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PATRIMONIO IMATERIAL E AS PERSPECTIVAS DE REGISTRO 

DAS RODAS DE CAPOEIRA – SANTA MARIA/ RS 

 

 

AUTOR: Jorge Silveira da Silva 

ORIENTADOR: Júlio Ricardo Quevedo dos Santos 

 

 

Esta dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação Profissional em Patrimônio 

Cultural, nível Mestrado, da Universidade Federal de Santa Maria propõe como produto final 

o registro das rodas de Capoeira dos grupos de Santa Maria, Rio Grande do Sul, devido a sua 

relevância enquanto patrimônio imaterial brasileiro, com suas vertentes no município, 

circunscrito às práticas da cultura popular. Santa Maria é um município brasileiro situado 

centro-ocidental rio-grandense, com 277.309 habitantes, segundo estimativas do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2016), que tem grande influência na região 

central do Rio Grande do Sul. O processo histórico permite compreender a formação de uma 

sociedade plural, com contrastes, diferenças e rica diversidade étnica e cultural, com 

expressivo patrimônio cultural e histórico. Nessa diversidade evidenciamos a prática da 

Capoeira em Santa Maria, de herança afro-brasileira, que serve de exemplo das africanidades 

vividas na cidade. Nesta dissertação se propõe analisar a Capoeira enquanto Patrimônio 

Imaterial e as perspectivas de registro das rodas de capoeira em Santa Maria e a organização 

de posterior Inventário das rodas de capoeira na cidade, as quais ocorrem nos principais 

espaços de sociabilidade, as praças públicas, expressão da cultura popular e coletivos negros 

da cidade. Os critérios de investigação, Registro e Inventário seguem as normativas do 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Rio Grande do Sul (IPHAE). Dessa 

forma, entendemos que o Inventário se torna em uma possibilidade de salvaguardá-lo 

enquanto patrimônio imaterial de Santa Maria. Com o intuito de valorizar esse bem sob o 

objetivo de apresentar a importância do referido grupo à comunidade e como o mesmo pode 

contribuir num atrativo turístico da região. O produto da dissertação tem por base o Decreto 

Lei, nº. 3.551, de 04 de agosto de 2000, que institui o Registro de Bens Culturais de Natureza 

Imaterial que constituem patrimônio cultural brasileiro, cria o Programa Nacional do 

Patrimônio Imaterial e dá outras providências. A metodologia utilizada é a pesquisa teórica, 

estudo de casos, trabalho de campo com entrevistas como recolhimento de dados. O resultado 

propõe-se a realização de inventário do grupo, a partir do registro, para averiguar até que 

ponto a população santa-mariense valoriza as atividades culturais dos capoeiristas. 

 

 

Palavras-chave: Capoeira. Grupos de capoeira em Santa Maria. Patrimônio cultural imaterial 

em Santa Maria. 
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This Master's thesis of the Postgraduate Program in Cultural Patrimony, Master level, of the 

Federal University of Santa Maria proposes as a final product the registration of the Capoeira 

wheels of the groups of Santa Maria, Rio Grande do Sul, due to their relevance as immaterial 

Brazilian heritage, with its aspects in the municipality, circumscribed to the practices of 

popular culture. Santa Maria is a Brazilian municipality located in the central-western region 

of Rio Grande, with 277,309 inhabitants, according to estimates by the Brazilian Institute of 

Geography and Statistics (IBGE, 2016), which has great influence in the central region of Rio 

Grande do Sul. understand the formation of a plural society with contrasts, differences and 

rich ethnic and cultural diversity, with significant cultural and historical heritage. In this 

diversity, we show the practice of Capoeira in Santa Maria, with an Afro-Brazilian heritage, 

which serves as an example of the Africans lived in the city. In this dissertation, it is proposed 

to analyze Capoeira as an Intangible Heritage and the prospects for registering the capoeira 

wheels in Santa Maria and the organization of a later inventory of the capoeira wheels in the 

city, which occur in the main spaces of sociability, public squares, popular culture and black 

collectives of the city. The research, registration and inventory criteria follow the rules of the 

Institute of Historical and Artistic Heritage of the State of Rio Grande do Sul (IPHAE). In this 

way, we understand that the Inventory becomes a possibility to safeguard it as an immaterial 

patrimony of Santa Maria. With the purpose of valuing this property in order to present the 

importance of the said group to the community and how it can contribute to a tourist attraction 

of the region. The product of the dissertation is based on Decree Law, no. 3,551 of August 4, 

2000, which establishes the Register of Cultural Goods of Intangible Nature that constitute 

Brazilian cultural patrimony, creates the National Program of Intangible Heritage and 

provides other measures. The methodology used is theoretical research, case study, field work 

with interviews as data collection. The result proposes to carry out an inventory of the group, 

from the register, to find out to what extent the Santa Marian population values the cultural 

activities of capoeiristas. 

 

 

Keywords: Capoeira. Groups of capoeira in Santa Maria. Intangible cultural heritage in 

Santa Maria. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação foi pensada a partir de três dimensões: a necessidade de 

reconhecimento, preservação e valorização das rodas de Capoeira em Santa Maria; os seus 

nexos com a legislação municipal vigente (Lei 4748/2004, Lei 6020/2015 e Lei 6123/2017) 

no que tange a Capoeira como manifestação cultural santa-mariense, suas particularidades e 

ligações com a Capoeira brasileira, e; por fim, contribuir com a visibilidade da Capoeira a 

partir de seus nexos com a referida legislação. 

Da legislação supramencionada, a recente é a Lei nº 6123 sancionada em 12 de maio 

de 2017, que dispõe sobre a viabilização e fomento das atividades culturais da cidade pelo 

financiamento direto de projetos culturais, em parceria do setor público com setor privado, 

que possam concorrer junto ao Sistema Nacional de Cultura. As rodas de Capoeira fazem 

parte das atividades culturais da cidade e são mencionadas na referida lei, o que vinculamos 

outra lei, aprovada em 2004, a Lei 4748/04 que estabelece a Semana da Capoeira no 

município, fixada no calendário cultural para os dias 13 e 20 de novembro. Nesse sentido, 

percebemos que a Lei 4748/2004 reconhece a Capoeira enquanto manifestação cultural e a 

necessidade de sua visibilidade, porém, mantendo-a ainda no plano abstrato, cuja 

materialidade está expressa na Lei 6123/2017, em seu plano concreto. 

Ao buscarmos os vínculos na legislação municipal – do abstrato ao concreto –, 

compreendemos duas questões importantes: a primeira diz respeito a necessidade de 

reconhecer a Capoeira em Santa Maria como patrimônio cultural da cidade, para tanto 

buscamos em Llorenç Prats o sentido do patrimônio enquanto construção social, ligado ao 

poder, portanto, tratando-se de disputa de poder. Aliado a esta interpretação, também é 

reconhecimento e reparação da presença negra em Santa Maria e o seu ícone cultural, a 

Capoeira. Neste expressivo tecido cultural, cada grupo social que a formou deixou suas 

heranças, influências, as quais mescladas, evidenciam as trocas culturais que formam Santa 

Maria ao longo de três séculos de ocupação. Entre os diferentes povos, nos propomos a 

evidenciar os afro-santa-marienses, os quais contribuem na construção deste mosaico cultural, 

este multiculturalismo em suas diferentes cores e matizes.  

O segundo é exatamente compreender a importância das rodas de Capoeira na cidade, 

as quais começam a romper o silêncio da invisibilidade na década de 1980, momento de 

desenvolvimento socioeconômico e crescimento populacional de Santa Maria, quando 

ocorrem reformas urbanas, entre elas, a organização do calçadão Salvador Isaía, que fez parte 

de “uma série de obras que renovam a paisagem urbana” (ALMEIDA, 2007, p. 46). Este novo 



11 

 

espaço de circulação apresentou-se como o lugar de reconhecimento e preservação da 

Capoeira em Santa Maria e faz parte das memórias da cidade e de um dos seus iniciadores o 

Mestre Biriba. 

Dessa forma, o tema da dissertação é as perspectivas de registro das rodas de Capoeira 

em Santa Maria, evidenciando-as enquanto patrimônio imaterial. Para desenvolver este tema, 

o objetivo central é pesquisar, através de trabalho de campo, por meio de entrevistas, as 

origens recentes da Capoeira em Santa Maria, após 1980, a partir de seus protagonistas – 

mestres de Capoeira e seus grupos de capoeira – evidenciando a importância dos mesmos na 

organização das rodas de capoeira e na luta pela visibilidade e preservação da prática cultural. 

A metodologia utilizada recorreu desde a revisão bibliográfica sobre o tema até as 

entrevistas aos organizadores das rodas de Capoeira em Santa Maria – os mestres – seguidas 

das análises, formatadas em trabalho de campo.  

Na medida que as pesquisas foram acontecendo, percebemos que as rodas de Capoeira 

e o Museu Treze de Maio1 são lugares de memória de negros e negras santa-marienses, 

seguidos também por “africanizados”; Na década de 1980, concomitante as obras que 

renovavam a paisagem urbana ocorre um processo de valorização do patrimônio cultural da 

cidade, verdadeiros depoimentos visuais do espaço urbano e arquitetônico santa-mariense, em 

suas importantes construções históricas, patrimônio material composta pela Avenida Rio 

Branco, como a Escola de Ofícios e Artes Hugo Taylor, Catedral de Nossa Senhora da 

Conceição, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, a Sociedade da União dos Caixeiros 

Viajantes, o clube Caixeiral, a rede hoteleira (desde o hotel Léon até o hotel Jantzen – 

primeiro prédio de quatro andares construído em Santa Maria), a vila Belga, todos estes bens 

culturais decorrentes da malha ferroviária comprovando que a rede férrea, cujas origens 

remontam 1884 – inauguração do trecho ferroviário Cachoeira-Santa Maria e, por fim, 

estendido até Porto Alegre, em dezembro de 1885 – contribuindo sobremaneira ao processo 

de ocupação territorial do município, posto que o transporte ferroviário configurou-se como a 

principal atração populacional da cidade, com a formação de bairros ferroviários como o 

Itararé, Km3 e Camobi. Se é verdade que é importante este patrimônio cultural, também é 

                                                           
1 Antiga “Sociedade Cultural Recreativa 13 de Maio”, fundada em 13 de maio de 1903, primeiramente chamada 

de “Sociedade Cultural Ferroviária 13 de Maio”, construída através de trabalho de mutirão, com as tábuas de 

vagões desativados doados pela Viação Férrea. Atualmente é o Museu Treze de Maio, lugar de memória Afro-

brasileira, que mantém viva a memória do negro santa-mariense, vide dissertação pioneira na recuperação e 

revitalização deste lugar de memória: ESCOBAR, G. V. Clubes Sociais negros: lugares de memória, 

resistência negra, patrimônio e potencial. 2010. 221 f. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Patrimônio 

Cultural) – Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria - RS. WEBER, L. I. Museu Treze de Maio: 

espaço de memória e identidade negra em Santa Maria. 2014. 107 f. Dissertação de Mestrado (Mestrado em 

Ciências Sociais) – Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria - RS. 
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verdade que trabalhadores negros em diferentes épocas contribuíram na formação desta 

paisagem cultural. 

No bojo da construção social do patrimônio santa-mariense destacamos não só a 

presença e perseverança de negros e negras na história e memória da cidade, mas o avanço 

das rodas de Capoeira como patrimônio e atividade cultural neste espaço urbano. Mestre 

Biriba, um dos primeiros a usar o calçadão Salvador Isaia para apresentação da arte da 

Capoeira, nos remete aquele momento, quando lembra: 

 

nas primeiras manifestações que eu fiz no Calçadão de Santa Maria pra... em busca 

de alunos, que eu ficava fazendo movimentos, eu botava o berimbau na mão de um 

recém iniciante de capoeira na época, isso em 83. E só pra simbolizar o que era a 

capoeira, eu ficava fazendo movimentos de capoeira, parava e explicava pro povo 

que aquilo era capoeira.2 

 

Nas memórias do Mestre Biriba estão contidas algumas questões pertinentes a 

organização da Capoeira, quais sejam: tratavam-se de aulas públicas, permeadas por 

africanidades, saberes ancestrais, práticas de cultura afro-brasileira, circularidade de ideias e 

necessidade de reconhecimento, preservação e valorização desta prática cultural de 

ancestralidades africanas, um método de quebrar as invisibilidades de negros e negras em 

Santa Maria. 

As rodas de Capoeira apresentam-se em diferentes momentos, mas particularmente 

nas praças públicas, atraindo as pessoas, que se incorporam a roda de Capoeira. Estas práticas 

têm sido comuns desde a década de 1980, quando os atuais grupos de organizaram. Destaca-

se, a tradição e os rituais que compões a roda de capoeira ao pé do berimbau, onde os 

capoeiristas iniciam o jogo, a dança/ginga que permite os mesmos desferir movimentos 

corporais, simulando a luta num bailado de perguntas e respostas corporais-ataque/defesa - 

carregadas de sentimentos e valores de anos vivenciando horas de repetições exaustivas, 

permitindo-lhes a construção das habilidades e capacidades para a prática da Capoeira. 

Durante as apresentações em público os capoeiristas adquirem forma física, enquanto 

são prestigiados pela população ao seu entorno. A materialização do passado histórico afro-

brasileiro, lindando ao presente e seus agentes. Pode-se afirmar que devido aos conteúdos 

expressos nas rodas de Capoeira, de atrativo cultural que se consubstancia em autentica aula 

pública de valor cultural, devido a sua importância na preservação e valorização da Capoeira, 

reconhecida no Município em 2004 através da Lei 4748/2004. 

                                                           
2 SOUZA, Albrantino Marques de. Entrevista [23 de fevereiro de 2018]. Entrevistador Jorge Silveira da Silva. 
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Um dos mestres que fez a sua iniciação com o Mestre Biriba, o Mestre Gelo Seco 

(Vicente Tarcísio Lopes Carvalho), ao relacionar o aprendizado de capoeira a partir do 

calçadão com a “Semana da Capoeira” [instituída em 2004], assim se manifesta sobre a 

importância da Capoeira, seus códigos culturais, contribuindo com a proposta desta 

dissertação de mestrado que é inventariar as rodas de Capoeira na cidade, como forma de 

reconhecimento, preservação, valorização e sistematização desta manifestação cultural, no 

intento de contribuir à visibilidade da mesma. 

 

É importante [a semana da capoeira] para divulgarmos nossa cultura e esporte e 

uma forma da sociedade ver o lado bom e suas dificuldades e achar uma forma de 

expandir mais o horizonte do mundo da Capoeira.3 

 

Dessa forma, gradativamente fomos construindo o problema da pesquisa desta 

dissertação, qual seja, a necessidade de inventariar as rodas de Capoeira em Santa Maria e 

propor o registro da mesma, cuja intenção é contribuir como enriquecimento da cidade Santa 

Maria, na perspectiva de reconhecimento de Bens Imateriais. Convém destacar que a cidade 

conta com os seguintes grupos de Capoeira: Barra vento, Berimbau, Muzenza, Candeeiro, 

Filhos de Sambi, Malandragem e Mandinga, os quais são responsáveis pelas rodas de 

capoeira, desde a década de 1980, de forma pública e popular. 

Evidenciamos que a Capoeira é importante à cidade, sendo que, por definição da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), o seu 

princípio é a Roda de Capoeira, manifestação cultural afro-brasileira – simultaneamente, uma 

luta e uma dança –, que pode ser interpretada como uma tradição, um esporte e uma arte.  

Os capoeiristas formam um círculo, uma roda e, ao centro, dois deles “jogam” a 

capoeira, cujos movimentos requerem grande habilidade corporal e senso cognitivo. Os outros 

jogadores, em volta do círculo, cantam, batem palmas e tocam instrumentos de percussão. As 

rodas de capoeira são formadas por grupos de pessoas de todos os gêneros e etnias e contam 

com um mestre, um contramestre e discípulos. O mestre é o portador e o guardião do 

conhecimento da roda, e deve ensinar o repertório, manter a coesão do grupo e sua 

observância a um código de ritual. Normalmente, o mestre toca o berimbau, instrumento de 

percussão com apenas uma corda. Ele inicia os cantos e conduz o tempo e o ritmo do jogo. 

Todos os participantes devem saber o que fazer e como tocar o instrumento, cantar e 

compartilhar as letras dos cantos, improvisar as músicas, conhecer e respeitar os códigos de 

ética e conduta, além de executar os movimentos, os passos e os golpes. 

                                                           
3 CARVALHO, Vicente Tarcísio Lopes. Entrevista [04 de outubro de 2017]. Entrevistador Eduardo Perius. 
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A roda de capoeira é um lugar onde o conhecimento e as habilidades são aprendidas 

por observação e imitação. Também funciona como uma afirmação de respeito mútuo entre 

comunidades, grupos e indivíduos, além de promover a integração social e preservar a 

memória da resistência à opressão histórica.4 Convém destacar o significado da música na 

roda de Capoeira, transmitida pela tradição oral, algumas possíveis melodias oriundas dos 

tempos fundantes desta manifestação cultural. 

Durante a roda de Capoeira destaca-se a música “canção” sendo ela de grande 

importância a este universo, pois, dela é que partem as mensagens as histórias de vida e do 

passado, presente e esperanças do futuro provocando nos capoeirista “sentir/transe” ajudando 

a entrar e sair dos ataques desferidos pelo/a companheiro/a durante o jogo, além disto temos a 

presença constante do “coral” respostas as pergunta da canção feita no ato de cantar – o 

cantador, quem está responsável pelas canções durante a roda de capoeira – juntamente a este 

processo, adquire sentido comunicativo. 

Ao entoar a melodia da roda de Capoeira, há um grande respeito, quase que uma 

sacralização do ato, promovendo assim que as pessoas desfrutem desse Bem enquanto 

patrimônio. As músicas acompanhadas de dança, luta, instrumentos musicais, representa um 

dos aspectos da cultura de um povo, serve para exercício físico, rituais, ou para 

entretenimento, assim, observa-se a importância dessa arte. 

A música é expressiva na Capoeira porque estabelece conexões entre os envolvidos no 

momento da roda e do jogo, pois estes dependem diretamente da solidariedade, da cooperação 

coletiva, durante o processo de roda de Capoeira e sua prática o “jogo”, percebe-se, os 

músicos e cantores junto ao “coro” a bateria da capoeira é composta de três Berimbaus – 

Gunga, Médio e Viola – um Atabaque de corda e couro, dois Pandeiros, Agogo de Castanha e 

rere. Partindo desta base teremos início das canções, as ladainhas (narrativas históricas) que 

ascendem elevando o “asé” (energia, força adquirida dos ancestrais) trazendo elementos 

importantes para o capoeirista. Nas letras também destacando os ritmos que definem a 

maneira como o Jogo pode ser realizado. Não existe roda de Capoeira sem música, sem 

barulho. Ela por si só quebra o silêncio. 

A partir desta premissa é que se propõe organizar, elaborar e aplicar o registro das 

rodas de Capoeira em Santa Maria, enquanto possibilidades de reconhecer, preservar, 

valorizar, divulgar e organizar tais práticas culturais na cidade, levando em conta a oralidade, 

a musicalidade, os gestos inseridos nas rodas de Capoeira, evidenciando-a como patrimônio 

                                                           
4 http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/culture/world-heritage/intangible-cultural-heritage-list-brazil/capeira, 

acesso em 03 de março de 2017. 

http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/culture/world-heritage/intangible-cultural-heritage-list-brazil/capeira
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cultural imaterial santa-mariense, que deve ser inventariado a fim de contribuir para a sua 

visibilidade. 

A delimitação do tema se insere no debate do que é patrimônio cultural, que se 

manifesta enquanto conjunto de bens e valores, tangíveis ou intangíveis expressos em 

palavras, imagens, expressões corporais, valores, códigos culturais, costumes, saberes e 

fazeres. Saber fazer o cordel e o berimbau, se somam a luta, que está para além das 

habilidades, é necessário ter competências como o respeito, o reconhecimento às tradições 

ancestrais trazidas pelos africanos para o Brasil, que em solo brasileiro souberam preservar e 

ao mesmo tempo de forma intercultural, trocar com outras populações diferentes seus valores 

e vestígios culturais. 

Se na atualidade se joga e luta na roda de Capoeira é porque se reconhece e valoriza a 

sua importância, e não se pode ignorar as práticas culturais na cidade. No entanto, se propõe 

organizar estas práticas por meio do registro das mesmas, preservando-a, sob os critérios 

científicos de coleta e resguardo do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do 

Rio Grande do Sul (IPHAE), que no Decreto Lei, nº. 3.551/ 2000, institui o Registro de Bens 

Culturais de Natureza Imaterial, se procede então o Inventário das rodas de Capoeira na 

cidade. 

O tema também está delimitado para além do espaço e tempo de Santa Maria, na 

legislação que trata dos bens culturais em vigor: o Plano Municipal de Cultura de Santa 

Maria, expresso na Lei nº 6020/2015; o Sistema Municipal de Cultura de Santa Maria 

(SMCULT), conforme a Lei nº 6123/2017, perpassando a Lei nº 4748/2004, que dispõe sobre 

a “Semana da Capoeira” em Santa Maria. 

Esta investigação cientifica tem por objetivo o registro das rodas de Capoeira Santa-

mariense em organização de um pretenso inventário, como possibilidade de salvaguarda 

enquanto patrimônio imaterial de cidade contribuindo com as Leis nº 4748/04 e 6123/17. 

Com o intuito de valorizar este Bem sob o objetivo de contribuir com a visibilidade da 

Capoeira por meio de suas rodas, o processo cultural da manifestação. O produto da 

dissertação tem por base o Decreto Lei, nº. 3.551, de 04 de agosto de 2000, que institui o 

Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que constituem patrimônio cultural 

brasileiro, cria o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial e dá outras providências, de 

acordo com o Artigo1º, parágrafo 1, inciso III que fala sobre o – Livro de Registro das 

Formas de Expressão, onde serão inscritas manifestações literárias, musicais, plásticas, 

cênicas e lúdicas. O referido decreto estará vinculado as leis municipais supramencionadas, 

estabelecendo os seus nexos e links possíveis. 
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Nesse sentido, ao longo da pesquisa procurou-se analisar a bibliografia sobre o tema; 

recuperar as trajetórias afro-brasileiras em Santa Maria em suas tradições e ancestralidades e 

suas materialidades culturais, enfatizando um dos principais bens e práticas culturais: a roda 

de Capoeira; Analisar a legislação municipal vigente que dá conta da questão cultural; 

identificar os grupos de Capoeira em Santa Maria, os quais poderão receber registro do Bem 

Imaterial junto ao IPHAE, e; por fim levantar dados (Inventário) dos grupos de Capoeira 

santa-mariense.  

Nossa justificativa parte da premissa que, cada local produz suas práticas culturais 

particulares, peculiares. Sendo assim, o que podemos aprender com os capoeiristas de Santa 

Maria, suas trajetórias, que organizam rodas de Capoeira semelhantes e ao mesmo tempo 

diferentes de outros lugares desta prática cultural? 

Quando iniciamos o registro das rodas de Capoeira, logo fomos remetidos a três 

figuras emblemáticas deste movimento, os mestres Índio, Biriba e Cesinha. Uma geração de 

mestres que ensina a prática da Capoeira e que soube incorporar os elementos locais: uma 

cidade formada a partir de um mosaico étnico e cultural de tradição militar, ferroviária, 

comercial, de servidores públicos e de educação superior referenciada. Nas entrevistas, todas 

estas questões se confundem, se misturam com as práticas de capoeira. Quem são os 

capoeiristas? Filhos de trabalhadores negros, imigrantes, de militares, de funcionários 

públicos, alunos e em algumas vezes professores do ensino superior. 

Observa-se relevante a proposta de registrar os grupos de Capoeira de Santa Maria, 

para valorizar o sentimento de perpetuar a diversidade cultural e riqueza das rodas de 

Capoeira na cidade – uma cidade multicultural –, através dos referidos grupos.   

Inventariar e propor o registro para reconhecimento dos grupos é importante não só 

para incentivar os mesmos, mas evidenciar os elementos de sua visibilidade, da forma como a 

Capoeira é jogada, tocada e cantada – lugar de memória, história e cultura onde o capoeirista 

canta, dança e luta. Lugar de saber fazer. 

A roda serve tanto para o jogo, divertimento e espetáculo, quanto para que capoeiristas 

possam aplicar o que aprenderam durante o treinamento. Os capoeiristas se perfilam na roda 

de capoeira cantando e batendo palmas no ritmo do berimbau enquanto outros jogam 

capoeira. Assim, a roda de Capoeira além de representar um momento, um período social ela 

aproxima os sujeitos, abre um leque de oportunidades para o estudo, fortalece as trocas e os 

laços culturais entre a formação e o mundo do trabalho, existe além tempo e além-fronteiras. 

Portanto, entendemos que este debate é importante na academia, pois discute um dos 

aspectos do Patrimônio Imaterial de Santa Maria e de relevâncial social e cultural para a 
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comunidade, como forma de valorizar o que existe na mesma. Para tanto, observa-se 

importante o método de registro, pois o inventário permite saber em qualquer tempo os bens 

dispostos num lugar, materiais ou imateriais. 

