas do que era
a capoeira, sobre os instrumentos e nos apresentamos no auditório, isso foi no
ano retrasado. Este ano não teve nada, só fizemos a pesquisa.” (JUNIOR,
2007).
Outra revelação feita foi sobre a procura de alguns estudantes para
participarem das oficinas de Capoeira, “[...] tem outros que gostam e falam que
é bom, tem os que querem entrar.” (2007). Concluiu a sua fala fazendo
referência ao desinteresse do professor, o qual não providenciou a inclusão
dos estudantes no projeto, apresentando um nítido desestímulo para com o
projeto.
Com 13 anos e na 6ª série, Sotero, estudante da Escola da Sé, mora
com sua mãe, o padrasto e os irmãos. Seu pai faleceu quando ainda era
criança; a relação familiar é tranquila. E se considera um estudante pouco
bagunceiro. Bagunça, às vezes, no momento do recreio.
O educando diz que é católico e que participa das missas
acompanhando sempre sua avó.
A inserção no “mundo” da Capoeira ocorreu a partir do convite de dois
amigos que praticavam as atividades. Assim, logo em seguida, fez a inscrição
no ano de 2006. Desde o período em que começou a praticar a Capoeira,
Sotero, achava tudo bom, o modo como o professor ensinava, a relação com a
música e a integração com os colegas.
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Eu gostava de tudo, de jogar, de tocar, não tinha preferência assim
não. Gostava de todo, o professor bom. Ele ajudava a gente a jogar,
a tocar, ajudava a gente cantando as músicas e a gente ia repetindo
com ele, as partes das músicas da capoeira. No dia de quinta é só
aquecimento, ele mandava todo mundo ir para a quadra e ficava
aquecendo, jogando um contra outro, aprendendo os golpes, de vez
em quando aprendendo a tocar instrumentos e dia de sexta, a gente,
juntava a roda para jogar, jogava todo mundo ia jogar. (SOTERO,
2007).

A única questão problemática no trabalho desenvolvido pelo professor,
na visão do capoeira, era a relação com o horário, pois as aulas terminavam
tarde, afetando diretamente a presença dos estudantes, “deve ter sido porque
saía tarde daqui do colégio, que a gente sai 6 horas à 6:30 horas, aí, a mãe
também não poderia deixar, aí não vinha, não gostava de vir.” (2007).
“Gosto de vir para a capoeira, mas não estou vindo mais porque não sei
se está tendo ainda, o professor não diz nada. [...], gostava, gosto [...],
pretendo voltar, se eu souber ainda que tá tendo, eu vou.” (SOTERO, 2007).
Se houvesse a continuidade das oficinas de capoeira, esse educando estaria
presente em todas as aulas, mas a sua postura em parar de frequentar a
Capoeira foi pela atitude do professor de “abandonar” as aulas.
Aos 13 anos e na 8ª série, Jack é estudante da Escola da Sé, uma dos
mais assíduos na Capoeira. Ela mora com os pais e um irmão, todos católicos
de convicção, mas há pouco tempo Jack começou a frequentar também a
Igreja Batista. A formação é “católica, mas estou freqüentando a igreja Batista.
Vou com minhas colegas e a igreja fica perto da minha casa. (silêncio) eu vou
para lá ouvir a palavra de Deus. (respondeu com um sorriso no rosto).” (JACK,
2007).
Sua vivência na Capoeira se deu depois de ouvir alguns meninos
dizerem: "pô, a capoeira é legal”. Depois pediu permissão à sua mãe para
praticar. Com a permissão, começou a frequentar as aulas. No início, sua mãe
ia até a escola observar as aulas; e também para acompanhá-la no retorno da
escola, devido ao trajeto para casa ser um pouco perigoso “[...] minha mãe
pegou e falou: “depende do horário”. Eu fui e falei a ela o horário. Nos primeiros
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dias eu vou te buscar, aí ela veio me buscar, ela assistiu e nos outros dias eu
descia com meus colegas [...].” (2007).
Alguns dos rituais da roda são descritos por Jack, assim como alguns
dos golpes executados nas aulas. “Fica tudo sentado na roda, o professor
começa tocando o berimbau e os outros alunos com outros instrumentos, e
depois quando o professor canta, aí demora um pouco aí os alunos entram
para jogar”. Nos dias de “treino” “ele manda fazer, descer na cocorinha,
rolamento e outros”. No entanto, ela não fazia tudo que era solicitado, como já
relatamos em nosso diário de campo e confirmamos com a sua declaração
“nem tudo, porque tem algumas coisas chatas. Tem, (silêncio). Ficar plantando
bananeira e outro colega segurando. É um negócio sem graça.” (JACK, 2007)
Em relação à metodologia de trabalho do Professor Paulo, a aluna diz
que ele falava o que deveria ser feito e demonstrava o movimento e, quando o
capoeira não acertava executar o golpe, o Professor Paulo sempre estava
disposto a ajudar a todos que precisassem, sem titubear,

[...]. E aí a gente ia fazer os movimentos da capoeira. Ele ia falando
e a gente fazendo.” Perguntamos: “E quando alguém errava o que
acontecia, o que ele fazia?”, “Ele ensinava de novo. Ele ia lá pegava
e mostrava a pessoa como era, ele chegava lá com a pessoa e
falava é assim. (2007)

Jack confirma a entrevista do educando Paulinho, no tocante à postura
do professor frente aos possíveis atos de violência contra o outro; caso
acontecesse, o professor intervinha e chamava a atenção do educando
“infrator”: “não porque quando costuma ter, Paulo tira alunos, chega no canto e
conversa com eles. Depois eles ficam tudo amigo. Eles voltam a jogar, mas
eles jogam direito, não é com violência.” (JACK, 2007). Entretanto, essa
intervenção não fora vista em duas situações distintas já relatadas.
Ela também qualifica a Capoeira como um instrumento para a
socialização, pois havia muitas pessoas na escola com quem ela não falava e
depois das aulas de Capoeira foi possível conhecer algumas destas pessoas,
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“[...] muitos alunos eu não falava e eles entraram na capoeira e a gente
começou a se falar. Como Sotero, eu nunca falei com Sotero, depois que
entrou na capoeira a gente se fala. O filho de Paulo também, Paulinho.” (JACK,
2007).
Uma questão levantada pela estudante foi sobre a ausência de alunos
nas aulas. Ela expôs que, anos anteriores a 2007, havia muitos capoeiras
participando das oficinas e que “dava gosto de vê”; e que, na atualidade, é uma
angústia observar a Capoeira. “Toda a quinta aqui ficava cheio de aluno da
Capoeira, agora fica tudo vazio” (JACK, 2007). Fala ainda que, no início do
ano, a procura para fazer a inscrição na Capoeira foi grande, mas a frequência
foi muito baixa, “começou a lista com muitos alunos, mas não veio quase
nenhum” (2007). Quando perguntamos se todos estavam desmotivados, sua
resposta foi bem incisiva: “eu não”.
Uesley morava na cidade do Rio de Janeiro com seus pais e veio para
a Bahia, com sua mãe, para conhecer a sua avó materna. Ele cursava a 5ª
série e continuou os estudos na Escola da Sé. Em Salvador, eles residiam na
casa da avó, “Minha mãe que quis vim ver minha avó, que ela quem estava lá
já tinha anos. Aí eu vim para cá com ela, por que eu nunca vi minha avó, ai eu
vim para cá [...], mas no ano que vem eu já vou voltar pra [...] (pausa)”.
(UESLEY, 2007).
Até então, Uesley não conhecia a Capoeira. A primeira oportunidade
de apreciar a arte foi aqui na Bahia, quando visitou o Centro Histórico e ficou
observando uma roda de Capoeira.
Na UEE, soube que havia a prática da Capoeira depois que um primo
o convidou para participar das aulas “É que meu primo freqüentava, ele me
chamou. Eu me interessei e vim.” (2007). Contudo, a sua permanência nas
aulas foi curta, fez a escolha pelo futsal que era oferecido em uma escolinha de
futebol do bairro.
Apesar de falar que havia participado de muitas aulas, ele havia dito
que tinha pouco tempo de matriculado na escola, não levando em
consideração o período em que ocorreu a greve dos professores. O reflexo
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desse período de greve fica evidente quando perguntamos a Uesley sobre o
trabalho desenvolvido pelo professor, “O professor era um bom, mas aí eu me
desinteressei das aulas. Não quis mais vim.” (UESLEY, 21.11.2007).
No intuito de confirmar a sua efetiva participação em alguma das aulas,
começamos a fazer perguntas mais específicas das aulas de Capoeira ao
educando, pois até então não tínhamos certeza da sua presença. Ele falou:
“[...] lembro um pouquinho, tinha que fazer exercício, aí ele inventava algumas
coisas lá. Uns saltos, umas coisas lá. Um bocado de coisas” (UESLEY, 2007).
A confirmação se deu a partir de algumas respostas sobre a realização das
rodas, o fardamento usado na Capoeira, a entrega do berimbau e como
transcorriam as aulas.

Eu estava com berimbau em casa, que ele emprestou a todo mundo
para começar a saber a tocar. Depois que eu saí, eu entreguei o
berimbau a ele, entreguei a roupa, uma calça azul e uma camisa
branca com símbolo da Escola da Sé. (2007).

Com referência aos momentos de realização das atividades e da roda,
ele disse que o professor “[...], botava todo mundo nas posições e começava a
alongar, ai depois fazia um negócio dos golpes e depois fazia a roda. Todos os
dias não, só nas sextas-feiras.”. Para ele, a roda era o evento mais esperado
em todas as aulas, pelo seu sentido de brincadeira, do lúdico, transparecendo
como um espaço de comunhão entre os capoeiras, “a roda, porque todo mundo
brincava”. (UESLEY, 2007)
Denominaremos o décimo educando de Careca. Ele cursava a 7ª série
na Escola da Sé e tinha 15 anos. Seus pais eram separados e tinha cinco
irmãos. Apesar de morar com o seu pai, sempre visitava sua mãe, a qual é
evangélica. Ele segue os seus passos. A separação de seus pais ainda não
parece superada, pois salientou, algumas vezes, o bem estar que provoca na
expectativa de vê-los juntos novamente, mesmo que ocasionalmente. “Sair
com meus pais, gosto de vê muito minha família unida. [...] minha mãe e meu

170
pai, (pausa), é meu pai vai lá, meu pai vai lá. Em tempo de festas, de
aniversário, ele sempre vai lá.” (CARECA, 2007).
A sua vivência na Capoeira começou no ano de 2004, depois que
ouviu o anúncio na rádio escolar sobre a abertura das inscrições para os
cursos de esporte,

Começou em dois mil e [...], dois mil e (pausa), 2004, foi em 2004. Aí
eu peguei e me inscrevi na capoeira e, como tô fazendo. Aí, comecei
a gostar das aulas do Professor Paulo. [...], anunciou no rádio que
tinha as inscrições abertas aí eu peguei e me escrevi na hora de
capoeira, que tinha aula de capoeira, de futsal, de basquete. Aí
comecei a vir para as aulas de capoeira, ganhou a farda, comecei a
freqüentar, freqüentar, agora que eu (pausa), esse ano que eu
consegui um curso, tava fazendo o curso, aí o curso acabou e eu
fiquei uns dias sem vim, uns dias sem vim” (CARECA, 2007).

Pela necessidade de se “qualificar” para conseguir uma colocação no mercado
de trabalho, o educando parou de frequentar as oficinas de Capoeira para fazer
um curso de eletricista.
Sobre o ensino do professor, ele fala que o mesmo é exigente, pois
colocava os educandos para realizar os movimentos diversas vezes, o quanto
fosse necessário para uma boa aprendizagem, mas ressaltou: “Eu gosto muito
do ensino dele. Gosto!” “Ele falava assim: ‘Tá errado, faça direito’, a gente ia lá
e fazia de novo até conseguir.” (2007). E, quando os educandos estavam
desatentos, Paulo sempre conversava; não havendo êxito, tomava outras
previdências,

ele pegava, mostrava, fazia assim, chamava 'Preste atenção’. Com
as pessoas que ficam conversando ele fazia, ‘Presta atenção, aí ó’, é
assim que ele fazia botava as pessoas para fazer, quando a pessoa
não estava com vontade mesmo ele se chateava, ele botava as
pessoas para ir pra casa mais cedo. (CARECA, 2007).

