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RESUMO 

A presente monografia, intitulada: A trajetória histórica da capoeira, enquanto 

manifestação cultural na cidade de Uibaí, Bahia, teve como objetivo Investigar, a 

história da Capoeira na cidade de UIbaí, por meio de uma pesquisa de campo e 

bibliográfica. Para coleta de dados, foi utilizada a entrevista, pois assim o sujeito 

pode verbalizar seus pensamentos. Sobre o tema apresentado, foram levantados 

elementos que apontem a história da capoeira em UIbaí. De acordo com as 

entrevistas realizadas, no decorrer da presente pesquisa, podemos perceber que a 

capoeira de Uibaí, passou por muitas transformações até os dias atuais, pois a 

mesma chegou à cidade, como uma novidade, algo bonito de se ver, as 

apresentações despertavam o interesse e a curiosidade dos telespectadores, no 

entanto, com o decorrer da sua permanência na cidade ela foi perdendo a 

credibilidade perante a sociedade, devido está associada ao uso de drogas e bebida 

pelos capoeiristas e assim marginalizando a capoeira. Atualmente essa prática vem 

ganhando seu espaço e reconhecimento pela sociedade. 

 Palavras-chave: Capoeira Angola; Capoeira Regional; Identidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This monograph entitled: The historical trajectory of capoeira as a cultural 

manifestation in the city of Uibaí, Bahia. We aimed to investigate the history of 

Capoeira in the city of Uibaí, through field research and literature. For data collection, 

the interview was used, because then the subject can verbalize their thoughts. On 

the topic presented, they were raised related elements that point the history of 

capoeira in Uibaí. According to the interviews conducted in the course of this 

research, we can see that the roost of Uibaí, has undergone many transformations 

until today, because it reached the city, as a novelty, something beautiful to look at, 

the awakened presentations the interest and curiosity of the viewers, however, over 

the course of his stay in the city she was losing credibility in society, because it is 

associated with drug use and drunk by the capoeiristas and thus marginalizing the 

roost. Currently the practice is gaining its space and recognition by society. 

Keywords: Capoeira Angola; Capoeira Regional; Identity. 
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1  INTRODUÇÃO 
 

A presente pesquisa, intitulada “A trajetória histórica da capoeira enquanto 

manifestação cultural na cidade de Uibaí, Bahia”, pesquisa esta, vinculada ao curso 

de licenciatura plena em Educação Física da Universidade do Estado da Bahia, 

Departamento de Ciências Humanas, campus IV, Jacobina. Cujo objetivo é o de 

investigar a história da capoeira na cidade de UIbaí. 

Optei por uma pesquisa de campo, por entender que a realidade social 

possui complexidade e contradições históricas e que o pesquisador precisa se 

apropriar de todo conhecimento cotidiano e científico para possibilidades de 

transformação social. Contudo o levantamento bibliográfico se fez necessário para 

contribuir com os dados coletado, onde venho retratando a história da capoeira e 

tendo como instrumentos de dados, a entrevista semiestruturada, pois assim, o 

sujeito elemento fundamental da pesquisa poderá verbalizar de maneira  livre  seus 

pensamentos sobre o tema apresentado. 

Para a realização desta pesquisa, encontrei muitas dificuldades quando fui a 

campo, pois foi complicado entrar em contado com os sujeitos, a princípios foram 

escolhidas três pessoas, no entanto, tive dificuldades de entrevistar duas, por falta 

de tempo dos mesmos ou até mesmo por receio dos professores. No entanto, só 

consegui entrevistar dois, dos três escolhido, pois um deles, acabou se mudando da 

região.    

Quanto ao objeto de estudo a Capoeira, pude compreender enquanto uma 

luta de origem brasileira, por esse motivo resolvi pesquisar e investigar sua história 

na cidade de Uibaí. Por ser da região e ter praticado capoeira, resolvi pesquisar qual 

a trajetória histórica e sua origem dentro daquela cidade. Visto que a Capoeira até 

hoje ainda está presente na cidade e região, porém passou por muitas mudanças. 

Nesse sentido cabe levantar a historia da cidade de Uibaí, antigamente 

chamada de Canabrava do Gonçalo. Foi nas margens do riacho Canabrava que 

começou, no fim dos anos 1840, o povoamento do município de Uibaí.  De acordo 

com o Censo (IBGE, 2010) Uibaí, antiga Canabrava do Gonçalo, localiza-se no 

noroeste do Estado da Bahia, na micro-região de Irecê a 536 km de Salvador, capital 
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do estado. Sua população está em torno de 13.625 habitantes segundo contagem 

do IBGE em 2010 e sua área e de aproximadamente 515 Km2.  

Neste momento enquanto pesquisadora, sinto a necessidade de falar um 

pouco da minha trajetória, enquanto estudante do curso de Educação Física. Decidi, 

fazer o vestibular por ter afinidade com o esporte e já era praticante de capoeira, 

esse é o motivo primordial para realização desta pesquisa. 

Primeiramente, foi feito um levantamento da história da Capoeira, visando 

situar o leitor sobre sua origem e sobre a evolução da mesma.  Os negros eram 

aprisionados na África, trazidos e vendidos para o trabalho forçado, regime de 

completa escravidão, sendo arrancado deles sua cultura e sua história, além de 

sofrerem inúmeras torturas. Os escravos criaram a capoeira para utilizarem como 

luta, no momento preciso para sua defesa e para se divertirem. A capoeira nasceu 

do anseio da liberdade e está ligada ao mistério e à magia, à história e à cultura de 

um povo. 

Existem alguns tipos de Capoeira dos quais podemos destacar a Capoeira 

de Angola, e a Capoeira Regional. Para Yahn (2010), a Capoeira Angola é uma 

manifestação artístico-cultural que abrange o universo da dança, da música, da 

literatura, do teatro e da arte marcial. É um jogo antigo com ritmos musical e golpes 

livres e é jogado em cima e embaixo, deve-se obedecer aos fundamentos e as 

tradições de forma manter o ritual para a prática da Capoeira.  

Já a Capoeira Regional é caracterizada como jogo rápido, com golpes 

violentos, no qual não pode haver acrobacias e é jogado em pé e possui a ginga, um 

movimento que faz a luta parecer dança a quem assiste. Um grande nome da 

regional é Mestre Bimba que achava a capoeira de Angola fraca, e criou a capoeira 

Regional, que é uma mistura de uma antiga luta existente na Bahia, o batuque, com 

a Capoeira criada pelos escravos, que passou a ser chamada de capoeira Angola, 

para diferenciar da capoeira Regional. 

Na época da República a capoeira era proibida, quem a praticava era 

considerado criminoso e poderia ser preso. Segundo Falcão (2007), Mestre Bimba 

conseguiu durante o governo de Getúlio Vargas a permissão da prática vigiada da 

Capoeira somente em recintos fechados e com alvará da policia e mais tarde fosse 
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oficializada com instrumento da educação física. Por esse motivo Mestre Bimba se 

tornou um ícone da Capoeira, quando falamos em Capoeira, é um dos primeiros 

nomes que vem a mente.  

Sabemos que os Mestres, Contramestres e Professores de capoeira, 

passam por muitas dificuldades socioeconômicas, para serem representantes desta 

manifestação cultural, pois infelizmente o reconhecimento pela sociedade muitas 

vezes não existem, visto que, o capoeirista ainda é discriminado. Na maioria das 

vezes os mestre e professores são pessoas de classe econômica desfavorecida e 

isso acaba dificultando a aceitação da sociedade e consequentemente passam por 

diversos preconceitos de classe.  

Apresento no primeiro capítulo ao leitor, um breve relato sobre a história da 

capoeira no Brasil, iniciei falando da escravidão, que foi a época que a Capoeira 

nasceu como forma de resistência contra a opressão sofrida pelos escravos, 

naquele período histórico. Para realização deste capitulo foi feita uma discussão 

bibliográfica. No segundo capitulo exponho uma discursão sobre a identidade étnico-

cultural do ser capoeirista.  

Venho expondo as entrevistas e o resultado das mesmas, no terceiro 

capítulo. Elas foram realizadas, a primeiro momento, escolhendo três pessoas por 

serem os mais graduados da cidade, esses indivíduos são pessoas conhecedoras 

da capoeira e tem certo conhecimento sobre o histórico da capoeira naquela 

localidade. Foram feitas entrevistas semiestruturadas.  Segundo Rosa (2008), a 

entrevista semiestruturada deve ser formulada de forma a permitir que o sujeito 

discorra e verbalize seus pensamentos, tendências e reflexões sobre o tema 

apresentado. 