Para compreender essa manifestação cultural elaborou-se o itinerário metodológico de 

estudo que procura recuperar o sentido, a importância e a significância da mesma, em sua 

matriz cultural afro-brasileira que valorize a participação do negro e os “africanizados”. Em 

nossa concepção, a Capoeira é um processo de africanização cultural, sendo assim, o 

capoeirista ao assumir os valores ancestrais desta manifestação torna-se africanizado, 

respeitando, rememorando, a tradição africana da Capoeira. O conceito se aplica a Santa 

Maria, uma cidade de muitas e diferentes trocas culturais e assimilações de outras matrizes 

culturais com alguns povos que formaram a cultura do munícipio. Iniciamos, evidenciando a 

importância do debate nas construções identitárias do país, em seu rico acervo cultural 

composta da diversidade e a pluralidade cultural. 

Reconstruir a trajetória da Capoeira é significativo à compreensão de sua valorização 

recente e da importância do afrodescendente na formação cultural santa-mariense, além de 

contribuir à autoestima e positividade à imagem do mesmo, perante o reconhecimento da 

Capoeira como patrimônio imaterial da humanidade, pela Organização das Nações Unidas 

para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), em declaração de 26 de novembro de 2014. 

No percurso da pesquisa, utilizou-se como instrumento a entrevista padronizada. De 

acordo com Marconi e Lakatos (2010) são comuns tipos diferentes de entrevistas, padronizada 

ou estruturada, despadronizada ou não estruturada divide-se em três: entrevista focalizada, 

entrevista clínica, não dirigida; e a de painel. Neste caso, está sendo utilizada a entrevista 

padronizada ou estruturada que conforme Marconi e Lakatos: “é aquela em que o 

entrevistador segue um roteiro previamente estabelecido; as perguntas feitas ao indivíduo são 

predeterminadas. Ela se realiza de acordo com um formulário elaborado, é efetuada de 

preferência com pessoas selecionadas de acordo com um plano” (MARCONI; LAKATOS, 

2010, p. 180). Para a entrevista padronizada ou estruturada foi elaborado um questionário 

padrão e realizadas entrevistas com questionários, com alguns Mestres e capoeiristas 

selecionados. 

Também foram realizadas entrevistas semiabertas, que procuram verificar sobre a 

proteção e o inventário, e existência de lei que regulamente bens imateriais como registros de 

grupos de Capoeira. Nesse sentido, foi identificado através da fala da entrevistada o interesse 

sobre um tipo de regulamento do legislativo no que se refere à Bem Imaterial. 
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É pertinente lembrar que a UNESCO é responsável pela proteção de bens patrimoniais 

de interesse mundial, que podem ser materiais ou imateriais. Em sua Convenção para a 

Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, a UNESCO explicita as práticas de 

representações culturais na comunidade, ainda, a nível mundial, trabalha para salvaguardar o 

patrimônio de interesse mundial. A UNESCO define como Patrimônio Cultural Imaterial 

como práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas que as comunidades, os 

grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio 

cultural.  

O Patrimônio Imaterial é transmitido de geração em geração e constantemente 

recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a 

natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade, contribuindo 

assim para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. 

 

Os principais objetivos da UNESCO são: globalizar a educação; fomentar a paz, 

através do ponto anterior; promover a livre circulação de informação entre os países 

e a liberdade de imprensa; definir e proteger o Patrimônio da Humanidade Cultural 

ou Natural (conceito estabelecido em 1972 e que entrou em vigor em 1975); e 

defender a expressão das identidades culturais (UNESCO, 2016). 

 

No Brasil há diferentes entidades responsáveis pelo patrimônio cultural como o 

IPHAN, cujo comprometimento é zelar pelo cumprimento dos marcos legais, efetivando a 

gestão do Patrimônio Cultural Brasileiro e dos bens reconhecidos pela ONU para a Educação, 

Ciência e Cultura, como Patrimônio da Humanidade (IPHAN, 2015). Assim, são 

possibilidades do IPHAN construir propostas de avanço com governos estaduais e municipais 

num sistema de parceria. 

Dessa forma, todas as instâncias governamentais estariam juntas no trabalho em prol a 

educação e cultura. Nesse sentido há também o IPHAE, Instituto que zela pelo patrimônio 

cultural e é responsável pelos registros e livros tombos no Rio Grande do Sul. Este importante 

instituto tem suas origens em 1954, quando foi criada a Divisão de Cultura do Estado do Rio 

Grande do Sul, ligada à Secretaria da Educação. No regulamento, ficou estabelecida a defesa 

do patrimônio arquitetônico e cultural sul-rio-grandense, além de estudos e difusão do 

folclore. Em 1964 foi criada, junto à referida Divisão, a Diretoria do Patrimônio Histórico e 

Artístico do Estado do Rio Grande do Sul, responsável pela política de preservação dos bens 

patrimoniais e culturais do Estado. A partir de 1979, esse órgão passa a se chamar 

Coordenadoria do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado, CPHAE. Por fim, na década de 

1980 marca o início de um período de intensas preocupações com a preservação da memória 
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no Estado. Vários bens imóveis receberam proteção legal em nível estadual, através de 

processos de tombamento, levando sempre em consideração os valores histórico e 

arquitetônico agregados, sendo que o primeiro tombamento realizado foi a Ponte 25 de Julho, 

na cidade de São Leopoldo, em 1980. 

Atualmente o IPHAN é responsável por preservar, divulgar e fiscalizar os bens 

culturais brasileiros, além de garantir a utilização desses bens pela atual, e futuras gerações, a 

entidade está sendo responsável pela preservação de bens culturais, possibilita essa estrutura 

fornecer dados para o tombamento ou o registro do bem, pois nesse caso vislumbra-se ter este 

bem cultural imaterial as rodas de Capoeira de Santa Maria, protegida e preservada, 

publicitando suas práticas.  

Quanto ao bem imaterial, a política de preservação do patrimônio cultural brasileiro 

foi instituída juntamente com o IPHAN, incumbida da identificação e preservação de bens 

considerados representativos da nacionalidade. Já em nível municipal, projetamos a ação a 

fim de que a Capoeira possa ser inventariada, protegida, registrado conforme leis municipais 

4748/04 e 6123/17 e sob a guarda do municipio. Também se deve estar concernente a 

Constituição Federal de 1988, em seu artigigo 216, que dispõe sobre “patrimônio cultural 

brasileiro”, particularmente aos dois primeiros itens do referido artigo. Convém destacar que a 

noção de Bem de Natureza Imaterial utilizada, definida a pela Convenção para a Salvaguarda 

do Patrimônio Cultural Imaterial, aprovada pela Unesco em 17 de outubro de 2003, e refere-

se as práticas e expressões culturais. 

Permeando esse diálogo sobre o sentido e valor real da Capoeira como patrimônio 

imaterial perante a atual realidade urbana, convém destacar que em 15 de julho de 2008 o 

Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural do IPHAN deliberou sobre os registros e 

tombamentos da Capoeira como patrimônio imaterial brasileiro. Dessa forma o presidente do 

IPHAN anunciou a inclusão do ofício dos mestres da capoeira no Livro dos Saberes, e da roda 

de capoeira no Livro das Formas de Expressão. 

Os Mestres de Capoeira têm a sua habilidade de ensino reconhecida e em mais de 150 

países tem ocorrido à implementação e divulgação dessa prática. Convém destacar que o 

inventário da capoeira foi produzido por uma equipe multidisciplinar de profissionais, em 

parceria com as Universidades Federais do Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco e a 

Fluminense, sob a supervisão do próprio IPHAN. As pesquisas foram realizadas no Rio de 

Janeiro, Salvador e Recife, principais cidades portuárias apontadas como prováveis origens 

desta manifestação, e locais onde havia documentação a respeito. 
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O IPHAN reconheceu a Capoeira em seu sentimento multidimensional e multicultural 

quando afirma no Parecer 031/08 que: “Ela se caracteriza como fenômeno multifacetado e 

multidimensional: dança, luta ou jogo, dependendo do momento histórico, do contexto 

imediato, dos objetivos dos atores envolvidos”. 

O IPHAN no Processo n° 01450.002863/2006-80, parecer n° 031/08, que trata sobre o 

“Registro da Capoeira como Patrimônio Cultural do Brasil” considera que: “A capoeira tem, 

no entanto, a peculiaridade de estar presente em todos os estados do Brasil, e, a despeito das 

variações regionais, guardar uma considerável uniformidade de estilo, em cada uma de suas 

“modalidades”: capoeira angola, regional e contemporânea”. Nesse sentido, é importante 

recuperar a atuação dos capoeiristas e a formatação da Capoeira no Rio Grande do Sul, posto 

que, desde o século XVIII ocorre a presença significativa dos africanos e afro-sul-rio-

grandenses nas manifestações culturais e artísticas desde a antiga Capitania de São Pedro, 

criada em 1763. 

Todavia o nosso objeto de estudo e análise recai sobre a sua atuação em Santa 

Maria/RS, posto que se expressa enquanto dissertação do PPG Mestrado Profissional em 

Patrimônio Cultural da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Nesse caso, a Capoeira 

tem sido parte da manifestação cultural e responsável pela difusão da mesma em outros 

municípios atuando em inúmeros locais entre eles, principalmente, nas escolas da rede pública 

e privada, ficando evidente a importância da problemática deste trabalho em nortear 

parâmetros para sugerir pontos de interferência nesta área específica. 

Por fim, entendemos a Capoeira enquanto patrimônio cultural por ser um Bem 

Imaterial que possui valor próprio, considerado de interesse relevante por diferentes grupos 

sociais que reconhecem e defendem a sua permanência e seus vínculos com a identidade da 

cultura brasileira. Percorrer os fios de Ariadne que tecem a Capoeira é reconhecer, valorizar, 

preservar e promover a visibilidade de uma das nossas tantas heranças do passado que se 

fazem presente no nosso cotidiano, transmitido pela tradição oral de geração a geração, de pai 

pra filho. O IPHAN desenvolveu uma metodologia, o Inventário Nacional de Referências 

Culturais, que também pode ser aplicado a bens materiais, sob o propósito de reunir 

informações determinado bem cultural. 

Quanto ao IPHAE, entre seus comprometimentos, possui um manual de 

preenchimento, uma ficha, modo de cadastrar dados dos referidos bens para registros, um 

meio de organizar e de fazer rastreamento cultural dos bens do estado, ali constam itens que o 

IPHAE (2016b), possui para identificação e inscrição dos bens propostos. São; o manual e a 

ficha de preenchimento, o manual que explica como preencher a ficha, como: Numeração de 
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controle atribuída pelo IPHAE a denominação que é o nome da referência cultural, por 

exemplo: artesanato ou algum festejo. 

O manual explica como preencher a ficha para a solicitação do registro, também 

oferece exemplos. Dá o modelo de tipos de celebração e que deve ser especificado na ficha, 

como ritos, ou cultos, por exemplo. Explica como deve ser preenchido o item, Lugar, com os 

espaços significativos especiais para a cultura local, onde se concentram, produzem e 

reproduzem manifestações culturais (praças, paisagens, etc.) Nesse caso, sublinha-se o item, 

Formas de expressão: música, dança, representações teatrais, representações gráficas, 

folguedos, jogos, atividades lúdicas, etc., pois é isso que interessa essa pesquisa cientifica ao 

nível de mestrado, a forma de expressão, a característica do indivíduos envolvidos na 

organização e execução das rodas de Capoeira e o seu reconhecimento como Patrimônio 

Imaterial santa-mariense, objeto desta dissertação e seu produto. 

Detalhar de forma clara e objetiva as questões na ficha que é o passo seguinte, com 

base no Manual, nomear o responsável pelo levantamento dos dados, além de listar todas as 

pesquisas realizadas sobre o tema, dizer se é ativo e datar. Esse é o Modo de Rastreamento 

Cultural, documento cedido e preenchimento exigido pelo IPHAE. Assim, uma vez entendido 

o Modelo, o próximo passo é preencher propriamente dita a ficha. Documento que organiza e 

facilita o rastreamento e descrição dos Bens Imateriais proposto. 

Documentos, como recortes de jornal, fotos, vídeos, gravações e tudo que pode servir 

para o levantamento de dados para o inventário são necessários para anexar à ficha de 

detalhamento do IPHAE. Contudo como Santa Maria tem legislação para tal, como é o caso 

da Lei 6123/2017 e o Plano Municipal de Cultura de Santa Maria, Lei 6020/2015, que tem em 

suas ações especificas, ao tratar das “Culturas Populares” no item 7.6.2.2. o reconhecimento e 

a valorização da Capoeira local nos coletivos culturais negros. 

Desta forma, nos cabe a tarefa de organizar de forma a registrarem os bens da 

Capoeira santa-mariense, segundo suas especificidades, materiais e imateriais, observando 

controles de preenchimentos de fichas segundo manual para e registros de controle dos bens 

do município, com base no modelo de rastreamento cultural do IPHAE, agilizando a 

tramitação de documentos do bem proposto ao registro devido à proximidade dos sujeitos que 

buscam esse reconhecimento. Para entender a proteção do Patrimônio nos diferentes níveis 

segue o primeiro quadro. 
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Quadro 1 – Órgãos que protegem o Patrimônio Cultural 

UNESCO 

 

United 

Nation 

Educational, 

Scientific and 

Cultural 

Organization 

Organização das Nações Unidas: Organização para a Educação, a Ciência e a Cultura das 

Nações Unidas), organismo integrado na Organização das Nações Unidas (ONU), criado, 

em 1946, a fim de promover a paz mundial, através da cultura, educação, comunicação, as 

ciências naturais e as ciências sociais. O principal órgão decisório da UNESCO é sua 

Assembleia Geral, composta por representante de seus Estados membros. Cabe a esta 

assembleia eleger os membros do comitê executivo e nomear o diretor geral. O comitê 

executivo está composto de representantes de determinados Estados membros e se reúne 

duas vezes por ano, entre as reuniões da Assembleia Geral, para verificar a prática das 

políticas bianuais da UNESCO. Estas são levadas a cabo pela Secretaria liderada pelo 

Diretor Geral. 

http://www.infoescola.com/geografia/unesco/   http://www.brasilia.unesco.org/ 

DISPONÍVEL NO WWW.GOOGLE.COM.BR   Acessado em 14/03/2016.      

Copyright 2006-2016 - Todos os direitos reservados. InfoEscola é um parceiro do iG 

Educação. 

IPHAN 

 

Instituto do 

Patrimônio 

Histórico e 

Artístico 

Nacional 

Responsável pelo patrimônio cultural, zela pelo cumprimento dos marcos legais, 

efetivando a gestão do Patrimônio Cultural Brasileiro e dos bens reconhecidos pela 

ONU. O IPHAN possibilita construir propostas de avanço com governos estaduais e 

municipais já que ele atua em nível nacional. 

Possui o propósito de reunir informações de determinado bem cultural, sob metodologia 

de Inventario Nacional de Referências Culturais, que também pode ser aplicado a bens 

materiais.   

Está ligado ao Ministério da Cultura, incumbida da identificação e preservação de bens 

considerados da nacionalidade, que repercutem em nível nacional. 

IPHAE – RS 

Instituto do 

Patrimônio 

Histórico e 

Artístico do 

Estado - RS 

Instituto que zela pelo patrimônio cultural e é responsável pelos registros e livros 

tombos. Possui um modo de Rastreamento Cultural, que é listar documentos preenchidos 

pela entidade que pede o registro. 

Atua em nível estadual e sob a tutela do IPHAN 

 

MUNICÍPAL O patrimonio pode ser tombado ou registrado se material ou imaterial, conforme leis 

municipais caso haja, sob a guarda do Municpio, ou sob a tutela do instrumento maior 

brasleiro, que é o IPHAN ou ainda em nível estadual pelo IPHAE. 

Ação do Sistema Municipal de Cultura de Santa Maria (SMCULT), 12/05/2017. 

Plano Municipal de Cultura de Santa Maria, Lei 6020/2015. 

 

Partindo do princípio que a Capoeira é importante e está inserida no cotidiano da 

cidade e considerando que Santa Maria possui um mosaico cultural, porque é multicultural, 

como propõe Flores em “Santa Maria: terra de humanidade e cultura” (2010), destacamos as 

particularidades da cidade: a roda de Capoeira como um lugar comum da cultura, 

particularmente, a popular, de aceitação da população em geral. A arte da Capoeira é 

pormenorizada em seus atos, dança, musicalidade, como veículo de comunicação voltado à 

educação, informação, lazer, entretenimento e de relevância enquanto conhecimento e cultura. 

A atualidade do tema está vinculada a SMCULT, que tem por finalidade “promover o 

desenvolvimento humano, social e econômico, com pleno exercício dos direitos culturais” 

(Lei nº 6123/17, art. 1º). Este aspecto deve facilitar aos grupos de Capoeira que se 

organizaram aqui ao longo da História. Nesse sentido, nosso foco é discutir sobre as rodas de 

http://www.infoescola.com/geografia/organizacao-das-nacoes-unidas-onu/
http://www.brasilia.unesco.org/
http://www.google.com.br/
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Capoeira em Santa Maria enquanto patrimônio imaterial para organizar e facilitar a existência 

e as permanências das mesmas na cidade. 

Por fim, é importante evidenciar o meu compromisso com a ciência social, com a 

pesquisa das rodas de Capoeira, por ser Contramestre do Grupo Barra Vento, Contramestre 

Crespo, com dedicação a mesma desde 1995, ainda em Santo Ângelo, ligado ao Grupo 

Oxóssi, fez a sua iniciação em Capoeira, sob orientação do Professor Gigante (Diego Copatti). 

Como africanizado tenho o dever de recuperar a trajetória das rodas de Capoeira em Santa 

Maria, contribuindo não só com o debate acadêmico, mas com a promoção da visibilidade 

desta manifestação cultural. Na Capoeira somos todos um só, respeitando, ajudando, 

compreendendo, aprendendo, assim, é impossível dissociar a inserção social da trajetória 

acadêmica. 
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2 SANTA MARIA: LUGAR DE RODAS DE CAPOEIRA 

 

No primeiro capítulo é nossa proposta historicizar a formação da cidade, a fim de que 

se possa compreender como a Capoeira foi elaborada ao longo do tempo. Nesse sentido é 

importante vincular a atualidade das manifestações das rodas de Capoeira com o passado 

histórico da cidade, o que se trata de um paradigma indissociável. 

 

2.1 AS ORIGENS NOS TEMPOS DE DISPUTAS COLONIAIS 

 

Santa Maria é um município brasileiro situado centro-ocidental rio-grandense, com 

277.309 habitantes, segundo estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2016), considerada uma cidade de porte médio, que tem grande influência na região 

central do Rio Grande do Sul. Trata-se da 5ª cidade sul-rio-grandense mais populosa, 

emancipada em 17 de maio de 1858, cujo processo histórico revela e traduz os seus vários e 

diferentes momentos de ocupação, desde o tempo das Reduções Jesuíticas do século XVII, 

quando se organizou a Redução de São Cosme e São Damião, até o reconhecimento de 

Cidade Universitária, no século XXI. 

A paisagem cultural da cidade tem suas origens coloniais vinculadas às frentes de 

expansões ibéricas: a primeira de ocupação hispânicas, quando a Companhia de Jesus e as 

populações indígenas da região fundaram a Redução de São Cosme e São Damião, em 

processo retomado no começo do século XVIII quando se organizam as estâncias 

missioneiras, particularmente a estância de São Miguel das Missões organizada a partir de 

seus Postos, no caso o Posto de Santa Maria. Nesta estância os indígenas missionados criavam 

o gado de forma intensiva e coletiva (SANTOS, 2010, p. 107-142). 

No mesmo século ocorre a expansão luso-brasileira às paragens sulinas, interessados 

pelas cabeças de gado espalhadas na região. Os luso-brasileiros foram se apropriando de 

terras através da concessão de sesmarias do Leste do atual do Rio Grande do Sul, a partir de 

1733. 

Os dois processos de expansões coloniais vão construindo as fronteiras ibéricas 

coloniais na região, gerando muita luta, disputa e enfrentamento. Ibéricos e indígenas 

entraram diversas vezes em atrito. Para solucionar tais impasses os governos ibéricos 

elaboram alguns tratados diplomáticos a fim de limitar as fronteiras, iniciando um período de 

1750-1777 de convenções, acertos diplomáticos, avanços, retrocessos, em meio às lutas 

coloniais na Capitania de Rio Grande de São Pedro (criada em 1763), cujos atores sociais 
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foram os povos indígenas e militares ibéricos envolvidos nestas guerras. Por fim, em 1777, 

numa conjuntura favorável aos acordos de paz, as Cortes Ibéricas decidem pelo Tratado de 

Santo Ildefonso, cuja linha divisória entre os domínios de Portugal e Espanha transformava o 

antigo Posto de Santa Maria, da estância missioneira de São Miguel em situação de limite 

territorial com o Entrincheiramento de São Martinho, que fora fundado em 1774 à serviço do 

governo de Buenos Aires, onde estavam os soldados a serviço do governo espanhol, ocupado 

desde 1776 pelas tropas de Rafael Pinto Bandeira. A linha divisória que estabelecia o limite 

entre os domínios de Portugal e Espanha passava exatamente nas terras de São Martinho, 

portanto ali era a fronteira. O forte foi retomado pela Coroa Portuguesa definitivamente em 

1801, pelo Coronel Manoel dos Santos Pedroso (Maneco Pedroso), Borges do Canto e 

Gabriel Vicente de Almeida. 

Desta forma, a fim de garantir a posse do território consagrado pelo Tratado, o 

engenheiro e astrônomo José de Saldanha lidera a Comissão Demarcadora de Limites, a qual 

estabelece acampamento oficial na margem ocidental do Passo do Arroio Santa Maria, 

atualmente Passo da Areia, denominando-o de Rincão de Santa Maria, em abril de 1787. Essa 

medida favorece ao estancieiro luso-brasileiro Francisco Antônio de Amorim, estabelecido na 

região há algum tempo, através de sesmaria. O estancieiro Amorim transferiu suas terras para 

o Padre Ambrózio José de Freitas, entre os arroios Cadena e Ferreira, local onde foram 

distribuídas sesmarias na sequência. 

O processo de demarcação era muito dinâmico e os luso-brasileiros tiveram que recuar 

a fronteira até o Rincão de Santa Maria em 1797, quando a 2ª Subdivisão da Comissão 

Demarcatória de Limites comandada pelo Cel. Francisco João Róscio acampou no Passo dos 

Ferreiros, na estância do Padre Ambrózio, sob a dominação de Acampamento de Santa Maria 

da Boca do Monte, atualmente Rua do Acampamento (português), lugar de memória 

registrado e preservado na cidade, que deu origem ao primeiro núcleo urbano da Santa Maria 

portuguesa. Coube aos agentes históricos relegarem ao esquecimento que um dia tal núcleo 

foi indígena e espanhol, só se preservando e recuperando a trajetória luso-brasileira nas 

construção e formação inicial da cidade, o que influencia na concepção de patrimônio cultural 

santa-mariense. 

No começo do século XIX o núcleo urbano crescia e os povoadores à serviço do 

governo português se estabeleciam nele, e gradativamente era reconhecido pelo seu caráter 

geográfico estratégico-militar, a serviço da defesa do território colonial na região, o que 

contribuiu durante os conflitos entre Portugal e Espanha, devido a Guerra das Laranjas, cujos 

episódios tiveram desdobramentos na Capitania de São Pedro. Do Passo dos Ferreiros saiu 
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uma tropa comandada por 30 militares comandados pelo estancieiro Manuel dos Santos 

Pedroso [Maneco Pedroso], o qual se juntou aos 15 contrabandistas comandados pelo 

comerciante e contrabandista José Francisco Borges do Canto, os quais invadiram o Forte de 

São Martinho da Serra, em 1801. Essa ocupação se estendeu até a região das Missões, 

incorporada definitivamente aos domínios de Portugal. Destaque-se aqui que Santa Maria já 

tinha este caráter estratégico para ocupação/incorporação de outras áreas à Capitania de São 

Pedro, estendendo suas fronteiras até o rio Uruguai. 

A presença portuguesa na região está ligada a presença de negros e negras. Em 1812 

Santa Maria é elevada à categoria de capela curada, cujo Livro I de batismos revela o registro 

batismo de 278 escravos (FARINATTI; RIBEIRO, 2016, p. 263). Afirma Ênio Grigio: “Santa 

Maria nasceu sob o signo da escravidão. Antes mesmo do estabelecimento do povoado que 

deu origem à cidade, escravos trabalhavam por seu território” (GRIGIO, 2016, p. 82). 

Para comprovar tal afirmativa, Grigio utiliza uma carta de liberdade condicional para o 

escravo Amado José, assinada em 1795 pelo Pe. Ambrózio J. de Freitas, acervo documental 

do Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul. Além de Amado, Grigio menciona 

outras alforrias ocorridas e registradas em 1808 (GRIGIO, 2016, p. 83). Ainda segundo o 

mesmo autor, com base no Mapa Estatístico da População da Província de São Pedro (Censos 

do RS de 1803-1950), publicado pela Fundação de Economia e Estatística em 1981, em 1858 

a população escrava de Santa Maria gravitava em torno de 19%, sendo 966 escravos e 20 

emancipados (GRIGIO, 2016, p. 87). Por fim, na época próxima a abolição escrava, 1872-

1888, havia em média 15% de escravos e 6,5% negros livres e 13,9% de pardos (GRIGIO, 

2016, p. 88-89). 