Ao descrever a prática da Capoeira na escola, Careca confirma muitas
falas de colegas e de professores, sobre o auge e a decadência dessa
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manifestação na UEE: “[...] antes a capoeira era cheia de gente, um bocado de
gente mesmo, cheia. [...] Antes quando o pessoal da manhã fazia capoeira,
eles vinham todos os dias, agora acho que não pode, não sei se pode fazer
capoeira.” (2007). A explicação dada pelo educando, no intuito de justificar a
baixa presença de alunos, está relacionada ao fato de muitos estudantes
estarem no ensino médio, havendo aulas somente pelo turno da manhã.
Com a baixa frequência “aí ficava chato, ficava duas ou três pessoas
jogando capoeira, as pessoas começou a sair, do nada, assim começou a sair
da capoeira. Começou o pessoal a desistir, desistir. Aí acabou!” (CARECA,
2007). O desestímulo é percebido com a ausência dos estudantes e também
nas atitudes do professor frente os educandos presentes.
A estudante da Escola da Sé, Chay, tem 13 anos e mora com os avós.
Seus pais moram no interior do estado. Sua opção religiosa é fruto da
influência dos seus avôs, os quais são adeptos do catolicismo e sempre
frequentam as missas. Ela se define como uma menina tímida. Pudemos
perceber tal característica, no momento em que se negou a fazer a entrevista;
só autorizando depois de muita conversa.
A sua vivência na Capoeira começou com o convite de um amigo que
praticava, “[...] o menino que mora na minha rua [...], ele é daqui da escola e
fazia capoeira aqui.” (CHAY, 2007). Com o passar do tempo, a sua admiração
pela Capoeira diminuiu, em razão da prática do futsal, deixando de frequentar
por um tempo a Capoeira. “Eu gosto de fazer capoeira, mas já tenho um tempo
sem ir, porque tem aula de futsal. Não sei que dia é a aula de futsal e a
capoeira e aí eu fico doida. Eu não sei qual é que eu vou, mas eu vou voltar
para aula de capoeira.” (2007).
A escolha pelas aulas de futsal fora uma alternativa para suprir o vazio
deixado pelas aulas de Capoeira. Assim, o processo de escolha da atividade
levou em consideração o seu desenvolvimento cotidiano. Ressaltamos que as
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aulas de futsal começaram depois das aulas de Capoeira, segundo
informações do professor de futsal99.
As duas práticas ocorriam no mesmo horário no dia de quinta-feira, “a
capoeira e de quinta e sexta e o futsal é dia de terça e quinta. [...], quinta-feira
não posso ir para a capoeira por que eu tenho futsal.” (CHAY, 2007), não
chocando horário no dia de sexta-feira o que possibilitaria a participação de
Chay na Capoeira, pelo menos nos dias de roda, “O professor fazia exercícios,
por aí começava o movimento da capoeira. Dia de quinta-feira era dia de
exercícios e sexta-feira era a roda”. (2007)
Os seus avós ficavam preocupados com o trajeto que fazia quando
voltava da escola depois das aulas de Capoeira, não pelo trajeto em si, mas
por voltar sozinha para casa, “eles apoiavam, só falava assim, por que chegava
tarde em casa, de noite, 7h da noite, porque ficar tarde para mim descer esta
ladeira sozinha.” (CHAY, 2007). A postura mudou depois do início das aulas de
futsal, por haver outras meninas que iam para o mesmo local, diminuindo assim
a preocupação com a neta.
Tati é estudante da Escola do Paço, cursa a 5ª série e tem 12 anos.
Mora com seus pais; a sua mãe é evangélica e seu pai é católico. Sua opção
religiosa foi influenciada pela sua mãe. A pessoa que mais incentivou para que
ela fosse fazer Capoeira foi sua mãe, por considerar que é um bom exercício
físico.
Começou a praticar a Capoeira em um dos cursos de verão, oferecidos
pelo Centro Social Urbano – CSU, em um bairro de Salvador. Terminado o
período do projeto, ela procurou o Professor Juca e fez a inscrição na Capoeira
oferecida pela escola.
As aulas eram realizadas aos sábados e usava espaços diversificados,
como o pátio cerâmico e salas de aula. “A gente começou primeiro na sala, a
gente tirava as cadeiras de manhã, mais ou menos, 9h à 10h, no dia de

99

Professor era o responsável pelas aulas de futsal. Observamos uma aula e constatamos que havia muitas
alunas, na sua grande maioria cursavam o ensino médio.
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sábado. Colocava a música e a gente ficava ensaiando, dava meia-lua, Aú, era
só isso.” (TATI, 2007).
Ela evidenciou a metodologia utilizada nas aulas de Capoeira, por
enfatizar a repetição constante dos movimentos, sem existir uma maior
atratividade para os educandos presentes.

Eu não gostava de ficar muito tempo fazendo as mesmas coisas, as
repetições. A professora botava demais para a gente fazer repetição,
principalmente a meia-lua-de-frente. Ela ensinava e colocava todo
mundo para repetir, se uma errasse, ela colocava todo mundo para
repetir. Não era só a pessoa que repetia, era todo mundo. A pessoa
que errou não fazia só. (2007).

Além do processo de repetição, há uma questão revelada na construção
da fala da capoeira, que causa estranhamento e surpresa. Tati faz referência à
presença de uma professora ministrando as aulas para essas capoeiras. “A
professora disse que eu era assim, um pouco melhor que as outras alunas.
Pois, já tinha passado, porque as meninas estavam na fase de aprendizado, eu
já tinha aprendido o que ela estava ensinando.” (2007). Por não entender o
motivo da sua fala, fizemos o questionamento sobre a figura de uma pessoa do
sexo feminino ministrando as aulas.
O estranhamento é evidente, pois quem deveria ministrar as aulas de
Capoeira era o Professor Juca, segundo a programação de carga horária100 da
UEE enviada para a SEC e, não outra pessoa. O procedimento do professor
não é autorizado pela SEC, salvo em afastamentos e licenças, o que não era o
caso.
Por não considerar a Capoeira como uma atividade atrativa ao longo da
sua realização Tati parou de freqüentar as aulas. O desestímulo para ela está
associado ao excesso de disciplina e de repetição dos movimentos:

100

Programação de carga horária define o horário individual do Professor na unidade escolar, não
podendo ser modificada pelo mesmo, salvo se a direção da UEE assim o fizer.
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Quando a pessoa errava, consertava os movimentos e depois
mandava fazer de novo, até fazer certo, mandava fazer certo. Tinha
vezes que uma pessoa acertava e a outra errava, depois a que
errou, acertava e uma que tinha acertado, errava, tinha que voltar
tudo de novo. Ficava chato, toda hora repetindo, ai eu fui parando de
vim. Parei de participar. (2007)

Inicialmente essa metodologia atende as necessidades primárias para o
processo de ensino, entretanto só fazer isso levou de certa forma ao término da
Capoeira na unidade escolar, com a saída dos participantes.
Os momentos que poderiam ser prazerosos para as alunas eram
podados pela professora, onde a todo o momento havia comandos que
reprimiam as manifestações de risos e brincadeiras, o que dificultava ainda
mais a criação de uma relação prazerosa com a Capoeira. Como forma de
burlar as orientações da professora fazia o que não foi orientado.

A gente ficava brincando de roda e a professora ficava reclamando.
Nós deixávamos de assistir a aula para ficar brincando de roda de
capoeira. [...]. Ela colocava a música e depois parava, pois as
meninas ficavam bagunçando, cantando. A música era colocada no
som, não tinha instrumentos. (TATI, 2007).

A roda faz parte do ritual da Capoeira e todo capoeira a considera como
o ápice de todo o trabalho desenvolvido. Entretanto, na Escola do Paço, esse
momento não era realizado e vivenciado pelas alunas. Acontecia somente
quando elas faziam por conta própria, mas eram reprimidas pela professora,
como apresentamos anteriormente. “Para as meninas não teve não, pois a
mais dedicada era eu, depois eu parei de ficar me dedicando, eu não tava
gostando mais” (2007). A resposta das educanda frente à postura da
professora foi a de abandonar o projeto de capoeira, devido ao total
desestímulo em realizar as atividades impostas.
Verificamos, nas falas dos educandos, que a manifestação Capoeira é
importante para o processo de formação, por haver a ênfase de valores como
respeito e disciplina, além de evidenciar o autocontrole, a sociabilização, o
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prazer. Mesmo com o fato de ter havido poucas aulas, os entrevistados
mantém a esperança de voltarem a praticar Capoeira.
Outros motivos contribuíram, em menor escala, para a evasão nas
oficinas, como a necessidade econômica, a violência, os horários das aulas e
as interferências de terceiros. Todos esses fatores não foram determinantes no
processo.
Constatamos que a evasão ocorrida nas oficinas de Capoeira está
ligada, na sua maior parte, à postura dos professores. Seja pelo desânimo,
pelo desrespeito para com os educandos, pela repetição das atividades, ou
mesmo, pelo fato de não haver rodas de Capoeira, fazendo relação direta com
o prazer de jogar com o outro.
Discutiremos a seguir como a manifestação é pensada pelos diversos
atores que, indiretamente, participam da Capoeira na escola.
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3.5 - OLHARES TRANSVERSAIS SOBRE A CAPOEIRA NA/DA
ESCOLA – OUTROS ATORES (GESTORES ESCOLARES,
PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS).

A comunidade escolar é composta por diversos atores, que produzem e
atribuem significados ao dia-a-dia da UEE. Consideramos que a visão do
conjunto desses atores podem nos ajudar a entender como a capoeira é
implementada e vivenciada na escola. Assim, discutiremos como é visto a
prática da capoeira, a partir dos discursos dos atores que não praticavam a
capoeira. A idéia é captar a perspectiva de sujeitos situados em posições
diferentes na escola.
A pesquisa foi delimitada, escolhendo como informantes, os professores
de Educação Física e História, que se dispuseram a colaborar permitindo as
entrevistas. Dos entrevistados, todos tinham mais de cinco anos, de efetivo
desempenho, na função de professor. Ressaltamos que muitos relatam a
capoeira no período anterior ao ano de 2007, com certo grau de entusiasmo e
rememorando o apogeu da manifestação em ambas as escolas.
Iremos organizar a exposição dos dados da seguinte forma: inicialmente,
trataremos da Escola da Sé, na qual entrevistamos cinco atores, incluindo
funcionários, gestores e professores; depois, trataremos da Escola do Paço,
onde foram escolhidos seis atores. Como uma forma do leitor visualizar cada
espaço escolar, continuaremos a análise de cada UEE separadamente.
Diante dos diversos olhares da comunidade escolar, escolhemos cinco
atores da Escola da Sé para exporem sua visão sobre a implantação da
Capoeira da escola.
Foram os Professores Gean e Leidinalva, a Gestora Escolar Rosa, a
Coordenadora Irandir e o Funcionário Rafael.
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De todos os envolvidos, apenas o Professor Gean teve contato com a
Capoeira. Praticou, ou melhor, como ele mesmo expõe: “[...] eu não joguei
capoeira, eu brinquei de capoeira, [...].” (2007). Os outros não tiveram contato
direto, apenas observaram em alguns momentos na vida, segundo os relatos
que veremos a seguir.
A Professora Leidinalva nunca teve contato com a Capoeira e a
conhecia “só o que os livros trazem” (2007). Por ser professora de História,
discute a história da capoeira para seus estudantes.

No início do sistema escravocrata, era uma luta e para conseguirem
praticar a capoeira nas senzalas eles fingiram ser uma dança. [...] foi
proibida por um tempo e depois da era Vargas, dos anos 30 pra cá,
retomada, foi tida como esporte. (LEIDINALVA, 2007).