Portanto, este estudo se faz necessário, para contribuir com a história da 

capoeira na cidade de Uibaí e principalmente para a história da capoeira, a história e   

cultura de homens, mulheres e crianças praticantes ou não dessa manifestação  

brasileira. 
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2  CAPÍTULO I 
 

      2.1 Contexto histórico do surgimento da capoeira 
 

O objetivo deste capítulo é apresentar o histórico da capoeira no Brasil, 

neste sentido, é imprescindível relatar a sua trajetória histórica, para que assim 

possa ser compreendido, o seu processo de desenvolvimento cultural transmitido, 

ao longo dos anos até os dias atuais.  

Quando se fala em Capoeira nos remetemos à escravidão no Brasil, pois a 

capoeira foi gerada como uma forma de resistência, física e cultural, dos povos  

escravizados contra a opressão e a violência sofrida em um período da nossa 

história. Para melhor entender o processo do surgimento da capoeira, precisamos 

explicar alguns acontecimentos na época da escravidão. (MELLO, 2002). 

A capoeira é de origem brasileira, com raiz da cultura negra, inicialmente 

uma forma de resistência e hoje patrimônio nacional, mostra-se como uma 

expressão significativa da cultura corporal, apesar de ter sido reprimida e 

marginalizada no passado, hoje em dia é considerada uma manifestação brasileira, 

seja ela, luta, jogo, dança, como ritmo de musicalidade ou mesmo esporte. 

(PASQUA, BORTOLETO 2011). 

Segundo Falcão (2007), a Capoeira se destaca dentre as modalidades 

desportivas, por ser a única originalmente brasileira, é uma mistura de luta-jogo-

dança praticada ao som de instrumentos musicais (Berimbau, pandeiro atabaque), 

palma e cânticos. A cada dia, a Capoeira vem ganhando mais espaço nas 

instituições educacionais e sendo reconhecida em todas as instâncias da sociedade 

brasileira. 

Não podemos estigmatizar a capoeira, apenas como dança ou luta, pois a 

mesma faz uma junção das duas. Ela se torna dança quando é feita uma simulação 

de combate, e nas querelas reais, se torna uma arte marcial. A capoeira foi criada na 

ilegalidade, como expressão cultural de resistência, era a luta de um povo que não 

aceitava a condição de escravo. (SOUZA, 2013). A capoeira nasce, como expressão 

corporal de resistência de um povo negro que foi reprimido e assim surgiu a 

necessidade de criar uma forma de defesa pessoal. (PASQUA, BORTOLETO 2011). 
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Souza (2013), afirma que a história da capoeira começa no século XVI, no 

período colonial, nessa época o trabalho escravo foi bastante utilizado em nosso 

país, principalmente no meio rural, ou seja, nos engenhos para produção do açúcar. 

Grande parte destes escravos veio da região de Angola. Estima- se que meados do 

século XVI até o ano de 1950 foram trazidos mais de três milhões e meio de negros 

africanos para serem escravizados no Brasil, sendo que a maioria deles, foram 

trazidos da Costa Ocidental Africana. (MELLO, 2002). 

O Brasil foi o ultimo país a abolir a escravidão, em 13 de maio de 1888, 

lembrando que a escravidão foi uma das bases do sistema colonial, pois o tráfico 

negreiro constituiu-se em um dos negócios mais lucrativos da época para os centros 

comerciais colonizadores.  (MELLO, 2002). 

Neste sentido concordando com Mello, pois a mão de obra escrava trouxe 

bastante lucro para o Brasil, esse foi o principal motivo para que o Brasil tenha sido 

o último país a abolir a escravidão. Infelizmente a escravidão foi um ato maldoso 

contra um povo, pois eles sofriam maus tratos, eram violentados, tratados como 

animais e não existia um mínimo de compaixão pelo sofrimento causado.   

Os negros eram reduzidos a coisas, meramente mercadorias, e os mesmos 

eram totalmente submetidos às vontades do seu senhor. Os negros foram trazidos 

para trabalhar na Colônia, onde desenvolviam seus trabalhos na pecuária, na 

mineração, na agricultura, e nas cidades. (MELLO, 2002). 

O negro sofria maltrato em seu cativeiro, onde vivia em meio à violência, o 

castigo, a humilhação e o medo, dessa forma os senhores acreditavam que só 

através disso, poderiam controlá-los.  Foram utilizadas várias formas de torturas 

para advertir e castigar os negros que fossem contra o sistema. O tronco 

provavelmente foi o instrumento mais utilizado naquele período, onde os escravos 

rebeldes eram amarrados e, expostos em público e recebiam chicotadas e assim 

serviam de exemplo para os demais. (MELLO, 2002). 

Diante dessa circunstância, a escravidão não foi pacífica, pois os negros não 

aceitaram passivamente aquela situação sofrida em cativeiro. A oposição à condição 

de escravo deu-se em inúmeras maneiras, a fuga e o suicídio, foram as mais 

frequentes formas. Os negros ingeriam terra até morrerem asfixiados, isso era 
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conhecido como Banzo, naquela época, também chamado de saudade da terra. 

Para que isso não ocorresse era colocada uma máscara de ferro na boca do 

escravo. (MELLO, 2002).   

Também tiveram muitas fugas como forma de resistência e assim 

começaram a surgir os quilombos, que se localizavam nas matas, em grande parte 

do território brasileiro. O quilombo mais conhecido foi o de Palmares, que persistiu 

por quase um século e resistiu a diversos ataques contra ele, lembrando que Zumbi 

foi seu líder e assim tornou um símbolo de resistência à escravidão. (MELLO, 2002). 

A necessidade de resistência do povo negro escravizado era a única forma, 

deles conseguirem a liberdade, os escravos fugiam para as matas a procura dos 

quilombos para se esconderem dos senhores e dos capitães do mato, pois lá, eles 

tinham a sua liberdade, viviam do que plantava, da caça, pesca e não sofria 

repressões por serem negros, pois eram homens livres no quilombo, lá eles 

praticavam a capoeira sem repressões, sem castigos. 

Os donos dos escravos proibiram a prática de qualquer tipo de luta, e assim 

os escravos usavam o ritmo e os movimentos de suas danças africanas, para 

adaptar a um tipo de luta e dessa maneira surgiu a Capoeira. Uma luta disfarçada de 

dança, sendo uma ferramenta importante da resistência cultural e física dos 

escravos no Brasil. (SOUZA, 2013). 

A capoeira era proibida, pois os negros praticantes, muitas vezes usavam 

contra seus senhores e capatazes, para se defender e até mesmo para fugir, pois 

neste sentido que capoeira se torna uma luta “perigosa” que pode matar. Por conta 

disso os escravos eram proibidos de praticá-la, sendo assim eles dançavam para 

desfaçava a luta. 

A Capoeira foi criada dentro desse contexto, pela necessidade de 

autodefesa e ir contra a opressão. Foram criados golpes de ataque e defesa, onde 

só era utilizado seu próprio corpo, para ir de encontro com os feitores capitães do 

mato, lembrando que estes combates aconteciam durante as fugas. (MELLO, 2002). 

A Capoeira teve origem no meio rural e depois chegou ao meio urbano, 

sendo uma manifestação exclusiva dos escravos. No entanto, com a Capoeira 

chegando ao meio urbano, outras pessoas comuns da sociedade começaram a 
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praticar esta manifestação, principalmente as camadas marginalizada da população, 

como ex- escravos. Mas até mesmo os estrangeiros e pessoas da elite a praticava. 

A prática da Capoeira esteve durante muito tempo, associada ao ócio, à 

“malandragem”, a violência, as desordens e a perturbação da paz, sendo perseguida 

por ser considerada uma "mazela social”. (MELLO, 2002).  

No entanto, existem algumas dificuldades, em se saber precisamente a 

origem da Capoeira. Rui Barbosa Ministro da Fazenda no ano de 1889 no governo 

de Deodoro da Fonseca mandou queimar todos os documentos sobre a escravidão, 

acreditando que assim, estaria apagando a história negra do nosso país. 

Possivelmente a capoeira foi criada no século XVII. (MELLO, 2002). 

Como cita Mello, os documentos que relataram a real história da capoeira 

foram queimados, e assim dificultando as pesquisas realizadas acerca do assunto, é 

tanto que existem algumas versões sobre a origem da capoeira, mas, defendemos 

nesse trabalho que a mesma é brasileira. Essa queima de documentos não foi ruim 

somente para a história da capoeira, prejudicando também aos pesquisadores da 

história da escravidão no Brasil. 

Não podemos esquecer de citar, que a Capoeira foi reprimida desde seu 

aparecimento e mesmo com a abolição da escravidão em 1888 continuou a ser 

perseguida e vigiada e passou a ser crime por lei, nesse momento histórico a 

Capoeira chegou perto da extinção, porem resistiu. Quem fosse pego praticando 

Capoeira era amarrado num cavalo e arrastado até o Departamento de Polícia.  

(SOUZA, 2013).  