O debate se reveste de atualidade à medida que se discorre sobre a presença de 

negras/negros em Santa Mariano tempo presente, os quais em sua maioria reconhecem, 

respeitam e valorizam as rodas de Capoeira, mantendo com elas um sentimento de 

pertencimento. Percebe-se que estes espaços urbanos possuem materialidade cultural da 

prática cultural da Capoeira, no entanto, não é somente neles que encontramos as suas 

práticas, mas nos mais diferentes espaços culturais construídos com a presença dos afro-

brasileiros, como é o caso do município de Santa Maria.5 Segundo dados do censo do 

                                                           
5 O Censo 2010 detectou mudanças na composição da cor ou raça declarada no Brasil. Dos 191 milhões de 

brasileiros em 2010, 91 milhões se classificaram como brancos, 15 milhões como pretos, 82 milhões como 

pardos, 2 milhões como amarelos e 817 mil como indígenas. Registrou-se uma redução da proporção de 

brancos, que em 2000 era 53,7% e em 2010 passou para 47,7%, e um crescimento de pretos (de 6,2% para 

7,6%) e pardos (de 38,5% para 43,1%). Sendo assim, a população preta e parda passou a ser considerada 

maioria no Brasil (50,7%). 
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IBGE/2010, Santa Maria possui uma população de 261.031 habitantes6. Na zona urbana, 

residem 248.347 pessoas, e na zona rural, 12. 684 pessoas. Com relação ao gênero, a cidade 

possui 13.763 mulheres a mais que homens, sendo 137.397 mulheres e 123.634 homens. Na 

composição racial, o município apresenta 16 % de sua população de origem afrodescendente, 

sendo que 13.521 se autodeclararam pretas e 28.046 pardas.7 

Estes dados são importantes à pesquisa da Capoeira em Santa Maria: primeiro porque 

reconhece a presença significativa de negros na formação da cidade; segundo, porque se é 

verdade que negros e negras construíram esta cidade com seu trabalho, sangue e suor, em 

meio as violências físicas e simbólicas impostas pela força da escravidão e aqui foram 

transformados em categoria de negros escravos, também é verdade que lutaram e resistiram à 

escravidão, e em meio aos conflitos souberam negociar sua sobrevivência, portanto, as 

alforrias mencionadas mais do que concessões, foram conquistas, e; terceiro, porque em 

termos de cultura afro-brasileira, o negro é o principal protagonista nas trocas culturais que 

constroem este mosaico cultural santa-mariense, nos primeiros tempos é impossível dissociar 

a prática cultural da Capoeira do negro, ele traz através da tradição oral os códigos culturais, 

os valores, as habilidades e as competências do capoeira. Nesse sentido, referência o Mestre 

Pantera, ao evidenciar a Capoeira com a cultura Afro-brasileira: “Sem dúvida, é uma forma de 

disseminar a cultura negra no nosso país e no mundo”.8 

Ao longo dos séculos a participação e atuação de negros e negras em Santa Maria, 

assim como em outros lugares de presença negra no Brasil, os negros foram ensinando e 

transmitindo o saber e o fazer tradicional da Capoeira, que gradativamente trocou, dialogou 

com os demais grupos étnicos que formaram a cidade, particularmente com os indígenas. 

Neste sentido, como Contramestre em Capoeira, devido ao meu engajamento, 

aprendizado com os Mestres em Capoeira – a maioria negros – expresso meu encantamento, 

subjetividades e sensibilidade com as lutas e heranças culturais de negros e negras em nosso 

país, e me penso “africanizado”, ou seja, um sentimento de pertencimento que permeia todas 

as ações que envolvem a Capoeira. A ideia está conectada às “africanidades”, que, conforme 

Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva são os elementos, costumes, formas de agir ou fazer, que 

                                                           
6 FONTE: IBGE Cidades @/2010. Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais - INEP - Censo Educacional 2009. NOTA: Atribui-se zeros aos valores dos municípios onde não 

há ocorrência da variável. 
7 DUTRA, M. R. P. Rompendo barreiras: a relação entre capital cultural e consciência racial de professoras 

negras. 2012. 173 p. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) – Universidade Federal de Santa Maria, 

Santa Maria, 2012. 
8 SANTOS, Paulo Daniel Simões dos. Entrevista [novembro de 2015]. Entrevistador Geandro Pereira da Silva. 
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os africanos trouxeram em suas memórias.9 Isso porque, a Capoeira traz consigo referências, 

valores dos traços e memórias africanas em suas ancestralidades e tradições orais, 

ressignificadas até a atualidade por coletivos negros e não negros, como é o caso dos 

capoeiristas, repletos de valores, códigos culturais, costumes, saberes e fazeres concernente às 

africanidades.  

Trata-se do empoderamento e suas práticas em seu cotidiano, o que evidencia e nos 

permite perceber que a Capoeira é uma ferramenta de africanização voltada para os 

africanizados, aqueles que constroem consciências críticas com atributos de preservação, 

respeito, solidariedade e coletividade, seguindo os preceitos africanos, transformados no dia a 

dia. Em síntese, entende-se aqui que Capoeira é ancestralidade, princípio régio de 

africanidades, tais como tradição, experiência, patrimônio, que constroem o sentido de 

pertença. Contudo esta pratica por ser cultural é dialógica, recriada e ressemantizada com 

diversos traços culturais no Brasil em constante processo de hibridização, tornando-a 

patrimônio representativo da nação brasileira. 

 

2.2 NOS TEMPOS DO IMPÉRIO DO BRASIL 

 

Durante o Estado Imperial do Brasil (1824-1889), foi atribuído à Santa Maria um 

caráter estratégico, devido a sua posição geográfica central e atuação militar nos conflitos 

com os exércitos dos países do Prata (Uruguai e Argentina), como é o caso do Corpo de 

Cavalaria de Santa Maria, que atravessou a fronteira da República Oriental do Uruguai em 

1851, nele as sabe da existência de militares negros. Esta situação estratégico-geográfica 

corroborou com investimentos do governo imperial brasileiro, para garantir a segurança 

nacional do Império defendendo interesses econômicos, políticos e fronteiriços. Assim, ela se 

consubstanciava como uma cidade de servidores públicos, o que incentivava o comércio e as 

atividades primárias. 

Desde aquela época, Santa Maria é conhecida como “cidade militar” e comercial, 

cujos alguns registros arquitetônicos encontram-se na atualidade e geraram exemplos de 

patrimônio histórico e cultural, do Exército Brasileiro10 tais como o Regimento Mallet 

(Antigo 5º RAM) e a 6ª Brigada de Infantaria Blindada – 6ª BIB e da Brigada Militar do 

Estado do Rio Grande do Sul o 1º Regimento de Polícia Montada – Regimento Coronel Pilar, 

                                                           
9 SILVA, P. B. G. Africanidades sul rio-grandenses. In: SANTOS, J.R.Q.; ROCHA, A.C. (Org.). Africanidades: 

reflexões afro sul brasileiras. Porto Alegre: Martins Livreiro-Editor, 2016, p. 5-7. 
10 Santa Maria possui a 2ª Guarnição Militar do Brasil (desde 2011 prestes a se tornar a maior do País). 
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criado em 10 de novembro de 1892, pelo Ato nº 382, pelo governo do Estado, referência 

cultural e militar traduzida em seu patrimônio material. Convém destacar que eles não se 

fariam sem a presença do negro, trabalhando, guerreando, enfim, participando da elaboração 

deste patrimônio. 

Ao longo do século XIX e começo do século XX foi se formando e reorganizando a 

população santa-mariense com seus diferentes grupos étnicos, indígenas, luso-brasileiros, 

portugueses, afro-brasileiros, alemães, italianos, judeus, poloneses, sírios e libaneses. 

Diferentes povos, diversas culturas compõe o mosaico cultural da cidade: militar, religiosa, 

comercial, indígena, afro-rio-grandense, imigrante, ferroviária e, por fim, universitária. 

 

2.3 SANTA MARIA NA REPÚBLICA 

 

No começo do século XX o núcleo urbano se compunha de 27 ruas e seis praças, 

quando ocorre o prolongamento da Avenida Rio Branco (antiga rua General Pinto Bandeira) 

até a estação férrea, a principal via urbana da cidade na época foi duplicada em 1912, passou a 

ser larga para facilitar os transportes urbanos, com seu canteiro central arborizado a fim de 

favorecer os transeuntes. A abertura da avenida deve ser compreendida pela necessidade de 

criar um eixo sul-norte, articulando o núcleo urbano à ferrovia e preparar os festejos do 

centenário da Independência do Brasil, em 1922. Este é um período de prosperidade 

socioeconômica à cidade que cresce com o intenso povoamento de imigrantes italianos, 

alemães e judeus, sendo que muitos organizam seu comércio nas ruas do Acampamento e Dr. 

Bozano. A expansão sem precedentes decorrente da malha ferroviária incorporou antigos 

espaços de ocupação histórica como a praça Saldanha Marinho e o seu majestoso Teatro 

Treze de Maio, cuja construção teve início em 1889, com os esforços de santa-marienses. 

Janaina Marchi ao estudar a modernidade em Santa Maria no início do século XX 

chama a atenção de que: “através da lei expressa nos Códigos de Posturas, editados em 1897 e 

1913, podemos observar um desejo declarado de modificar o espaço urbano e influenciar a 

maneira como as pessoas ocupavam esse espaço [...] uma vez que a ferrovia, quando se instala 

no município, ainda encontra vestígios de uma cidade com nuances de vilarejo” (MARCHI, 

2011, p. 09). No período mencionado, ocorre o processo de modernização da cidade, sob os 

auspícios do governo republicano positivista. 

A partir de 1898 a cidade se configurada como um centro ferroviário, quando ocorre a 

transferência dos escritórios da Compagnie Auxiliare dês Chemins de Fér au Brésil de Porto 

Alegre para Santa Maria, que almejava a centralização de todas as vias de comunicação do 
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Rio Grande do Sul. Marchi analisa esta importante medida: “a escolha de Santa Maria para a 

instalação dos escritórios da companhia se deu em virtude desse desejo, uma vez que a cidade 

se configurava como um ponto equidistante dos Portos de Rio Grande e Porto Alegre, das vias 

férreas argentinas, uruguaias e também de São Paulo, no centro do país” (MARCHI, 

2011:20). Tal medida favoreceu o crescimento socioeconômico da cidade, que se apresentava 

como entreposto comercial e de serviços de diferentes cidades do Rio Grande do Sul. Como 

resultado, no mesmo ano, a cidade passa a ser iluminada pela luz elétrica, a primeira do 

interior do estado. Quatro jornais disputavam as informações na cidade: O Popular, O 

Combatente, A Província e O Porvir (de cunho literário). 

Acontecimentos importantes marcaram a cidade como desdobramentos da Rede Férrea 

do Rio Grande do Sul: no começo do século XX, como se pode destacar: a fundação do Clube 

Treze de Maio (1903), a fundação da vila Belga (1907), a Cooperativa dos Empregados da 

Viação Férrea (1913), a escola de Artes e Ofícios (1918), a Escola Hugo Taylor, o Colégio 

Centenário e o Cine-Teatro Independência (ambos de 1922) e a Escola Santa Terezinha 

(1927). Todo este conjunto urbanístico e arquitetônico confluía com a Avenida Progresso 

(atual Avenida Rio Branco), que passou por reformas urbanísticas e foi alargada para atender 

o fluxo comercial que se exigia. 

O alargamento das ruas, a retirada de casebres da região central, e demolição de 

imóveis que poluíam a paisagem, como o templo da velha matriz, eram medidas tomadas pelo 

poder público, atestando que uma nova mentalidade estava fomentada juntamente com o 

crescimento da cidade (MARCHI, 2011, p. 22). Em 1902 o pároco Caetano Pagliuca organiza 

a construção da nova igreja matriz da cidade, em estilo eclético com elementos barrocos e 

neoclássicos, inaugurada em 1909, sendo elevada à catedral em 1910. O campanário é 

composto por um sino da região das Missões, datado de 1684, instalado em 1911. Na década 

de 1940 é instalada a primeira estação rodoviária da cidade, no prédio da SUCV. 

A população de Santa Maria desfrutava de momentos importantes da Belle Époque. 

No entanto, uma das limitações de nossa pesquisa é o fato de não encontrarmos registros de 

rodas de Capoeira na cidade, apesar de uma população negra existente. Lançamos assim duas 

hipóteses: primeira, a Capoeira estava restrita a vida privada dos ambientes das famílias 

negras da cidade, de forma doméstica, sem manifestações públicas; a segunda hipótese é o 

fato de que ainda nesse período a pratica da Capoeira era marginalizada e menosprezada pelos 

cidadãos, devido ao seu caráter de luta e resistência cultural. Petrônio Domingues chama a 

atenção de que nem os negros reconheciam a importância e atribuíam significado a Capoeira, 

em uma relação de ambiguidade valorativa perante alguns símbolos associados à cultura 
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negra, o que só se reverteu após 1978, quando de fato a Capoeira desfrutou de valorização dos 

símbolos associados à cultura negra (DOMINGUES, 2007, p. 118). Por esta razão, percebe-se 

que existe o silenciamento sobre tais práticas durante o processo de crescimento e 

modernidade santa-mariense, o que se explica no após abolição, onde não ocorreu a reparação 

do longo processo de escravidão anterior, o que reforça a ideia de que ocorreu a abolição sem 

reparação aos direitos dos coletivos negros, entre eles o direito ao reconhecimento e 

valorização de sua presença cultural em Santa Maria. 

Até as primeiras décadas do século XX: “a capoeira sempre esteve associada ao 

mundo do crime. Poucas vezes ela foi compreendida como uma prática cultural pertinente à 

sociedade brasileira” (OLIVEIRA; LEAL, 2009, p. 48), referenciaremos adiante esta 

interpretação que no momento nos serve para contribuir sobre o debate do silenciamento em 

Santa Maria antes da década de 1980. 

 

2.3.1 O sentido e a cor da capoeira 

 

O sentido simbólico, figurado da Capoeira está em que ela representa. Quando se 

prestigia uma roda de Capoeira está se reverenciando os saberes e fazeres transmitidos por 

gerações do passado que se fazem presentes e povoam imaginários culturais. Na roda de 

Capoeira, negros e africanizados cantam, dançam, brincam, gingam, lutam e resistem à 

discriminação racial e aos preconceitos. 

No entanto, entende-se na presente dissertação que o maior sentido atribuído as rodas 

de Capoeira em Santa Maria se materializa na importância de registrá-la, seguindo critérios 

científicos do IPHAE, a fim de poder inventaria-la, para então se obter o reconhecimento, a 

preservação e a valorização. Estas questões vão dialogar com as noções de patrimônio 

cultural, particularmente as propostas por Llorenç Prats. 

Aqui se propõe a reconstrução histórica da Capoeira, reconhecendo em sua elaboração 

e trajetória continuidades/descontinuidades, semelhanças/diferenças, seus diferentes 

percalços, os que ocorrem à luz da compreensão desta manifestação enquanto Patrimônio 

Cultural imaterial11 para o debate em nível de Programa de Pós-Graduação Profissional em 

Patrimônio Cultural, da Universidade Federal de Santa Maria. 

O percurso parte da premissa de que a Capoeira, cujas manifestações encontramos na 

atualidade são ressignificações das práticas elaboradas e oriundas do período colonial 

                                                           
11 LUSSAC &TUBINO tem proposta semelhante em “Capoeira: a historia e trajetória de um Patrimônio 

Cultural do Brasil” (2009), em profícuo diálogo entre História e Educação Física escolar. 
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brasileiro, de muitos contatos e trocas culturais, as quais foram reelaboradas, reconstruídas e 

acrescentadas novos elementos culturais, devido ao conjunto de trocas ocorridas ao longo dos 

séculos, cujas manifestações atuais guardam saberes, segredos, traços culturais de diferentes 

épocas, lugares, etnias, tradições e valores, os quais guardam e preservam os códigos das 

africanidades, amplitude e valorização da cultura africana, reconhecendo, valorizando, 

significando e ressignificando as práticas culturais africanas no bojo das identidades afro-

brasileiras. 

 

2.3.1.1 A cor afro-brasileira da Capoeira 

 

Iniciamos o presente itinerário, uma proposta metodológica de perceber a importância 

das rodas de Capoeira à cultura brasileira e o quanto elas contribuem para o registro e o 

inventário, que poderão servir de ferramentas às pessoas no processo de reconhecimento da 

ação dos capoeiristas, os quais são referências privilegiadas dessa prática cultural secular. 

Inicialmente, nos valemos da interpretação de Vieira e Assunção, cuja premissa que orienta a 

pesquisa é:  

 

Pensarmos que a reconstrução da história da capoeira precisa passar por uma 

reavaliação crítica das fontes conhecidas, assim como pela utilização de novas 

fontes, que têm sido desvendadas por pesquisas recentes, em geral ainda pouco 

divulgadas (VIEIRA; ASSUNÇÃO, 1998, p. 91). 

 

Recuperar a História da Capoeira provoca o debate, pois em que medida a sociedade 

santa-mariense conhece e reconhece esta prática cultural na cidade? Em que momento a 

sociedade à incorpora em seu patrimônio cultural? Sua historicidade e exemplo de Patrimônio 

Cultural, agregação e acervo da presença afro-brasileira e vínculos que contribuam a 

autoestima de alunas e alunos afrodescendentes? Posto que: “a capoeira como suporte da 

identidade étnica do negro no Brasil provavelmente tem raízes mais remotas dentre as formas 

de capoeira históricas da Bahia, de Pernambuco ou do Rio de Janeiro” (VIEIRA; 

ASSUNÇÃO, 1999, p. 82) presentes também em outras regiões do País.12 

Mestre Xaréu sinaliza à percepção de que a Capoeira vem sendo progressivamente 

valorizada e ocupando espaços em vários segmentos sociais, pois de marginalizada a poucas 

                                                           
12 Recomenda-se a leitura de KABENGELE, M & GOMES, Nilma L. “O negro no Brasil Hoje” (2006); 

KABENGELE, M. org. “Superando o Racismo na escola” 2. ed. (2008); PEREIRA, Lúcia R. B. & GOMES, 

A. S. et alii. “A África está em nós: história e cultura afro-brasileira; africanidades sul-rio-grandenses” (2012). 
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décadas atrás, atualmente é preservada e propagada em decorrência com a sua aproximação 

com a Educação (CAMPOS, 2009, p. 87). 

Esses espaços de preservação podem ser depreendidos a partir da compreensão: das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais (ERER) e 

para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, expressa no Parecer 03/2004 

do CNE/CP 3/2004, aprovado em 10/3/2004; do reconhecimento da roda de Capoeira como 

patrimônio imaterial pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e 

pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), e; 

da Resolução nº 2/2015, do Ministério da Educação/CNE, que define as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, 

cursos de formação pedagógica para graduação e cursos de segunda licenciatura) e para a 

formação continuada. Tendo por premissa estes documentos normativos de políticas públicas 

à Educação Básica e Gestão Educacional, o itinerário aqui projetado a partir das inquietações 

do quanto a Capoeira atualmente tem considerável relevância, tanto por seu valor cultural e 

histórico quanto por seu valor educacional. Neste sentido, nossa pesquisa pretende contribuir 

propondo o Registro da Capoeira em Santa Maria enquanto Patrimônio Imaterial, para então 

inventaria-la, a partir do Plano Municipal de Cultura de Santa Maria – Lei nº 6020/2015 – e 

do Sistema Municipal de Cultura de Santa Maria – Lei nº 6123/17 – conforme está enunciado 

no problema. Esta legislação municipal deve ser vista como ferramenta a implementação da 

Lei 4748/04, que institui a “Semana da Capoeira” na cidade. 

Entendemos assim que se estabelecem dois vieses norteadores do nosso itinerário, os 

quais podem contribuir à Educação e ao Turismo, primeiro que “Não há dúvida que a 

capoeira veio para o Brasil com os escravos africanos” (PASTINHA, 1988, p. 26). Esta é uma 

tese provocativa e desafiadora para quem ensina História da Capoeira, corroborada por Inezil 

Penna Marinho (1956) que também contribui ao debate ao afirmar que não existem dúvidas 

de que a capoeira foi trazida para o Brasil pelos negros africanos bantos procedentes, 

principalmente, de Angola. 

Segundo, a percepção de que a Capoeira é representação importante do Patrimônio 

Cultural brasileiro, de predominância da matriz cultural afro-brasileira. Compõem esta 

representação jogo, esporte, luta, dança, música, brincadeira, que se misturam ao saber da 

cultura popular. A representação expressa na roda de capoeira é elaborada a partir da ginga, a 

base do jogo, importante forma de ataque e defesa do capoeirista. Na roda, o capoeirista 

manifesta seus saberes e desenvolve seus fazeres, atividades, baseado no saber popular 

transmitido pela oralidade, respeito e observação aos ensinamentos dos mestres do grupo. 
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Nela, duas pessoas disputam em meio a outros capoeiristas, ao som de palmas e diferentes 

instrumentos, alguns de origem africana, mescladas a outros não africanos. A regra do jogo se 

constitui em inicialmente o cumprimento, seguindo de ataques/defesas entre companheiras/os, 

de forma educativa, em execuções corporais aliando corpo e mente. O jogo na roda de 

Capoeira não deve incentivar a violência, evidenciando a solidariedade entre as/os 

companheiras/os. 

As palmas, a musicalidade, os ritmos, a cantoria do mestre ou contramestre, são 

acompanhados por instrumentos próprios, que colaboram na elaboração do espetáculo e tem a 

sua historicidade, posto que a roda de Capoeira é o único jogo e/ou luta brasileira que utiliza 

instrumentos musicais. As rodas, encontro de capoeiristas, são ritmadas pelo toque de 

instrumentos e pelas palmas dos mesmos: atabaque, agogô, berimbau, caxixi, pandeiro e reco-

reco, exemplos de intercâmbios culturais, influências e bases comuns, imprescindíveis às 

rodas de Capoeiras. Pensar estes instrumentos é lembrar a historicidade da Capoeira e as 

diferentes maneiras que os mesmos são utilizados. 

Por fim, terceiro, inserir a debate a partir do reconhecimento, preservação e 

valorização da Capoeira em Santa Maria, efetivamente institucionalizada a partir de 1980, 

porém, com uma larga tradição oral desde os séculos anteriores, com a presença do Negro na 

cidade, o que se remonta no final do século XVIII. Defendemos a tese de que: onde houver 

negro, haverá a prática cultural da Capoeira, enquanto herança e ancestralidade africanas. Os 

africanos trouxeram em sua cultura a memória, a lembrança, a história da Capoeira expressa 

em códigos culturais e valores, como por exemplo, a presença do Mestre, o respeito ao seu 

conhecimento, saberes e fazeres populares transmitidos através da tradição oral. Todo 

capoeirista tem o seu Contramestre e o seu Mestre, e como tal deve respeitá-lo e honrá-lo. 

Após estas considerações iniciais sobre Capoeira, nossa proposta de itinerário procura 

decifrá-la enquanto prática cultural brasileira de matriz africana, com vertentes afro-brasileira, 

indígena, oriental e ocidental, portanto, multicultural.13  

Compreendem-se as “africanidades” enquanto referências às raízes da cultura 

brasileira que têm origem africana, como forma de se reportar ao modo de ser, de viver, de 

                                                           
13 Compreende-se a Capoeira na abordagem do Multiculturalismo ou pluralismo cultural, a partir da sua 

existência em meio a outras práticas culturais em suas comunidades, regiões ou no país; sem predominância de 

uma manifestação especifica. Pensá-la a partir do Multiculturalismo é reconhecer as diferenças, as 

individualidades. As diferenças de valores, costumes, códigos, símbolos, tratando de indivíduos de grupos 

étnicos, étnico-raciais e povos diferentes entre si. Portanto, deve-se reconhecer, perceber, que todas as 

manifestações culturais elaboradas no âmago da nação brasileira têm o direito de existir mesmo que não haja 

um fio condutor que as uma, bem como a diversidade cultural que coexiste dentro da nação, o elo cultural 

comum que mantém a sociedade unida, oriundo das influências e trocas entre os diferentes grupos sociais que 

a formaram. 
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organizar suas lutas, próprio dos afro-brasileiros, também às marcas da cultura africana que 

fazem parte do cotidiano brasileiro. Portanto, ao problematizar o sentido e significado, o lugar 

que a Capoeira ocupa na atualidade e contribuindo à sua preservação, não se pode ignorar que 

se trata de patrimônio que contém em si todos os elementos supramencionados. 

Nas relações conflituosas que vivem os afrodescendentes ao longo da História do 

Brasil, as servem de base às análises de Josivaldo Oliveira e Luiz A. P. Leal, em “Capoeira, 

Identidade e Gênero: ensaios sobre a história social da Capoeira no Brasil” (2009) para 

recuperamos a trajetória da Capoeira. Assim é possível perceber o árduo percurso de crime 

político à Patrimônio Cultural em suas relações com o Estado:  

 

A Capoeira é oriunda da experiência sociocultural de africanos e seus descendentes 

no Brasil. Conta em sua trajetória histórica a força da resistência contra a escravidão 

e a síntese da expressão de diversas identidades étnicas de origem africana (...) A 

história da Capoeira foi marcada por perseguições policiais, prisões, racismo e 

outras formas de controle social que os agentes dessa prática cultural 

experimentaram em sua relação com o Estado brasileiro. Cabe, então, entendermos 

os elementos que caracterizam e contribuíram para a formação da capoeira como um 

símbolo diferente da identidade brasileira e a sua justificação como o mais recente 

bem cultural, registrado pelo governo brasileiro como patrimônio nacional 

(OLIVEIRA; LEAL, 2009, p. 43-44). 