Mesmo conhecendo um pouco da história, nunca teve interesse em
vivenciar a Capoeira, ou até mesmo, aprofundar seu conhecimento.
A situação apresentada pela Coordenadora Pedagógica Irandir, é que
sempre observava algumas rodas de capoeira no bairro em que morava e
ficava entusiasmada com a presença de crianças na roda,

[...] o que mais me chamou atenção é que tinha crianças, pelo fato
de serem - eram crianças mesmo - eu não tinha visto ainda meninos
tão pequenos e meninas, já jogando capoeira. [...], eles são
pequenininho, todos aplicadinhos. Os passos não era tão direito,
como os outros maiores, mas a forma como eles estavam
envolvidos. Eu parava um pouquinho. O que me chamava à atenção
o tamanho deles. (IRANDIR, 2007)

Ao mesmo passo em que observava, a coordenadora não vivenciou a
Capoeira, somente observava algumas rodas, fora do ambiente escolar. Na
UEE, a coordenadora revela que não via constantemente as aulas de
Capoeira, devido à incompatibilidade de horários. “Aqui na escola, eu não vejo
muito, porque é o horário que [...] eu já estou saindo. Porque é assim: o
Professor Paulo coloca a partir das 17:30h, eu saio este horário.” (IRANDIR,
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2007). Contudo, pode observar algumas apresentações do grupo da escola,
possivelmente em atividades comemorativas.
Já a professora Rosa, gestora da UEE, diz que o seu contato com a
capoeira é “muito superficial, eu gosto de ver a roda de capoeira”, não expondo
se esse contato se deu na escola ou fora dela, mas a professora teve um papel
importante na implantação da Capoeira na Escola da Sé, juntamente com o
Professor Paulo e o funcionário Rafael.
Rafael teve contato com a Capoeira, apesar de não ter praticado. Ele foi
um dos responsáveis pela sua organização. A importância do seu trabalho foi
reconhecida por alguns professores e funcionários da UEE, com a indicação do
seu nome para que fosse realizada uma entrevista. O reconhecimento veio
também por parte do Professor Paulo, o qual destacou o seu papel junto ao
grupo de Capoeira na organização da manifestação na escola. Apesar de
conhecer muitos capoeiras, Rafael nunca praticou a arte, pois tinha no boxe a
sua paixão, “[...] eu sempre tava com pessoas que treinavam, lá onde eu moro
tinha muitos capoeiristas, mas eu não era envolvido, não, o que me interessava
mesmo era boxe.” (RAFAEL, 2007).
Enquanto funcionário da UEE, ele sempre se colocou a disposição do
Professor Paulo para organizar a capoeira, “era só observar e dá um tipo de
ajuda, o tipo de suporte na organização [...].” (RAFAEL, 2007). Sua ajuda se
estendia a organização dos estudantes que participariam de eventos fora da
escola, “tinham as rodas de capoeira aqui com convidados, ele fazia festivais,
ele levava os meninos para a Vila Militar, Camaçari.” (2007).
Como forma de comprovar o que foi dito, ele mostrou alguns troféus que
a UEE ganhou pela participação em Festivais de Capoeira. Uma ressalva fora
feita sobre a participação em atividades externas: ele não acompanhava a
comitiva nas atividades. Entretanto, o que fosse solicitado na UEE e o que
estivesse ao seu alcance, ele fazia para ajudar o professor.
Por ser observador/colaborador assíduo, nas aulas, Rafael descreve os
diversos momentos das aulas de capoeira, que ia desde a preparação física
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até o jogo, passando pelas intervenções do professor na relação ensino
aprendizagem “O começo das aulas era trabalhado, primeiro com a atividade
física, alongamento, preparação né, para poderem começarem a treinar na
capoeira.” (2007)
O seu contato intenso com a Capoeira na Escola da Sé permitiu
observar como os educandos modificaram as suas posturas frente aos estudos
e o convívio escolar. Muitos estudantes considerados “problemas” foram
educados pela oficina de Capoeira.

Realmente ele educou muitos alunos. A capoeira aqui educou muitos
alunos. Aqui tinham alguns alunos que era muito levados e rebeldes,
mas quando eles começaram a treinar, mudaram o comportamento,
passaram a respeitar mais realmente. Como tó dizendo, eram várias
mesmo, tinham muitos rebeldes, mas ele se educaram na capoeira.
(RAFAEL, 2007)

E o reflexo foi percebido em outros ambientes da UEE, como fica
evidenciado em outro trecho da entrevista:

Eram (sic) a relação com toda escola, com professores, inclusive
melhoravam de nota, entendeu porque só participava da capoeira
quem freqüentasse as aulas, quem tivessem com notas boas, que
não tivesse não ia para a capoeira. então eles melhoraram inclusive
com professores, com funcionários, mas melhoraram muito mesmo.
(2007)

O funcionário explica que a maior contribuição para a melhora dos
estudantes foi a postura do professor frente ao processo educacional na
escola, considerando-o como uma pessoa comprometida com a educação,
sempre enfatizando valores de cooperação, companheirismo e respeito para
com o próximo, bem como a exigência do bom comportamento e do bom
desempenho escolar.
As mudanças de comportamento dos estudantes envolvidos também foi
alvo de relato da professora Leidinalva, elogiando a influência da manifestação
na escola. “Quando o Professor Paulo começou esse projeto na 5ª série, os
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meninos falavam muito. [...], ele associava a participação na capoeira ao bom
desempenho dos alunos, do comportamento, das suas notas.” (LEIDINALVA,
2007)
Corroborando com esta fala, o professor Gean elogiou o trabalho
desenvolvido com a Capoeira na escola e a diferenciou daquela ministrada nas
academias. “Nas academias com os mestres ensinam capoeira como forma de
luta, de proteção de defesa, uma auto defesa [...].” (GEAN, 10.12.2007). Em
seguida, ele focaliza as diferenças de metodologia e suas consequências:

[...] aqui a capoeira é uma forma lúdicas, uma forma de brincadeira
mostrando que a capoeira não é só luta, não é só defesa, a briga, o
jogo não é a briga. O jogo é uma forma lúdica de se divertir, de
trabalhar o corpo , através da luta, através dos cânticos, através da
música e que de forma prazerosa a criança faz capoeira sem levar
em consideração os aspectos da luta, da força. (GEAN, 2007)

O trabalho diferenciado do Professor Paulo foi enfatizado pelo professor
a todo o momento da entrevista. Sua vivência com essa arte lhe confere
legitimidade para comparar as práticas implementados nos dois ambientes.
Em consonância com o PPP, o professor Gean afirma que a prioridade
da escola é formar cidadãos e tem, no esporte e na capoeira, instrumento para
conseguir alcançar seus objetivos, como também uma forma de oferecer outras
perspectivas aos estudantes.

O objetivo da escola é despertar na criança o prazer para a prática
do desporte. O objetivo é esse, é educar, é mostrar a ele o quanto é
importante a capoeira, o esporte, em sua maneira geral, o futsal, o
basquete e o handebol. [...]. A prioridade aqui na escola é formar o
cidadão, é educá-los através do desporto. (GEAN, 2007)

Sua fala ratifica uma metodologia diferente das demais vistas por ele:
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Aqui aula era aula, como lhe falei, com metodologia diferenciada.
Existia a formação teórica do que era a capoeira. Existia a parte dos
fundamentos, que não eram fundamentos com grau elevado de
desenvolvimento, era fundamentos, em que a criança desenvolvia
gradativamente, não era feita, nem realizada de uma maneira para
atingir uma performance, em um tempo muito curto e o que mais era
interessante. (idem, 10.12.2007)

Este relato confirma a informação do período do auge da capoeira
ministrada pelo Professor Paulo e a decadência no ano de 2007.
Como uma forma de “proteger” os seus pares, Gean, faz uma exposição
de motivos para justificar a ausência do Professor Paulo nas aulas de
Capoeira,

Não, foi no ano passado. A capoeira hoje, na verdade, as crianças
foram prejudicadas. Porque na verdade, a capoeira daqui era
organizada em tudo, tinha as suas próprias vestimentas, tinha seus
instrumentos, [...]. Tinha de tudo, a apresentação de maculelê era
uma coisa linda, bem feita, em termo de preparação do aluno. O
aluno é que fazia, não era professor. [...], mas se o professor reduz a
carga horária de 40h para 20h, não tem condições de dar esporte. É
o direito, dá para ele cinco ou seis turmas de curso fundamental, dão
12 h/aulas, caso ele vá dar mais esporte, vai estourar o horário dele.
Então ele preferiu a educação física e parar a capoeira. Espero que
com a nova mudança a capoeira volte realmente [...]. (GEAN,
10.12.2007)

Há uma incoerência no discurso do professor Gean, pois soubemos em
conversas com o Professor Paulo, que estava previsto na sua carga horária as
aulas de Capoeira. Desta forma, não haveria condições de exceder a carga
horária, havendo outros motivos para terminar as aulas de Capoeira.
Ratificamos que os professores de EF que trabalham em regência de 20 horas
semanais, podem ministrar até 06 horas/aulas de esporte na UEE. E o
Professor Paulo, utilizando a prerrogativa, deixou de ministrar as aulas de
esporte, ou melhor, as aulas de Capoeira.
Também em relação às não realizações das aulas, a gestora escolar
Rita é tomada por um sentimento de estranheza quando questionada sobre a
não realização das aulas pelo fato da ausência dos estudantes e algumas
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vezes pela ausência do professor. Ela rememora dizendo: “[...] quando eu sai
daqui, no ano em que passei fora, eram 15, 20 alunos [...]”. (RITA, 2007); e fala
sobre algumas questões que estão atrapalhando o bom andamento das
atividades na escola,

[...] talvez em função da vida do professor Paulo hoje, ele ensina na
UEFS e faz mestrado na UNEB. Ele está pedindo remoção daqui da
escola. Ele está com toda uma problemática fora da escola, que
provavelmente está refletido nas aulas de capoeira ou na falta das
aulas. Mas são coisas que são assim estranhas, alheias ao âmbito
da escola. (2007)

Mesmo sendo questões alheias à escola, os reflexos são sentidos pela
comunidade escolar. Uma das hipóteses cogitadas pelo não desenvolvimento
dos trabalhos foi a prática da capoeira ser oferecida para os estudantes do
ensino fundamental – 5ª a 8ª séries; mas segundo a gestora Rita, este não era
o problema, devido ao professor sempre optar por lecionar em turmas do
ensino fundamental.
Segundo o próprio relato da gestora, “[...] não, mas sempre foi de quinta
a oitava séries, era uma opção dele. Sempre preferiu trabalhar com os alunos
das séries iniciais.” (Rita, 2007). De certa maneira, contradizendo o Professor
Paulo, o qual afirmou que as aulas eram desenvolvidas em turno oposto às
aulas do currículo comum, e no ano de 2007, as aulas de Capoeira aconteciam
após as aulas do turno vespertino, obrigando os educandos a ficarem um
tempo maior na UEE.
Solicitados a fazerem uma avaliação da implementação da Capoeira na
UEE, os professores afirmaram que: os pontos positivos são maiores que os
negativos. Eles consideram a Capoeira como uma benfeitoria para a
comunidade escolar, existindo ressalvas apenas ao ano de 2007, por não
ocorrer de forma sistemática. Neste sentido, transcrevemos o relato da
coordenadora Irandir (2007):
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Um balanço? Eu considero positivo, com exceção deste ano que,
praticamente não está sendo desenvolvido, até com relação à
educação física. [...]. Este ano o balanço para mim é negativo, das
aulas de capoeira. Mas nos outros anos, eu considero positivo.