Como já foi citado acima, essa forma de tortura era uma punição contra o 

negro capoeirista, como também intimidava os demais praticantes, e assim servindo 

como exemplo para todos. Por todos esses acontecimentos a capoeira foi ficando 

restrita à aqueles mais corajosos, e que conseguiram manter em sigilo a sua 

verdadeira identidade de capoeirista.  

Os capoeiristas foram perseguidos no governo republicano provisório, onde 

eram os principais alvos de repressão policial, recebendo, na revisão do Código de 

1890, por meio do Decreto n.º 847, sob o título "Dos Vadios e Capoeiras". (MELLO, 

2002). 
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Art. 402. Fazer nas ruas ou praças públicas exercícios de destreza 

corporal conhecido pela denominação de capoeiragem. Pena de 2 a 

6 meses de reclusão. Parágrafo único. É considerado circunstância 

agravante pertencer a capoeira á alguma banda ou malta. Aos 

chefes ou cabeças impor-se à a pena em dobro. (MELLO, 2002, 

pag. 4) 

 

Sendo assim a capoeira foi perseguida e marginalizada e quem a praticasse 

em praça pública, era preso, podendo pegar pena de dois a seis meses de prisão. 

Devido a Capoeira está neste contexto de ilegalidade, o ensinamento dela 

se dava de maneira informal nas praças, nas feiras e nas rodas de capoeira de fim 

de semana, sendo que ela era sempre liderada por um mestre. (MELLO, 2002). 

Deste modo, em meio à escravidão, a abolição, a proclamação da República 

e ao preconceito de cor, de etnia e também sócio econômico dos seus praticantes.  

A Capoeira resistiu alcançando o status de esporte genuinamente brasileiro no 

governo de Getúlio Vargas em 1953. Com a prática legalizada, a Capoeira foi 

desenvolvida em quartéis e escolas, mas apenas na última década foi reconhecida 

como profissão. Atualmente, a capoeira tem milhões de praticantes no Brasil tendo 

reconhecimento como atividade pedagógica e se tornando disciplina em 

universidades. (SOUZA, 2013). 

Com a posse de Getúlio Vargas na presidência, ele procurou o apoio das 

camadas pobres, e assim permitiu a prática da Capoeira em recintos fechados e 

com alvará de funcionamento expedido pela polícia, e assim a Capoeira foi tirada do 

código penal de 1890, desta maneira a Capoeira passou a ser considerada como o 

único esporte verdadeiramente brasileiro, ganhando proteção jurídica e permitindo a 

sua prática em espaços sociais (academias, escolas, clubes sociais, quartéis, 

palácio do governo, entre outros). O que ajudou a capoeira a ser legalizada foram os 

próprios capoeiristas. Entre eles temos um grande nome Manoel dos Reis Machado, 

que foi o primeiro a ser recebido pelo presidente (SOUZA, 2013). 
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Como reafirma Capoeira (1992), Por volta da década de 30, Getúlio Vargas 

extinguiu o decreto-lei que proibia a capoeira e a prática de outros cultos afro-

brasileiros, mas por outro lado ele também obriga que tanto os cultos quanto a 

capoeira fosse realizados fora das ruas, ou seja, em recinto fechado com alvará de 

instalação. 

Segundo Falcão (2007) Nesta mesma época teve um grande salto na 

história da Capoeira, com Manoel dos Reis Machado (1900-1994), conhecido como 

mestre Bimba, insatisfeito com todo aquele preconceito e marginalização 

envolvendo a arte-luta brasileira, resolveu criar uma variação da capoeira tradicional, 

que chamou de Capoeira Regional. Preocupado com a eficiência da Capoeira, que 

vinha sendo perdida pelo turismo, pois a maioria dos capoeiristas daquela época 

fazia da capoeira uma apresentação turística, e para Bimba isso estava fazendo da 

capoeira um show acrobático e já não era mais uma luta. 

Mestre Bimba aos 30 anos já era conhecido como lutador de ringue. Ele 

criou uma nova modalidade de Capoeira, uma capoeira mais agressiva e assim 

acreditava que resgataria a combatividade da Capoeira do tempo da escravidão.  

Ele criou um método de ensino para a Capoeira Regional.  Lembrando que o mestre 

teve apoio dos estudantes universitários de Salvador que contribuíram para a 

sistematização de suas ideias e para a formulação de seu método de ensino, que 

envolvia um curso de Capoeira Regional, Curso de Especialização, a Cintura 

desprezada (conjunto de técnicas de agarramento e projeções) e Sequência de 

Ensino (oito sequencias de golpes e contragolpes a serem praticadas em duplas). 

(FALCÃO, 2007). 

Foi através do mestre Bimba que a Capoeira começou a ganhar mais 

espaço na sociedade. Em 1932, foi fundada pelo mestre Bimba a primeira academia 

de Capoeira no Brasil, denominada Centro de Culturas Físicas e Capoeira Regional 

do Brasil, ele também ensinou Capoeira nos quarteis e chegou a apresentar uma 

roda de Capoeira ao presidente Getúlio Vargas, em 1953.  A partir daí a Capoeira 

passou a ser tratada como esporte brasileiro. (FALCÃO, 2007). 

Não podemos deixar de mencionar a Capoeira Angola. A origem da 

Capoeira Angola está vinculada com elementos culturais tradicionais africanos, 
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rearranjados no Brasil no contexto da escravidão, acreditando que ela merece 

ambos os atributos como sendo tradicional e popular. (DINIZ, 2011). 

A mesma resistiu em seus fundamentos tradicionais e suas raízes culturais, 

por isso é considerada muito mais do que uma mera modalidade esportiva. Na 

Capoeira Angola o cantador da roda é uma espécie de griot , que canta histórias e 

assim mantendo as tradições orais das gerações. (YAHN, 2010).  

Quando falamos em Capoeira Angola imediatamente lembramos do grande 

Mestre Vicente Ferreira Pastinha, que foi um capoeirista que defendeu durante toda 

a sua vida a pureza da Capoeira tradicional. (VASSALO, 2003). Pastinha nasceu em 

1889 e como foi citado anteriormente, num momento que a capoeira era muito 

perseguida e por essa razão o mesmo possuía um caráter de violência muito forte. 

Pastinha começou a praticar capoeira muito jovem, e teve como mestre um negro de 

Angola chamado Benedito. O Benedito via mestre Pastinha apanhar constantemente 

de um garoto mais velho, sendo assim o mestre iniciou-se na Capoeira como uma 

forma de defesa pessoal. (MATTEZ, 2007). 

Com 12 anos de idade, o futuro mestre se inscreveu na Escola de 

Aprendizes de Marinheiro e, um pouco mais tarde, entrou para a Marinha, onde ficou 

até os 20 anos nessa instituição, deixou a Marinha em 1910, e logo depois abriu sua 

primeira academia no espaço onde funcionava uma  oficina  de  ciclistas. Em 1922, 

sua academia mudou-se para perto de algumas pensões que era frequentada por 

estudantes universitários e assim alguns deles começaram a frequentar suas aulas. 

(VASSALO, 2003) 

Durante um tempo Pastinha se afastou da vida de capoeirista no final da 

década de 20, e só voltou a praticar em 1940, pois foi convidado para coordenar 

recém-fundado Centro de práticas tradicionais. (MATTEZ, 2007). 

A Capoeira Angola só começou a ser chamada assim depois do surgimento 

da Capoeira Regional criado por Mestre Bimba e assim diferenciando. Pastinha 

proibiu que os alunos jogassem descalços e sem camisa e era necessária a 

utilização de um uniforme preto e amarelo, cores estas que Pastinha retirou do 

uniforme de seu time de futebol, o Ypiranga Futebol Clube. (MATTEZ, 2007). 
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A Capoeira Angola sobrevive até hoje, através dos seguidores de Pastinha 

que sempre estão adaptando a Capoeira, para assim estarem de acordo com as 

transformações e as novas conformações sociais presentes no dia-a-dia, e assim 

dando sequência do Mestre Pastinha. (MATTEZ, 2007). 

De acordo com o que foi citado no decorrer desse capítulo, podemos 

considerar que a capoeira nasceu no anseio da libertação de um povo que foi 

escravizado e maltratado no Brasil, no entanto os mesmos conseguiram, através de 

anos preservar seus rituais e tradições e resistência cultural.  

Por conta da opressão sofrida, os negros criaram movimentos de ataque e 

defesa, camuflando-os dos senhores de escravos, através da ginga, que os 

capatazes acreditavam ser um dança de escravo, pois era proibida a prática da 

capoeira nas senzalas.  

Assim, com a abolição, a capoeira continuou a ser perseguida, e 

marginalizada, no entanto no decorrer da sua história, conquistou seu espaço na 

sociedade e hoje é considerada patrimônio nacional brasileiro, se tornando símbolo 

de libertação.  
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3 CAPÍTULO II 
 

       3.1 A Construção da Identidade Étnico-Cultural do ser Capoeirista 
 

O objetivo deste capítulo é o de discutir a construção da identidade étnico-

cultural do ser capoeirista, neste sentido se faz necessário problematizar algumas 

questões. Com base nos estudos de Santos (2004) temos uma constituição de 

povos que colaboraram para formar a cultura brasileira. Como podemos observar no 

comentário abaixo. 