 

A percepção das forças dinâmicas da Capoeira enquanto manifestação cultural 

brasileira, de matriz afro-brasileira, seus tensionamentos e conflitos, devem ser levadas em 

conta no seu possível uso em sala de aula. Sua compreensão como símbolo diferente da 

identidade brasileira está na perspectiva das leis 10.639/3 e 11.645/8, que alteraram a Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB), 9394/96, exigindo com justiça e reparação histórica a 

obrigatoriedade do ensino da História da África, História e Cultura Afro-brasileira e História 

dos Povos Indígenas na Educação Básica. 

 

2.3.1.2 A trajetória da Capoeira: do controle social ao reconhecimento. 

 

Em 13 de maio de 1888 ocorre a abolição da escravidão sem reparação, ou seja, o 

Estado brasileiro não reparou às perdas históricas que negros e negras, submetidos à 

escravidão ao longo de 300 anos. Os negros abandonados à própria sorte, tinham que disputar 

o mundo do trabalho com os imigrantes, em condições desiguais. 

O resultado da abolição sem reparação foi a marginalização. Os capoeiras, 

abandonavam o meio rural para se localizarem no espaço urbano, vão prestar serviços como 

guardas de corpos mercenários, capangas, denominados “maltas” que povoavam o imaginário 
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cultural do Rio de Janeiro através da violência e do medo. Essa situação era oriunda da falta 

de justiça e reconhecimento a igualdade de direitos sociais, civis, culturais e econômicos de 

negros e negras. As elites e o Estado construíram o discurso da criminalização da Capoeira, 

tendo por princípio o estereótipo da vadiagem. Este discurso se materializou na lei através do 

perverso Decreto nº 847, de 11 de outubro de 1890, pelo qual, qualquer capoeirista pego 

praticando Capoeira era preso, e na maioria das vezes torturado e mutilado pela polícia. A 

tradicional expressão cultural, a roda de Capoeira, tinha de ser praticada em locais afastados 

ou escondidos e, geralmente, os capoeiristas deixavam alguém de sentinela para avisar de uma 

eventual chegada da polícia. A prática da Capoeira entrava na invisibilidade, o que reforçava 

os estereótipos e os preconceitos, acentuando ainda mais a discriminação racial. 

As questões relacionadas à reparação histórica são estruturais e estruturantes do 

sistema capitalista, como a reforma agrária, demarcação de terras, acesso à escola pública de 

qualidade, foram negados e não implementados pelo Estado brasileiro em seus primeiros 

momentos do regime republicano, logo após a abolição. 

Ao longo das primeiras décadas do século XX foi sendo elaborado o mito da 

democracia racial, como forma de silenciar as tensões sociais existentes no Brasil, inventando 

a tradição da miscigenação racial, que negava o racismo estrutural da sociedade, sob o prisma 

de uma falsa integração. Na década de 1930 a tese do mito da democracia racial encontra um 

dos seus expoentes máximo, Gilberto Freire, que assumiu a bandeira cruzadista de 

propagandear esta narrativa mítica em diferentes lugares do Brasil. O lugar da Capoeira no 

mito era o da folclorização, o que atenuou a sua perseguição, ou seja, a popularização a partir 

de uma tradição inventada, relacionada ao lúdico, a arte da paz, a romantização, em 

detrimento das lutas políticas e sociais dos capoeiristas ao longo da História. 

Em 1932, o mestre Bimba, em meio ao mito da democracia racial e como forma de 

desmifica-lo, mas aproveitando que a perseguição à Capoeira já não estava tão acentuada, 

funda em Salvador a primeira academia de Capoeira, a partir de sua análise do modo como 

vários capoeiristas, adeptos a folclorização da Capoeira, usavam de suas habilidades para 

impressionar os turistas. Ele acreditava que a Capoeira perdia gradativamente o seu sentido 

histórico e eficiência enquanto arte marcial. Ele propõe a retomada e ressignificação da 

Capoeira enquanto resistência cultural afro-brasileira, desenvolvendo novos métodos de 

treinamento sistemático para a Capoeira. Como a palavra capoeira ainda era proibida pelo 

código Penal, Bimba definiu o estilo de “Luta Regional Baiana”. 

Tinha início o processo de reconhecimento da Capoeira, em meio as políticas de 

reparações históricas que passaram a ser adotadas pelo Estado brasileiro após 1937 – durante 
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o período do Estado Novo no Brasil, que vigorou até 1945 – quando gradativamente foram 

superados os estigmas que a criminalizavam, num processo de média duração – 1945/2008 – 

quando então é reconhecida como Patrimônio Cultural. Juntamente com a história da África e 

do Brasil, a trajetória da Capoeira é marcada por grande dificuldade para ter a projeção na 

atualidade. Primeiramente foi desenvolvida como jogo pelos africanos escravizados no Brasil, 

e instintivamente transformando-se em luta nas mãos e pés dos negros, de forma emblemática 

a luta de resistência dos quilombolas (OLIVEIRA, 2003; COSTA, 2010). 

As políticas de reparação do governo brasileiro implicam na valorização da 

diversidade cultural, no respeito às diferenças, daquilo que distingue e reconhece a 

importância dos afro-brasileiros na construção da nação brasileira. Nesse sentido, as políticas 

de reparação requerem a adoção de políticas e estratégias de reconhecimento e valorização da 

diversidade, a fim de superar a desigualdade etnicorracial no País, exigindo que se questionem 

as relações etnicorraciais baseadas em preconceitos que desqualificam negros e negras e 

salientam estereótipos depreciativos. O Estado brasileiro, na década de 1940, fazia os seus 

primeiros ensaios no sentido de valorizar, divulgar e respeitar os processos históricos de 

presença e resistência negra, desencadeados pelos afro-brasileiros no Brasil. 

A ação dos capoeiristas nas décadas de 1930/1940 protagonizaram a tomada de 

decisões e iniciativas com vistas às reparações, reconhecimento e valorização da história e 

cultura afro-brasileira no País. Gradativamente vai se reconhecendo a cultura negra ou afro-

brasileira, que desde a vigência do escravismo, os negros desenvolviam formas concomitantes 

de organização social, com práticas de organização simbólica, de produção social de sentido, 

estabelecidas com o real, sendo este o sentido da cultura negra, onde a troca é simbólica e a 

reciprocidade é uma regra básica. Nesse sentido, o grupo de Capoeira assume o lugar que 

detém as regras das trocas simbólicas e a retomada das ancestralidades africanas. 

Nesse sentido, inserimos o debate das políticas de reparação ao de patrimônio cultural, 

focando em nosso objeto, a Capoeira, particularmente a praticada em Santa Maria, como 

possibilidade de reconhecimento dessa manifestação nas políticas públicas de 

reconhecimento, como é o caso do “Plano Municipal de Cultura” de 2015 e do SMCULT, de 

2017. 

Na atualidade as sociedades são capazes de projetar um conjunto de eventos nas redes 

sociais, evidenciando lugares de memória, manifestações culturais, saberes e fazeres em 

pequenas comunidades, muitas vezes sem importância mundial, os quais muitas vezes se 

tornam destinos turísticos, oportunizando ao viajante a retomada e a ressignificação do 

passado histórico. 
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Postas estas questões, o nosso itinerário projetado ruma agora para uma abordagem 

contextual da Capoeira, sua aceitação e prestígio na atualidade, na elaboração do Patrimônio 

Cultural brasileiro, utilizado pelo mercado turístico. Porém, trata-se de um processo histórico 

de longa duração que galgou momentos controle social, criminalização até o prestigio social. 

O marco estabelecido é o reconhecimento pelo IPHAN em 2008 da roda de Capoeira 

como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. No Parecer 031/08 do IPHAN, assinado pela 

antropóloga Maria Paula Fernandes Adinolfi, se remete às questões recentes da historiografia 

da Capoeira,14 o que nos permite perceber a historicidade da mesma no período da escravidão: 

 

A historiografia, até este momento das pesquisas, no que se refere ao Rio de Janeiro, 

Salvador e Recife, define-a como fenômeno urbano, surgido provavelmente nas 

grandes cidades escravistas litorâneas, entre crioulos e africanos escravizados 

ligados às atividades “de ganho”, na zona portuária ou comercial. Importa ressaltar 

que, tanto no Rio como em Salvador, a capoeira surge na documentação histórica 

como prática associada à marginalidade social, porém amplamente imbricada na 

vida política da cidade e do país, na medida em que os capoeiras envolveram-se na 

capangagem eleitoral e na Guerra do Paraguai. Os capoeiras mantinham, assim, 

relações ambíguas com as camadas dominantes, fazendo muitas vezes seu “serviço 

sujo” quando necessário, e em outras ocasiões batendo-se abertamente contra os 

agentes da ordem (ADINOLFI, 2008, p. 07). 

 

No diálogo com a produção historiográfica, Maria P. F. Adinolfi sinaliza para os 

possíveis paradoxos dos capoeiristas para além das senzalas, dos terreiros ou dos quilombos. 

A este reconhecimento segue o da UNESCO, de 26 de novembro de 2014, declarando a roda 

de Capoeira como patrimônio imaterial da humanidade. 

Nessa perspectiva, Oliveira (2003) recupera a trajetória da Capoeira no Brasil, 

compreendendo que o momento exato em que ela passou a ser praticada é desconhecida, mas 

referenda que os responsáveis por sua manifestação e transmissão foram os negros africanos 

no Brasil. A oralidade do fato, as incompreensões sociais, os preconceitos, a discriminação 

racial, são responsáveis pelos silenciamentos que resultaram na invisibilidade da Capoeira no 

tocante as suas origens, mas não foi impeditivo para o reconhecimento, preservação e 

valorização dessa prática por afrodescendentes e demais povos que formaram o Brasil, tanto é 

que na atualidade é comum assistir seres humanos de origem indígena, ibérica, italiana, 

alemã, espanhola jogando capoeira em seus espaços de sociabilidade consagrados. 

                                                           
14 Três debates sugestivos e bem elaborados sobre o tema encontram-se em: VIERA & ASSUNÇÃO, “Mitos, 

controversias e fatos: construindo a história da capoeira” (1998); OLIVEIRA, J. P.; LEAL, L. A. P. Por uma 

historiografia da capoeira no Brasil. In: Capoeira, Identidade e Gênero. Op. Cit. p. 27-41; SOARES, C. E. L. 

A Capoeira Escrava no Brasil. Campinas: EdUNICAMP, 2001. 
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No entanto, o debate deve ser tensionado, posto que a elaboração da Capoeira é 

conflituosa, o próprio jogo representa simbolicamente a luta por liberdade, dignidade e 

conquista de direitos, lugar social e cultural nas representações culturais do Brasil.  

Nossa premissa é construída nos tensionamentos que o cercam o debate e a 

necessidade de pesquisar os diferentes grupos sociais que se relacionam com a Capoeira e/ou 

a praticam, tanto na educação formal quanto na informal, sendo a maioria das pessoas 

relacionadas constroem e emitem opiniões, propõem ações, articulando seus saberes, 

capacidades e informações. 

Todavia, em várias interferências em comunidades escolares, grupos de Capoeira, 

academias, observa-se que boa parte desses grupos, às vezes, banalizam o debate, muitas 

vezes por falta de conhecimento das trajetórias dos capoeiristas ao longo da História. Na 

verdade, existem lacunas no conhecimento da Capoeira, quer seja enquanto Patrimônio 

Cultural brasileiro quer seja enquanto esporte, lazer (jogo), luta, história e cultura, isso porque 

“a história da capoeira não é linear, mas cheia de rupturas e contradições” (VIEIRA; 

ASSUNÇÃO, 1998, p. 106). 

Nesse sentido, é necessário rever a construção histórico-cultural que elabora a 

complexidade do acervo cultural do universo da capoeira, a qual se entrelaça com a história 

do Brasil, seus saberes consagrados, sendo outro elemento cultural de matriz africana 

simbolizada como força da liberdade onde, lutar por seus direitos possibilitou por meio de 

gestos expressarem a luta, dança ou arte a esperança de ser livre (OLIVEIRA, 2003; COSTA, 

2010). 

Outro processo importante destaca-se a história oral como fonte da transmissão de 

saberes importantes à construção do conhecimento escolar, sendo a mesma passada de 

geração a geração. Partindo desta ótica nos desafia a pensar nos valores como experiência, 

hierarquia, ética, humanidade, cooperação, entre outros e assim forjando o processo educador 

e educando ajudando na construção de seu eu, como parte do processo pedagógico da 

capoeira (BARROS, 2012). 

Pensar a Capoeira enquanto Patrimônio Cultural, ou seja, como se elaboram os bens 

culturais construídos socialmente por diferentes grupos em momentos distintos, os quais 

possibilitaram que essa prática cultural e manifestação espontânea é dinâmico e está em 

constante processo de ressignificação. 

Dessa forma, a Capoeira símbolo diferente da identidade brasileira enquanto 

patrimônio de africanidades trilhou os caminhos árduos e difíceis da cultura brasileira, prática 

cultural inicialmente marginalizada, excluída e criminalizada pelas elites escravistas e setores 
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envolvidos particularmente no século XIX e, após a emancipação escrava, o preconceito 

permanece principalmente no início do século XX. Tal exclusão e silenciamento, que leva a 

invisibilidade, compreendido sob o prisma do projeto de sociedade brasileira por parte das 

elites dominantes:  

 

A compreensão da formação identidade nacional brasileira passa necessariamente 

pelos debates e projetos racialistas e racistas que permearam os bastidores 

intelectuais e políticos no Brasil, desde a segunda metade do século XIX. Conde 

Gobineau, Silvio Romero, Nina Rodrigues, entre outros, são invocados para 

representar aqueles que viam como influência negativa a presença negra na 

constituição da nação brasileira. A eugenia, inspirada por estes intelectuais, 

fundamentava medidas políticas que visavam o embranquecimento da população 

brasileira no menor tempo possível. Entre tais medidas (...) violenta repressão às 

práticas culturais de matriz africana em favor de modelos culturais europeus 

(OLIVEIRA; LEAL, 2009, p. 47). 

 

Simbolicamente os capoeiras no começo do século XX, almejam marcar presença, 

visibilidade à roda de Capoeira, livre de preconceitos como forma de ressignificar as suas 

africanidades, vivenciá-las e expressá-las. Nestas africanidades está implícito que os capoeiras 

têm e disputam projeto de sociedade que reconhecesse a importância da Capoeira como 

modelo cultural de raiz afro-brasileira. 

Também deve-se reconhecer o papel dos militantes do Movimento Negro, que na 

década de 1970, organizaram o Movimento Negro Unificado (MNU), de 1978, mostrando-se 

empenhados em recuperar e promover as africanidades de afro-brasileiros, assegurando a 

“valorização dos símbolos associados à cultura negra (capoeira, samba, religiões de matriz 

africana, sobretudo o candomblé” (DOMINGUES, 2007, p. 118). Neste momento os 

militantes do MNU estavam empenhados em conhecer e aprender a respeitar as expressões 

culturais negras que compõem a história e a vida de nosso país, até então pouco valorizadas. 

A partir do manifesto de 1978, ocorre a reconstrução discursiva da Capoeria:  

 

A retomada do discurso étnico na capoeira a partir da década de 1980 é associada a 

outro momento histórico, qual seja, o crescimento significativo do movimento negro 

na sociedade brasileira, na mesma época. Vários grupos de capoeira vinculados ao 

movimento negro têm desde então afirmado o caráter negro ou africano da capoeira. 

Concretamente, isto significou enfatizar a “origem africana” da capoeira, associá-la 

com a resistência do negro, cuja expressão maior seria o quilombo (VIEIRA & 

ASSUNÇÃO, 1998, p. 89). 

 

Este acontecimento é importante à compreensão da retomada oficial da Capoeira em 

Santa Maria, na década de 1980, como veremos no segundo capítulo.  
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A importância dos intelectuais negros do MNU é a construção do discurso da 

contraordem discursiva hegemônica, posto que ao longo da História do Brasil se organizaram 

diferentes grupos de pensadores os quais traduzem em seus discursos os valores, os códigos, 

os símbolos, os significados da forma de pensar das elites no Brasil, formulando assim 

projetos de sociedade de interesse das mesmas. 

Esses pensadores desfrutam de legitimidade definidos como elite intelectual brasileira, 

formulando projetos de sociedade e cultura conectados ao pensamento ocidental de caráter 

eurocêntrico.15 Nesse sentido, defendem de que as legitimas e verdadeiras manifestações da 

cultura brasileira ocorrem apenas em lugares eruditos,16 portanto, o local de cultura restrito a 

uma minoria que apreciava os espetáculos e as exposições vinculadas ao universo simbólico 

eurocêntrico, impeditivo à maioria da população, construindo discursos eficazes da 

superioridade da raça branca e a ideologia do branqueamento. Dessa maneira foram 

construídos discursos que refutam as presenças e experiências africanas no país, sob o signo 

do diferente, considerando-as exóticas à identidade nacional.  

Portanto, nesses projetos, o lugar da Capoeira na cultura brasileira é o exótico, o 

diferente, de estranhamento, diminuído, criminalizado, estereotipado, estigmatizado, 

duramente negligenciado, além do que ela se manifesta em espaços públicos, espaços plurais 

de sociabilidade como as praças, no entorno próximos aos mercados públicos, nas calçadas, 

nas ruas, nos terreiros, a beira mar, portanto, abertos a população em geral, sem restrições, 

fundamentado na elaboração do universo cultural afro-brasileiro.  

Ao contrário, compreendemos que os espaços das rodas de Capoeira se constituem em 

lugares nobres de reivindicação dos coletivos negros, nobres da sociabilidade desta 

manifestação de origem afrodescendente, mas que gradativamente foi incorporando outros 

traços culturais e contribuições de grupos diferenciados, como os indígenas, os portugueses e 

os orientais, transformando assim a Capoeira em evidencia de trocas culturais, de 

Multiculturalismo, pluralidades, cujo âmago é elaborado na diversidade cultural brasileira. 

Até as primeiras décadas do século XX: “a capoeira sempre esteve associada ao 

mundo do crime. Poucas vezes ela foi compreendida como uma prática cultural pertinente à 

sociedade brasileira” (OLIVEIRA; LEAL, 2009, p. 48), situação que se reverte no Estado 

                                                           
15 Sobre estas abordagens recomenda-se ARMANI, C.H. “Discursos da Nação: historicidade e identidade 

nacional no Brasil de fins do século XIX” (2010); ORTIZ, R. “Cultura Brasileira & Identidade Nacional” 

(2006); BOSI, A. “Dialética da Colonização” (1992); DAMATTA, R. “Carnavais, Malandros e Heróis” 

(1990); MOTA, C. G. “Ideologia da Cultura Brasileira” (1978). 
16 No Rio de Janeiro, em 1944, um coletivo de artistas negros liderados por Abdias do Nascimento funda o 

Teatro Experimental do Negro (TEN), entre eles Ruth de Souza e Grande Otelo, apresentando-se assim como 

o protesto aos projetos de embranquecimento da sociedade pelas elites da época. 
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Novo (1937-1945), transitando do crime para uma arte-luta “genuinamente” brasileira, em 

meio a difusão na sociedade brasileira do mito da democracia racial, cuja perversidade 

acentua o preconceito e a discriminação racial, responsável por reafirmar a invisibilidade do 

afro-brasileiro à medida que encobre os conflitos raciais, formulado sob o paradigma da 

mestiçagem racial harmoniosa, sem conflitos, presentes no esmero dos discursos de Gilberto 

Freyre. 

O reconhecimento da arte-jogo da Capoeira como genuinamente, na cultura brasileira 

deve ser entendido na construção narrativa daquele período, que na verdade de genuíno nada 

tinha, posto que: 

 

A ideologia da mestiçagem, que estava aprisionada nas ambiguidades das teorias 

racistas, ao ser elaborada pode difundir-se socialmente e se tornar senso comum, 

ritualmente celebrado nas relações do cotidiano, ou nos grandes eventos como o 

carnaval, o futebol. O que era mestiço torna-se nacional (ORTIZ, 2006, p. 40). 

 

A situação/condição de mestiçagem definida pelo Estado, se reflete na Capoeira. Em 

meio estas circunstâncias, na década de 1930 o Mestre Bimba (Manuel dos Reis Machado: 

1900-1974) lidera o movimento da Capoeira Regional, que tem como resposta a organização 

da forma tradicional, a Capoeira Angola, de outro movimento liderado pelo Mestre Pastinha 

(Vicente Ferreira Pastinha: 1889-1981). Anterior esses movimentos, simplesmente se jogava 

capoeira, não havia denominação. Mas a partir do momento que Mestre Bimba elabora a 

Regional, modernizando a Capoeira, ocorre à reação liderada pelo Mestre Pastinha o qual 

denomina a forma tradicional de Angola.17 Vieira e Assunção analisam este momento a partir 

de como era a pratica de capoeira até aquele período: 

 

Até o início dos anos 30, o jogo da capoeira aparecia integrado às práticas cotidianas 

das classes populares de maneira semelhante à “pelada”, o jogo de futebol informal 

de final de semana. O iniciante aprendia com os jogadores mais experimentados, 

informalmente, no exercício prático do jogo. Apesar de existirem os “cobras”, não 

havia uma rigorosa exigência do domínio da técnica do jogo, mas apenas do 

conhecimento do ritual da roda. Mesmo havendo os pontos tradicionais de reunião 

dos capoeiristas, principalmente nos domingos à tarde, qualquer ocasião em que se 

encontrassem era propícia à realização de rodas. Portanto, os bares, as praças, os 

mercados e as feiras frequentemente eram palco de rodas inesperadas. Eram comuns 

as rodas de capoeira feitas com o objetivo de recolher dinheiro dos assistentes para 

os capoeiristas. Em alguns locais, estes recolhiam com a boca as cédulas lançadas ao 

chão da roda, executando complexos movimentos de destreza e equilíbrio sobre as 

                                                           
17 ASSUNÇÃO, M.R.; VIEIRA, L.R. “Mitos, controvérsias e fatos: construindo a história da Capoeira” Revista 

de Estudos Afro-Asiáticos. Universidade Cândido Mendes, n. 34, p. 81-120, 1999. O artigo situa o lugar do 

debate entre os modelos de Capoeira Regional e Capoeira Angola, discernindo o debate que se apresenta a 

partir daquele momento. 
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mãos, ou simplesmente “passando o chapéu”, entre os espectadores. (VIEIRA; 

ASSUNÇÃO, 1998, p. 100). 

 

Gradativamente o controle social da Capoeira vai se esvaziando em função do 

crescimento urbano e concentração populacional em cidades como Salvador, Recife e Rio de 

Janeiro, a primeira capital da Republica Brasileira, as quais experimentavam mudanças 

significativas após o movimento de 1930. A crise internacional do capitalismo incide em 

mudanças na sociedade brasileira o que resulta em novos pactos políticos, com projetos de 

modernizar o país para enfrentar a crise e resolver as demandas das classes trabalhadoras, que 

vivia o espetacular êxodo rural, o qual movimentava milhares de brasileiros do campo para a 

cidade, movimento responsável pela circulação de ideias, valores, costumes. A expressão 

dessas mudanças é o movimento revolucionário de 1930, que alternou outro grupo político no 

poder.  

No amalgama dessas mudanças Mestre Bimba em 1929 começa a desenvolver um 

estilo diferente de capoeira, elaborando a junção da Capoeira tradicional com o Batuque, além 

de golpes de outras artes, que deveriam obedecer a uma sequência de aprendizagem, bem 

como a superação individual do corpo e da mente. Mestre Bimba desenvolve a luta Regional 

Baiana que, posteriormente, foi popularizada sob o nome de “Capoeira Regional”. Ele reunia 

novos referenciais eficientes para o combate e movimentos de artes marciais, com método 

próprio de treinamento sistemático. Luta ensinada na academia, fundada na cidade de 

Salvador (SODRÉ, 2002).  

Em 1932, fundou sua primeira academia no bairro do Engenho Velho de Brotas. 

Oficialmente foi a primeira academia de Capoeira a ter alvará de funcionamento (23/6/1937). 

O “Centro de Cultura Física e Luta Regional”, com alvará da secretaria da Educação, Saúde e 

Assistência Pública do Estado da Bahia, que lhe outorga o certificado de professor de 

Educação Física possibilitou que a Capoeira seja ensinada em academia às elites, aos 

universitários e aos militares. O Centro de Cultura se fixou na Rua Francisco Muniz Barreto 

nº1, bairro do Pelourinho, Salvador, Bahia. 

No mesmo ano, fez a primeira apresentação do seu trabalho para o Interventor Federal 

do Estado Novo, Gal. Juraci Magalhães e demais autoridades civis e militares. A capoeira, 

que não era bem vista aos olhos da sociedade, desde antes do fim da escravidão e após a 

instauração da República, foi finalmente registrada como arte “genuinamente brasileira”.  

Os métodos do Mestre Bimba incomodam aos capoeiristas tradicionais, que 

gradativamente perdem espaço e continuam a ser vistos sob de forma jocosa pelo estigma da 

malandragem, vadiagem. 
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No entanto havia muitos capoeiras que continuavam se apresentando em praças. O 

governo brasileiro, Getúlio Vargas proíbe em 1934 a pratica da capoeira impondo como 

condição que sua pratica fosse em recintos fechados. A fim de superar estes preconceitos, em 

1941 o Mestre Pastinha inaugura em Salvador o “Centro Esportivo de Capoeira Angola” 

(CECA), que em pouco tempo alcunhou definitivamente o termo “Capoeira Angola”, 

referência ao estilo tradicional de capoeira. No entanto, o CECA não conseguiu se manter 

organizado por muito tempo e foi refundado em 1952, como se lê: 

 

O Centro Esportivo de Capoeira Angola, fundado em 1º de Outubro de 1952, com 

sede na cidade de Salvador, estado da Bahia, é constituído de número limitado de 

sócios, tem a finalidade de ensinar, difundir e desenvolver, teórica e praticamente a 

capoeira de estilo, genuinamente "Angola", que nos foi legada pelos primitivos 

africanos aportados aqui na Bahia de todos os santos.18 

 

Mestre Pastinha é considerado um dos maiores nomes da capoeira e o mais ilustre da 

capoeira Angola, durante alguns anos houve aqueles que discordassem disso por conflitos 

entre discípulos de pastinha e de bimba, contudo o primeiro encontro entre Pastinha e Bimba 

foi fraterno, aconteceu em 5 de julho de 1957 na lagoa de Abaeté. 