Na avaliação da professora Leidinalva, a importância da Capoeira
estava na cobrança do professor para que os educandos fossem bons
estudantes e comportados nos outros espaços da escola. “Existia a associação
do bom aluno com a participação no grupo, isso em 2003-2004.” (LEIDINALVA,
2007), não incluindo o ano de 2007, pois afirma que a pouca convivência que
tinha diminuiu ainda mais este ano, não havendo referências para analisar este
ano.
Já a gestora Rita, analisa assim as aulas :

Deveríamos continuar. Deveríamos ter mais espaço para a capoeira,
por conta (parte não audível) e todos os elementos que ela traz para
o aluno. É foi positivo, a capoeira na escola é uma coisa positiva.
Tudo que favorece a socialização, as relações interpessoais, os
laços de amizade, faz parte subjetividade mesmo. Os encontros que
acontece fora da escola, à valorização da auto-estima, porque eu já
vi isso, também, em outras escolas e em outros ambientes. Então eu
acho que isso favorece, quando você chega em um ambiente em
que você desconhecido e que você joga capoeira, instantaneamente
você já faz amizade, numa relação amistosa. (2007)

Vemos que ela considera a Capoeira importante para a socialização dos
estudantes e também um momento de encontro. Todos os envolvidos
consideraram as atividades desenvolvidas de grande valia para a escola e
principalmente para os estudantes. Entretanto, respeitavam as “novas”
construções profissionais do Professor Paulo.
A partir deste momento, iremos nos deter na análise das entrevistas
colhidas na Escola do Paço. Foram escolhidos seis atores: sendo três
professores Roger, Dinalva e Kátia; duas coordenadoras pedagógicas Luciana
e Vânia. A última estava como vice-diretora à tarde; e um funcionário,
Francisco. De antemão, informamos que não entrevistamos a gestora da
unidade escolar, devido ao pouco tempo em que estava respondendo pela
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administração escolar, por volta de um mês. Desta forma, consideramos
irrelevante a sua contribuição para a pesquisa.
Conforme informação anterior, as aulas de Capoeira deveriam ocorrer
nos dias de sábado; e, no ano de 2007, ocorreram reposições de aulas, devido
à greve, em alguns sábados.
Dos entrevistados, somente a professora Kátia, da disciplina Educação
Física, teve a oportunidade de vivenciar a capoeira. Todos os outros não
tiveram a chance e/ou vontade.
A professora Kátia contou que conheceu a capoeira na faculdade,
quando cursou a disciplina Capoeira I, “Eu achei a capoeira mais dinâmica,
mais solta, tem mais haver com o Brasil. Eu gostei da capoeira, apesar de ter
algumas brigas com o professor, porque ele faltava muito.” (2008). Sua visão
sobre a Capoeira vai além da simples prática. Seu interesse maior era estudar
a manifestação, como ela mesma afirma “Não me desenvolvi muito na questão
prática da capoeira, não tinha a intenção de ser professora de capoeira. Eu
queria estudar a capoeira.” (KÁTIA, 2008).
Na vivência com a Capoeira, a professora chegou a ministrar aulas de
Capoeira em uma escola. Contudo, a UEE foi desativada, e os professores
foram lotados em outras unidades escolares. Assim, a professora Kátia foi
lecionar na Escola do Paço. Como já existia um professor de Capoeira, essa
professora não quis ministrar aulas de capoeira

Na Escola do Paço, já não tinha mais contato com a capoeira,
porque tinha outro professor lá, que trabalhava com capoeira. Ele
tinham um projeto de capoeira, então, ele é professor de Educação
Física e professor de capoeira, tem uma formação melhor para se
trabalhar. Eu acabei pegando a parte de Educação Física, nada mais
justo, ele já desenvolvia o trabalho. (KÁTIA, 2008).

A postura de Kátia foi diplomática ao abdicar das aulas de Capoeira, em
respeito ao trabalho anterior do Professor Juca.
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A professora Dinalva, apesar de não ter contato com a prática da
capoeira, mas por lecionar a disciplina história, sempre solicitava aos seus
estudantes que fizessem pesquisas sobre a Capoeira.

Eu trabalhava a capoeira na sala de aula, pedia que os alunos
fizessem pesquisa sobre a capoeira e nas turmas, que davam certo,
o trabalho que tinha uma receptividade maior, eles faziam
apresentação, cartazes com figuras. Pesquisa, apresentação em
sala, mas não havia debates sobre o assunto. (DINALVA, 2008)

Constatamos que o seu discurso condizia com a sua prática, pois
pudemos observar, em algumas salas de aula, diversos cartazes falando sobre
a Capoeira, material produzido por estudantes da UEE.
Dinalva vê a Capoeira como um “espaço de socialização e de múltiplos
aprendizados: a musicalidade, o jogar, a relação com o outro, cantar, isso são
condições importantes para a capoeira” (2008); podendo tratar das questões
sociais a partir da história contada pelos afro-descendentes, reconhecendo e
valorizando a cultura.

Tratar a questão do negro é uma questão ideológica, geralmente
quando você fala do capoeira, esta associação remete ao negro, ao
afro-descendente, sempre percebi que não tinha espaço na escola
para discutir estas questões. Assim, era o meio que eu tinha para
fazer meus alunos se identificarem com a história. (2008)

Apesar de tratar sobre a Capoeira com seus estudantes, a professora
relata que não existiam debates e discussões nas aulas, por causa da
resistência dos alunos, bem como dos professores.
Diferente da professora Dinalva, o professor Roger, apesar de lecionar
História, nunca colocou a manifestação Capoeira enquanto tema para ser
abordado em suas aulas, mesmo considerando que “a capoeira é importante
principalmente pela questão histórica e cultural. [...]. A capoeira é uma marca
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cultural, ela não é só luta, é a sobrevivência de uma cultura marginalizada em
nosso país”. (ROGER, 2008)
Ao ser questionado sobre o assunto, se já tinha feito em suas aulas
abordagens sobre a Capoeira, o professor disse que, quando houver
oportunidade, irá trabalhar com a Capoeira e com outros aspectos da cultura
negra. Cremos que tal disposição se dê também pela imposição da Lei
10.639/03, retificada pela Lei 11.645/08101, que obriga as escolas a
promoverem o ensino de história e cultura afro-brasileira nos ensinos
fundamental e médio.
A coordenadora pedagógica, e então vice-diretora do turno vespertino,
Luciana, teve em sua vida, pouco contato com a capoeira. Sua postura frente à
manifestação é de observadora, e nunca a praticou.
A pedagoga não sabia da existência do projeto Capoeira que foi
implementado na UEE. Ficamos com uma incógnita: será que a coordenadora
apenas não sabia do projeto escrito ou não sabia do desenvolvimento do
projeto na UEE? No desenrolar da conversa, ela informou que havia procurado
saber do projeto no momento que fora questionada sobre tal prática na unidade
escolar, e que estava tomando conhecimento das atividades realizadas na UEE
no turno vespertino, pois havia pouco tempo que assumira as atividades
pedagógicas nesse turno.

O projeto da capoeira existe, mas que até então, eu desconhecia até
esse ano, e foi a professora Vânia, que me falou depois de você me
falar. [...]. Só esses meses eu trabalhei como coordenadora da tarde,
até 2006 eu trabalhava a noite, à tarde eu vim em 2007. (LUCIANA,
2008).

Soubemos dos diversos problemas ocorridos no ano de 2007, e que a
pedagoga fora designada para acompanhar as atividades do turno vespertino
nesse mesmo ano, o que não exime a sua responsabilidade de conhecimento
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das atividades realizadas na escola, até pelo fato do PPP fazer referência ao
projeto de capoeira. Desta forma, a coordenadora expressa que tinha
conhecimento do conteúdo do PPP, conforme suas respostas:

O PPP foi concebido aqui em um encontro pedagógico onde
começou a ser discutido pelos coordenadores e pela diretora, depois
foi levado para organizar com o corpo da comunidade escolar. [...]. O
projeto, eu vim dá uma lida agora, não tinha conhecimento.
(LUCIANA, 2008).

Afirmamos que a coordenadora deveria ter conhecimento do projeto,
pois El faz parte do projeto maior, o PPP. Mas o que se revela é o
desconhecimento da atividade existente na UEE, e que a sua curiosidade só foi
aguçada pela nossa informação, pois sabia que iríamos realizar uma entrevista,
e, na sua condição de vice-diretora, não deveria haver uma recusa.
Podemos fazer inferências a partir de suas respostas. Mas de antemão,
consideramos que não existiu interesse por parte da coordenadora em saber
do projeto Capoeira. Tiramos tais conclusões a partir das suas respostas na
entrevista, onde revela que: “Eu lembro, quando trabalhava a noite, chegava
um pouco mais cedo e encontrava um grupo de alunos, ai no período da noite,
treinando.” (LUCIANA, 2008).
Outro ator dessa pesquisa, o funcionário Francisco, nunca participou da
Capoeira, mas contou que sempre “[...] observava a brincadeira na Ribeira, na
festa da Ribeira” (FRANCISCO, 15.12.2007) e achava bonito. Ele considera a
Capoeira uma atividade de integração e de regeneração social, “é como eu
falei, a capoeira tem um objetivo de integrar o adolescente a uma sociedade,
tirar o menino da rua.” (2007).
Francisco, por exercer a função de porteiro, sempre trabalhava aos
sábados, dia que ocorria a aula de capoeira, podendo assim observá-la.
A coordenadora pedagógica do turno noturno, Vânia, teve um papel
fundamental na sistematização do projeto Capoeira e a sua inclusão no PPP.
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Por exercer a função de coordenadora, sempre exigiu o compromisso e o
comprometimento do Professor Juca frente ao projeto e às aulas de EF.
Sua relação com a manifestação Capoeira se restringe ao contato com o
professor e o projeto escrito. No entanto, o compromisso com a educação era
mais evidenciado por apresentar uma postura firme e decidida frente aos
colegas de trabalho.
Com referência às aulas de Capoeira, quase todos os atores relatam
algumas

experiências,

inclusive

apresentando

contradições,

mais

especificamente no ano de 2007.
É consenso entre os professores que, antes de 2007, as aulas de
Capoeira aconteciam regularmente, no final da tarde,

[...] quando começou a trabalhar à noite, observava pouca coisa dos
alunos, pois o projeto era desenvolvido no horário de transição do
vespertino para o noturno, quando estava chegando na UEE. O
professor já estava praticamente encerrando as atividades. Então,
não dava para observar muita coisa. (DINALVA, 2008)

Já o professor Roger soube “[...] da existência do projeto, desenvolvido
pelo Professor Juca e que nos anos de 2005 e 2006 houve uma efetiva
execução das atividades.” (2008). No entanto, não tinha conhecimento “teórico
do projeto, que objetivo e quais os resultados”. (2008)
Confirmando os relatos dos professores, a coordenadora pedagógica
fala que “O trabalho acontecia, pois eu pegava no pé, e eu pego mesmo. E
dava para observar muito, porque ele dava no período de 17:30h às 18:30h um
período que eu estava na escola.” (VÂNIA, 16/01/2008). Da mesma forma, o
funcionário Francisco confirma a realização das aulas,

[...] depois que o professor Juca reuniu o grupo dos meninos, marcou
aula de capoeira, eles frequentaram bastante [...]. Eles faziam uma
roda de capoeira, o professor dava as instruções a eles, como que
dava os passos, tinha outras pessoas que tinha conhecimento fazia
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a capoeira em forma de uma roda, pra os iniciantes prestar atenção
e ele dava continuidade com os mais antigos. (FRANCISCO, 2007).

Os relatos, que fazem referência às aulas de Capoeira “ocorridas” em
2007, são bem diferentes dos relatos dos anos anteriores. O único ator que fala
sobre a realização das aulas é o funcionário Francisco. Entretanto, há uma
contradição em seu discurso e o que observamos na prática.
Dos entrevistados, a grande maioria disse não ter observado as aulas de
Capoeira neste ano. “Não sabia disso, para mim é novidade” (DINALVA, 2008),
exclamou a professora, ao saber que as aulas de Capoeira eram ministradas
aos sábados. O sobressalto só ocorreu depois da informação dos dias da
realização das aulas, pois, em nenhum momento, a professora tinha visto aulas
de Capoeira nestes dias. Lembramos aos leitores que houve diversos sábados
letivos para compensar os dias em que a categoria ficou em greve.
Para não dizer que não observava a prática da Capoeira, o professor
Roger relatou que presenciou uma roda na Semana da Consciência Negra,
evento promovido pela UEE. No entanto, soubemos, em conversas informais
com alguns estudantes, que a apresentação de Capoeira fora feita por um
grupo do bairro.
Tal fato é corroborado por um trecho da conversa com a coordenadora
pedagógica Vânia, que nos disse o seguinte:

No período que nós precisamos do nosso grupo, como no dia da
Consciência Negra, folclore, o nosso grupo esta apresentando, ou
antes ou depois, porque na data ele esta se apresentando em outros
lugares, representando esse grupo. (2008).