A sociedade brasileira é constituída por vários segmentos vinculados a três 

grandes matrizes culturais: indígena, representada por povos tupis, guaranis, 

nambiquaras, pataxós, hã, hã, hã, terenas entre outros. A matriz africana, traduzida 

na presença de jêjes, nagôs, haussás, gruncis, congo, mandingas. E a matriz 

Europeia, composta pelos portugueses, espanhóis, franceses, holandeses e 

ingleses. Essas culturas se constituíram no Brasil e se relacionaram numa hierarquia 

baseada principalmente nos valores das culturas ocidentais. Com toda essa tensão 

os negros de origem africana conseguiram sobreviver à escravidão e ao racismo, e 

assim se baseando em torno das possibilidades de sobrevivência e refazendo 

historicamente sua herança cultural. (SANTOS, 2004).  

Segundo os estudos de Oliveira (2014) para entender a contribuição da 

capoeira como uma das identidades nacionais, precisa-se, conhecer sua história, 

sua origem. Contudo, necessitamos compreender como se formam as identidades 

nacionais. Cabe compreender melhor o que vem a ser a identidade de um povo para 

a construção e afirmação da sua identidade.  

De acordo Stuart Hall (2002, apud Oliveira 2014, p. 112), afirma que, “as 

identidades nacionais não são coisas com as quais nós nascemos, mas são 

formadas e transformadas no interior da representação”. (OLIVEIRA, 2014). Ou seja, 

a identidade de um povo se forma no processo da construção da sua cultura e da 

sua história juntamente com a cultura e a história de outros povos.  

Todos os negros que foram escravizados no Brasil possuem uma origem 

comum, pois foram trazidos do continente Africano, no entanto, nem todos são da 

mesma etnia (ovimbundos, dembos, ambundos, imbangalas), nem falavam o mesmo 



19 
 

 

idioma. Entretanto todos pertencessem ao mesmo grupo linguístico Banto 

(posteriormente, vieram os jejes e os iorubás) e havia características comuns entre 

eles .  (OLIVEIRA, 2014). 

De acordo com os estudos de Santos (2004) As várias versões contadas 

sobre a história da capoeira produzem uma identidade ambígua, a identidade do 

escravo, negro capoeirista, que lutou pela sua liberdade usando a capoeira como 

resistência a escravidão e também a do malandro, desocupado, vagabundo, 

marginal. O discurso sobre o capoeirista malandro é um discurso criado para a 

exclusão do negro na sociedade, no entanto, esse discurso cai por terra, pois os 

capoeiristas em sua grande maioria são trabalhadores. 

Assim, a capoeira foi criada pelos negros escravizados, como uma forma de 

defesa contra a opressão. Depois da abolição, os negros não encontraram espaço 

na sociedade, ficando a margem da sociedade, sendo assim alguns negros 

capoeiristas, usaram a capoeira não somente como uma forma de defesa, usaram 

também para realizar uma forma de afirmação social. A capoeira era considerada 

uma pratica de marginalização sujeita a penalidades da lei. 

No entanto, por esse fator na história da capoeira, a sociedade com sua 

moral burguesa passou a ver o capoeirista de uma forma preconceituosa, 

discriminatória e marginalizada assim, neste contexto e até hoje o capoeirista é 

considerado como o malandro.  

Outros autores acrescentam ainda, que a capoeira foi criada pelos negros e 

foi perseguida de varias formas no decorrer da sua história, sendo assim a capoeira 

se misturou com a história do negro no Brasil. A capoeira é um fenômeno da cultura 

brasileira, pois a mesma tem aspectos estruturais específicos originários das 

relações estabelecidas na formação social do Brasil, vinculados à etnia do homem 

negro, seu ritmo, rituais e tradições representadas pelos grupos de capoeira, 

mestres e professores . (LOUREIRO; CAMPOS, 2009). 

Os rituais que existem na roda capoeira são: primeiramente inicia o toque do 

berimbau, e em seguida o cântico de louvação, depois os demais instrumentos 

começam a tocar. Ainda na ladainha, dois capoeiristas se posicionam ao pé do 

berimbau e no canto de entrada eles se cumprimentam e começam a jogar, ao 
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término do jogo os capoeiristas se cumprimentam ao berimbau e saem da roda. 

Lembrando que os jogos sempre são jogados em duplas.   

Souza (2006 apud Oliveira, 2014, p. 113), afirma que os negros eram 

classificados em boçais, escravos novos oriundos da África, que não falavam o 

nosso idioma e não conheciam os costumes do Brasil; ladinos, africanos já 

aculturados, os que dominavam o português e os que obedeciam aos senhores; e os 

crioulos que eram nascidos no Brasil, dessa forma possuíam o português como 

primeira língua, a maioria deles era batizados .  

Na sociedade brasileira escravocrata, com a cultura implantada pelos 

negros, se firmou tão diversa em relação a idiomas, música, dança, gingados e 

golpes utilizados dentro da própria capoeira e diante disso, passamos a 

compreender, as diversas formas de se jogar  a capoeira , como forma de expressar 

sentimentos, diversão e defesa pessoal. 

Na luta contra a escravidão era visível a presença da capoeira contra a 

escravidão, na formação social e histórica da nação brasileira, reúne pontos de 

identidade e respeito à cor da pele e às mais profundas manifestações e rituais 

socioculturais da etnia negra. Contudo, a historicidade da capoeira ficou de fora dos 

registros de fatos que marcaram a história dos negros revoltados e seus feitos, indo 

contra o domínio dos senhores. Pela persistência do negro a capoeira perpetuou-se 

como foco de manifestação da cultura negra, apesar de que os negros eram 

renegados no seu fazer e saberes culturais. (LOUREIRO; CAMPOS, 2009 ). 

Com base nas palavras dos autores, analisamos como a capoeira teve uma 

história marcada por contradições, pois a capoeira é símbolo de libertação e reúne 

pontos de identidade e respeito à cor da pele, assim fazendo parte da história do 

Brasil, no entanto, não existe registro algum daquela época que fale sobre os feitos 

dos negros em busca da sua liberdade. Mesmo como todos esses acontecimentos a 

capoeira continuou a existir e sendo considerada manifestação da cultura negra. 

Segundo Santos (2004), a identidade do ‘ser capoeira’ está relacionado às 

práticas sociais e tem uma conexão forte com a resistência escrava. Para ele, o ser 

capoeirista vai além da contradição entre ser marginal e ser trabalhador, assimilar 

aprendizados próprios da luta, estabelecer-se no meio dos praticantes da capoeira. 
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Sendo assim, a identidade do capoeirista é elemento hierárquico, produtor de 

conflitos internos e externos ao grupo. 

A identidade do capoeira é constituída na própria sociedade e 

consequentemente nas relações desse sujeito com outros capoeiras, ou seja, o meio 

influencia  culturalmente  e historicamente o ser capoeira. 

Com base em Oliveira (2014), Os colonizadores acreditavam que era 

necessário investir na criação de identidade, estereótipos, instigar a diferença, pois a 

diferenciação é o processo central pelo qual a identidade e a diferença são 

produzidas, para perpetuar a superioridade e manter o regime escravocrata durante 

três séculos os colonizadores portugueses utilizaram diversos meios, entre eles o 

uso da força. E assim nasce o preconceito racial em nosso Brasil.  

O surgimento do preconceito no Brasil começou no período colonial, quando 

os europeus aqui chegaram e escravizaram os negros vindos principalmente da 

região de Angola. Os europeus acreditavam que os negros eram raças inferiores, 

assim começa a descriminação racial.  

Loureiro e Campos (2009) nos diz que a identidade cultural brasileira é 

atraente em sua amplitude de significados e valores. Tratando sempre de querer 

saber quem é o indivíduo e como é, e querer saber por que ele é.  O homem por se 

diferenciar dos animais por ter a capacidade de justificar, identificar e singularizar, 

sendo assim o individuo precisa saber quem ele é. Uma vez que ele precisa saber 

com se constrói sua própria identidade. 

Assim complementando que a capoeira é um jogo com identidade cultural 

que nos lembra a uma história e seus desenvolvimentos na atividade concreta dos 

sujeitos. É Através da capoeira que podemos conhecer a história de um povo negro 

que lutou e resistiu a todo tipo de infelicidade atribuída, como: a escravidão, a 

repressão, a perseguição e a estigmatização.  (OLIVEIRA, 2014). 