Não há dúvida de que são momentos decisivos à História da Capoeira, pois, é fulcral a 

continuidade e ruptura, o tradicional e o moderno convivendo juntos a partir de então. Na 

análise de Vieira e Assunção a Capoeira Angola se reinventa naquele período: 

 

Se a capoeira Regional se autodefine em grande parte como ruptura com a vadiação 

antiga, a capoeira Angola insiste na continuidade com a mesma. A sua proposta 

explícita é tradicionalista, no sentido de manter, o quanto possível, os 

“fundamentos” ensinados pelos antigos mestres. No entanto, as transformações 

ocorridas na sociedade brasileira mais ampla, assim como as mudanças introduzidas 

na própria prática dos angoleiros a partir de 1941, não deixaram de resultar em 

mudanças significativas que a diferenciam bastante da vadiação do início do século 

(VIEIRA; ASSUNÇÃO, 1998, p. 104). 

 

Enquanto os seguidores da Capoeira Angola primam pela estratégica, com uma roda 

de movimentos furtivos executados perto do solo ou em pé, enfatizam as tradições da malícia, 

da malandragem e da imprevisibilidade e a sutileza da capoeira original e a orquestra de 

instrumentos típicos com três berimbaus, dois pandeiros, um atabaque, um agogô e um 

ganzuá. Os seguidores na roda de Capoeira Regional aplicam as técnicas aprendidas em aula, 

sem a sutileza dos angolas, sendo a orquestra composta por um único berimbau e dois 

pandeiros. 

                                                           
18 www.caisdabahia.com.br/pastinha; acesso em 15 de março de 2017. 

http://www.caisdabahia.com.br/pastinha
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Uma das maiores honras para um discípulo é permissão para jogar Iúna, marca 

registrada da capoeira regional de mestre Bimba. É um toque de berimbau que era tocado no 

final das aulas ou em eventos especiais. Nessa hora, só os alunos formados tinham acesso a 

roda, com a obrigatoriedade de realizar um “jogo de floreio”, bonito, criativo, curtido, 

malicioso e que deveria ter movimentos de projeção. Este jogo suscitava muita admiração e 

emoção. Ao final do jogo, os espectadores, assim como os que estavam na beira da roda, 

aplaudiam os capoeiristas em sinal de respeito e admiração. 

Os capoeiristas preservam e guardam na memória os ensinamentos de seus Mestres, 

através da história oral, defendem que o Mestre Bimba percebe que ela perde a sua essência 

de luta e estava sendo usada apenas para demonstração e exibição para turista ver. Assim ele 

defende a criação de nova forma de jogar que devolvesse a sua essência de luta elaborando a 

luta regional baiana, denominada posteriormente de Capoeira Regional. Esta tem o método de 

ensino e toques de berimbau próprio. Na oposição à tradição, a modernidade influencia os 

capoeiristas, entre eles o Mestre Bimba, que: 

 

Começou a sentir que a capoeira, que ele praticava e ensinou por bom tempo, tinha 

se folclorizado [...] que a utilizavam para exibições em praça e por ter eliminado 

seus movimentos fortes, mortais, deixava muito a desejar em termos de luta 

(ALMEIDA, 1994, p. 16). 

 

Desde esse momento, a Capoeira se divide em dois estilos a Angola e a Regional. Já o 

Mestre Pastinha fica conhecido como guardião da memória da Capoeira Angola. Estes dois 

mestres são referências da Capoeira na sua divulgação e socialização. Porém a inflexão é: 

“como a capoeira Regional conseguiu muito maior projeção no período 1950 – 1970, a 

Angola teve que se definir largamente em oposição a esta para justificar a sua existência. 

Assim, investiu em todos os aspectos que estavam perdendo importância na Regional, ou seja, 

a teatralidade, a espiritualidade, o ritual e a tradição” (VIEIRA; ASSUNÇÃO, 1998, p. 105). 

Por fim, é mister concordar que a Capoeira está em constante movimento. Não só 

enquanto prática, mas culturalmente ela está sempre sendo aperfeiçoada pelos praticantes. As 

“regras” são estipuladas em cada roda, em cada estilo. Dos vários grupos de capoeira hoje 

existentes, cada um tem sua forma de funcionar, de graduar, de jogar. 
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2.4 CAPOEIRA: PATRIMÔNIO CULTURAL 

 

No entanto, gradativamente na década de 1940 começa a se delinear a africanização 

dos costumes, inicialmente na Bahia, Rio de Janeiro, ampliando-se para outros lugares do 

país. No período de 1945-1964, segundo Domingues, se amplia o protesto negro, na luta 

antirracista, denunciando assistematicamente o mito da democracia racial, cabendo aos 

espaços de representação de Capoeira o papel relevante dessas ações. As coletividades negras 

constroem consciências do significado e sentido da Capoeira como forma de ancestralidade e 

tradição, e vão atribuindo a importância de salvaguardar estes bens e valores, pois cada grupo 

cria para si um conjunto de ideias, hábitos, crenças, saberes, valores, compondo a sua própria 

identidade, que se faz pouco a pouco com base em experiências vividas e rememoradas. A 

Capoeira se apresenta em sua positividade gerando o orgulho de preservá-la. Esse conjunto de 

ações de enfrentamento ao racismo contribui no reconhecimento da Capoeira como 

manifestação cultural dinâmica, retirando-lhe o caráter de genuína, inserida nas africanidades 

em debate. 

O reconhecimento de setores da sociedade brasileira garante a Capoeira o status e 

relevância na cultura brasileira. Deve-se entender esta mudança a partir dos embates dos 

grupos envolvidos com essas práticas na defesa por políticas públicas de reconhecimento 

dessa manifestação cultural. Dessa forma, é mister conceber as primeiras práticas capoeiristas 

inseridas no Brasil em permanente a construção da nação e da cultura brasileira, o que 

favorece ao reconhecimento, a preservação e a valorização – princípios fundamentais do 

Patrimônio Cultural – e um lugar de destaque da Capoeira como expressiva e representativa 

das manifestações culturais do Brasil, abrangendo todo o território nacional e em países do 

exterior. 

No entanto, foi durante a ditadura civil-militar no Brasil (1964-1985), na década de 

1970, que segundo Domingues, ocorre um conjunto de ações de reorganização da luta 

antirracista, propugnando pelo restauro do lugar da cultura negra no Brasil, devidamente 

reconhecida e valorizada, manifesta nas heranças e presenças de afro-brasileiros na 

construção da nação. 

Nesse sentido, os movimentos negros se preocupam ainda mais em recuperar os 

valores e os sentidos das rodas de Capoeira, ressignificando-as a partir de suas matrizes 

africanas. As africanidades se faziam presentes nas elaborações discursivas dos movimentos 

que traziam para si o protagonismo da Capoeira, o que favoreceu sua expansão e afirmação 

pelo país, tendo como matriz o afro-baiano. Gradualmente os estigmas da malandragem, da 
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criminalização foram superados e os capoeiristas respeitados, enquanto os Mestres Pastinha e 

Bimba se consagravam como referências. 

Na década de 1970, muitas mudanças ocorrem no Brasil. O censo demográfico aponta 

amplas concentrações nos meios urbanos, demonstrando assim que a massa da população 

brasileira vive na cidade, a partir de um espetacular movimento de êxodo rural. Os meios de 

comunicação foram ampliados e a Capoeira conquista corações e mentes, sensibilizando os 

espaços nas linguagens midiáticas da época. Os tensionamentos entre os capoeiristas 

angoleiros e regionais vai amalgamando com outras artes e lutas marciais, um estilo mesclado 

vai se constrói a Capoeira Contemporânea, com estilo mais acrobático. 

As práticas de Capoeira estão presentes nas manifestações pelo fim da ditadura civil-

militar no país, na década de 1980, quando o popular passou a ser desejado e valorizado. As 

rodas de Capoeira se multiplicavam e acompanhavam a onda da democracia em nome da 

liberdade e na luta por igualdade racial, num protesto negro sem precedentes. Na antessala 

dos comícios das “Diretas Já” se ouvia o som afro-brasileiro do berimbau, do atabaque, do 

tambor, dos caxixes, cujos ecos foram ouvidos pelos constituintes que ao elaborarem a 

Constituição Federal de 1988 sinalizam o reconhecimento das culturas tradicionais, entre elas 

a Capoeira. Porém, este foi o começo, porque em 2018 – trinta anos após – ainda há muito o 

que fazer, neste sentido, referendamos a importância deste projeto de qualificação de 

mestrado, porque pretende-se devolver a sociedade santa-mariense algo que não pode cair no 

esquecimento: a valorização da Capoeira local através do seu registro, seguida de uma 

proposta de inventário. 

Retomando nosso itinerário, discorreremos sobre os elementos simbólicos da Capoeira 

enquanto elaboração do Patrimônio Cultural. Finalmente, os capoeiristas superam os estigmas 

de vadiagem, malandragem e conquistando espaços em diferentes lugares. Após ditadura, o 

árduo caminho trilhado pela Capoeira foi consagrado na Constituição Cidadã de 1988 em seu 

artigo 216 o qual define que: “constituem Patrimônio Cultural brasileiro os bens de natureza 

material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 

identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos 

quais se incluem: I - as formas de expressão; II - os modos de criar, fazer e viver; III - as 

criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV - as obras, objetos, documentos, edificações e 

demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; V - os conjuntos urbanos e 

sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e 

cientifico”, garantindo o aparato legal à Capoeira enquanto Patrimônio Cultural brasileiro. 
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Nesta perspectiva, Márcia Regina Romero Chuva aborda sobre os significados que a 

Constituição Federal de 1988 projeta para a questão do Patrimônio Cultural, experimentados a 

partir da década de 1990, implicando disputas de poder: 

 

Na atualidade, a área do patrimônio engloba um conjunto significativo de questões 

de ordem política, de relações de poder, de campos de força e âmbitos do social. 

Anteriormente alheio a essa prática, hoje o patrimônio toma em consideração 

questões relativas à propriedade intelectual, ao meio ambiente, aos direitos culturais, 

aos direitos difusos, ao direito autoral, ao impacto cultural causados pelos grandes 

empreendimentos, além dos temas já tradicionais, como aqueles que envolvem 

questões de ufanismo e uso do solo, expansões urbanas sobre áreas históricas 

decadentes, questão habitacional em áreas históricas urbanas e, principalmente, os 

limites que o tombamento impõe a propriedade privada (CHUVA, 2012, p. 1345). 

 

Inserir a Capoeira neste debate é importante à medida que ela esta envolta em questões 

de poder, em campos de força, os quais elaboram o sentido e o que é patrimônio cultural. 

Assim partimos da perspectiva mais abrangente do que significado de patrimônio: 

 

A definição mais abrangente do termo “patrimônio” indica bens e valores materiais 

e imateriais, transmitidos por herança de geração a geração na trajetória de uma 

sociedade. A ideia de cultura não é mais aquela que indica acúmulo e refinamento de 

informações e conhecimentos, mas a de um processo continuo de transmissão de 

valores e crenças, de saberes e modos de fazer e de viver que caracterizam um grupo 

social, uma comunidade. O patrimônio cultural se manifesta assim, como um 

conjunto de bens e valores, tangíveis e intangíveis, expressos em palavras, imagens, 

objetos, monumentos e sítios, ritos e celebrações, hábitos e atitudes, cuja 

manifestação é percebida por uma coletividade como marca que a identifica, que 

adquire um sentido comum e compartilhado por toda a sociedade (MORAES; 

SANTOS; MADUREIRA; SCHITTINI, 2005, p. 2). 

 

Tomando por princípio que a cultura santa-mariense se trata de: “processo continuo de 

transmissão de valores e crenças, de saberes e modos de fazer e de viver que caracterizam um 

grupo social, uma comunidade”, inferimos que as práticas de Capoeira caracterizam a 

sociedade santa-mariense, viabilizando a materialidade da presente pesquisa que ao proceder 

o registro das rodas de Capoeira e seus Mestres, vai oportunizar “a voz aos agentes 

envolvidos” nesta prática cultural da cidade. 

O Plano Municipal de Cultura de Santa Maria (Lei nº 6020, de 23/11/2015), inicia 

com um quadro conceitual de cultura, reafirmando que o termo é polissêmico, porque “possui 

diferentes sentidos” (Lei 6020/15:04), entretanto, abarca à “ampliação das possibilidades de 

fruição, intensificação das capacidades de preservação do patrimônio e estabelecimento de 

livre circulação de valores culturais” (Lei nº 6020/15:05). Dialogando com as dimensões 

apresentadas na referida lei é possível encontrar o amparo a nossa proposta de restituir “a voz 

dos agentes envolvidos” em suas trajetórias e práticas. 
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Também buscamos na UNESCO os paradigmas que alcunha o ideário de patrimônio 

imaterial, onde se insere o nosso objeto de estudo, que diz respeito à criatividade humana, aos 

conhecimentos e às técnicas na confecção de objetos, instrumentos, ofícios, saberes e modos 

de fazer, compreendendo ainda festas, rituais, expressões artítisticas, considerando o viés da 

sustentabilidade. 

Atento ao sentido de que “patrimônio cultural se manifesta como um conjunto de bens 

e valores, tangíveis e intangíveis”, busca-se abordar o reconhecimento da Capoeira enquanto 

Patrimônio Cultural imaterial brasileiro, sem ignorar o quanto é conflituoso e está em campo 

de disputa constante, pelo passado histórico, pelo direito à verdade, por sua importância. 

Ao ampliar o debate sobre a Capoeira enquanto patrimônio cultural santa-mariense e a 

necessidade de seu registro junto ao IPHAE à luz do SMCULT, busca-se na compreensão de 

patrimônio em Prats, a reflexão sobre a construção da Capoeira enquanto conjunto de bens e 

valores, por se tratar de uma construção social histórica e culturalmente definida, elaborada e 

organizada no tempo e no espaço (PRATS, 1997, p. 19). Seguindo a abordagem, os elementos 

que compõem a Capoeira enquanto patrimônio necessita ser recuperado de um “corpus 

cultural” difuso e subordinado, vinculado, a uma engrenagem social que lhes atribui valor e 

significado, isso porque o patrimônio “ativa-se”, se torna presente, operante e vai atribuindo 

significados partilhados ao evento em si. 

É preciso compreender que todo e qualquer patrimônio é uma intervenção social e 

política, quer seja dos grupos organizados, quer seja das instituições políticas, que o 

reelaboram num intrínseco jogo de disputas. Desde o começo da Diáspora Africana na 

construção do Brasil, a prática da Capoeira se fez presente, sendo constantemente reelaborada, 

conforme o tempo, o lugar e o espaço, unindo as africanidades à realidade onde se expressava. 

Deve-se ter presente o foco que a Capoeira é elaborada enquanto símbolo diferente da 

identidade brasileira, movimento de resistência da cultura popular e do universo simbólico 

cultural permeado de africanidades, ao que nos parece que garante a sua sobrevivência e 

ressignificações na atualidade. 

Os capoeiristas tiveram que enfrentar os desafios da sociedade envolvente e 

gradativamente elaboram discursos, às vezes disformes, transformadores de legitimação e 

assimilação (PRATS, 1998, p. 63-64). Portanto, quando valorizamos uma roda de Capoeira 

estamos reconhecendo as suas disputas pelo reconhecimento ao direito daquele lugar social, 

no campo de disputas pelo passado histórico. Esta manifestação que viveu os percalços da 

criminalização rompe o silenciamento e a invisibilidade cultural constrói um lugar de 

destaque na cultura de matriz africana em nosso país. 
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Dessa forma, a Capoeira enquanto patrimônio é uma invenção social, ao mesmo tempo 

que, socialmente se considera digno de conservação, já que a invenção adquire autoridade 

quando se legitima socialmente, sendo que a construção social, no caso aqui da Capoeira, é 

produzida por um discurso inventado (PRATS, 1998, p. 64). 

O Patrimônio Cultural inventado é uma versão ideológica da identidade, dentro de um 

conjunto de possibilidades. Ocorre que a identidade também é uma construção social, ativada 

em momento que se faz necessário, no entanto, com faces em distintas versões que atuam de 

forma interativa, seja compondo-se, opondo-se ou ignorando-se (PRATS, 1998, p. 67). Em 

síntese, convém lembrar que as diversas ativações de determinados referentes patrimoniais 

são representações simbólicas das possíveis distintas versões da identidade (PRATS, 1998, 

p. 67). 

Na realidade todas as vivencias, experiências de africanos e afrodescendentes no 

Brasil, local da cultura onde se constrói/reelabora a pratica cultural da Capoeira, se constitui 

em elemento importante e momentos diferenciados da Diáspora Africana, decisivo no 

processo de reelaboração das culturas africanas no Brasil, posto que o patrimônio de matriz 

cultural africana está no acervo de elaboração das identidades coletivas, conduzindo a 

consciência histórica e sentimento de grupo, servindo aos seus propósitos. 

No processo de fazer e reconhecer a Capoeira como manifestação cultural é necessário 

buscar sua herança e memória coletiva, recorrendo à matriz cultural Angolana, nela um dos 

signos com significações e ressignificações constantes, a Capoeira d’Angola. É no sul da 

Angola, que repousam as referências à manifestação cultural chamada de “jogo de zebra”, ou 

“n’golo” (zebra em quimbundo), ritual de iniciação cuja cerimônia marca a passagem à vida 

adulta da mulher, marcado pelo toque do atabaque. Neste ritual os Angolenses lutam 

despregando golpes de cabeceios e pontapés com o objetivo de derrotar seu oponente e suas 

motivações eram o direito de reproduzir com as meninas da tribo que ficavam moças sendo 

elas desta maneira o prêmio máximo do ritual. 

Outro ato importante que reforça a Capoeira enquanto patrimônio ocorre em 15 de 

julho de 2008 quando o Conselho Consultivo do IPHAN delibera sobre os registros e 

tombamentos da Capoeira como patrimônio imaterial brasileiro. Dessa forma o presidente do 

IPHAN anunciou a inclusão do ofício dos mestres da capoeira no Livro dos Saberes, e da roda 

de capoeira no Livro das Formas de Expressão. Os mestres de Capoeira tiveram a sua 

habilidade de ensino reconhecida e em mais de 150 países ocorre à implementação e 

divulgação da prática. 
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Convém destacar que o inventário da capoeira foi produzido por uma equipe 

multidisciplinar de profissionais, em parceria com as Universidades Federais do Rio de 

Janeiro, Bahia, Pernambuco e a Fluminense, sob a supervisão do próprio IPHAN. Para 

formular tal parecer são realizadas pesquisas no Rio de Janeiro, Salvador e Recife, principais 

cidades portuárias apontadas como prováveis origens da manifestação, e locais onde existe 

documentação a respeito. 

É o próprio IPHAN que reconhece a Capoeira em seu sentimento multidimensional e 

multicultural ao afirmar no Parecer 031/08 que: “Ela se caracteriza como fenômeno 

multifacetado e multidimensional: dança, luta ou jogo, dependendo do momento histórico, do 

contexto imediato, dos objetivos dos atores envolvidos”. O IPHAN no Processo n° 

01450.002863/2006-80, parecer n° 031/08, que trata sobre o “Registro da Capoeira como 

Patrimônio Cultural do Brasil” considera que: “A capoeira tem, no entanto, a peculiaridade de 

estar presente em todos os estados do Brasil, e, a despeito das variações regionais, guardar 

uma considerável uniformidade de estilo, em cada uma de suas “modalidades”: capoeira 

angola, regional e contemporânea”. O que muito contribui às africanidades no Brasil. 

Por fim, entendemos a Capoeira enquanto Patrimônio Cultural por ser um bem 

imaterial que possui valor próprio, considerado de interesse relevante por diferentes grupos 

sociais que reconhecem e defendem a sua permanência e seus vínculos com a identidade da 

cultura brasileira. 

Percorrer os fios de Ariadne que tecem a Capoeira é reconhecer, valorizar e preservar 

uma das nossas tantas heranças do passado – principalmente na elaboração e constituição das 

africanidades – que se fazem presente no nosso cotidiano, passado pela tradição oral de 

geração a geração, de Mestre para aprendizes. 
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3 A CAPOEIRA EM SANTA MARIA: PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO 

 

O presente capítulo se propõe apresentar a necessidade de valorizar a Capoeira em 

Santa Maria, enquanto Patrimônio Imaterial, a partir da importância do registro das Rodas de 

Capoeira, que será o produto final averiguando as possibilidades e limites de sua 

materialidade, em uma sociedade que a reconhece como Patrimônio Cultural da cidade. 

 

3.1 PRESERVAR PARA A VISIBILIDADE: OS PERCALÇOS A SEREM SUPERADOS. 

 

O ponto culminante do itinerário aqui proposto é averiguar de que forma pode-se 

inserir o reconhecimento, a preservação e a valorização da Capoeira em Santa Maria através 

do registro desta prática junto ao IPHAE. A perspectiva está construída a partir das 

ferramentas indicadas pelo IPHAE em consonância com o Plano Municipal de Cultura de 

Santa Maria, Lei 6020/2015, que tem em suas ações especificas, ao tratar das “Culturas 

Populares” no item 7.6.2.2.: que trata do reconhecimento e da valorização da Capoeira local 

nos coletivos culturais negros, como já foi mencionado. Porém, compreende-se a importância 

da Lei nº 6123/17 que institui o SMCULT que permite a materialidade do presente projeto. 

Apesar de indicarmos que a historicidade da Capoeira em Santa Maria acompanha 

desde os primórdios da cidade, quando negros e negras – pioneiros da Capoeira – 

participaram de sua formação, tratamos da trajetória recente, a partir da década de 1980, 

quando foram organizados os grupos contemporâneos. 

Dorneles (2011) destaca que: por meados de 1970, nas camadas abonadas se destacam 

quatro nomes sendo ele os responsáveis por difundir a capoeira em no Rio Grande do Sul: o 

Mestre Vadinho e Mestre Índio, naturais da Bahia, Mestre Cal e Mestre Monsueto, naturais 

do Rio de Janeiro. 

No entanto quando nos referimos na questão da capoeira em Santa Maria, Celina Goes 

(2011), recupera a trajetória desta prática, comentando que: 

 

A década de 1980, na qual a capoeira se insere na cidade, é caracterizada por um 

grande aumento populacional, impulsionada pela criação da Universidade Federal de 

Santa Maria em 1961, primeira universidade pública no Brasil com sede no interior 

do estado e também pela criação da Base Aérea em 1970 (GOES, 2011, p. 31). 

 

A autora propõe um panorama da inserção da capoeira em Santa Maria, por conta do 

aumento da população pelos universitários e respectivos cursos oferecidos propiciando a troca 
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cultural na localidade santa-mariense em suma, de 1980 a 1990, a prática da Capoeira na 

cidade esteve presente nas academias particulares e no âmbito social atuaram em escolas 

públicas e privadas, projetos que focavam o resgate das comunidades mais carentes da cidade 

de Santa Maria. Segundo, No entanto, Goes não busca averiguar o período que antecede a 

presença “oficial” da Capoeira e se atem aos acontecimentos recentes. E outros locais como: 

“Encontramos essa prática em academias, escolas públicas e privadas, instituição de ensino 

superior, instituições militares, centros comunitários, museu, presídios, orfanato, creches, 

centros culturais e desportivos, entre outros, estando presente em todas as áreas de cidade” 

(GOES, 2011, p. 33). 

A Capoeira desenvolvida em Santa Maria, naquele período, influenciou a expansão da 

modalidade a outras cidades próximas, destacando que na pesquisa evidenciou um perfil 

padrão de praticantes, sendo os capoeiristas naturais de Santa Maria e os que não são da 

cidade, mas, por sua vez, acabou inserida a cidade. Por meio do empenho dos praticantes de 

capoeira, a sua modalidade tornava-se presente na sociedade santa-mariense. Goes (2011) 

aborda que os responsáveis pela inserção da capoeira em Santa Maria foram o Grupo Oxóssi 

de Mestre Biriba e Mestre Índio e Grupo Mozenza, do Mestre Burguês na década de 1980. Na 

atualidade, além destes, encontram-se organizados na cidade o Barra Vento, do Mestre Boi, 

Mandinga do Mestre Maurão e o Berimbau ou Capoeira de Rua, do Mestre Militar, Candeeiro 

do Mestre Nikimba, Muzenza do Mestre Peixinho, Malandragem do Mestre Gelo. 

Mas como era Santa Maria na década de 1980? A cidade estava em franco processo de 

expansão, caracterizado pelo “desenvolvimento local e regional, especialmente no período de 

1969 a 1983” (PADOIN, 1992, p. 02). Nesse processo destaca-se além da classe trabalhadora 

a ação da associação da classe empresarial, a CACISM (Câmara de Comércio e Indústria de 

Santa Maria). Maria Medianeira Padoin destaca que a: “CACISM, em seu percurso histórico, 

teve um papel destacado na história do Município, como força propulsora do progresso local” 

(PADOIN, 1992, p. 02). 