Ela afirmou existir uma dissonância, no que foi proposto inicialmente
pelo professor, que seria formar um grupo de capoeira da escola, para que o
mesmo a representasse. Contudo, o que estava acontecendo, no cotidiano
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escolar, era a formação de um grupo de capoeira na escola, usando o espaço
da UEE.

Essa capoeira não é nossa, mesmo sendo trabalhada aqui. Eu sinto
que tem alguma coisa escapando. Já conversei com Luciana. Era
pra ela ser daqui, representar a escola, mas quando ela sai, ela não
representa a escola, ela representa o grupo (de capoeira). (VÂNIA,
2008)

Retomando a discussão sobre as aulas, a coordenadora responsável
pelo turno vespertino também afirma: “Nos sábados em que eu tive aqui, não
aconteceram. Trabalhamos alguns sábados e eu não vi alunos de capoeira
aqui. Eu trabalhei os dois turnos e foram quatro ou cinco sábados.” (LUCIANA,
2008). Isto confirma o que a maioria dos envolvidos disseram.
Uma ressalva a ser feita sobre as aulas de Capoeira é que as mesmas
não ocorriam quando havia sábado letivos. A explicação do Professor Juca era
a indisponibilidade de espaços para a realização das aulas. Em momento
anterior, descrevemos uma aula de Capoeira ministrada em uma sala de aula e
soubemos da dificuldade para a realização dessa aula em espaços
inadequados.
Com referência aos sábados letivos e as aulas de Capoeira, a
coordenadora ratifica que o professor “[...] ele teria que estar aqui todos os
sábados cumprindo a sua carga horária. Era pra ser cinco aulas pela manhã,
cinco à tarde e dois dias na semana. Doze aulas, independente de ser sábado
letivo ou não.” (VÂNIA, 2008).
Mesmo com a afirmação da coordenadora, a realidade era diferente,
concluímos com a fala da professora Kátia, a qual encerra sua entrevista
dizendo que, “nos sábados que eu não tinha aula, nunca presenciei as aulas de
capoeira”. (2008)
Na contramão das afirmações anteriores, o funcionário Francisco sai,
em defesa do professor, afirmando a realização das aulas. “As aulas
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aconteciam todos os sábados, frequentemente. Vinha adolescente de 10 anos,
16 anos e jovens de todas as idades. Vinha os estudantes e da comunidade”
(FRANCISCO, 2008). A partir da afirmação, podemos questionar: havendo
frequência de aulas de Capoeira aos sábados, elas ocorreram antes do período
da greve ou a resposta do funcionário seria uma forma de proteger o
professor?
Como uma maneira de retificar sua fala ou mesmo se contradizer, o
funcionário revela o seguinte: “Não tava tendo aula de capoeira por motivo de
organização aqui do colégio mesmo, os meninos vinham, o professor sempre
estava presente. Mesmo com pouco aluno, ele dava a aula dele.” (2008). E
mostra, mais uma vez, a sua predisposição em defender o professor, jogando
toda a responsabilidade para a administração da escola, desqualificando, de
certa forma, a gestora escolar,

Mas devido a falta de apoio, que o professor não teve da própria
direção, em convidar os alunos, a comunidade para participar desse
evento. Não teve esse apoio, se tivesse esse apoio, eu garanto que
teria muita gente. As aulas não teve (sic) continuidade, porque tinha
poucos alunos, então o professor perdeu um tempo danado, para dar
aulas pra 3 ou 4 alunos, enquanto em outros lugares, tinha bastante
alunos para dar aula. O que faltou foi apoio, da própria direção do
colégio. Não teve empenho.
Pode, com certeza, porque a diretora não teve cabeça, não deu
aquela atenção, com isso tudo aí quem ficou prejudicado foi os
próprios alunos, ficou desgarrado, sem ter atividades. (FRANCISCO,
2008)

Esta mesma gestora foi defendida pelo Professor Juca, quando de sua
exoneração do cargo no final do ano de 2007. O professor analisa assim o
impacto das mudanças sobre as atividades da capoeira:

Muitas mudanças influência em toda a instituição. O que é ruim
nestas mudanças de cargos é que algumas pessoas boas são
retiradas por questões políticas. Quando pessoas-chaves são
retiradas o nível cai, até que o outro que ocupou o lugar conhece e
se familiarize com a realidade da comunidade escolar. Ai muda a
coordenação, muda vice-direção influenciando todo o andamento da
unidade.
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Houve a mudança da diretora que estava, praticamente, se
familiarizando com a UE e que estava começando a implementar
alguma ações na escola, como a compra de material de educação
física pois a escola estava sem material, já entrou outra
interrompendo as ações. (PROFESSOR JUCA, 2008).

Sendo assim, não seria coerente jogarmos a “culpa” na nova gestora,
como

sugere

a

entrevista

de

Francisco,

pois

havia

pouco

tempo,

aproximadamente 15 dias, que a gestora assumira o cargo, não existindo
tempo hábil para conhecer toda a estrutura da escola e as atividades, como a
Capoeira.
Percebemos que o cotidiano da escola é singular e complexo, onde são
apresentados diversos motivos e manhas para o não cumprimento das
atividades e/ou da execução uma parte da atividade, onde, cada ator envolvido,
apresenta sua visão e convicções de um mesmo objeto, no nosso caso, a
Capoeira. Assim, iremos imprimir nossas visões sobre os dados coletados.

3.6 - NOSSOS OLHARES SOBRE A CAPOEIRA DA ESCOLA

A partir deste momento, iremos dialogar sobre as nossas percepções
acerca da prática da Capoeira nas Escolas da Sé e do Paço. Foram suscitadas
algumas suposições em diversos momentos da pesquisa. Algumas se
revelaram no seu transcorrer e outras só foram possíveis observar, quando
analisamos seus dados.
Com a intenção de nortear o processo de análise dos dados, fizemos um
quadro comparativo entre as duas escolas, este instrumento, em certa medida,
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antecipa e divulga os dados encontrados, assim o apresentamos abaixo, com o
intuito de situar esta leitura e prepará-lo para as discussões.

ESCOLA DA SÉ
1 – Não realização das aulas;

ESCOLA DO PAÇO
Não realização das aulas;

2 - Houve roda de capoeira e roda de Não houve roda de capoeira, nem roda de
conversa;

conversa;

3 – Quais espaços foram utilizados e os Quais espaços foram utilizados e os
recursos materiais disponíveis;

recursos materiais disponíveis;

4 – Baixa freqüência dos estudantes e Freqüência regular dos estudantes e baixa
desânimo dos envolvidos

freqüência do professor;

5 - Influencia de terceiros nas aulas de Influência de terceiros nas aulas de
capoeira;

capoeira;

6 - Aulas de esporte em turno oposto;

Aula de esporte no mesmo período,
ministrada por monitores;

7 - Ênfase na manifestação cultural;

Ênfase na disciplina corporal;

8 - Espaço de socialização e integração;

Espaço separado (gênero).

Rememoramos que foram realizadas aproximadamente vinte visitas, às
quintas e às sextas-feiras, na Escola da Sé; e aproximadamente nove visitas,
aos sábados, na Escola do Paço. Das realizadas, pudemos observar,
efetivamente, cinco aulas de capoeira na Escola da Sé e três aulas na Escola
do Paço, conforme relatamos anteriormente.
Os outros dias, os quais consideramos como não-aulas, definimos
melhor como aulas que deveriam ser ministradas, mas que, de alguma forma
ou motivo, não foram.
Diversos motivos foram expostos para que não ocorressem as aulas;
alguns plausíveis, outros nem tanto, portanto, não foram considerados.
Remetendo à história da Capoeira, tratada no primeiro capítulo, observamos
que a não realização do trabalho é uma forma de subversão da ordem, da pura
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utilização da manha e malícia para ludibriar a dinâmica social. E os professores
usavam de estratégias distintas para a não realização das suas obrigações
profissionais.
Os professores usaram diversos motivos para que não ministrassem as
aulas de Capoeira, provavelmente por não haver cobrança do corpo
administrativo, o que possibilita uma diminuição da carga horária semanal de
trabalho. Nas duas UEE’s, houve discursos desta ordem, como: “está
chovendo aqui”; “só tem dois alunos”; “o espaço estava ocupado com outra
atividade”; “hoje é sábado letivo”; “os alunos não trouxeram a roupa”; “tenho
uma reunião importante ou estou em um congresso”; “é semana de prova”.
Essas foram algumas das justificativas que ouvimos dos professores pelas
ausências.
Mesmo com pouco tempo de vivência na rede pública estadual de
ensino, observamos, em diversas escolas, a mesma postura dos professores
da Escola da Sé e da Escola do Paço. Um problema que afeta uma boa parte
das UEE’s, onde qualquer fato é motivo para não haver aula. O processo fica
mais evidente com a Capoeira por ser nosso “objeto” de estudo.
Em nossas observações, percebemos que os professores comunicavam
aos educandos que não haveria aula. Entretanto, em nenhum momento,
observamos os professores se justificarem à administração da UEE.
A coordenadora Vânia suscitou que há certa displicência para com a
Capoeira, mesmo quando os professores informam aos educandos que não
haveria aula.

Eu acredito que o professor tem um trabalho muito sério na capoeira,
pelo que eu conheço dele, mas necessariamente, ele não se faz
desenvolver isso aqui nessa escola, apesar do horário destinado às
aulas de esporte serem flexíveis. Ele poderia organizar o horário
dele. (2008)

Completando sua fala, ela diz que estava
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[...] faltando um pouco de seriedade, faltou este ano. Tudo que corre
muito solto, fica a desejar para algumas pessoas, tem pessoas que
estando na chefia ou não, ela vai trabalhar, tem outras que se a
chefia não estiver junto ela faz “corpo mole”. (VÂNIA, 2008).

A fala da coordenadora abre a possibilidade de questionarmos a função
da coordenação pedagógica na UEE.
Nas duas escolas, ficou evidente que as coordenações pedagógicas não
mantiveram um diálogo constante com os professores de Capoeira, com
exceção da Coordenadora Vânia. Podemos inferir tais conclusões a partir da
fala do Professor Juca e também das coordenadoras entrevistadas.
Os AC’s constituem os espaços para organização da prática pedagógica
e da reivindicação de possíveis soluções para os problemas. É o local para
haver o diálogo entre professores e coordenadores pedagógicos. Entretanto,
este espaço não era utilizado pelos professores de Capoeira, pois eles não
compareciam às reuniões, como veremos Luciana e Irandir falarem,
respectivamente, “o professor não apareceu nos AC’s. Não sei se ele fez pela
manhã” (2008) e

[...] talvez pela participação dele nos AC's, que nunca foi muito
assídua. Geralmente nos AC's, ele sempre tinha alguma coisa para
resolver, atualmente nas terças-feiras ele não está muito presente
porque que está na aula. [...] este ano mesmo, está bastante
interrompido, eu só vejo mais o professor Paulo na quinta, aí eu já
não posso dar tanta a assistência como poderia dá e se fosse na
terça-feira. (2007).