O negro foi oprimido, desde quando chegou as terras brasileiras, pois foi 

escravizado e torturado, sendo forçado a trabalhar em regime de total escravidão, 

onde não podiam seguir sua cultura e seus costumes se não fosse escondidos da 

opressão. Mesmo com abolição, o negro continuou a ser perseguido e ficaram 

durantes anos à margem da sociedade. 
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Os negros com sua cultura criaram, aqui no Brasil de forma polida, 

caracterizadas etnicamente no primeiro momento histórico e detalhada do ponto de 

vista do fazer identitário, suas manifestações culturais. (LOUREIRO; CAMPOS, 

2009). 

Neste sentido precisamos entender o que vem a ser Cultura, Segundo os 

estudiosos abaixo: 

 A cultura de um povo é o conhecimento, às crenças, à arte, aos costumes e 

todos os hábitos adquiridos pelo indivíduo junto a sua família, ao meio que convive e 

a sociedade que faz parte.  

Para Fernando Azevedo (1964, apud Loureiro; Campos, 2009, p. 7) coloca 

que cultura é a produção, a conservação e avanço de valores intelectuais, das 

ideias, da ciência e das artes, de tudo enfim que constitui um esforço para o domínio 

da vida material e para a libertação do espírito. Estes valores materiais e espirituais, 

criados pela sociedade brasileira em seu processo da práxis social e histórica, 

caracterizam uma etapa de avanço da presença das manifestações e acervos 

culturais para formação da identidade cultural no País. 

Assim, podemos entender que a identidade de um povo se faz na 

construção constante da sua própria cultura. 

Segundo Silva (2000, apud Oliveira, 2014, p. 14)  “a política de identidade 

concentra-se em afirmar a identidade cultural das pessoas que pertencem a um 

determinado grupo oprimido ou marginalizado”. Já para Soares (1993, Apud 

Oliveiras 2014, p. 14) a capoeira tinha uma significação diferente do que é 

atualmente. Os estudos de Soares apontam uma “ritualização que obedecia um 

objetivo determinado: a consolidação do grupo sua identidade sendo cristalizada 

pela ação conjunta, pela auto defesa grupal”. 

Complementando a autora ainda nos diz: 

 Oliveira (2014) afirma que a capoeira teve varias identidades construídas 

durante seu percurso histórico. No início da invasão portuguesa no século XVI até o 

século XXI temos no Brasil uma identidade da capoeira associada: a natureza, de 
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rebeldia, de confiança e eficiência, ao lúdico, política, de vadio e marginal, como 

esporte nacional, de afirmação da cultura negra. 

De acordo com Loureiro e Campos (2009), nas mais variadas formas de 

existência a identidade sempre está presente, seja como uma forma de 

representação da imagem, seja como modo estético e significado do pensamento, 

memória ou símbolo na vida social de sociedade brasileira capitalista, seja como 

condição particular ou geral da formação étnica. 

Como foi citado acima, a capoeira teve significações diferentes da que tem 

hoje, pois a mesma passou por vários processos para continuar existindo, ora 

proibida a sua prática, entrando para o código penal, sendo marginalizada e 

tornando prática marginal, ora considerada um esporte nacional e assim se tornando 

uma afirmação da cultura negra. 

Atualmente a capoeira é reconhecida pelos Ministérios dos Esportes e da 

Cultura. O Ministério dos Esportes reconheceu a capoeira, como Esporte Nacional e 

identidade cultural. Dessa forma, criaram projetos esportivo-sociais, incentivando a 

prática da capoeira, lembrando que foram estabelecidas politicas publicas para a 

cultura afro brasileira e a diversidade pelo Ministério da Cultura, que estão ligadas à 

Secretaria de Identidade e Diversidade Cultural. E assim trazendo o entendimento 

de diversidade e identidade e o estabelecimento de diálogo com os diversos grupos 

que compõem este campo cultural brasileiro de identidade e diversidade. 

(LOUREIRO; CAMPOS, 2009). 

Podemos com entender que a identidade do capoeirista está 

intrinsecamente ligada a sua relação com o objeto de vivencia que a própria 

capoeira. Objeto este de múltiplas manifestações que traz para a capoeira a sua 

construção enquanto sujeito histórico e cultural. 
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4 CAPÍTULO III 
 

      4.1 Entrevista e Resultados 
 

O capítulo tem como objetivo, apresentar as entrevistas, estruturada por 

categorias, realizadas com os professores que trabalham com a capoeira na cidade 

de Uibaí e os resultados. Foram escolhidas três pessoas, por serem os mais 

graduados da cidade, para participar dessa pesquisa, entre eles dois professores 

que aqui classificaremos como professor (A) e o outro professor (B) e um 

contramestre, onde manteremos sua identidade preservada. Esses indivíduos tem 

certo conhecimento sobre o histórico da Capoeira na cidade e região. Essa 

entrevista foi muito enriquecedora para minha pesquisa, pois consegui informações, 

que até então, acreditava não ser possível em meus resultados, pois as entrevistas 

foram ricas em conhecimentos a respeito da trajetória histórica desta manifestação 

cultural na cidade de Uibaí Bahia. 

 

1ª Categoria 

História de vida na capoeira pelos professores de capoeira. 

1- QUAL A SUA HISTÓRIA DE VIDA NA CAPOEIRA? 

Contra Mestre 

R.: A minha história de vida dentro da capoeira na cidade de Uibaí, 

começou em 1996, eu tive contato com a capoeira, numa 

apresentação feita na vila de Hidrolândia, de lá procurei o local de 

trabalho do pessoal, que foi fazer a apresentação, que era o grupo 

de capoeira Berimbau de Ouro, na época, desenvolvendo esse 

trabalho aqui na cidade de Uibaí. Então me integrei a esse grupo e 

pratiquei capoeira na Rua Alto da Estrela, na academia que hoje eu 

desenvolvo um trabalho de capoeira. A minha história de vida dentro 

da capoeira começou nessa data, em 1996. 
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Professor  

R.: Na minha trajetória, comecei a praticar capoeira com o Mestre 

Ferreira, não estou lembrando o ano, depois de um tempo, o Mestre 

Ferreira abandonou a prática da capoeira na cidade e logo depois 

veio o Professor Francinaldo. Fiquei uma temporada com professor 

Francianaldo, acho que ainda cheguei a pegar, a quarta graduação 

no grupo, mas não deu mais certo continuar e partir para treinar 

capoeira com o professor Azulão, lá no povoado de Canoão de 

Presidente Dutra.Com o passar do tempo, não foi possível continuar 

e fui fazer parte do grupo do Mestre Manoel. Depois me afastei da 

capoeira por um tempo e fui para Rio Verde em Goiana, onde 

encontrei um Mestre de Capoeira e fui visitar a academia dele, no 

entanto ele fez de tudo para eu continuar a praticar a capoeira 

naquela academia, contudo não quis e voltei para Uibaí.  

Quando já estava de volta a Uibaí, o professor Grafites quase todas 

as vezes que me via, me dava um incentivo, aquela força para voltar 

de novo a praticar capoeira e eu sempre dizia que não, eu sempre 

achava que a capoeira nunca iria à frente, pois muitos que treinaram, 

não levaram a sério, pois treinavam a capoeira para ficar com 

brincadeiras, por isso fui perdendo o estímulo, mas o professor 

Gravites, Amaraí e Mestre Chico sempre me convidavam para voltar 

a praticar. 

Podemos compreender que os dois entrevistados procuraram um grupo para 

aprender a capoeira, pois sozinho não seria possível. O Contra Mestre cita que seu 

incentivo para buscar aprendizagem dentro de uma academia, veio através de uma 

apresentação dessa manifestação cultural. 

O professor teve uma história conturbada dentro da capoeira, pois, não 

conseguia se encachar em nenhum grupo, até fazer parte do grupo Raiz Pé de 

Serra. 

2- O QUE FEZ VOCÊ PRATICAR CAPOEIRA? 

Contra Mestre 
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Resposta: Moça!  A motivação maior que me fez praticar a capoeira 

foi à questão do respeito, fazer com que eu adquirisse respeito 

perante as pessoas, perante a sociedade, por que a capoeira tem 

esse poder de inserir, esse respeito, através do que você é um 

praticante de capoeira ninguém... O pessoal vai começar a lhe 

admirar e não vai mexer com você e também para escapar de 

algumas perseguições daquela época, ou seja, uma forma de defesa. 

Sofria muito bullying por ser de classe baixa, ser filho de pobre, 

digamos assim, de pais pobres e a gente sofria descriminação, até 

mesmo violência, o pessoal agredia. A capoeira foi uma forma que 

eu achei de revidar. Ele faz capoeira, vamos deixar ele quieto lá no 

canto dele, como uma forma de luta. 

Professor  

R.: Por que gostei da capoeira. 

O Contra Mestre buscou a capoeira como uma forma de identidade, pois ele 

acreditava que com a capoeira poderia adquirir o respeito das pessoas, da 

sociedade, pois era descriminado e muitas vezes agredido por ser de uma classe 

menos favorecida. Segundo ele, conseguiu esse respeito sendo capoeirista. 