 

Para entender-se a predominância da atividade comercial em Santa Maria, como pré-

requisito para um maior aprofundamento na atuação da CACISM, faz-se necessário 

um rápido "olhar" na história da cidade, no período compreendido da instalação das 

ferrovias, em 1885 até 1960, onde se acelera o seu processo de decadência.19 

 

                                                           
19 PADOIN, Maria Medianeira. 1992, 85f. O empresário comercial em Santa Maria/RS: uma análise histórica 

sobre a CACISM. Dissertação (Mestrado em História Econômica do Brasil no PPGH da Universidade Federal 

do Paraná) – Curitiba, p.23. 
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A autora evidencia o quanto a Rede Férrea Federal atraiu desde 1885 um expressivo 

número de funcionários públicos e suas famílias, ligados a VFRS, somado a presença de 

militares, que no conjunto se tornavam “consumidores em potencial (setor alimentício, 

vestuário, habitação)” (PADOIN, 1992, p. 10). Nesse contexto se expande a educação 

superior na cidade: destacando a formação do Centro Universitário Franciscano a partir de 

1953 e a Universidade Federal de Santa Maria, cuja origem remonta a escola de Farmácia e 

Odontologia de 1953 e o seu estabelecimento oficial em 14 de dezembro de 1960, pelo 

Decreto-Lei 3834. 

A imagem a seguir permite compreender a cronologia ferroviária e os seus 

desdobramentos para a cidade de Santa Maria, que consta no “Atlas escolar municipal de 

Santa Maria”, organizado por Lia Magot Dornelles Vieiro.20 

 

 

 

Na “Cronologia Histórica” elaborada por Lia M. D. Viero está destacada a Vila Belga 

como patrimônio histórico cultural importante da cidade, a partir de 1988. A população da 

cidade estava em franco crescimento e segundo o IBGE e a FEE, na obra “De Província de 

São Pedro a Estado do Rio Grande do Sul (censos 1960-1980)”, volume II, publicado em 

1983, a população total da cidade era de 181.679 habitantes, distribuídos 154.565 na área 

urbana e 27.014 na área rural. Destaca-se um crescimento em relação a 1960, quando a 

                                                           
20 VIERO, Lia Margot Dornelles. Atlas Escolar Municipal: Evolução Político-administrativa de Santa Maria – 

RS. Santa Maria: RBS/Diário de Santa Maria, 2007. 
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população total era de 119.682 habitantes. Desta forma, o crescimento era visível de 

aproximadamente 62.000 habitantes. 

Lia M. D. Vieiro destaca os novos planos urbanísticos na cidade, através da Lei nº 

2770/1986, que alterava o perímetro urbano da cidade, como se pode observar: 

 

 

 

A reorganização urbana é exemplar para compreender as mudanças socioeconômicas 

que estavam ocorrendo em Santa Maria, na década de 1980. Nesse contexto de grandes 

mudanças chega em Santa Maria o Mestre Índio (Manuel Olímpio de Souza), que veio de 

Salvador – BA. 

O Mestre Índio assim se refere aquele momento: 

 

eu vim pra Santa Maria não era pra dar aula, era pra fazer um espetáculo numa 

casa noturna que tinha aí. E quando eu cheguei aqui, encontrei um povo misto, um 

povo que misturava um pouco a raça, bugre, algum até com origem africana. Aí eu 

encontrei, fui na academia fazer uns exercícios na academia Forma, perto do 

colégio Santa Maria, isso há muitos anos atrás. 

 

O Mestre Índio relata este primeiro momento, no começo da década de 1980: 
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Porque eu conhecia um cidadão que se chamava Carlos, o presidente da academia 

Forma e ele estava nesse show e disse: “Oh, é interessante porque aqui é uma 

cidade que é muito misturada e a capoeira aqui daria certo”. Aí eu: “Tá” Aí ele 

anunciou na rádio: “Capoeira em Santa Maria, Mestre Índio da Bahia e tal” e aí 

quando eu cheguei na primeira aula tinha 18 alunos inscritos.21 

 

Entre os alunos, o jovem Cesar Augusto Xavier Acosta, atualmente Mestre Cesinha. 

Sobre este momento, Cesinha conta que: 

 

nós fomos atrás do Carlos da Academia Forma, na frente do Augusto ali na 

Floriano, e aí o Carlos foi a Porto Alegre e trouxe o Mestre Índio e Mestre Cacau, 

que [...], Mestre Cacau que ficou aqui em Santa Maria na época. Então, ali até 

como nome, começava Grupo Mercado Modelo que era o grupo que tinha em 

Salvador e o Cacau também usava aquele nome ali, até tinha a primeira camiseta 

que eu tenho até hoje, tá lá “Grupo Mercado Modelo – Santa Maria” e isso ficou 

uns dois, três meses, depois fizemos um batizado, o batizado foi lá no Avenida Tênis 

Clube. E o Mestre Cacau foi passar as festas de fim de ano em Salvador e não 

voltou mais.22 

 

O Mestre Cesinha informa que o início da função foi por volta de 1983-84. Primeiro 

batizado foi em 14 de dezembro de 1984 no Avenida Tênis Clube. Já o Mestre Biriba 

(Albrantino Marques de Souza), porto-alegrense narra como conheceu o Mestre Índio em 

Porto Alegre, em 1974: 

 

Eu me lembro da capoeira, eu comecei a praticar capoeira ali por volta de 74, 75 

em Porto Alegre com o Mestre Índio. Eu conheci a capoeira numa festa de Nossa 

Senhora dos Navegantes em Porto Alegre, numa roda de capoeira. Como meu 

Mestre já estava no Estado, meu irmão já praticava capoeira a cerca de um ano e 

pouco, quase dois e me convidava pra ir lá e eu nunca ia, e um dia eu decidi ir na 

festa, gostava de ir na festa de Nossa Senhora dos Navegantes. Eu vi uma roda 

montada lá e vi meu Mestre lá fazendo um movimento, que um tempo depois eu 

fiquei sabendo que era um “rabo de arraia”, movimento da capoeira, tradicional, 

conhecido né? E vi ele fazendo aquele movimento e aquela perna passou lá em 

cima, bonito. E eu vi o movimento e disse: “bah, vou treinar capoeira e vou tentar 

fazer isso aí e vou só aprender isso aí. Acabou, pagar pra tá aprendendo a brigar 

que na minha época eu achava que era uma briga né? E não é, não é isso aí.23 

 

No espaço urbano santa-mariense teve o seu centro reorganizado com o calçadão, 

inaugurado em maio de 1979, que alterou a paisagem urbana. Nele, os capoeiristas fizeram 

seu palco de representações. No começo da década de 1980, o Mestre Biriba lembra que: 

 

a roda de capoeira é uma coisa assim, como é que eu vou dizer? Complicado pra 

mim te dizer especificamente o que seria uma roda de capoeira, porque eu tinha 

como roda de capoeira, nas primeiras manifestações que eu fiz no Calçadão de 

                                                           
21 SOUZA, Manuel Olímpio de. Entrevista [13 de agosto de 2017]. Entrevistador Jorge Silveira da Silva. 
22 ACOSTA, Cesar Augusto Xavier. Entrevista [16 de dezembro de 2017]. Entrevistador Jorge Silveira da Silva. 
23 SOUZA, Albrantino Marques de. Entrevista [23 de fevereiro de 2018]. Entrevistador Jorge Silveira da Silva 
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Santa Maria pra... em busca de alunos, que eu ficava fazendo movimentos, eu 

botava o berimbau na mão de um recém, iniciante de capoeira na época, isso em 83. 

E só pra simbolizar o que era a capoeira, eu ficava fazendo movimentos de 

capoeira, parava e explicava pro povo que aquilo era capoeira, que eu tava 

chegando na cidade, que eu queria implantar a capoeira na cidade, entendeu?24 

 

Os alunos aprenderam com o Mestre Índio a Capoeira Angola e a Capoeira de rua: 

 

Olha, em primeiro lugar eu costumo dizer que eu jogo capoeira, mas o meu estilo é 

um pouquinho rua, capoeira rua, mas eu também tenho capoeira angola, mas o 

estilo que eu gosto é capoeira de rua, ela é muito mais completa, ela improvisa 

muito e quem joga capoeira de rua, joga todas capoeiras.25 

 

Porém a Capoeira se expandiu para além do calçadão, como relata o Mestre Pantera 

Negra: 

 

[a capoeira] Começou na década de 1980, quando vi a primeira roda de capoeira 

do professor “Batata” e o “Preto”, na academia Bel Esporte na Manuel Ribas com 

a Sete de Setembro data de Abril de 1987 inicie minha atividade no mundo da 

capoeira. 

 

Assim, em um lugar ou outro a Capoeira vai se organizando e acompanhando o fluxo 

do crescimento urbano da cidade, porém, o começo que permeia as memórias dos mestres é a 

década de 1980. A repercussão e as inflexões sob influência do Mestre Biriba é relatada por 

um expoente importante da Capoeira santa-mariense na atualidade, o Mestre Militar, que 

assim refere: “[Comecei] em 1989 na Vila Urlândia assistindo o meu Mestre treinar no pátio 

da igreja. Em 1992 comecei na academia com o mesmo Mestre Biriba”.26 

No decênio posterior os grupos de capoeira se organizam e o Mestre Biriba do Grupo 

Oxóssi expande-a para outras cidades do Rio Grande do Sul, como: São Sepé, São Pedro. 

Santiago, Júlio de Castilhos, Tupanciretã, Formigueiro, Nova Palma, Cruz Alta, Santo 

Ângelo, Santa Rosa. Dessa forma, a Capoeira de Santa Maria assume a centralidade da 

interiorização, o que nos permite evidenciar a importância e o papel desta prática no interior 

do Rio Grande do Sul, sem apoio dos governos municipais (GOES, 2011, p. 35). 

Nesta mesma década, encontramos registros de Capoeira em algumas escolas públicas 

no bairro COHAB Tancredo Neves e no KM3, Escola Celina de Moraes. Em 1999, Biriba 

organiza junto com o seu irmão a Associação de Capoeira Raízes do Sul e funda, em 2005, 

                                                           
24 SOUZA, Albrantino Marques de. Entrevista [23 de fevereiro de 2018]. Entrevistador Jorge Silveira da Silva. 
25 SOUZA, Manuel Olímpio de. Entrevista [13 de agosto de 2017]. Entrevistador Jorge Silveira da Silva. 
26 LORETO, Luiz Antonio. Entrevista [12 de abril de 2018]. Entrevistador Jorge Silveira da Silva. 
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em Florianópolis, a Escola de Capoeira Beira Mar de Angola, de orientação angola, 

fundamentada nos paradigmas do Mestre Pastinha da Bahia. 

Em síntese, Celina Goes registra a memória do Mestre Biriba: 

 

Segundo o Mestre, durante as décadas de 80 e 90, a Capoeira da cidade passou por 

momentos difíceis, ocasionada por disputas através do que ele chama de 

“performances”, ocsasionando muitas brigas e muitas vezes deturpando o seu lado 

cultural. Ao contrário desse período mais conturbado, Biriba destaca a importância 

cultural, de socialização, de integração da capoeira a ser trabalhado em oposição a 

esses problemas ocorridos.27 

 

No que se constituiu o “período mais conturbado”? Na compreensão, interpretação do 

método de praticar a Capoeira em Santa Maria, influenciada pelos seguidores da Capoeira 

Oxóssi, da Capoeira Regional criada pelo Mestre Bimba e a Angola, organizada pelo Mestre 

Pastinha. A inflexão deste momento foi a presença marcante de outros grupos de Capoeira na 

cidade, como a fundação do Grupo de Capoeira Santa Maria em 2002, cujos mestres Sapo e 

Patifinho, os quais treinavam com o Mestre Biriba, seguiram os princípios da Capoeira 

Oxóssi, com a saída de Biriba. Adriano Capeletti Pereira, o Mestre Sapo, cursava Educação 

Física na Universidade Federal de Santa Maria. 

Outro aluno do Mestre Biriba, Luís Antônio Loreto, Mestre Militar, organizou com 

Contramestres Borregar, Gura e Gelo, em 12 de dezembro de 2002, a Associação de capoeira 

de Rua Berimbau. Sobre este momento, o Mestre Militar afirma que: 

 

Embora em tenha os fundamentos da Capoeira Angola, eu não queria deixar aquela 

Capoeira [Oxóssi] que ele [Mestre Biriba] me ensinou, aquela Capoeira de rua, daí 

eu criei a minha própria entidade que era a Associação de Capoeira de Rua 

Berimbau, que era uma capoeira sem rótulos de regional ou de angola ou 

contemporânea e a nossa ideia é sempre jogar capoeira, se divertir (GOES, 2011, 

p. 48). 

 

A Associação de Capoeira de Rua Berimbau prima pela liberdade e autonomia do 

grupo. Neste sentido, é comum assistir nas rodas de capoeira os capoeiristas sem uniforme, 

praticando liberdade de movimentos e o progresso ocorre de acordo com as espeficicações 

físicas individuais. O Mestre Militar mostra a sua preocupação com a Capoeira quando afirma 

que ela deve: “manter o patrimônio imaterial brasileiro e autoestima do capoeirista”.28 Em 

entrevista à Celina Goes, o mestre aponta algumas dificuldades a serem superadas pela 

Capoeira em Santa Maria: “a falta de informação a respeito da Capoeira, o preconceito do 

                                                           
27 Destaques do autor. 
28 LORETO, Luiz Antônio. Entrevista [04/10/2017]. Entrevistador Eduardo Perius. 
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povo gaúcho em geral de valorizar a cultura do negro e a falta de visibilidade dos grupos” 

(GOES, 2011, p. 51). Assim como o Mestre Biriba praticava a Capoeira no calçadão, o 

Mestre Militar continua praticando a Capoeira na Praça Saldanha Marinho, lugar de memória 

da cidade e que faz alusão a Capoeira de rua, que a Associação se empoderou. 

Outro movimento que ampliou a Capoeira na cidade foi o avanço do ensino superior, 

cujos exemplos pode-se buscar em dois estudantes universitários – Batata e Preto – 

organizaram o Grupo Muzenza na cidade, influenciado pelo curso de Educação Física da 

Universidade Federal de Santa Maria e pelo Mestre Grego, vindo de Porto Alegre em 1987. 

Em entrevista de 2011, o Monitor Motta informa que o Grupo Muzenza incorporou os 

estilos Angola e Regional: 

 

O Grupo Muzenza, por sua essência, ele vem de uma linhagem de capoeia Angola, 

mas tem passagem de vários mestres que são oriundos também da Capoeira 

Regional, e essa fusão de conhecimentos acaba criando um, não digo um estilo, mas 

uma visão de capoeira mais contemporânea, onde tu tenha que preservar tanto o 

fundamento de uma quanto de outra (GOES, 2011, p. 39). 

 

Um dos desdobramentos do Grupo Muzenza foi a organização em 2002 do Grupo 

Capoeira Mandinga, quando Régis Abreu Coelho, o Instrutor e estagiário Curió e Gabriel 

Nunes Lopes, Instrutor Fly, se desligam do Muzenza. Este grupo atuou efetivamente no 

Programa Escola Aberta, atuando em importantes escolas da cidade como Rômulo Zanchi, 

Érico Veríssimo, Edson de Figueiredo, no Diretório Central dos Estudantes (DCE) da UFSM 

e em academias como Estúdio Córpus, Boa Forma e Novo Estilo e também realizando dois 

encontros internacionais em 2004 e 2005. 

Segundo Fly em entrevista de 04/07/2011, entende que neste momento a Capoeira já 

desfrutava de uma boa aceitação na cidade, posto que a Capoeira “começa a ser vista como 

cultura, como educação” (GOES, 2011, p. 54). 

Portanto é perceptível o avanço do campo educacional da Capoeira, com métodos 

pedagógicos para atrair o desenvolvimento afetivo e crescimento da criança e do adolescente, 

tornando-se assim uma ferramenta à serviço da educação e na formação de cidadania. 

Outro grupo de Capoeira que tem o seu papel importante na cidade é o Grupo de 

Capoeira Barra Vento, liderado por Sandro Rogério Militão, o Mestre Boi, cujos treinos em 

Capoeira iniciaram em 1988, com o Mestre Biriba. O grupo foi formado em 2004, quando o 

Mestre Biriba se transfere de Santa Maria. O Grupo Barra Vento reconhece a importância do 

Mestre Índio na formação da Capoeira na cidade e tem por fundamento a mescla da Capoeira 

Angola e da Capoeira Regional. 
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Este grupo foi criado dentro do Museu Treze de Maio, sendo que a sua história 

acontece vinculada a história do Museu. O Mestre Boi (Sandro Rogerio Militão) destaca em 

suas falas da importância desta entidade à organização do Grupo Barra Vento. 

O Mestre Pantera Negra vincula a pratica da Capoeira aos trabalhos sociais em 

entrevista de 10/07/2011: “Na verdade [o trabalho social] tem que ser o primeiro item da 

cartilha do capoeirista, tem que ser o trabalho social, ela ajuda bastante na formação do 

caráter, da personalidade da criança” (GOES, 2011, p. 60). Em suma, o mestre evidencia o 

papel da Capoeira no desenvolvimento da personalidade da criança e do adolescente, 

portanto, como prática de educação. Quando perguntado se a Capoeira é importante à 

consciência cidadã, ele responde: “Sem dúvida, é uma forma de disseminar a cultura negra no 

nosso país e no mundo” (SILVA, 2015, p. 03). Ele também atua no Programa Mais Educação 

em várias escolas de Santa Maria e região. 

Cada Grupo de Capoeira de Santa Maria tem a sua forma de organizar suas rodas de 

Capoeiras, seja em ambiente restrito e fechado, seja em ambiente escolar ou na rua, na praça, 

no calçadão. 

Recuperar as diferentes trajetórias nestes últimos 40 anos é uma forma de contribuir 

para os grupos, para manter viva as suas memórias, estabelecendo nexos com o 

reconhecimento da Capoeira como Bem e Patrimônio Histórico-cultural brasileiro, do 

Instituto de Patrimônio Histórico, Artístico Nacional (IPHAN), desde 2008. Nas legislações 

de salvaguarda e valorização cultural santa-mariense, as rodas de Capoeiras estão 

referendadas nas leis nº 6020/2015 e 6123/17. 

Percebemos que as origens da Capoeira na região possuem vínculos à cultura de 

matriz africana no local, daí a importância de recuperar a sua historicidade. Nossa 

compreensão é de que a Capoeira não é restrita à origem afro-brasileira, mas as diferentes 

trocas culturais e as culturas hibridas que resultaram, sem negar as africanidades. 

 

3.2 DO PLANO MUNICIPAL DE CULTURA AO SISTEMA MUNICIPAL DE 

CULTURA DE SANTA MARIA (SMCULT): O LUGAR E AS POLÍTICAS DE 

VISIBILIDADE DA CAPOEIRA 

 

Neste subcapítulo pretendemos abordar o lugar da Capoeira a partir de debate destas 

duas legislações municipais e o quanto elas são importantes à definição desta prática cultural 

à cidade e os elementos que a tornam Patrimônio Imaterial. Este debate é importante para 



61 

 

averiguar na dissertação sobre a necessidade do Registro das rodas de Capoeira, bem o 

Inventário, a partir de orientações do IPHAE. 

No Plano Municipal expresso na Lei nº 6020/15, em alguns momentos se sinaliza para 

a questão da Capoeira, ou o seu amago que é a roda de Capoeira. Devemos destacar que o 

Plano é posterior a Legislação (que reconhece a Capoeira IPHAN) como a Lei 10.639/3 e 

11.645/8. Portanto, o Plano poderia ter como compromisso estar ligado com outras 

legislações de políticas afirmativas e de reparação para com os traços culturais afro-

brasileiros, no que concerne a cultura, porém, não é o que acontece. Somente ao tratar das 

ações estratégicas para os segmentos culturais e suas propostas, no item 07, é possível 

encontrar duas ações especificas que sugerem a valorização da Capoeira, assim descritos: 

 

7.1.8. Mapear os segmentos culturais visando a gerar indicadores e disponibilizar 

informação qualificada acerca dos segmentos culturais (empreendimentos e 

equipamentos culturais de Santa Maria; 

7.1.9. Desenvolver edital público para a criação de marca permanente para a Lei de 

incentivo à Cultura de Santa Marias e para o Fundo Municipal de Cultura 

 

No Plano consiste a preservação e valorização do patrimônio artístico e cultural de 

Santa Maria, destacando que o patrimônio decorre da “percepção que cada sociedade tem do 

seu próprio passado” (p. 14) estabelecendo como nexo o bem cultural enquanto “testemunho 

produzido pela sociedade e seu meio, valorizando-se em si mesmo” (p. 14). Nesse sentido, 

pode-se relacionar estas compreensões aos aportes culturais da Capoeira santa-mariense.  

Sob os princípios de “preservar” e “valorizar” o patrimônio artístico e cultural da 

cidade, a fim de qualificar a produção local e ampliando a participação da comunidade, 

inserindo nestes princípios as manifestações culturais de rua (p. 14), onde se insere a 

Capoeira, posto que, está reconhecido no referido Plano que: “as diversas formas de expressão 

cultural constituem uma das principais riquezas do Brasil” (Lei nº 6020/15: 14). 

No entanto, precede estes princípios o do reconhecimento da Capoeira como expressão 

cultural da cidade, senão, pode ocorrer o pouco caso ou até mesmo o descaso. Um dos 

importantes mestres de Capoeira da cidade nos ajuda a problematizar a questão, quando 

conclui: 

 

Deve ter o apoio governamental e [também] por parte das universidades já que a 

Capoeira tem sido motivo de estudo em diversas áreas e tem levado o nome do 

Brasil para várias partes do mundo. Pode ser criado um seminário anual onde os 

grupos aprendam a respeitar a diversidade da Capoeira na cidade e se promova as 
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lideranças da mesma, tornando a Capoeira mais forte e elevando a autoestima do 

capoeirista local.
29 

 

Outro Mestre, reconhece que a Capoeira em Santa Maria: “está em desenvolvimento 

com certa dificuldade da forma que podemos e a mantemos viva”.30 

Analisando o diagnóstico destes dois Mestres é possível perceber que eles apresentam 

alternativas de reconhecimento da Capoeira em Santa Maria, o que contribui para a 

implantação da lei do Plano Municipal de Cultura. Porém, propomos na dissertação que se 

faça o registro do inventário das rodas de Capoeira na cidade, junto ao Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico do Estado (IPHAE), como forma de preservar e valorizar esta 

manifestação cultural na cidade, sob a perspectiva de diversas formas de expressão cultural 

que constituem uma das principais riquezas culturais santa-mariense.  

Também o produto aqui proposto vem ao encontro do que o Plano define como forma 

de preservar a Memória, ou seja, “criar um banco de dados, por meio de levantamento com 

grupos [de Capoeira] e/ou pessoas [capoeiristas] para que possuam registro [...] para posterior 

aquisição desse acervo para o Memorial” (Lei nº 6020/15: 19). 

Percebemos que, o registro do inventário das rodas de Capoeira contribui para o 

referido acervo para o Memorial de cultura santa-mariense, posto que compreendemos que 

havia a prática da Capoeira na cidade anterior aos marcos de 1980, que necessita ser 

recuperada a fim de contribuir à preservação e valorização da mesma. 

Em nosso entendimento, o ponto fulcral do referido Plano, que se vincula a prática da 

Capoeira está explícito no item 7.5.1.2, quando refere que se deve “estimular a criação de 

grupos artístico-culturais étnicos que representem a história e as vivências dos povos 

formadores da diversidade cultural de Santa Maria” (Lei nº 6020/15: 24). Ao longo desta 

dissertação estamos reafirmando a importância dos negros na formação da diversidade 

cultural da cidade, sendo assim, nos parece ser esta uma estratégia de ação de preservação da 

tradição da Capoeira em Santa Maria. 

No item seguinte, 7.5.1.3. se faz referência explicita as "diferentes étnicas formadoras 

da diversidade cultural de Santa Maria” (Lei nº 6020/15: 24), portanto, aqui há o 

reconhecimento dos negros enquanto etnia presente na diversidade cultural da cidade, e nela a 

Capoeira. 

No item 7.6, quando trata das culturas populares a Capoeira é nominalmente tratada, 

enquanto agentes da cultura popular, como representação de coletivos culturais negros. Nesse 

                                                           
29 LORETO, Luiz Antonio. Entrevista [12 de abril de 2018]. Entrevistador Jorge Silveira da Silva. 
30 MILITÃO, Sandro Rogerio. Entrevista [10 de abril de 2018]. Entrevistador Jorge Silveira da Silva 
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sentido, consta no Plano as propostas especificas para os coletivos culturais negros – o que já 

é o reconhecimento de que eles estão presentes na sociedade santa-mariense. 

No item 7.6.2.2.7. está expresso que o Município vai “Executar a Semana Municipal 

da Capoeira”, regulamentada pela Lei 4748 de 1º de novembro de 2004. Lei de incentivo às 

rodas de Capoeira na cidade, sucinta em quatro artigos, porém de grande relevância, posto 

que, em seus artigos 2º e 3º está manifesto que: 

 

Art. 2º - A Semana da Capoeira será fixada na data entre os dias 13 e 20 de 

novembro, data da morte de Zumbi dos Palmares [semana na consciência negra]  

Art. 3º - O Município disponibilizará através do setor competente da administração 

pública, sua tutela oferecendo a infraestrutura necessária para a execução do projeto 

(Lei 4748/04). 