Em contrapartida, o Professor Juca culpa, de certa maneira, a
coordenação pedagógica pelo fracasso do projeto capoeira: “a coordenação
não chega junto”; principalmente pela falta de organização na utilização do
espaço destinado para a Capoeira, conforme relatamos anteriormente.
Por não haver a existência dos momentos de planejamento entre a
coordenação pedagógica e os professores, criaram-se dificuldades na
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comunicação entre estes agentes. A comunicação insuficiente e ineficiente
apresenta como resultado o desconhecimento e o desinteresse por parte da
comunidade para com as atividades propostas e/ou desenvolvidas.
No primeiro momento, podemos cogitar que a escola pública é
desorganizada e permissiva a tudo. Entretanto, não existe uma falta de
organização, mas uma falha na cobrança com os professores. Se
considerarmos os anos anteriores dos projetos com Capoeira, podemos
concluir que as atividades eram desenvolvidas e tinham respaldo e
reconhecimento na comunidade escolar, o que não aconteceu no ano que a
pesquisa foi realizada.
Observamos que as questões de infra-estrutura influenciavam na
execução das atividades e causavam constrangimentos aos professores; e a
ausência de planejamento obrigava os professores em consumar as aulas em
diversos espaços, podendo ser salas de aula, pátios, refeitórios, quadra poliesportiva. Tais condições desvirtuavam as propostas iniciais que seriam das
aulas acontecerem no auditório e no pátio cerâmico da Escola da Sé e da
Escola do Paço, respectivamente.
Concluímos que a escola, mais especificamente o corpo administrativo,
tem sua parcela de responsabilidade pelo não desenvolvimento dos projetos de
Capoeira, o que não exime a responsabilidade dos professores.
Outra questão que afetou as aulas foi a falta de recursos materiais
necessários para a realização das aulas e/ou rodas de capoeira. O Professor
Juca justifica a não realização de rodas de Capoeira pela falta dos
instrumentos, os quais seriam de obrigação da UEE disponibilizar, o que fora
feito quando o projeto foi implementado, só que não houve reposição dos
instrumentos no decorrer dos anos.
Um problema para o Professor Paulo era o fardamento dos educandos.
Algumas vezes comentou sobre as roupas deles, chegando a não permitir que
participassem das aulas. Lembramos que o fardamento, juntamente com um
berimbau, foi distribuído aos inscritos na primeira aula do projeto. A não
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permissão é uma forma usada pelo professor para enfatizar o sentido de
responsabilidade de cada envolvido. Contudo, o efeito foi contrário ao objetivo,
contribuindo para o afastamento de alguns educandos.
Todos os motivos serviam para a não realização das aulas, como a
greve e, consequentemente, as aulas de reposição, as feiras e tantas outras
atividades da/na escola, incluindo, também, as intempéries. Bastava chover um
pouco e logo as aulas eram suspensas.
Os fatores acima expostos foram provocadores da falta de estímulo nas
duas escolas, influenciando todos os envolvidos na Capoeira.
Nas visitas às escolas, escutamos professores relatarem, em conversas
informais, que estavam frustrados pelo longo período de greve e o não
reconhecimento de algumas reivindicações da categoria. Os dois professores
de Capoeira não estavam alheios a esse quadro. E como resposta à desilusão,
só buscavam cumprir as suas obrigações, desconsiderando as aulas de
esporte quanto uma obrigação. Sendo assim, todo e qualquer evento, fosse ele
dentro ou fora da UEE, era mais importante para os professores do que as
aulas de Capoeira.
Para suprir tal deficiência, o Professor Juca utilizava a figura do monitor
para ministrar as aulas. Entretanto, todas as aulas, as quais observamos, foram
ministradas pelos monitores, mesmo com a presença do professor. Segundo a
coordenadora pedagógica Vânia, essa prática já vinha acontecendo “Antes do
período da greve já estava ocorrendo isso, o professor não estava vindo e
quem estava presente foi (sic) o monitor” (2008)).
Já o Professor Paulo apenas avisava aos educandos que não haveria
aula. A resposta dos educandos eram dadas com a sua ausência nas aulas,
deixando de realizar a prática da Capoeira para fazerem outras atividades. Os
mais persistentes continuavam a procurar os professores ou responsável para
saber se haveria aula, obtendo respostas quase sempre negativas.
Como forma de justificar a sua atuação junto ao projeto, o Professor
Paulo responsabiliza o sistema educacional e a SEC pelo seu desestímulo,
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pois tivera uma solicitação negada para afastamento para o curso de mestrado.
Aí começa o processo de desestímulo para com as atividades da escola.
Já o Professor Juca sugere que a responsabilidade é da escola, se
eximindo de qualquer culpa. Mesmo porque, as atividades com Capoeira do
seu grupo, que não é o mesmo da Escola do Paço, são mantidas normalmente,
inclusive com rodas aos sábados, como o próprio professor comentou.
O circuito de desestímulo é retro alimentado pelos principais atores, os
professores e os educandos. Como os educadores se eximiam da
responsabilidade de ensinar, os educandos não frequentavam com assiduidade
e, com a baixa frequência dos educandos, causava maior desestimulo aos
professores.
Cada ente tem sua parcela de responsabilidade nesse processo, assim
não podemos apontar um ou outro, mas cada segmento deveria fazer uma
avaliação da sua atuação, dialogar com os outros segmentos e mudar de
postura e atitudes.
No retorno às aulas, período pós-greve, foi possível observar algumas
aulas de Capoeira. Assim, iremos analisar suas práticas e peculiaridades.
Deteremo-nos na metodologia utilizada pelos professores.
O ensino da Capoeira é diferenciado nas duas Escolas, reflexo das
trajetórias histórico-sociais dos professores. O Professor Paulo traz no cerne da
sua prática, uma visão mais humanizada da Capoeira, além de enfatizar a
ludicidade e a descontração do ambiente. As atividades de preparação para o
início das aulas eram diversificadas, com a utilização de jogos e brincadeiras.
As atividades específicas da Capoeira, o treino de golpes e esquivas, eram
realizadas sempre em duplas e sem a preocupação de perfeição, mas que o
capoeira executasse o movimento, o mais próximo possível, respeitando o
limite de cada um.
Poucos

foram

os

momentos

em

que

vimos

os

educandos

desestimulados com as aulas, no tocante à metodologia desenvolvida pelo
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professor. Percebemos o desestímulo pela baixa frequência dos educandos,
mais do que durante as aulas.
Podemos considerar que a Capoeira desenvolvida na Escola da Sé não
se restringe apenas a enfatizar a disciplina corporal, onde só o movimento é
importante. Há ênfase no processo histórico da Capoeira: o professor remete
aos conhecimentos ali trabalhados, focalizando as suas raízes culturais afrobrasileiras.
O Professor Paulo, em suas aulas, busca contemplar todos os
elementos que constituem a manifestação Capoeira, na dimensão do
movimento, da musicalidade com os instrumentos e cânticos, dos rituais e
simbologias,

além

de

incentivar

os

educandos

a

buscarem

outros

conhecimentos a partir de pesquisas.
No período das visitas, observamos que sempre ocorriam as rodas de
Capoeira: o momento mais esperado e desejado pelos educandos para
mostrarem o que aprenderam. “O que mais gosto na capoeira é o jogo, tinha
vezes que alguém caia e nós dávamos risada. Era só brincando.” (PAULINHO,
2007). Outra roda também importante e que sempre ocorria era a roda de
conversa, momento para dialogar, para discutir, em que os mais velhos
transmitiam seus conhecimentos do mundo vivido. Os ensinamentos
produzidos na Capoeira não se restringiam a mera transmissão do
conhecimento, pois havia diálogo entre os participantes; e o mais importante: o
respeito ao outro. Podemos considerar que a Capoeira que é desenvolvida na
Escola da Sé não vai de encontro à proposta do PPP.
Na Escola do Paço, nos deparamos com uma problemática: o professor
não ministrou nenhuma das aulas das quais observamos, se fazendo presente
em apenas uma aula, onde ficou observando o monitor. Tal fato nos obriga a
analisar a prática dos monitores, associando-as aos ensinos do professor.
Apesar das poucas aulas observadas, foi possível constatarmos que, na
prática da Capoeira, era focalizada a vertente da disciplina corporal. Não
existia, nas aulas, ênfase no lúdico.
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As atividades apresentavam um cronograma de execução, tendo que
ser feita em ordem expressa. Começavam com aquecimento, exercícios de
flexibilidade, e depois golpes de Capoeira.
Em nossa percepção, tais aulas não conseguiam abarcar o mínimo
necessário dos elementos simbólicos para se configurar como Capoeira.
Existia somente a execução de movimentos, deixando de lado o ritual da roda,
os cantos e a utilização dos instrumentos.
Para chegar a tal conclusão, temos o respaldo do maior e mais
significativo símbolo da Capoeira, a Roda. Em nenhum momento, foi realizada
uma roda, privando os educandos de colocarem em prática os seus
conhecimentos. Além de privar os alunos da vivência do ambiente da roda, não
eram disponibilizados os conhecimentos referentes à parte musical, utilizando
apenas, como recurso para amenizar tal ausência, um aparelho de som.
As rodas de conversa nunca tiveram lugar depois das rodas de
Capoeira, pois as mesmas não ocorreram. Todas as vezes que terminavam as
aulas, cada educando seguia seu destino, até mesmo sem cumprimentar o
outro. Se uma das funções da roda de conversa é rememorar o passado da
Capoeira e sobre os capoeiras, fica constatado que não há o desenvolvimento
de tais valores, desconsiderando o enraizamento da cultura afro-brasileira.
Da mesma forma, consideramos, ao analisar o PPP e a Capoeira
desenvolvida, a existência de contradições. Os valores almejados no PPP são,
em certa medida, desconsiderados nas aulas de capoeira, não possibilitando
que os educandos desenvolvessem valores, posturas críticas e ativas frente à
sua corporeidade e criar novas perspectivas de melhoria de vida, mas que
reproduzam as mesmas práticas dos professores.
A Capoeira da maneira como é praticada na Escola do Paço reafirma e
reforça a crítica dos professores esboçada no PPP que considera o ensino ali
realizado como fragmentado, linear, baseado na repetição. Método e postura
que se encontram entranhados em muitos professores da UEE.
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Outro posicionamento que vai de encontro à manifestação Capoeira é a
separação por gênero. Essa prática foi percebida também nas aulas de EF do
Professor Juca.
Se considerarmos o processo ideal de educação, aqui representado pelo
PPP e compararmos com o Projeto Capoeira, há consonância de propostas,
respectivamente,

Desenvolver no aluno sua criticidade em relação è realidade em que
vive, favorecendo a criação de sua própria visão de mundo;
Estimular uma postura livre e solidária, desenvolvendo no aluno,
uma consciência de seu papel (direitos e deveres) dentro da
ambiência escolar assim como na comunidade em que está inserido
(escolar, familiar, social e política). (PPP, 2005)

Contribuindo com a construção do PPP, o Professor Paulo afirma que a
Capoeira serve para

Aumentar a visão crítica sobre os aspectos históricos do nosso país;
Trabalhar a capoeira com todas as ferramentas, desenvolvendo os
aspectos motores, musicais e instrumentais; Possibilitar estudos
sobre a História do Brasil de forma crítica e imparcial. (PPP, 2005)

Entretanto,
constatamos

quando analisamos

contradições

na

as

observações

implementação

da

das

atividades,

Capoeira

na

UEE,

principalmente no tocante à formação dos educandos, enquanto cidadãos
autônomos e críticos.
Ao fazermos a comparação entre as duas UEE’s, percebemos que
alguns pontos são comuns. Nas duas escolas, fora dito que o PPP fora
construído de maneira coletiva. Inferimos, desta forma, que uma grande parte
da comunidade escolar soubesse minimamente o seu conteúdo, o que, na
realidade, não acontece. Nem os professores e, até mesmo, uma das
coordenadoras pedagógicas, tinham conhecimento de todo o projeto.
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A comunidade escolar, gestores, professores, funcionários e estudantes
– na sua maioria - não se interessam pela manifestação Capoeira, trazendo
ainda a concepção que esta não deve ser implementada na escola, por não ter
um viés da formação para o mercado de trabalho. Foi “[...] terrível, era uma
guerrinha no início, pois tem muito a questão da Capoeira passar para algumas
pessoas que não é do núcleo, não faz parte do conselho, como se fosse uma
brincadeira.” (VÂNIA, 2008). Ou mesmo, por “enfatizar” uma vertente lúdica,
mesmo que não ocorresse no cotidiano das aulas.
É certo que as práticas das duas escolas apresentam características
diferentes e que a ordem institucional é burlada nas duas unidades escolares,
seja pela ênfase no lúdico, na ausência das aulas, na superação dos
problemas de espaço físico, na socialização e integração dos educandos, ou
seja no descumprimento das leis oficiais.
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4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Jogar, foi o que fizemos nessa pesquisa, por cogitarmos que
encontraríamos o ambiente escolar bem estruturado, com todas as atividades
em funcionamento e com seus atores cumprindo os papeis definidos por eles
próprios.
O saber jogar foi a forma como realizamos a pesquisa, onde a cada
instante eram expostas situações conflituosas e, diante delas, teríamos que
“gingar” procurando respostas aos nossos questionamentos.
Temos a certeza que as reflexões aqui apresentadas não são definitivas
e que retratam um período histórico em duas comunidades escolares, as quais
carregam suas insígnias e identificações no cotidiano de cada ator envolvido.
Percebemos que a prática da Capoeira na escola continua coberta pelo
manto da exclusão, onde grande parte da comunidade escolar a trata como
uma atividade de menor prestígio educacional, colocando-a em segundo plano,
sendo reforçada, pelo posicionamento dos professores.
Inicialmente, poderíamos afirmar que a manifestação Capoeira tinha um
lugar de destaque na escola, pelo fato de estar inserida legalmente no sistema
educacional, de forma mais efetiva e por ter sua legitimidade na ocupação dos
espaços.
No decorrer da pesquisa, constatamos que a Capoeira é mais uma
atividade, inexpressível aos olhos da grande maioria dos atores da comunidade
escolar, sendo visível em períodos específicos, como a semana do folclore. Por
ser mais uma atividade, não existe, por parte do corpo administrativo e
pedagógico,