Interessante o pensamento dele, pois para ir contra a opressão sofrida, optou-se 

pela prática da capoeira e não por caminhos errados. 

3- QUEM FOI SEU MESTRE?  

Contra Mestre 

R.: O meu primeiro Mestre na verdade, de nome assim, foi o Mestre 

Ferreira, mas a primeira pessoa, que eu tive contato com a capoeira 

na época, foi o professor Zé Carlos, que mudou de salvador e 

passou um tempo em Hidrolândia. 

Professor  

R.: Mestre Ferreira.  

4- COMO ELE DESENVOLVIA AS AULAS DE CAPOEIRA? 

Contra Mestre 
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R.: As aulas de capoeira era um pouco diferente, não era uma coisa 

igual à de hoje. Hoje a gente tem mais recursos que na época, mas a 

parte física, a movimentação, tudo certinho, muito boa movimentação 

e usava som mecânico e a animação vinha através do som 

mecânico, não tinha os instrumentos que hoje tem. 

Professor (A) 

R.: Quando eu comecei a praticar a capoeira, eu era meio perdido. O 

professor sempre começava conversando com a gente, dizia que o 

capoeirista precisava ter o conhecimento e não somente a ginga e o 

jogo. Depois deste diálogo o professor ensinava a ginga e a corrigia 

sempre que necessário. 

Podemos entender que a história dos grupos são bem diversas, enquanto 

uns usam os instrumentos, outros som mecânico, acredito que nessa época citada 

pelo Contra Mestre, se usava som, por que não tinha capoeiristas que sabiam tocar 

os instrumentos para fazer uma roda. Fica visível que o professor daquela época se 

preocupava com o resgate histórico da capoeira, antes de iniciar a aula prática. 

5- QUAIS ERAM OS MÉTODOS UTILIZADOS? 

Contra Mestre 

R.: Ele sempre começava da mesma forma, ele tinha um método 

padrão de aula, começava uma teoria básica, sobre aquilo que seria 

trabalhado, sobre o movimento, sobre o exercício físico, 

aquecimento, alongamento e ia para a prática dos movimentos e 

finalizava com a roda. 

Professor (A) 

R.: Sempre a primeira sequência que começava de baixo para cima, 

aú, estrelinha, para depois ir subindo na ginga, aú estrelinha, aú de 

frente, macaco. 

Assim como já citei antes existia uma preocupação com a história da 

capoeira, pois o capoeirista precisava saber o porquê desta prática, de onde veio? 

Por quem foi criada? Entre outras coisas. 
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6- QUAL O TIPO DE CAPOEIRA? 

Contra Mestre 

R.: Capoeira Regional 

Professor (A) 

R.: Capoeira Regional 

7- QUAIS OS GRUPOS DE CAPOEIRA QUE VOCÊ PARTICIPOU? 

Contra Mestre 

R.: Os grupos que eu participei foram esses: 1° grupo, era desse 

professor, que chamava Irmãos Unidos, lá de Salvador, depois 

Berimbau de ouro, Estrela a Mais e depois virou Origem da Bahia, e 

hoje eu tenho meu próprio grupo, registrado por mim, Grupo de 

Capoeira Raiz Pé de Serra. 

Professor (A) 

R.: Berimbau de Ouro, Filhos da África, Grupo Grito da Aldeia. 

 

2ª Categoria  

Desvalorização da capoeira na cidade de uibaí. 

8- QUAL O NOME DO GRUPO DE CAPOEIRA QUE VOCÊ PARTICIPA? 

Contra Mestra 

R.: Grupo de Capoeira Raiz Pé de Serra. 

Professor (A)  

R.: Raiz Pé de Serra 

9- HÁ QUANTO TEMPO SURGIU? 

Contra Mestre 

R.: Em 2010 
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Professor (A) 

R.: Não sei há quando tempo surgiu, mas sei que foi o professor 

Grafites que ciou o grupo. 

10-COMO E DE ONDE VEIO ESTA INICIATIVA? 

Contra Mestre  

R.: Iniciativa minha mesmo, na época eu era professor Grafites. Me 

afastei do grupo Origem da Bahia e tive a iniciativa de promover 

minhas ideias, colocando em prática minhas ideias com a capoeira. 

Desenvolvi um trabalho, correndo atrás de melhorias para a 

capoeira. 

Professor (A) 

R.: Do Professor Grafites, ele teve essa ideia de criar o grupo Raiz 

Pé de Serra, pois se não fosse por ele não existiria o grupo, e 

também se não fosse por ele eu não estaria praticando capoeira 

hoje, pois ele me incentivou muito e graças a Deus temos esse grupo 

hoje. 

Podemos afirmar, que o único grupo existente hoje na cidade de Uibaí, foi 

criado pelo Contramestre Grafites em 2010. 

11- EXISTE APOIO POLÍTICO? 

Contra Mestre 

R.: Na verdade existe, não é muito, não é o que a capoeira precisa, 

não dá para suprir as necessidades que a capoeira hoje precisa na 

região, mas já temos algum apoio, temos trabalho com o CRAS, para 

crianças e adolescentes e sempre que a gente precisa fazer um 

movimento, procura a Secretaria do Setor de Cultura Esporte e 

Lazer, eles dão algum suporte, mas não é o que a capoeira precisa 

não, não dá para suprir ainda. 

R.: No momento a gente tá esperando o trabalho do CRAS mesmo, 

eu acho que a partir do mês que vem tá tendo uniforme aí, para 

uniformizar a galera. Temos um apoio muito bom pela Secretaria. 
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João Borges, sempre que preciso de transporte, para ir para fora, tá 

na mão. 

Professor (A) 

R.: A prefeitura até onde sei, só se for ao professor Grafites, pois 

para mim não. 

O apoio político existente para os capoeiristas, não é o suficiente para suprir 

as necessidades existentes, infelizmente esta é a realidade do município.  A 

capoeira não é tão valorizada como deveria. Sabemos que através da capoeira 

podemos mudar a realidade de muitos jovens, e mostrar através dessa prática 

podemos formar cidadãos de bem. 

12- VOCÊS SÃO CONVIDADOS PARA EVENTOS NA CIDADE? 

Contra Mestre 

R.: Sim. A gente fez agora em 2015, o primeiro Ginga Pet, que teve o 

pessoal de fora, a gente convidou o pessoal daqui do Poder Público 

para tá presente, apareceram os secretários, então foi bem legal, tem 

essa parceria com o pessoal. 

Professor (A) 

R.: Às vezes sim, quando tem algum evento aqui na rua, ou eventos 

em Irecê, eles convidam também. 

 

3ª Categoria 

Marginalização, discriminação social e racismo. 

A capoeira surgiu como uma forma de libertação, e houve uma época que a 

mesma foi marginalizada e discriminada, por esses motivos ela sofreu muitas 

dificuldades para continuar existindo. 

13- VOCÊ PODERIA DIZER SE JÁ SOFREU PRECONCEITO POR SER 

PRATICANTE DA CAPOEIRA? SE SIM, PODERIA CITAR UM EXEMPLO? 

Contra Mestre 
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R.: Sim, na verdade existe ainda, o preconceito das classes altas, 

falta de conhecimento, de informação das pessoas, descrimina muito 

até sem saber do que se trata, na verdade, falta conteúdo para que 

as pessoas fiquem aparte do que é capoeira. A descriminação vem 

através disso, mas somente isso, por não ter conhecimento da arte. 

Professor (A)  

R.: Já sim. Quando iniciei na capoeira, tinha alguns colegas que me 

chamavam de capoeirazinha de “meia tigela” onde me viam, eles 

organizavam grupos para me pegar, para ver se eu era bom mesmo. 

Eu simplesmente respondia que eles deveriam praticar a capoeira e 

outra, eu não treino para brigar em ruas, um dia quero ver vocês 

jogando capoeira comigo, quero que seja desta forma, pois violência 

eu não quero, pois briga não presta. 

A discriminação existiu e continua existindo infelizmente, pois a capoeira foi 

criada por negros escravos e muitos da sociedade descriminam a mesma, dizendo 

que é coisa de negro vagabundo, de quem não tem o que fazer. Sempre vão 

aparecer indivíduos querendo medir força com o capoeirista, por que muitos a julga 

uma luta fraca. 

 

4ª Categoria  

História da capoeira em Uibaí. Olhar dos representantes de capoeira da 

cidade. 

14- SOBRE A CAPOEIRA NO MUNICÍPIO DE UIBAÍ. VOCÊ PODERIA 

FALAR COMO FOI O SEU SURGIMENTO?  