 

Portanto, a preservação e o incentivo das rodas da Capoeira em Santa Maria é um 

compromisso do poder público municipal, responsável pela infraestrutura de materialização 

da mesma. Convém destacar que a execução desta lei, rigorosamente prevista no Plano de 

Cultura de 2015, foi elaborada a partir de um intenso debate entre setores do Movimento 

Negro municipal, coletivos negros em defesa da cultura afro-santa-mariense e os poderes 

públicos municipais, o legislativo e o executivo. Sua elaboração ocorre como desdobramento 

da Lei 10.639/03, do Parecer nº 03/2004 do Conselho Nacional de Educação, que institui as 

diretrizes curriculares para a Educação das Relações Étnico-Raciais (ERER), num momento 

de conscientização e debate sobre a implementação do feriado do dia 20 de novembro na 

cidade, o “Dias da Consciência Negra”, o que lamentavelmente não se efetivou. 

A Lei da Semana da Capoeira, vinculada e validada no Plano de Cultura do Município 

é emblemática no que concerne aos direitos culturais dos coletivos negros da cidade. Se existe 

a lei, é porque há o reconhecimento. É uma conquista que reflete o conjunto das lutas e 

trajetórias de diferentes e importantes capoeiristas que elaboram e constroem as rodas da 

Capoeira em Santa Maria. Porém, para que não sejamos reféns da memória e da tradição oral, 

é importante organizar as rodas de Capoeira e os seus arautos – os Mestres, Contramestres e 

instrutores – inventariando este importante patrimônio imaterial da/na cidade. 

Por fim, compreende-se estar participando e contribuindo com a oitava meta do Plano 

de Cultura, quando se reconhece que o “Município de Santa Maria, por ser conhecido com 

Cidade Cultura, tem se mostrado vocacionado para a diversidade cultural” (Lei 6020/15:33). 

As rodas de Capoeira fazem parte da crescente multiplicidade de ações culturais em diferentes 

lugares de Santa Maria, já que: “A cultura precisa assim, ser vista como agente de 

desenvolvimento” (Lei 6020/15: 33).  
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Nesta perspectiva as rodas de Capoeira podem contribuir enquanto agente de 

desenvolvimento, atraindo turistas e angariando recursos. Vale lembrar o quanto as mesmas 

são prestigiadas pela população e turistas nas atividades de rodas de Capoeira que ocorrem no 

Brique da Vila Belga, nos terceiros domingos de cada mês, materializando assim esta 

manifestação enquanto patrimônio imaterial em Santa Maria, atingindo os moradores antigos 

e novos e os visitantes. A permanência das rodas se tornam expressão cultural da cidade. 

A primeira edição do Brique da Vila Belga ocorreu em 8 de março de 2015, com 16 

expositores, crescendo para 200 expositores. A ideia inicial era que apenas moradores 

expusessem seus produtos, mas já tomou dimensão muito maior. Moradores de cidades da 

região, como São Pedro do Sul, Dona Francisca e Faxinal do Soturno, ocorrem a Vila Belga 

nos domingos do evento para levar um pouco de sua arte. No turno da tarde acontecem as 

rodas de Capoeira, com os principais grupos da cidade. 

Ao longo do Plano Municipal de Cultura são feitas alusões à necessidade de um 

Sistema Municipal de Cultura de Santa Maria (SMCULT), instituído através da Lei nº 6123 

de 12 de maio de 2017. 

O SMCULT tem por finalidade “promover o desenvolvimento humano, social e 

econômico, com pleno exercício dos direitos culturais”, a partir de um conjunto de políticas 

públicas que procuram preservar e valorizar o patrimônio cultural da cidade. No Sistema, a 

cultura é apresentada como “um direito fundamental do ser humano” aliada ao fato de que a 

“cultura é um importante vetor de desenvolvimento humano, social e econômico”. Dessa 

forma, para atingir tal finalidade, está compreendido no SMCULT que os pressupostos 

políticos, de programas, de projetos e ações formuladas à gestão pública existem para 

“assegurar os direitos culturais”. Na perspectiva do empreendedorismo cultural e da 

sustentabilidade, as rodas de Capoeira da cidade podem se movimentar, enquanto patrimônio 

cultural sustentável, que possa buscar recursos financeiros. Esta nova realidade que se 

apresenta pode colaborar com a presença, valorização e continuidade da Capoeira na cidade. 

No art. 5º está expresso que: 

 

É responsabilidade do Poder Público Municipal, com a participação da sociedade, 

planejar e fomentar políticas públicas de Cultura, assegurar a preservação e 

promover a valorização do patrimônio cultural material e imaterial do Município de 

Santa Maria e estabelecer condições para o desenvolvimento da economia da 

cultura, considerando em primeiro plano o interesse público e o respeito à 

diversidade cultural (Lei 6123/17:02). 
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No artigo supramencionado está sinalizado os elementos que compõem a Capoeira, 

enquanto cultura imaterial e exemplo de diversidade cultural, residindo aí a necessidade de 

promover a valorização da mesma. No entanto, quais seriam as estratégias esperadas e 

possíveis de promoção da Capoeira? 

Dialogando com dois importantes Mestres de Capoeira da cidade, assim eles se 

manifestam: 

Mestre Militar afirma que: 

 

[a Capoeira] deve ter o apoio governamental e por parte das universidades, já que 

a Capoeira tem sido motivo de estudo em diversas áreas e tem levado o nome do 

Brasil para várias partes do mundo. Deve ser criado um seminário anual [pelo 

poder público] onde os grupos aprendam a respeitar a diversidade da Capoeira na 

cidade e se promova as lideranças da mesma, tornando a Capoeira mais forte e 

elevando a autoestima do capoeirista local.31 

 

O Mestre Boi, compreende que: [são necessárias] políticas públicas de preservação e 

reconhecimento do poder público”.32 

Ambos os Mestres, sem fazerem alusão ao SMCULT de 2017, evidenciam da 

necessidade de políticas públicas voltadas à Capoeira da cidade. Porém o Sistema vai para 

além da questão do público, quando em seu art. 7º aborda sobre a necessidade de se buscar 

parcerias com o setor privado, “parcerias e buscar a complementaridade das ações”, 

sinalizando assim para o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação (Lei 13.243/16), 

quando estende o financiamento público de C&T à “inovação nas empresas”, parcerias de 

recursos financeiros entre os setores público e privado. As falas dos Mestres da cidade 

sinalizam para questões cruciais de valorização e sobrevivência da Capoeira na cidade, ao 

concordarem que o poder público está deixando de fazer a sua parte, se omitindo, confiante 

nas parcerias. 

No art. 6º o poder público se compromete em planejar e implementar as políticas 

públicas, que tão bem servirão às rodas de Capoeira, quando afirma que é função do poder 

público: “assegurar os meios para o desenvolvimento da Cultura como direito de todos os 

cidadãos, com plena liberdade de expressão e criação”. Consideramos relevante o inciso 

quarto que referenda ser compromisso do poder público: “reconhecer, proteger, valorizar e 

promover a diversidade das expressões culturais presentes no município”, como forma de, no 

inciso quinto: “combater a discriminação e o preconceito de qualquer espécie e natureza”, 

                                                           
31 LORETO, Luiz Antonio. Entrevista [12 de abril de 2018]. Entrevistador Jorge Silveira da Silva. 
32 MILITÃO, Sandro Rogerio. Entrevista [10 de abril de 2018]. Entrevistador Jorge Silveira da Silva. 
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portanto, está assegurado o combate à discriminação, o que deve contribuir com a autoestima 

do capoeirista, como foi observado pelo Mestre Militar. 

No entanto, o inciso sétimo do referido artigo, no que se refere a Capoeira, devido ao 

seu caráter e natureza, nos parece um ideal a ser perseguido, quando refere que é função do 

poder público: “democratizar os processos decisórios, assegurando a participação e o controle 

social”. De extrema importância a menção a democratização quando se trata de campos de 

disputas e tensionamentos à respeito das práticas culturais na cidade, entendemos que cabe 

aos capoeiristas estarem atentos a questão da democratização da cultura, por que só assim é 

possível cumprir o inciso décimo: “consolidar a cultura como importante vetor do 

desenvolvimento sustentável”, ao estilo neoliberal do marco legal da C&T. Como é possível 

inserir a Capoeira na questão do desenvolvimento sustentável? 

Por fim, temos acordo com o inciso décimo primeiro, quando conceitua que se deve – 

e nesse sentido as rodas de Capoeira podem – “intensificar as trocas, os intercâmbios e os 

diálogos interculturais”. Entendemos que as rodas de Capoeira na cidade expressam a 

interação entre as diferentes culturas que formam a cidade e de uma maneira recíproca 

favorecem o convívio e integração assente nas relações baseadas no respeito pela diversidade 

cultural e no enriquecimento mútuo. 

É importante que, no que se refere aos diálogos interculturais na cidade, se tenha como 

ponto de partida o respeito por todas as culturas, na defesa veemente do encontro, de forma 

igual, entre elas todas. Mas para isso, é necessário compreender a natureza pluralista da 

sociedade santa-mariense, promover o diálogo entre as culturas, compreender a complexidade 

e riqueza das relações entre as diferentes culturas, principalmente no aspecto coletivo, e; 

sempre colaborar na busca de respostas aos problemas mundiais que se colocam nos âmbitos 

sociais, econômicos, políticos e ecológicos. Compreende-se que uma das dimensões da 

Capoeira é promover o diálogo fraterno entre as diferentes culturas e povos que formam a 

cidade, como meio de possibilitar o enriquecimento mútuo entre todas elas. 

Percebemos que o SMCULT é construído a partir da compreensão de valores 

interculturais para favoráveis as vivências em conjunto, buscando de forma consensual a 

concretização de valores universalmente respeitados, tais como a tolerância, a aceitação e o 

respeito mútuos. 

Com base nestas reflexões a partir do capítulo III do SMCULT é elaborada a 

concepção tridimensional da cultura: simbólica, cidadã e econômica. No que concerne a 

dimensão simbólica, o art. 12 reverencia a importância de se respeitar e valorizar “todos os 

modos de viver, fazer e criar os diferentes grupos formadores da sociedade local”, podendo 
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aqui tão bem inserir a prática da Capoeira na cidade. Porém é no art. 13 que encontramos a 

dimensão simbólica da Capoeira e que de certa forma responde as inquietações dos Mestres 

anteriormente mencionadas, quando se afirma que: “cabe ao Poder Público Municipal 

promover e proteger infinitas possibilidades de criação simbólica expressas em modos de 

vida, crenças, valores, práticas, rituais e identidades”. Estas infinitas possibilidades já 

tratamos anteriormente, aqui nos restringimos a concordar. 

No art. 14, quando se define que: “a política cultural deve contemplar as expressões 

que caracterizam a diversidade cultural do Município, abrangendo toda a produção nos 

campos das culturas populares, eruditas e da economia criativa e solidária”, sinaliza à prática 

da Capoeira, por se tratar a cultura simbólica de expressão da cultura popular. Na sequência, 

art. 15, está definido que “cabe ao Poder Público Municipal promover diálogos 

interculturais”, posto que o entendimento da função da cultura é a “promoção da paz, moldada 

em padrões de coesão, integração e harmonia entre os cidadãos, as comunidades, os grupos 

sociais, os povos e nações”. Consideramos que um dos aspectos fundamentais da prática da 

Capoeira em suas rodas é o diálogo intercultural, porque dialoga com diferentes 

manifestações culturais e étnicas da cidade. 

Na seção “Da Dimensão da Cultura” ocorre um conjunto de seis artigos que 

confirmam a cidadania vista sob o prisma dos direitos culturais, enquanto “plataforma de 

sustentação das políticas culturais”, no art. 16. 

O nosso destaque é o art. 18, assim expresso: 

 

Os direitos à identidade e à diversidade cultural devem ser assegurados pelo Poder 

Público Municipal por meio de políticas públicas de promoção e proteção do 

patrimônio cultural do Município, de promoção e proteção das culturas indígenas, 

populares e afro-brasileiras, e, ainda, de iniciativas voltadas para o reconhecimento e 

valorização da cultura dos outros grupos sociais e de gênero, conforme o art. 215 da 

Constituição Federal (Lei 6123/17, art. 18:04). 

 

Nesse sentido, o Poder Público Municipal toma para si a tarefa das políticas de 

reparação cultural dos afro-santa-marienses, ao destacar o seu papel histórico e significativo 

de proteção e promoção do patrimônio, tarefa aqui entendida que a Capoeira é patrimônio 

imaterial da cidade, com suas trajetórias e especificidades, no conjunto da Capoeira Afro-

brasileira. 

No que concerne a “Dimensão Econômica da Cultura”, trata-se de um conjunto de seis 

artigos, nos quais o Poder Público assume o compromisso com as “múltiplas expressões 

culturais” – entre elas a Capoeira – projetando as práticas culturais em seus aspectos de 
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“geração de ocupações produtivas e de renda” (art. 22). Dessa forma, a cultura observada sob 

a política neoliberal pode servir à sustentabilidade dos entes envolvidos. Esta é uma tarefa que 

as lideranças capoeiristas de Santa Maria podem se organizar a fim de garantir os espaços 

culturais já conquistados pela Capoeira na cidade. 

No art. 24 está definido que: 

 

As políticas públicas no campo da economia da cultura devem entender os bens 

culturais como portadores de ideias, valores e sentidos que constituem a identidade e 

a diversidade cultural do Município, não restritos ao seu valor mercantil (Lei 

6123/17, art. 24:05). 

 

Dessa forma, as políticas públicas são entendidas como portadoras de referência à 

identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade santa-mariense, 

seus modos de criar, fazer e viver. Depreende-se desta questão a Capoeira como um dos bens 

culturais da cidade que contribui a diálogo intercultural, portadora de códigos culturais que 

remetem às africanidades. 

Todavia, quais deverão ser as maneiras, os métodos que o Poder Público Municipal 

deve materializar às políticas públicas de reconhecimento e reparação na cidade? No corpo da 

lei está a resposta, quando se formata o Sistema Municipal de Cultura (SMCULT), a partir do 

título II, num conjunto de 50 artigos (do art. 28 até o 78), subdivididos em definições, 

princípios, estrutura, gestão, Conselho Municipal de Política Cultural, os setores, sistema 

municipal de informações e indicadores culturais, programa municipal de formação na área da 

cultura, sistema municipal de financiamento à cultura, recursos, gestão financeira, 

planejamento, orçamento e disposições finais e transitórias. Em suma, o SMCULT assume o 

caráter de ferramenta que articula, informa, forma e materializa o Plano Municipal de Cultura 

de 2015, posto que, “o SMCULT tem como objetivo formular e implantar políticas públicas 

de culturas democráticas e permanentes, pactuadas com a sociedade civil e com os demais 

entes da federação, promovendo o desenvolvimento – humano, social e econômico – com 

pleno exercício dos direitos culturais e acesso aos bens culturais, no âmbito do Município” 

(art. 33). Se bem aplicado, será uma ferramenta que viabilizará o desenvolvimento das rodas 

de Capoeira na cidade, o que autoriza a nossa proposta de produto nesta dissertação, posto que 

o inventário será de extrema valia e significado ao SMCULT. Também reconhecemos que, a 

forma como o SMCULT e o Plano Municipal de Cultura estão organizados, tem por princípio 

a política de reparação cultural aos afro-santa-marienses. 
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No inciso IV do art. 35 está evidente que uma das atribuições da Gestão e 

Coordenação do Sistema Municipal de Cultura é a “valorizar todas as manifestações artísticas 

e culturais que expressam a diversidade étnica e social do Município”, como é o caso das 

rodas de Capoeira. Este inciso é referendado em inciso XII, que reconhece a necessidade de 

“estruturar o calendário dos eventos culturais do Município”, como é o caso da Semana das 

Consciência Negra e da Semana da Capoeira, regulamentada pela lei nº 4748/04. 

Por fim, destacamos o art. 39, que trata do Conselho Municipal de Política Cultural, 

que será constituído, como está expresso no inciso II de representantes dos segmentos da 

Cultura Popular e da Cultura Afro-brasileira, ao nosso ver, um grande avanço aos praticantes 

de Capoeira na cidade, posto que, deve haver representante desses segmentos, que vão 

manejar com a questão das rodas de Capoeira na cidade, com a finalidade de incrementá-la, 

prestigiá-la e valorizá-la. 

A presente dissertação além de dialogar com SMCULT também se propõe a contribuir 

com o Sistema Municipal de Patrimônio Cultural, expresso no inciso I, do art. 49, bem como 

no art. 58, posto que a proposta de inventário das rodas de Capoeira será útil ao banco de 

dados SMPC, que terá uma cartografia das territorialidades capoeiristas na cidade, para que 

possa “desenvolver o Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais – SMIC [de 

Santa Maria]” (art. 58). 

A Lei da Semana da Capoeira, em seus treze anos de existência (em 2018 completa 

quatorze), não fora devidamente aproveitada até a aprovação da Lei 6123/17, posto que em 

novembro de 2017 ocorrem ações de concretude para viabilizar a Semana da Capoeira.  

A perspectiva da Semana da Capoeira em 2017, sob vigência da SMCULT, é 

destacada pelos principais atores sociais da Capoeira santa-mariense. Entre eles destacamos o 

aluno Guerreiro do Mestre Gelo Seco: “a Semana da Capoeira pra mim é muito importante, 

porque podemos mostrar o quanto ela é importante”.33 Outro capoeirista, Professor Aranha, 

do Mestre Militar, assim se refere: “visibilidade, levar o conhecimento à sociedade leiga no 

assunto. Benefícios e abertura das portas [conexões culturais] para inserção das pessoas no 

nosso convívio”.34 Ainda destacamos a fala do Professor Primata, do Mestre Nikimba da 

Associação Candeeiro: 

 

                                                           
33 MILITZ, Gabriel. Entrevista [04 de outubro de 2017]. Entrevistador Eduardo Perius. 
34 BELMONT, Alexandre do Prado. Entrevista [04 de outubro de 2017]. Entrevistador Eduardo Perius. 
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[a semana da Capoeira] será muito bom para a interação de toda a comunidade de 

capoeirista em prol de uma maior visibilidade para a nossa mãe capoeira. Com 

respeito a todas escolas de Capoeira de Santa Maria. Paz nas rodas!35 

 

Dessa forma, os capoeiristas entrevistados reconhecem a importância da Semana da 

Capoeira, presente na lei do SMCULT, como forma de preservar e valorizar esta manifestação 

cultural e seus agentes para a cultura da cidade. Eles reconhecem a visibilidade que esta 

manifestação adquiri a partir de uma lei que valoriza a cultura na cidade. 

Em síntese, a SMCULT, enquanto ação de reparação cultural, tem o dever de interagir, 

intermediando ações concretas que viabilizem a visibilidade da Capoeira, posto que ela já 

acontece desde 1980 e reconhecida pela população santa-mariense. Na atualidade 

encontramos diversas lideranças da Capoeira santa-mariense, cujas trajetórias se organizam a 

partir daquela data, reconhecidos e atuantes nas manifestações, que são objeto do registro que 

propomos inventariar. 

 

 

  

                                                           
35 DALFOLO, Josué Rillo. Entrevista [04 de outubro de 2017]. Entrevistador Eduardo Perius. 
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4 O REGISTRO DAS RODAS DE CAPOEIRA DE SANTA MARIA: PRODUTO, 

SIGNFICADO E IMPORTÂNCIA  

 

Neste capítulo, vai se propor o registro das rodas de Capoeira em Santa Maria a fim de 

se organizar o Inventário. O sentido do Inventário é contribuir com a visibilidade dos 

referidos grupos de Capoeira Barra vento, Berimbau, Muzenza, Candeeiro, Filhos de Zambi, 

Malandragem, Mandinga, com o intento de torna-los conhecido na cidade. Para que fique 

firmado e registrado a presença dos grupos e as suas formas de atuação. 

Compreende-se aqui que o produto deve procurar recuperar as trajetórias 

afrodescendentes em Santa Maria e as suas materialidades culturais, enfatizando um dos 

principais bens e práticas culturais: a roda de Capoeira, concatenada com a legislação 

municipal vigente que dá conta da questão cultural. Portanto, a metodologia de registro deve 

ser a mais objetiva possível para identificar os grupos de Capoeira em Santa Maria, os quais 

poderão receber registro do Bem Imaterial junto ao IPHAE, que terá por fim o levantamento 

de dados (Inventário) dos grupos de Capoeira santa-mariense. 

 

4.1 O MÉTODO 

 

O Inventário é um documento referência de extremo significado, pois consiste em uma 

relação de bens que pertencem a uma pessoa, entidade, grupo ou comunidade. Ele também se 

apresenta como método de registro, uma ferramenta que possibilita em qualquer momento 

acesso ao material existente no local desejado. 

Como ferramenta, possibilita conhecer e deixar organizadamente as gerações atuais e 

as futuras os bens relacionados e registrados. Dessa forma o grupo se organiza em torno de 

diferentes fontes como: entrevistas, fotos, recortes de jornal e vídeos e tudo que considere 

importante para comprovação de atividades do grupo. 

Para os agentes do Patrimônio Cultural é significativo e prazeroso inventariar bens e 

de importância relevante, pois é assim que se resguarda as fontes, recuperando a memória e a 

história de um determinado grupo, comunidade, pessoas e se constrói conhecimento que 

possam contribuir à comunidade, a academia e demais entidades. 

Porém, neste momento da pesquisa nosso intento é a preservação e da organização do 

patrimônio onde as rodas de Capoeiras estão inseridas, pois as prática e formas de expressões 

representam e podem ser uma referência à sociedade santa-mariense. 
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Nos pautamos no Decreto do IPHAN, ferramenta jurídica que garante o direito de 

expressão e de perpetuar os bens: 

 

O Decreto 3.551/2000, instituiu o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial 

e o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial, com a metodologia do Inventário 

Nacional de Referências Culturais (INRC), a salvaguarda desses bens constitui uma 

política pública em construção, especialmente em decorrência da opção de se 

estabelecer o conceito de patrimônio cultural imaterial a partir das práticas de 

reconhecimento e valorização. 

 

O entendimento e percepção, de que conhecimentos e práticas culturais estabelecem e 

formam elementos fundamentais na construção de identidades, é indispensável à valorização 

das práticas e expressão cultural das sociedades, como é o caso das rodas de Capoeira em 

Santa Maria.  

A ficha de inventário de bens imateriais do IPHAE, como dito anteriormente e ao final 

deste capítulo, está disponível no sítio eletrônico do IPHAE, como o manual, também já 

discriminada sua importância para informação no preenchimento da ficha, é necessário para 

solicitação de registro de bens imateriais. 

Desta forma, estamos organizando os dados referentes aos grupos de Capoeira de 

Santa Maria, a fim de obter o registro como bem imaterial no IPHAE. Como já dito, a ficha é 

uma forma de rastreamento cultural, ferramenta necessária e facilitadora na busca e controle 

dos Bens Patrimoniais no caso, salientado nesse parágrafo, aplicada à realidade dos 

capoeiristas de Santa Maria. O registro e o inventário do patrimônio imaterial devem estar de 

acordo com o que estipula a Constituição Federal de 1988 em seus artigos 215 e 216: 

 

Art.215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso 

às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das 

manifestações culturais (...). 

Art.216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 

imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 

identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 

brasileira, nas quais se incluem: 

I .as formas de expressão; 

(...). 

III .as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

 

Dessa forma, salienta-se neste instrumento a garantia que o artigo traz para o texto ao 

explicitar, que “apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais”, 

bem como no que se refere a “memória dos diferentes grupos e formas de expressão” bem 

como” artísticas”. Em Santa Maria, a “cidade cultura” urge que se faça tal registro com vistas 

a formatar o referido inventário. A importância desses bens e sua valorização demonstram a 
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preocupação em manter viva as tradições, além perpetuar a cultura do local. Sendo essa uma 

forma de contar história e fazê-la de modo organizado e justo. Ou seja, contar história por 

meio dos bens edificados, tangíveis e por meio de sentimentos e sons, a arte expressa de 

várias formas. Dessa forma, a ficha de inventário é um modo de juntar dados possíveis que 

relatem o desejo e os motivos que levam a pedir o registro de tal bem. Uma vez preenchida, a 

ficha torna-se um documento passivo de estudo para rastreamento cultural. 

Conforme decreto 3.551/8/2000, já relatado anteriormente, a proposta de registro 

segue com base no Art. 1º, refere-se às formas de expressão onde serão inscritas as 

manifestações musicais, entre outra, busca-se o amparo de lei para resguardar a proposta, 

dando a ela caráter legal, pois, de acordo com § 2º, ainda no mesmo artigo diz: “A inscrição 

num dos livros de registro terá sempre como referência a continuidade histórica do bem e sua 

relevância nacional para a memória, a identidade e a formação da sociedade brasileira”. 

Dessa forma, busca-se o registro das “rodas de Capoeira” no livro de registros, para 

garantir a visibilidade das mesmas e como forma de reparação cultural de expressão 

representativa das sociedades, essa expressão é representada em Santa Maria, com esmero 

pelos diferentes grupos que se expressam em suas rodas. Também utilizado pelo IPHAE. 

Esperamos assim contribuir com a valorização do capoeirista, que sirva a sua autoestima. 

Assim, é relevante considerar que cada grupo é um universo cultural com as suas 

peculiaridades, inserções e contribuições no mosaico da “cidade cultura”, enquanto Bem 

Cultural de Natureza Imaterial, que no conjunto poderá constituir-se como patrimônio cultural 

de Santa Maria. Dessa maneira, apresenta-se neste, a “roda de Capoeira” como um possível 

bem patrimonial cultural a ser considerado por poder estreitar relações entre o município e 

turistas, criando possibilidades de contribuir como atrativo turístico e cultural da cidade.  