maiores

interesses

na

manutenção

e

perpetuação

da

manifestação. Esta postura é fruto de uma vertente educacional que
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desconsidera a importância das manifestações culturais na formação social do
ser humano.
Da mesma forma, os professores não levaram em consideração a
importância da manifestação, deixando que influências externas, não menos
importantes para eles, inviabilizassem a realização das atividades. Essa
postura é fruto do desarranjo dos comportamentos dos indivíduos, na tentativa
de tirar proveitos próprios, deixando de exercer o papel de educador de uma
manifestação essencialmente coletiva.
As influências externas são situações que causam nos professores o
sentimento de desânimo, provocando o descaso e a ausência de prazer em
realizar o seu trabalho, o que gerou a interrupção imatura e de forma abrupta
da prática da Capoeira nas UEE’s. Sabemos que as condições de trabalho nas
instituições públicas de ensino não são as melhores, mas há a ausência de
compromisso com a escola e com um projeto educacional que visa à alteridade
e a autonomia do sujeito.
Consideramos importante resgatar os processos que culminaram na
ruptura da prática da Capoeira. De forma geral, nas duas escolas, foram: a
utilização de espaços inadequados, o descaso para com os educandos, o
desestímulo para com o trabalho desenvolvido, a greve dos professores, a
ausência dos professores nas reuniões pedagógicas e a baixa frequência dos
educandos nas aulas. E, como casos específicos: a não realização das rodas
de Capoeira e as rodas de conversa, a falta de instrumentos musicais, o uso de
estratégias pedagógicas enfadonhas e repetitivas, o não reconhecimento da
arte pela comunidade escolar, a dinâmica escolar, a falta de fardamento dos
educandos, a ocorrência de chuvas, a interferência de terceiros nas aulas e a
ocorrência dos sábados letivos.
Mesmo adentrando no ambiente escolar, ponderamos que a Capoeira
entra de forma superficial, sem uma inserção efetiva no currículo. Percebemos
que as suas efetivações, nas escolas, não estão relacionadas nem como uma
manifestação importante, nem como forma de uma atividade física. É mais uma
atividade extra para os estudantes que não gera um sentimento de pertença
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por parte da maioria da comunidade escolar; e, como conseqüência, provoca o
descomprometimento para com a mesma. Esta afirmação tornar-se evidente no
discurso de diversos atores e nos dados coletados/analisados que trazem o
número de matriculas das UEE’s e os inscritos nas oficinas.
Sendo anterior à promulgação da Lei 10.639/03 (retificada pela Lei
11.645/08), a introdução da Capoeira nas Escolas da Sé e do Paço cumpriam
uma importante função na manutenção e divulgação da manifestação junto à
comunidade escolar. No entanto, esta função foi perdida a partir do momento
em que as dificuldades impediram a continuação do projeto, pelos motivos
expostos. Salientamos que a implementação da Lei ocorre nas escolas de
maneira precária, em iniciativas isoladas de alguns professores.
A manutenção da Capoeira se dava de variadas formas em uma UEE, e,
na outra, ocorria somente com a sua prática, contudo não havia as vivências na
roda de jogo. Outra questão a ser levantada é sobre o processo de
conhecimento histórico da Capoeira, podemos inferir que os educandos da
Escola do Paço não apresentam um conhecimento “aprofundado” da história
da Capoeira e caso exista esse conhecimento, provavelmente não fora
disponibilizado nas oficinas de Capoeira.
Percebemos que, nas UEE’s, não foram realizados rituais de passagem,
batizados e/ou festivais no período da pesquisa e nem em período posterior, o
que impossibilitou a realização um elemento importante para o capoeira, que é
a sua recepção nesse mundo, no mundo da vadiação. Sendo pior a não
utilização dos rituais e a sua redução à simples sequências de treinamento
físico.
O mundo da vadiação/ capoeiragem se redimensiona a cada dia, o que
possibilita tomada de decisões por parte do grupo-sujeito, respeitando a
diversidade e peculiaridades existentes em cada comunidade. Este fator
respeita a historicidade da capoeira, qual está relacionada intimamente às
condições sociais adversas da comunidade, transformando-se, a cada
momento, numa dinâmica de respeitabilidade ao passado e construção do
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presente, representando uma verdadeira mandinga102 para sobrevivência do
processo político da Capoeira.
Retomando a citação de Silva (2003, p.116), o qual expõe que “No jogo
da capuêra, interpretado como o jogo de contrapoder organizado em forma de
sistema, o objetivo é inverter as regras da dominação e a expressão corporal
dessa contestação é o corpo de cabeça para baixo”, é válido ressaltar que a
Capoeira da escola se apresenta de forma ambígua, onde, em alguns
momentos, age invertendo as regras do sistema dominante; e, em outros,
reforça tais regras e impõe outras.
Os professores, em certa medida, executam muito bem a “ética da
malandragem” na instituição escolar. Entretanto, essa ética é prejudicial aos
seus educandos, por não haver aulas e por esse conhecimento não ser
transmitido, havendo um desrespeito para com o outro. Tal ação não é
aceitável na Capoeira e nem pelos capoeiras que são mantenedores da arte.
Apesar dessa pesquisa não apresentar um caráter propositivo e
interventivo, temos a obrigação de expressar a nossa opinião sobre como
pensamos que deveria ser o trato com a Capoeira na escola.
Por considerarmos a Capoeira uma manifestação extremamente rica em
rituais, em expressões cênicas, em musicalidade e que propicia, na sua prática,
o prazer, a alegria, o respeito ao outro e a melhora da auto-estima, é que
pensamos: a Capoeira da escola deve ser tratada de forma mais lúdica
possível, sem que haja a ênfase da atividade física simplesmente, ou a ênfase
da luta pela luta, ou mesmo somente dos elementos simbólicos. Deve haver,
em nosso entendimento, o equilíbrio dos elementos constituintes da Capoeira,
explorando todas as dimensões, no intuito de formar um educando mais
responsável, respeitador e atencioso para com outrem, mas que saiba lutar
pelos seus direitos e ambições.

102

Manha, malícia, no sentido de vivacidade, inteligência. Escondendo as verdadeiras intenções nas relações sociais,
dificultando que interpretem suas vontades, sues desejos.
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Mas para isso acontecer, os professores devem ser antes de tudo
educadores e que se entreguem “de corpo e alma” à prática da Capoeira no
ambiente escolar, como já fazem muitos mestres e professores em diversos
espaços de ensino da manifestação. Entretanto, para que eles possam se
tornarem educadores, alguns passos devem ser seguidos.
Trazemos como propostas cursos de “formação” e aperfeiçoamento de
professores, trocas de experiências em grupos de discussão e em grupos de
trabalho, organização de festivais e eventos para vivenciarem as rodas de
Capoeira. Seria basicamente isso: os professores entrarem na roda para trocar
experiências com seus pares, aumentando o conhecimento sobre a capoeira
na dimensão corp(oral).
Já as escolas devem estar equipadas com recursos materiais suficientes
para a realização das atividades, bem como disponibilizar espaços adequados
para a vadiação, sendo os locais bem ventilados e iluminados. Essas são
condições básicas para um bom funcionamento das oficinas de Capoeira,
possibilitando aos educandos vivenciarem os diversos elementos constituintes
da manifestação. Além das instalações e dos instrumentos, a escola deve ter,
em sua biblioteca, um “vasto” acervo documental sobre a arte, contendo livros,
revistas, cd’s, dvd’s, para subsidiar as pesquisas escolares. Além disso, a
escola deve produzir seus próprios documentos – escritos, áudios e vídeos – a
partir das vivências com a vadiação.
Outra questão é sobre o envolvimento da comunidade escolar na
experiência com a Capoeira, sendo necessário projetos multidisciplinares para
que exista tal envolvimento. Uma forma de ampliar a responsabilidade e o
sentimento de pertença para com a manifestação. Desta forma, todas as áreas
de conhecimento e todos os professores seriam parte integrante do projeto de
Capoeira, não mais deixando a cargo somente do professor de Educação
Física.
A

ampliação

permitirá

aos

educadores

vivenciar

as

diversas

possibilidades da aplicação da manifestação Capoeira, explorando todos os
elementos simbólicos: a musicalidade, o canto, a encenação e o jogo.
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Acreditamos que assim conseguiríamos colocar a Capoeira “no seu
lugar”, num lugar de destaque que ela tem para o povo, deixando de ser uma
manifestação que entra pela porta da frente e ainda se mantém escondida na
“cozinha da escola” como uma atividade de segundo escalão, aparecendo
apenas em algumas ocasiões especiais para vangloriar pessoas que não
contribuem na sua manutenção.
Pelo fato de a capoeira estar inserida no contexto escolar, é considerada
uma grande vitória sócio-cultural, pois, a todo o momento, existirá na mundo de
cada participante atos de criação e recriação críticas das relações sociais na
escola, dialogando com o mundo e com outrem, havendo melhor entendimento
da sua existência no mundo. Além do mais, a Capoeira e o capoeira deve
considerar o outro como companheiro, o que possibilita o ato de libertação e da
transformação da realidade.
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ANEXOS I
ROTEIRO DE QUESTÕES
Escola: ________________________________________________________
Local: __________________________________________________________
Contato: ________________________________________________________
E-mail:__________________________
A escola apresenta a prática da capoeira? Sim ( ) Não ( )
A escola de ensino: Fundamental ( ) Médio ( ) Especial ( )
Diretor (a): ______________________________________________________
Coordenador (a) Pedagógico (a): ____________________________________
Coordenador (a) do projeto: _________________________________________
Professor (a) de Educação física: ____________________________________
Mestre (professor) de Capoeira: _____________________________________
Apelido:__________________
Monitor:_________________________________________________________
Apelido:__________________
Qual o público que é atendido nas aulas de capoeira? ____________________
Nº total de estudantes: _______ (do fundamental: ______) (do médio: ______)
Nº de participantes da comunidade (não estudantes): ________
Quais os dias que são realizados as aulas de capoeira:
2ª ( ) 3ª ( ) 4ª ( ) 5ª ( ) 6ª ( ) sábado ( ) domingo ( )
Turno das aulas: ________________

Horário de Início: ___:____

Qual a carga horária semanal? _____h
A capoeira integra o programa de educação física? Sim ( ) Não ( )
Quais os motivos que levaram esta unidade escolar a implementar a capoeira?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Data da visita na unidade escolar: ____/____/ 2007
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ANEXOS II
RELAÇÃO DAS ESCOLAS ONDE EXISTE CAPOEIRA FORNECIDA PELA
SEC

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Superintendência de Desenvolvimento da Educação Básica
Diretoria da Educação Básica
Coordenação de Educação Física e Esporte Escolar