Contra Mestre 

R.: O surgimento da capoeira de Uibaí aconteceu da seguinte forma, 

um rapaz chamado Timbal, professor Timbal, em 1996, teve um caso 

com uma mulher que eu esqueci o nome, ela morava até aqui no alto 

da estrela. Devido a ele mudar para Uibaí, bem nessa transação, 

nesse período que o Mestre Ferreira estava desenvolvendo trabalhos 

na região de Irecê, com a Associação Berimbau de Ouro, ele 
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começou a desenvolver aqui em Uibaí, foi o primeiro professor que 

deu aula aqui na cidade, Professor Timbal!  

Professor (A) 

R.: No tempo que surgiu, foi o Policial Luis Carlos que trouxe ela para 

Uibaí, junto com o Mestre Ferreira e Timbal que era aluno do Mestre 

Ferreira.  

De acordo com as informações aqui apresentadas pelos dois representantes 

da capoeira em Uibaí, o seu surgimento se deu em 1996, trazida pelo professor 

Timbal, que veio morar aqui por ter um envolvimento com uma mulher da cidade. 

Esse professor era aluno do Mestre Ferreira.  

15- QUEM FOI O PRIMEIRO OU PRIMEIROS MESTRES? 

Contra Mestre 

R.: Mestre Ferreira 

Professor (A) 

R.: Mestre Ferreira 

16- DE ONDE ELE VEIO? 

Contra Mestre 

R.: Timbal, veio da cidade de Salvador e o mestre, daqui mesmo de 

Irecê. 

Professor (A)  

R.: De Irecê 

17- QUAL O ESTILO DE CAPOEIRA QUE ELE JOGAVA? 

Contra Mestre 

R.: Capoeira Regional de Bimba. 

Professor (A)  

R.: Capoeira Regional 
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18- COMO FOI A TRAJETÓRIA? 

Contra Mestre 

R.: Essa trajetória desse grupo, não sei bem especificamente a data, 

o dia assim, mas ele foi fundado em 1994. Esse grupo Berimbal de 

Ouro da cidade de Irecê, pelo mestre Ferreira, aí começou a 

desenvolver trabalhos, na região de Irecê, na cidade, aí expandiu 

para Presidente Dutra, Uibaí e alguns povoados daqui de Uibaí, que 

nem Boca D’Água mesmo, nessa mesma época. 

Professor (A) 

R.: Na época que comecei a fazer parte, existiam bastantes alunos e 

a capoeira estava sempre crescendo, quando realizava 

apresentações nas ruas, era complicado assistir pela quantidade de 

telespectadores. Mas com o passar do tempo à capoeira seguiu 

outro caminho, indo para onde não deveria, e consequentemente a 

capoeira foi perdendo o seu valor. 

Diante das falas aqui apresentadas, é notório que a história da capoeira em 

Uibaí, passou por várias transformações, sendo a mesma valorizada, e com o 

decorrer da sua existência no município, passou a ser desvalorizada por causa do 

caminho que alguns capoeiristas da época seguiram. 

19-COMO A SOCIEDADE VIA A CAPOEIRA NA CIDADE? 

Contra Mestre 

R.: Algumas histórias, que o pessoal conta, contando aqui, que eu 

não vivenciei, mais ou menos isso aí. É que eram menos 

discriminados que hoje, tinha mais aceitação, tem hora que até me 

pergunto, o que a gente esta fazendo, muitas vezes de errado ou que 

a gente deixou de fazer, para que tenha essa mesma aceitação que 

tinha. Antigamente, era mais aceita, a discriminação era menos, 

devido ser uma coisa nova, o pessoal não conhecia, mas também 

não discriminava. Hoje em dia é visível, é mais conhecida, o pessoal 

já tem, mais não quer praticar, não sei. 

Professor (A)  
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R.: Naquela época a sociedade via a capoeira como um esporte 

bonito, que dava vontade de assistir e praticar, pois existem muitos 

movimentos interessantes, mas hoje aquela imagem que a 

sociedade tinha não existe mais. 

Assim como foi citado acima, a capoeira foi perdendo o seu valor para a 

sociedade e consequentemente, os praticantes foram perdendo a vontade de 

continuar a pratica e por um determinado tempo, não vieram novos alunos para as 

academias, pois a capoeira tinha pedido o seu valor perante a sociedade. 

20- VOCÊ ACREDITA QUE TENHA ALGO QUE LEVOU A SOCIEDADE A 

VER A CAPOEIRA DESSA FORMA? 

Contra Mestre 

R.: Sim. Moça, o motivo foi, devido algumas pessoas, terem 

determinados comportamentos, vamos dizer, de se envolver com 

bebidas alcóolicas, brigas, confusão em rodas de capoeira, uma 

coisa que levou as pessoas, público a se afastar da capoeira. 

Professor (A) 

R.: Existiram vários fatores que contribuíram para a capoeira não ser 

mais bem vista pela sociedade, por exemplo, tiveram muitos 

capoeiristas que treinaram a capoeira, pessoas que levavam jeito 

para desenvolver um bom trabalho mais a frente, no entanto não 

levaram a sério, treinaram para badernar, brigar nas ruas, alguns 

capoeiristas da época se envolveram com drogas, álcool, com tudo 

isso a sociedade foi vendo a capoeira como coisa de vagabundo e 

ela perdeu o seu valor. Mas quem levou a sério está até hoje e vem 

tentando mudar essa visão e a cada dia a capoeira vez ganhando 

mais espaço na sociedade. 

Aqui fica bem claro, o principal motivo para a capoeira ter perdido o seu 

reconhecimento e seu valor perante sociedade, na cidade de Uibaí. Pois alguns 

capoeiristas seguiram caminhos errados, levando a capoeira para um lado negativo, 

e associando a prática da mesma, ao uso de drogas e brigas de ruas. 
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21- EXISTIAM MUITOS PRATICANTES? 

Contra Mestre 

R.: Sim. Existiam muitos, era mais. Nessa época de Timbal, era mais 

de 40 praticantes, só na cidade de Uibaí, depois o número aumentou, 

teve um ano aqui, em 2002 a capoeira tava com 160 praticantes de 

capoeira aqui, só na cidade de Uibaí. 

Professor (A) 

R.: Na época existia. 

Dessa maneira, de acordo com as entrevistas realizadas no decorrer da 

presente pesquisa, podemos perceber que a capoeira de Uibaí, passou por muitas 

transformações até os dias atuais, pois a mesma chegou à cidade como uma 

novidade, que até então não era conhecida. Criou-se um grupo e o mesmo fazia 

apresentações nas praças públicas e as pessoas tinham dificuldades em assistir as 

rodas de capoeira, pois o número de pessoas era grande. No entanto, no decorrer 

desta trajetória, a capoeira passou a ser associada com coisas negativas, pois 

alguns praticantes faziam mau uso da sua prática.  

A capoeira passou a ser marginalizada pela população e foi perdendo o 

prestígio e o número de praticante, até quase se extinguir, mas nem todos seguiram 

caminhos errados. Alguns capoeiristas persistiram e aos poucos vem mudando está 

realidade e a capoeira vem aos poucos ganhando credibilidade perante sociedade.  

Concluímos esta pesquisa, defendendo que a capoeira na cidade de Uibaí, 

não teria sua importância na história da cidade se não fosse a luta de pessoas que a 

construíram e forjaram essa manifestação na região. Agradecemos assim a todos os 

entrevistados que cederam seu tempo para a elaboração deste trabalho. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

De acordo com esta pesquisa, podemos perceber que existem duas versões 

sobre a origem da capoeira, pois alguns estudiosos defendem que a mesma é de 

origem africana, e outros pesquisadores que é genuinamente brasileira. Nesta 

pesquisa defendemos a capoeira, como sendo de origem afro-brasileira, criada 

pelos negros escravizados aqui no Brasil.  

A capoeira surgiu como uma forma de defesa e de ir contra a opressão, a 

capoeira passou por muitos desafios para continuar existindo, de início essa prática 

foi proibida nas senzalas pelos senhores de escravo e depois com a abolição, a 

prática da capoeira foi inserida no código penal, passando a ser crime essa 

manifestação e quem a praticasse seria preso, podendo pegar pena de 3 a 6 meses.  

No entanto, depois da década de 30, a capoeira saiu do código penal 

brasileiro e passou a ser permitida em recintos fechados com alvará da polícia. 

Nessa época um grande Mestre se destacou, e conseguindo até fazer uma 

apresentação para o Presidente do Brasil Getúlio Vargas naquela época, sendo ele 

Mestre Bimba.  

Mesmo ainda existindo muito preconceito com os capoeiristas, por falta de 

informação dos indivíduos sobre a história da mesma. A capoeira aos poucos foi 

ganhando seu espaço perante a sociedade, e tendo seu valor e reconhecimento, 

sendo praticada em academias, clubes, projetos sociais, na escola e chegando até à 

universidade.  