DIREC

Escolas
Colégio Estadual Azevedo Fernandes

1/A

1/B

Telefone (Escola)
3322 0348

Professor
Marcelo Reis Santos

Obs.:
-

Colégio Estadual Ursula Catharino

3329 6127 / 3317 6104

Orlan Ramos

Centro de Educação Especial Da Bahia
(CEEBA)
Colégio Estadual Helena Matheus

3332 1798 / 3235 8855

Eumenes Luiz Dória Rabelo

3377 0422 / 3365 2426

Djalma Cavalcante Ramos

Colégio Estadual Helena Celestino de
Magalhães

3388 4392 / 3388 6058

Mestre Anão

Colégio Estadual Zumbi dos Palmares

3461 5698 / 3461 5501

Odilon Jorge Daltro de Góes

Centro de Capacitação Wilson Lins-Cas/Ba
Colégio. Estadual Thales de Azevedo

3235 7217 / 3247 7470
3341 3770 / 3341 7138

Cleide Espírito Santo
Jorge Anderson S. Nascimento

Amigo da escola

Colégio Estadual Monsenhor Manoel Barbosa

3230 4322 / 3371 2012

Cecília Mayra Fernandes

Amigo da escola

Escola Técnica Estadual Newton Sucupira
Escola Técnica Estadual Luiz Navarro de Brito

3376 2834 / 3377 7001
3243 9247

Climério A. Alves de Araújo
Ivan Carlos de Pinto

-

Escola Estadual Heitor Villas Boas
Centro Educacional Carneiro Ribeiro Esc.
Parque
Colégio Estadual João das Botas

3373 3508 / 3373 3763
3233 7399

Neuber Leite Costa
Elisangela da Silva Rocha

-

3264 6066

Virgílio José Rios Leiro

-

Escola Estadual Tereza Helena Mata Pires

3392 6591

Alex Sandro Pereira

-

Colégio Estadual Profª. Maria Anita*

3308 3107 / 3308 4747

Mestre Nilson dos Santos

Colégio Estadual Presidente Costa E Silva

3312 5527 / 3312 1416

Zélia Bina

Colégio Estadual Vitor Soares

3312 2382 / 3313 2593

Paulo Vitor C. Ferrolho

Colégio Estadual Ruben Dario

3383 2797 / 3389 3868

Colégio Modelo Luis Eduardo Magalhães

3244 7779 / 3282 9949

Colégio Estadual de Plataforma

3218 1645

Amigo da escola
(ex-aluno)
Aula nos dias de
sábado
Grupo de Capoeira
Dobrão
de Ouro
(voluntário)
-

Amigo da escola
(aluno)
-

Rosivalda dos Santos Barros

-

Marivaldo Ramos Santos

-

Colégio Estadual Edvaldo Brandão Correia

3395 8018 / 3395 5431

Haroldo Cardoso Alves Junior

-

Colégio Estadual David Mendes Pereira

33999242 / 3393 1116

Gracia Marli Moreira Tavares

-

Escola Cleriston Andrade

3218 5541 / 3398 4380

Jose Sant´Anna Sobrinho

-

*Maria Anita – Mestre Nilsinho (Nilsom) Aluno Ensino Médio - quarta / sexta, apenas para alunos //
Escola Aberta – sábado/ domingo na escola para a comunidade.
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ANEXOS III

ROTEIRO DA ENTREVISTA COM PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA

1. IDENTIFICAÇÃO (nome, idade, formação, ano de formação, tempo que
trabalha na unidade escolar).
2. FALE SOBRE SUA HISTÓRIA DE VIDA. (de onde vêm, quais seus anseios,
formação religiosa).
3. FALE SOBRE SUA FORMAÇÃO (história da escolha, expectativas,
frustrações, aprendizado, episódios marcantes)
4. O QUE É EDUCAÇÃO PARA VOCÊ?
Qual a sua concepção de EF?
Qual o papel da EF na formação do estudante?
5. COMO COMEÇOU A SUA RELAÇÃO COM A CAPOEIRA? Qual a sua
visão desta prática? (como luta, esporte, manifestação cultural, dança).
6. COMO VOCÊ VÊ A RELAÇÃO ENTRE A CAPOEIRA E A EDUCAÇÃO
FÍSICA?
7. COMO É DESENVOLVIDO O TRABALHO COM CAPOEIRA
8. COMO VOCÊ ACHA QUE ELES VÊEM A CAPOEIRA?
9.

A CRENÇA RELIGIOSA DAS FAMÍLIAS INFLUENCIA A MANEIRA
COMO OS ALUNOS VIVENCIAM A CAPOEIRA?

10. É POSSÍVEL VOCÊ FAZER UM BALANÇO DO DESENVOLVIMENTO
DESTAS ATIVIDADES NA ESCOLA.
11. FAZENDO UMA COMPARAÇÃO ENTRE A EF E A CAPOEIRA, QUAIS
DAS ATIVIDADES APRESENTAM MAIS EMPENHO E INTERESSE DOS
ALUNOS?
12. A CAPOEIRA PODE INFLUENCIAR MUDANÇAS NA VIDA DOS
ALUNOS? (Formação, relações sociais, vizinhança, melhora da auto-estima)
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ANEXOS IV
GOLPES USADOS NA CAPOEIRA

Fig. 02 – M. Jorge Satélite realizando o AÚ.
Arquivo Pessoal do Mestre Jorge Satélite.

a) Aú: Movimento de deslocamento, onde é executado um salto lateral apoiando-se no
solo com as mãos e as pernas são impulsionadas para o ar, invertendo o ponto de apoio do
capoeira. Em seguida, volta-se à posição inicial. Permite aproximar-se ou afastar-se do outro
capoeira;

Fig. 03 – Movimento de resistência, saindo da bênção.
Arquivo Pessoal do Mestre Jorge Satélite.

b) Resistência: Defesa onde o capoeira curva o corpo para trás usando uma das mãos
para se apoiar e a outra mão à frente da cabeça. As pernas ficam flexionadas, colocando o
peso do corpo sobre uma perna. O braço correspondente a perna flexionada mantém a mão
apoiada no solo, enquanto o tronco é ligeiramente curvado, para realizar o movimento de
rotação do corpo sobre o braço de apoio.
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Fig. 04 – Movimento de Esquiva, saindo da bênção.
Arquivo Pessoal do Mestre Jorge Satélite.

c) Esquiva: Movimento de defesa, havendo o deslocamento sem recuar o corpo,
abaixando-se lateralmente.

Fig. 05 – Queda de três, alunos da CLIPS.
Arquivo Pessoal do Mestre Jorge Satélite

d) Queda de três: Movimento de defesa onde o capoeira se agacha com as pernas
juntas e com uma das mãos no chão, proporcionando uma inclinação lateral.

Fig. 06 – M. Jorge Satélite dando o martelo.
Arquivo Pessoal do Mestre Jorge Satélite.

e) Martelo: Chute lateral dado com o peito do pé.
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Fig. 07 – Meia-lua de Compasso.
Arquivo Pessoal do Mestre Jorge Satélite.

f) Meia-lua de compasso: neste movimento o capoeira se abaixa, apoiando as duas
mãos no solo e uma das pernas executando um giro para trás na altura do tronco do outro
capoeira, como se fosse um compasso. Na realização do movimento a cabeça se encontra
entre os braços, atentos ao outro.

Fig. 08 – Chapa lateral ou Chapa de lado.
Arquivo Pessoal do Mestre Jorge Satélite

g) Chapa lateral: O capoeira fica de lado e defere um chute lateral, levantando e
puxando para si a perna na altura da cintura aplicando o golpe, empurrando em um movimento
rápido, tentando atingir o capoeira com a parte inferior do pé.

Fig. 09 – Movimento Chapa
Arquivo Pessoal do Mestre Jorge Satélite.
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Fig. 10 – movimento Tesoura ou Tesoura de Frente.
Arquivo Pessoal do Mestre Jorge Satélite.

h) Tesoura: Consiste em encaixar as duas pernas na altura do joelho do outro
capoeira, sendo uma por trás e outra pela frente, na tentativa de derrubá-lo no chão, o capoeira
fica de frente para o outro.

Fig. 11 – movimento Tesoura de Costa
Arquivo Pessoal do Mestre Jorge Satélite.

Fig. 12 – movimento Tesoura
Arquivo Pessoal do Mestre Jorge Satélite.

i) Tesoura de costas: Em um salto rápido, o capoeira tenta prender as duas pernas do
outro capoeira, mantendo a frente do corpo para o solo, apoiando-se sobre as mãos e girando
o corpo em direção contrária, arremessando-o ao solo.

Fig. 13 – M. Amâncio na Chamada de Frente.
Arquivo Pessoal do Mestre Jorge Satélite.
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j) Chamada: Momento onde o jogo é “interrompido”, por um dos jogadores. Este
movimento, não pode ser interrompido por outro capoeira que se encontra fora do jogo, salvo
se um dos capoeiras permitir.

Fig. 14 –Chamada de Costas
Arquivo Pessoal do Mestre Jorge Satélite.

l) Negativa de Angola: Movimento de defesa que consiste em uma queda rápida,
fazendo uma abertura lateral da perna e jogando o corpo para trás, deixando o corpo rente ao
chão, tendo como apoio os pés e as mãos, realizando depois, a rasteira e o rolê;
m) Negativa: Descida rápida sobre uma perna, apoiado-se no calcanhar e a ponta do
pé mantém a base. A outra perna é esticada à frente, na tentativa de arrastar o outro capoeira.
O braço, do mesmo lado da perna esticada, apóia a mão ao solo, garantindo ao capoeira outro
ponto de apoio, permitindo um deslocamento rápido, para a posição de gingar;
n) Meia-lua de frente: O movimento descreve uma meia-lua com uma perna,
arremessando, de fora para dentro, uma das pernas, tentando atingir o outro capoeira com a
face interna dos pés, voltando à posição inicial, retornando à ginga.
o) Benção: Pontapé deferido quando o capoeira levanta a perna, puxa-a em direção a
si, empurra-a num movimento rápido, contra o peito do outro. Como se fosse um empurrão.
p) Queda de Quatro: Saída de golpe onde o capoeira deixa o corpo cair para trás e
sustenta a queda com as mãos.
q) Cabeçada: O capoeira projeta seu tronco para frente, na tentativa de atingir o outro
capoeira com a cabeça, sempre protegendo o rosto do contra-golpe.
r) Rasteira: Na execução da rasteira o capoeira ao sair de um determinado golpe
apóia-se sobre uma das pernas, que ficara flexionada, e a outra perna estará estendida e vai
descrever um semicírculo rente ao chão, tentando encaixar o pé no calcanhar do outro
capoeira tentando derrubá-lo.
s) Queixada: O capoeira fica de lado para o outro capoeira, dá um passo lateral e em
seguida, fazendo um movimento de rotação do tórax, arremessa a perna da frente no sentido
inverso da meia-lua de frente.
t) Armada: O capoeira executa um giro do corpo ficando de lado, posicionando-se
sobre a perna que se encontra à frente, olhando o posicionamento do outro jogador e lançando
a outra perna, completando o giro do corpo, tentando atingi-lo com a face lateral do pé.
u) Chapa de costas: O capoeira se abaixa colocando as mãos no chão, num
movimento parecido da meia-lua de compasso, puxando a perna para si e disfere um golpe
parecido com a chapa lateral, atingindo o outro capoeira com o calcanhar.
v) Rabo de arraia: O capoeira se joga ao solo, apoiado às mãos, lançando um dos pés
em direção ao rosto do outro jogador.
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Fig. 14: Escola da Se, quadra de esporte, logo atrás o Capoeirôdromo.

Fig. 15: Escola da Se, portão de entrada do estacionamento.
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Fig. 16: Escola da Se – espaço de circulação.

Fig. 17: Escola da Se, jardim, ao fundo sala de jogos desativada.
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Fig. 18: Escola da Se – espaço subutilizado.

Fig. 19: Escola da Se – Uma sala de aula.
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Fig. 20: Escola Paço - área de circulação entre os prédios 01 e 02, ao fundo quadra de esportes.

Fig. 21: Escola Paço - pátio cerâmico do prédio 02, onde ocorrem as aulas de Capoeira.
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Fig. 22: Escola Paço - prédio 03 e parte da quadra esportiva.

Fig. 23: Escola Paço - visão de uma parte do gradil existente na UEE.
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Fig. 24: Escola Paço – espaço de circulação.

Fig. 25: Escola Paço – espaço de circulação.