Atualmente a capoeira é reconhecida como Patrimônio Imaterial da 

Humanidade e reconhecida pelos Ministérios dos Esportes e da Cultura. Sem 

esquecer que o Ministro dos Esportes reconheceu-a como esporte Nacional e 

identidade cultural. Sendo assim foram criados projetos voltados para essa 

manifestação, e assim incentivando o individuo a praticar capoeira. 

No decorrer deste trabalho se fez necessário, pesquisa a identidade étnico-

cultural do ser capoeirista, para assim entendermos melhor o capoeirista. A 

sociedade brasileira é uma miscigenação de culturas. Culturas essas que se 

constituíram num hierarquia de valores das culturas ocidentais. Mesmo com toda 
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esta tensão os negros de origem africana conseguiram sobreviver à escravidão e ao 

racismo.  

A história da capoeira, mostra uma identidade ambígua do ser capoeirista, 

sendo a identidade de escravo, negro capoeirista, malandro, desocupado, 

vagabundo, marginal, sendo esse discurso usado para deixar o negro capoeirista à 

margem da sociedade, no entanto a realidade é outra, pois muitos capoeiristas são 

trabalhadores e vivem da própria capoeira, fazendo assim com que ela se reafirme 

na sociedade. 

De acordo com nossos estudos, podemos afirmar que não nascemos com 

identidade nacional, mas sim, formamos e transformamos no interior da 

representação, pois a identidade se forma na construção cultural de sua vida, 

fazendo junção com a cultura de outros povos. A identidade do capoeirista é 

constituída na própria sociedade e consequentemente nas relações desse sujeito 

com outros capoeiristas, ou seja, o meio influencia culturalmente e historicamente o 

ser capoeira. 

Este trabalho foi de extrema relevância para a ampliação do nosso 

conhecimento, pois permitiu investigar o histórico da capoeira, identidade étnico-

cultural do ser capoeirista, e a história da capoeira em Uibaí. Através das entrevistas 

podemos colher dados importantes, satisfatórios, permitindo a análises de dados e 

assim alcançando o nosso objetivo geral.   

A princípio, acreditávamos que não conseguiríamos descobrir quem teriam 

sidos os fundadores da capoeira em Uibaí, com o decorrer da investigação, e 

analisando os dados, podemos concluir que a capoeira chegou a Uibaí em 1996, 

vinda juntamente com o professor Timbal, que mudou para essa região, por ter se 

casado com uma moça da cidade, lembrando que este professor fazia parte do 

grupo Berimbau de Ouro da região de Irecê, que na época era comandado pelo 

Mestre Ferreira. 

A capoeira chegou a Uibaí como algo novo, uma vez que, as pessoas não 

conhecia essa manifestação cultura na prática, e provavelmente até então só tinha 

ouvido falar. Com desenvolvimento do trabalho realizado pelo Professor Timbal, 
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juntamente com Mestre Ferreira, a capoeira foi ganhando seu espaço e a admiração 

das pessoas e assim surgiram vários praticantes. 

No decorre da sua trajetória, a capoeira foi levada para um lado negativo e 

perdendo a admiração da sua prática, pois alguns praticantes começaram a associa 

a capoeira ao uso de drogas, álcool, brigas e assim a mesma foi marginalizada pela 

sociedade, consequentemente, perdendo toda a credibilidade que tinha alcançado 

em sua trajetória em Uibaí. Nessa época a capoeira praticamente se extinguiu, por 

falta de pessoas interessadas a aprender. 

Atualmente, os representantes desta manifestação cultural, tentam mudar 

esta visão negativa que alguns capoeiristas construíram sobre a capoeira no 

decorrer da sua permanecia em Uibaí.  

Compreendemos que a capoeira não conseguiu a mesma credibilidade que 

teve um dia, mas aos poucos, vem ganhando o seu espaço perante a sociedade e a 

cada dia que passa, aumenta o número de praticantes e de telespectadores 

interessados em apreciar essa manifestação. Assim, percebe-se que hoje, os 

representantes trabalham principalmente com crianças e adolescentes, pois através 

da capoeira, podemos ensinar, aprender e se fazer sujeitos de resistência e luta  

contra toda forma de discriminação social.   
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 ENTREVISTA DIVIDIDA EM CATEGÓRIAS 

1ª Categoria  

História de vida na capoeira pelos professores de capoeira. 

1) Qual a sua historia de vida na capoeira? 

2) O que fez você praticar capoeira? 

3) Quem foi seu mestre?  

4) Como ele desenvolvia as aulas de capoeira? 

5) Quais eram os métodos utilizados? 

6) Qual o tipo de capoeira? 

7) Quais os grupos de capoeira que você participou? 

 

 

2ª Categoria 

 

Relevância social da capoeira na cidade de Uibaí. 

 

8) Qual o nome do grupo de capoeira que você participa? 

9) Há quanto tempo surgiu? 

10) Como e de onde veio esta iniciativa?  

11) Existe apoio político? 

12) Vocês são convidados para eventos na cidade? 

 

3ª Categoria  

 

Marginalização e Discriminação 
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A capoeira surgiu como uma forma de libertação e houve uma época que a 

mesma foi marginalizada e discriminada, por esses motivos ela sofreu muitas 

dificuldades para continuar existindo. 

 

13) Você poderia dizer se já sofreu preconceito por ser praticante da capoeira? Se 

sim, poderia citar um exemplo?  

 

4ª Categoria  

 

História da capoeira em Uibaí. Olhar dos representantes de capoeira da 

cidade. 

  

14) Sobre a capoeira no município de Uibaí. Você poderia falar como foi o seu 

surgimento?   

15) Quem foi o primeiro ou primeiros mestres? 

16) De onde ele veio?  

17) Qual o estilo de capoeira que ele jogava?  

18) Como foi a trajetória?  

19) Como a sociedade via a capoeira na cidade? 

20) Você acredita que tenha alguma coisa que tenha levado a sociedade a ver a 

capoeira dessa forma? 

21) Existiam muitos praticantes?  
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB 

GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSCA– CAMPUS IV 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

O (a) senhor (a) está sendo convidado (a) a participar, como voluntário (a), 

da pesquisa intitulada A TRAJETÓRIA HISTÓRICA DA CAPOEIRA ENQUANTO 

MANIFESTAÇÃO CULTURAL NA CIDADE DE UIBAÍ, BAHIA, cujo objetivo  é o de 

INVESTIGAR A HISTÓRIA DA CAPOEIRA NA CIDADE DE UIBAÍ, na cidade de 

Uibaí, sob orientação da Profª Rita de Cassia Roxane Ferreira Borges de Sousa. 

Para alcançar o objetivo proposto será utilizada como instrumento da pesquisa de 

campo a coleta de dados e utilização de entrevistas. 

Fica assegurado que os participantes desse estudo não sofrerão nenhum 

risco ou desconforto. Os dados obtidos serão mantidos em absoluto sigilo e 

utilizados somente para fins de pesquisa. Certos de contar com a colaboração 

necessária para a concretização dessa investigação, agradeço antecipadamente a 

atenção dispensada e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

 

_______________________, ________ de ____________________ de 2015. 
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB 

GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA  – CAMPUS IV 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Recebi esclarecimentos sobre a pesquisa intitulada “A TRAJETÓRIA 

HISTÓRICA DA CAPOEIRA ENQUANTO MANIFESTAÇÃO CULTURAL NA 

CIDADE DE UIBAÍ, BAHIA”, li o conteúdo do texto informações ao colaborador e 

entendi as informações relacionadas à minha participação nesta pesquisa. Declaro 

que não tenho dúvidas, de que não receberei benefícios financeiros e que concordo 

em participar, podendo desistir em qualquer etapa e retirar meu consentimento, sem 

penalidades, prejuízo ou perda. Estou ciente que terei acesso aos dados registrados 

e reforço que não fui submetido (a) à coação. 

_______________________, ________ de ____________________ de 2015. 

Assinatura: _____________________________________________________ 

 

______________________________________________ 

Cleidiane Ribeiro dos Santos 

PESQUISADORA 

_______________________________________________ 

Rita de Cassia Roxane Ferreira Borges de Sousa 

ORIENTADORA DA PESQUISA 
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ANEXO A-  BATIZADO DO GRUPO DE CAPOEIRA RAIZ PÉ DE SERRA  

 

 

ANEXO B- BATIZADO DO GRUPO RAIZ PÉ DE SERRA 
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ANEXO C- BATERIA MUSICAL DO GRUPO DE CAPOEIRA RAIZ PÉ DE SERRA. 

 

ANEXO D- CORDAS PARA O BATIZADO DO GRUPO RAIZ PÉ DE SERRA. 
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ANEXO E- AULA TEÓRICA NA ACADEMIA RAIZ PÉ DE SERRA. 

 

ANEXO J- AULA PRATICA NA ACADEMIA RAIZ PÉ DE SERRA. 
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ANEXO L- RODA DE CAPOEIRA NA ACADEMIA RAIZ PÉ DE SERRA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