Por essa razão, o patrimônio constitui um diferencial às cidades, que se tornam 

conhecidas e são promovidas ao autoconhecimento público, usufruindo desta situação para 

atrair visitantes, turistas, há que ter atrativos no local, com a possibilidade de gerar renda e 

trabalho multiplicando as atividades produtivas e de serviços, atendendo as necessidades de 

residentes e dos turistas. 

Observa-se que os capoeiristas de Santa Maria que formam as rodas de Capoeira 

possuem trajetórias diferenciadas concatenadas às expressões da cultura afro-brasileira, 

desenvolvendo competências na arte, luta e cultura capoeirista, sendo este um dos fatores 

imprescindíveis ao registro desta atividade. Cada grupo de Capoeira tem uma origem 

diferenciada, particular e se expressa desta forma, mas todas preservam as tradições da 

Capoeira secular em nosso país. 

Por fim, a organização dos quadros a seguir não é aleatória, existe um sentido, um 

motivo, critérios científicos, históricos e culturais. Partindo deste pressuposto, é que se está 
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em fase de organização do registro das rodas de Capoeira em Santa Maria, para que se gere 

um inventário final. 

 

Quadro 2 – Histórico das Rodas de Capoeira em Santa Maria/Grupos de Capoeira 

(continua) 

Nome Histórico das Rodas De Capoeira Dados técnicos 

Roda de Capoeira 

Oxóssi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mestre Índio [Manuel Olímpio de Souza]  

Entrevista 13/08/2017 

 

“em primeiro lugar eu costumo dizer que eu 

jogo capoeira, mas o meu estilo é um 

pouquinho rua, capoeira rua, mas eu também 

tenho capoeira angola, mas o estilo que eu 

gosto é capoeira de rua, ela é muito mais 

(inaudível), ela improvisa muito e quem joga 

capoeira de rua, joga todas capoeiras”. 

“eu era muito bom em movimentos de 

capoeira, pulava, saltava, pião de cabeça fora 

de série, eu era um capoeirista com um corpo 

muito leve, fazia, embelezava muito a minha 

capoeira e por isso eu arrumei vários contratos 

no Rio Grande do Sul pra fazer espetáculo em 

casa e na rua. E esse meu irmão que andava 

um tempo aqui, fazia show comigo. E quando 

[...] e como ele disse, comecei tudo em Porto 

Alegre [década de 1970], tinha sempre uma 

boate que me contratava por 3 semanas, direto 

e fazia sucesso porque o show que a gente 

fazia, naquele tempo era sucesso e fui 

convidado também para Santa Maria pelo dono 

da casa noturna aqui” 

 

Mestre Índio, foi o pioneiro em 

ensinar Capoeira em Santa 

Maria 

 

Segundo o Mestre Índio: o que é 

roda de Capoeira? 

 

“A roda da capoeira é uma 

terapia para os jovens, para as 

mulheres, para os mais velhos. É 

uma terapia, e uma terapia 

incrível, que quando você tá ali 

na roda de capoeira, os seus 

problemas vão embora e a gente 

viaja no som do berimbau, na 

ginga da capoeira, na 

malandragem da capoeira, 

naquela coisa, na magia da 

capoeira. É, capoeira seria o 

que? Uma das primeiras 

maravilhas do mundo” 

 

A prática de capoeira estimula o 

exercício corporal, mental que é 

prazeroso, liberando hormônios 

responsáveis pela felicidade. 

O mestre Índio ensina que a roda 

se traduz em musicalidade, que 

no seu tempo se praticava 

Capoeira no cais do porto em 

Salvador, utilizando somente o 

pandeiro, as palmas e cânticos. 

Na atualidade o berimbau é 

indispensável. 

Nome Histórico Dados técnicos 

Roda do Luna 

Capoeira (origens 

no Grupo Oxóssi) 

 

Mestre Cesinha [Cesar Augusto Xavier 

Acosta] 

Entrevista 16/12/2017 

 

É, eu sou desde a origem, digamos assim, de 

aprendizado do Mestre Índio, a gente começou 

em Santa Maria na realidade, entre três amigos 

que, eu vou mentir se disse exatamente como é  

“O meu preferido não tem como 

não ser o berimbau. Eu gosto 

muito do instrumento de 

percussão, mas realmente o 

berimbau é o instrumento... eu 

tive problemas sérios quando eu 

fui pra Europa, eu tive que  
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Quadro 2 – Histórico das Rodas de Capoeira em Santa Maria/Grupos de Capoeira 

(continuação) 

 que a gente teve essa ideia, talvez de alguma 

televisão, talvez de alguma coisa do gênero, 

mas entre três, eu, o Foguinho e o Adilson 

resolvemos que queríamos fazer capoeira. Na 

época andava alguém na cidade, um cara forte 

assim, que andava com o berimbau na mão e 

nós convocamos ele a nos dar aula de capoeira. 

Depois descobrimos que ele não era tão 

capoeira assim, mas foi aí que começou. E nós 

fazíamos aulas, basicamente de ginástica. Uma 

hora e dez praticamente de muito exercício 

físico. E depois passava cem vezes a perna por 

cima de uma cadeira e isso era capoeira. E 

ficamos uns dois meses assim aí o grupo já 

aumentou para umas dez pessoas. Fomos à 

academia, antiga do Arabutã Lima, na Rio 

Branco lá embaixo. E nisso esse rapaz de nome 

Marcos foi embora de Santa Maria, visitar 

familiar em Florianópolis e foi embora. E aí 

nós convocamos o Arabutã na academia, já 

tínhamos umas dez pessoas, que ele arrumasse 

um professor de capoeira pra gente. Ele foi a 

Porto Alegre e trouxe o Nino Alves, do grupo 

Muzenza na época. Ele era professor e veio 

uma semana e deu duas aulas de capoeira pra 

gente. E pelo menos o que achei de positivo, 

nos mostrou a ginga, que antes a gente fazia 

algo absolutamente sem nenhum nexo [...] 

ensinar capoeira e eu não sabia 

tocar quase nada. Eu não fiz uma 

formação adequada porque eu 

queria muito jogar capoeira, 

jogar capoeira, jogar capoeira 

(repetição com sentido de foco), 

então eu só queria estar na roda, 

eu era um aficionado absurdo 

pelo movimento, pelo jogo e eu 

relaxei muito na minha formação 

na questão musical e depois tive 

que correr muito atrás pra 

equilibrar”. 

Na roda de Capoeira no centro 

estão os berimbaus, atabaque, 

pandeiro., que dão ritmo ao jogo, 

acompanhado de cânticos e 

palmas. O grupo usa uniforme e 

a posição de cada capoeirista se 

da pelo cordel. 

Nome Histórico Dados técnicos 

Roda de Capoeira 

de tradição 

Angola 

Albrantino Marques de Souza (Mestre Biriba) 
Entrevista 23/02/2018 

 

“Atualmente eu faço parte da Escola de 

Capoeira Irmãos da Beira-Mar de Angola que 

tem o segmento hoje em Florianópolis através 

lá do Mestre, meu aluno, hoje Mestre de 

Capoeira, Luisinho, que foi meu aluno e tá lá. 

Então é o meu segmento que eu tenho na 

capoeira hoje cara [...] eu sou capoeirista bem 

antes desse grupo né? Esse grupo, essa escola, 

que não é um grupo, é uma escola de capoeira, 

é uma escola que a gente costuma dizer que é 

uma escola de pensamento né? Então a gente 

não tem uma fórmula feita para a atividade e 

nem pra [...] a nossa linhagem de pensamento é 

construir para os outros, amanhã, depois, 

usufruir dessa construção de todo mundo junto 

né? Então na realidade foi uma escola criada 

por mim. Então, tipo, eu sou um dos principais, 

junto com o Mestre Luisinho, idealizador e que 

mantem essa, essa ideia da capoeira Angola, da  

“a roda de capoeira é uma coisa 

mágica. Ela é uma coisa mágica 

porque o verdadeiro Mestre, o 

verdadeiro educador de capoeira, 

o verdadeiro líder da capoeira 

propriamente dito. Ele tem um 

momento que antecede essa 

roda, esse momento pode ser de 

uma semana, duas semanas, um 

mês, um dia, de um dia para o 

outro, esse momento que 

antecede a roda, às vezes ele te 

torna feliz, porém é angustiante, 

mas feliz, mais nervoso, é um 

momento, muito, que a gente se 

preocupa muito né? Até chegar o 

momento da roda. Eu acho que a 

roda é aquele momento onde o 

capoeira pode ter o maior, o pico 

da expressão dele, em todos os 

segmentos da capoeira, de tocar, 

de cantar, de jogar, de conversar, 
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Quadro 2 – Histórico das Rodas de Capoeira em Santa Maria/Grupos de Capoeira 

(continuação) 

 Escola dos Irmãos da Beira-Mar, é eu e meu 

aluno, Mestre Luisinho [...] a capoeira é a 

verdadeira história do que a boca come né? 

Então para mim ela entra como uma filosofia 

de vida, de religião, de afirmação, de respeito, 

de atitude, de resistência, de cultura, enfim, é 

uma, é um leque muito grande para dizer que a 

capoeira é só isso, é só aquilo para minha vida. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

de trocar experiências, porque a 

roda também é troca de 

experiências né? É um momento 

mágico. A capoeira é uma coisa 

assim, inexplicável para mim”. 

Mas eu fui um dos primeiros a 

levar a capoeira para as escolas, 

para a Universidade, para os 

Clubes da cidade, Dores, 

Avenida Tênis Clube, eu fui um 

dos primeiros a levar a capoeira 

(inaudível). Então, os registros, 

Santa Flora, enfim, Agudo, eu 

fazia todas as regiões. Mas a 

roda mesmo, ali em meados de 

84 eu já tinha uma roda 

provavelmente formada. Porque 

a roda de capoeira, claro, cada 

um forma da sua maneira, mas 

hoje eu te digo, com uma boa, 

com uma certa esperança, que a 

roda, ela tem que ter um número 

“X” de instrumentos né? Por 

exemplo, para ti poder dizer que 

é uma roda de capoeira né? E ali 

eu fazia os movimentos, com 

apenas um representante 

segurando um berimbau, que 

dentro da hierarquia, dentro da 

nomenclatura, da organização da 

capoeira, se for chegar em 

alguns outros Mestres de 

capoeira, vão dizer que isso não 

é uma roda de capoeira porque 

não tem todo o instrumental 

característico de uma roda de 

capoeira. Mas ali, eu posso de 

afirmar que em 84 já tinha 

montado roda de capoeira no 

Calçadão de Santa Maria”. 

A roda de Capoeira se constitui 

de vários momentos, desde o 

treino, a preparação, que incide 

sobre a solidariedade, 

colaboração, interculturalidade, 

até a apresentação em lugares 

públicos. 



77 

 

Quadro 2 – Histórico das Rodas de Capoeira em Santa Maria/Grupos de Capoeira 

(conclusão) 

Nome Histórico Dados técnicos 

Roda de Capoeira 

do Grupo Barra 

Vento 

 

 

Mestre Boi (Sandro Rogério Militão) 

Entrevista 10/04/2018 

 

“O grupo foi fundado porque o Grupo Oxóssi 

acabou, portanto, houve a necessidade de um 

recomeço. 

Os fundamentos do grupo são: vertente de 

Angola, mas se estuda e praticam todos os 

tipos de Capoeira” 

 

 

 

 

 

 

 

“Roda de Capoeira significa a 

vida que temos que ser em 

muitas vezes camaleão, para 

poder enfrentar as adversidades 

que são impostas” 

  

Compõem a roda de Capoeira 

Três berimbaus, um gunga 

médio e viola, atabaque, 

pandeiro, agogô e recoreco. A 

marcação das palmas e os 

cânticos louvam e dinamizam a 

capoeira. 

Nas rodas se usa o uniforme 

(abada, camiseta e cordel de 

graduação), com a presença de 

instrutores. 

A sede do grupo é em Santa 

Maria e possui filiais em Santo 

Ângelo, Porto Alegre e 

Itapiranga (SC) 

Nome Histórico Dados técnicos 

Associação de 

Capoeira de 

Rua Berimbau 

Mestre Militar (Luiz Antonio Loreto) 

Entrevista 12/04/2018 

 

“[a associação] foi fundada com a finalidade de 

propiciar Capoeira gratuita a todos e porque 

meu Mestre Biriba ter começado a se 

identificar com a Capoeira Angola, na qual eu 

não m sentia a vontade e já tinha uma 

identidade com a Capoeira de Rua” 

“Santa Maria possui uma Capoeira forte e 

reconhecida por todo Brasil e por vários países, 

onde ela se encontra” 

 

 

 

 

“Roda de Capoeira é o momento 

onde todos sentimentos estão 

aflorados, onde temos que nos 

doutrinar e manter a Capoeira no 

local de origem, ou seja, na rua. 

Em Santa Maria tenho 30 anos 

de prática de Capoeira e de roda 

de rua, no entanto, há 19 anos 

idealizei junto ao meu grupo 

uma roda que acontece todos os 

sábados, onde ela já tem corpo 

próprio, ou seja, se o Mestre [no 

caso eu] não estiver, a roda 

acontece em todos os sábados às 

12 horas na Praça Saldanha 

Marinho, à sombra da 

seringueira”  

FONTE: Entrevistas com Mestres de Capoeira em Santa Maria/2018. 
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Quadro 3 – Levantamento dos ritmos, instrumentos, locais de apresentações 

RITMOS: ANGOLA (Angola, São Bento Pequeno, São Bento Grande, Jogo de 

Dentro); REGIONAL (Banguela, Iuna, São Bento da Regional) e 

CONTEMPORÂNEA (Benguela, São Bento Grande da Regional). Sendo que o 

caxixi e o berimbau são produzidos artesanalmente. 
 

 

INTRUMENTOS: Tambor, Atabaque, Pandeiro, Agogo, recoreco, caxixi e mais 

recentemente o Berimbau (três berimbaus: gunga, médio e viola). 
 

 

LOCAIS: em escolas de Capoeira e em lugares públicos (geralmente praças e 

calçadões), pode ser também em lugar privado, doméstico com hora definida. 

 

FOLCLORE: Samba de roda (samba duro e umbigada), Maculele, Puxada de Rede e 

Jongo. Estas manifestações são geralmente marcadas pelo tambor, pandeiro, palmas, 

cânticos e até mesmo o berimbau. Os cânticos lembram a Diáspora Africana. 

 

 

UNIFORME: Camiseta branca com a logomarca do grupo, abada branca, cordel que 

representa a graduação do capoeirista. Também o uso de roupas de passeio em 

algumas rodas de capoeira 

 

 

O SENTIDO DA RODA DE CAPOEIRA: a pratica da Capoeira em roda ocorre 

porque reverencia a ancestralidade circular da vida, manifestada nas matrizes 

culturais africanas, preservada e propagada na roda de Capoeira. 
 

 

FONTE: Relatos dos Mestres em Capoeira entrevistados, baseados na tradição oral/2018. 
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Quadro 4 – Vínculo dos grupos analisado no quadro 02 (Capoeira de Santa Maria) com os 

grupos nacionais/regionais 

Nome  Histórico 

Grupo Oxóssi 

 

Mestre Índio 

Mestre Cesinha 

Mestre Biriba (primeira fase) 

Fundado em 1969 pelo Mestre índio, em Salvador, no Mercado Modelo. O 

Mestre Índio começou a praticar Capoeira quando era criança em Salvador. 

Aprendeu nas ruas daquela cidade. Na década de 1970 viajou para Porto 

Alegre-RS para fazer uma apresentação de Capoeira baiana. No entanto, ele 

ficou no estado e depois vem para Santa Maria, na década de 1980 para 

formar os grupos de Capoeira da cidade. 

 

Escola de Capoeira Irmãos da 

Beira-Mar de Angola 

 

Mestre Biriba 

Segundo Mestre Biriba trata-se de uma Escola de “formação mais 

tradicional, que vem do Mestre Valdemar, do Mestre Pastinha, Curió, que é 

a formação trio de berimbau né? Dois pandeiros, agogô, reco-reco e um 

atabaque. Mas, tem alguns mestres, inclusive, dessa época aí que tinha uns 

instrumentos que eles da bateria. Eu gosto dessa formação porque eu acho 

que o compasso da música, da cadência né? Como se diz, a cadência 

musical, ela fica melhor, ela se torna melhor, entendeu? Então eu uso mais 

ou menos nesse sistema tradicional. O trio de berimbau (inaudível) cada um 

no seu toque característico que é da capoeira, ele tem uma conexão 

diferenciada, isso se falando de música, entendeu? Do que o trio de 

berimbau tocando o mesmo ritmo, o mesmo toque, a mesma, na mesma 

cadência. Eu acho até porque são tempos diferentes, o trio de berimbau, cada 

um tocar um toque como (inaudível). Angola, instrumento grande e toque, 

instrumento pequeno e são toques que tem tempo diferente e que no 

conjunto fica lindo e maravilhoso né? Formam uma cadência tranquila. Mas 

também não vejo uma grande dificuldade, um grande problema, aonde os 

mestres, os outros educadores que tem o seu ritmo próprio, que fazem a sua 

bateria, da sua maneira. O importante é a música ser uma música de 

qualidade. 

A filosofia da Escola é de que a Capoeira pode contribuir com a sociedade, 

pois entendem que esta prática é uma manifestação socializada, cuja missão 

é agregar valores e pensamentos positivos favoráveis ao fortalecimento da 

coletividade, da expressão cultural e da valorização da Capoeira, enquanto 

cultura popular, e diversidade cultural. O jogo da Capoeira atrai os alunos à 

escola, cuja prática deve ser teatral, gingado, jogo com estratégia, elegância 

e gentileza. A Capoeira tem por princípio o combate contra o preconceito.  

 

Grupo de Capoeira Barra Vento 

 

Mestre Boi 

 

Este grupo foi fundado em 2004 e tem por práticas a Capoeira Angola como 

matriz curricular e também como proposta a dinâmica da Capoeira 

Contemporânea. Da Capoeira Angola é guardiã das matrizes que compõem 

o conjunto de formação de Capoeira e da Contemporânea, é a inserção de 

elementos da atualidade na musicalidade, toques, posturas, dinâmicas de 

ensino e prática. 

Associação de Capoeira de Rua 

Berimbau 

 

Mestre Militar 

 

Criada em dezembro de 2002 e tem por prática o estilo livre, mantendo os 

principais fundamentos de Capoeira de rua. Segundo a Associação, o grupo 

não se considera ligado diretamente a matriz de Capoeira Angola e nem a 

Capoeira Regional, porém, reconhecem interagir com os dois estilos, sendo 

assim, se percebem enquanto Capoeira de rua, de estilo livre. 

FONTE: Entrevistas dos Mestres de Capoeira, em Santa Maria/2018. 
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4.2 ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CAPOEIRA EM SANTA MARIA 

 

As atividades, apresentações dos grupos são em praças públicas, espetáculos, eventos 

culturais e artísticos, escolas, as atividades acontecem em escolas, sedes, núcleos ou salas 

cedidas pela prefeitura, praças, calçadão, Academias e Clubes. Também nas datas 

relacionadas como por exemplo, semana da consciência negra no espetáculo CAMAFEU 

realizado no teatro 13 de Maio, durante a Semana da Consciência Negra na cidade. Outro 

relevante movimento é quando os grupos realizam os seus eventos culturais ou como são 

chamados “Batizados de Capoeira” mobilizando a comunidade local e regional os grupos 

podem realizar um ou mais batizado por ano. 

Nas atividades dos grupos inclui também apresentações beneficentes, em escolas nos 

encerramentos de projetos, ou em atividades educacionais, nem sempre tocando, executando a 

roda de Capoeira, mas muitas vezes em rodas de conversas sobre sua História e a importância 

de sua preservação, relacionada aos valores éticos e as questões identitárias. Pode-se dizer que 

são atividades que levam a promoção da igualdade etnicorracial e possibilitam a Visibilidade 

das atividades dos capoeiristas em Santa Maria e região. 

 

4.3 AS ENTREVISTAS 

 

Foram realizadas entrevistas semiestruturadas: 

Entrevista semiestruturada com perguntas elaboradas para orientar como 

roteiro a afala do entrevistado, embora o modo de resposta e o tempo dos mesmos foi de 

forma livre. 

Identificação do capoeirista entrevistado. 

1. Qual é o grupo de Capoeira que tu pertences? Tu sempre esteve ligado a este grupo? 

2. O que tu entendes por Capoeira? [O que é Capoeira] Como tu resume a Capoeira? 

3. Quantos anos tu praticas Capoeira? Qual idade tu tinhas [quando a Capoeira entrou na sua 

vida? De que forma] Como e quando ocorrem os treinos do teu grupo de Capoeira? 

4. Qual a importância da roda de capoeira para ti e para a comunidade em que tu apresenta? E 

a quanto tempo ela acontece? 

5. Na tua opinião, a sociedade santa-mariense valoriza a Capoeira? Justifique a resposta? 

6. Qual a importância do capoeirista para a Capoeira? 

7. Quais e (ou) quantos instrumentos musicais você toca na roda de Capoeira? Qual prefere? 

8. Fale sobre a tua trajetória na Capoeira?  
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4.4 PROPOSTA DE REGISTRO DE RODA DE CAPOEIRA EM SANTA MARIA 
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Governo do Estado do Rio Grande do Sul 

                       Secretaria da Cultura                 SISTEMA DE RASTREAMENTO CULTURAL 

 
 
 

                                                                     
 
 

 
 

 
   MÓDULO 02 – PATRIMÔNIO IMATERIAL 
 
Município: Nome do Município onde ocorre a referência cultural; 
Localidade: Nome da localidade onde ocorre a referência cultural (vila, povoado, distrito, bairro, etc.); 
Ficha nº: Numeração de controle atribuída pelo Iphae. 
Denominação: Nome da referência cultural (ex.: Festa de Nossa Senhora dos Navegantes, Artesanato de Palha de Butiá, etc.); 
Tipo: Marcar com um “X” no quadrado correspondente ao tipo de referência cultural existente, conforme exemplos que seguem: 
- Celebração: cultos religiosos, ritos, etc. 
- Lugar: espaços com significados especiais para a cultura local, onde se concentram, produzem e reproduzem manifestações 
culturais (praças, paisagens naturais, mercados, feiras, etc.)  
- Formas de expressão: música, dança, representações teatrais, representações gráficas, folguedos, jogos, atividades lúdicas, 
etc. 
 - Modo de fazer: artesanato, culinária, técnicas tradicionais de trabalho, confecção de instrumentos, etc.; 
Condição atual: Marcar com um “X” no quadrado correspondente se a manifestação cultural é:  
  - vigente (praticada de forma ativa pelos detentores dos saberes) 
  - risco de desaparecimento (ainda praticada, mas de forma precária, sendo poucos os detentores dos 
saberes em atividade) 
  - memória (não mais praticada, mas presente na memória coletiva e no relato de indivíduos detentores dos 
saberes a ela relacionada); 
Ocorrência: Descrever o período ou as datas de ocorrência da referência cultural e os espaços em que ocorrem nas 
respectivas localidades. 
Comunidade/Grupos/ Indivíduos envolvidos: Descrever as características da população envolvida no desenvolvimento da 
referência cultural; 
Descrição: Detalhar as informações apresentadas nos itens anteriores, desenvolvendo o seguinte roteiro: 
1. Informar sobre principais características e etapas; 
2. Importância para a vida local, identidade do grupo, geração de renda, convívio comunitário, etc. 
3. Outras informações relevantes, características específicas e diferenciais do referido bem. 
 
Contato no Município: listar nomes e formas de contato com organizações, representantes das comunidades envolvidas e, ou 
detentores dos saberes relacionados à referência cultural. 
Pesquisas realizadas na área e referências bibliográficas: Listar todas as pesquisas realizadas sobre o tema proposto, 
assim como, bibliografia relacionada; 
Responsável: Nome do responsável pelo levantamento de dados; 
Data: Data do levantamento de dados. 

 
 

 
 

 
 

MANUAL DE PREENCHIMENTO M02 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nosso itinerário não termina aqui, apenas tecemos algumas considerações finais, que 

procuram sintetizar a importância desta pesquisa que reside no fato de se recuperar as 

trajetórias de capoeiristas em Santa Maria e o saber fazer suas rodas de capoeira, desde 1980, 

no que pese a sua contribuição na formação cultural do local, da região e da nação brasileira, 

buscando as contribuições e heranças dos africanos e afro-brasileiros em nossa cultura. 

Perceber o protagonismo dos capoeiristas em suas trajetórias dinâmicas é como dissemos 

provocativo, por se tratar de manifestação cultural construída inicialmente por negros no 

Brasil, cuja origem teve forte controle social, estigmas e estereótipos racistas, mas que a partir 

do século XX, por insistência dos mesmos atores sociais, é reconhecida, valorizada e 

preservada, disputando seu lugar no Patrimônio Cultural brasileiro e da humanidade. 

Nesse jogo de disputas, entre elas pelo passado histórico, a Capoeira atualmente se 

difunde em vários países e é motivo de orgulho para os capoeiristas, brasileiros, afro-

brasileiros em suas elaborações de africanidades. Entendemos que foi esta persistência de 

manter o ideal de africanidades que realmente garante a presença da Capoeira no rol dos 

Patrimônios Culturais contemporâneos. 

Compreendemos que a Capoeira está presente nos lugares populares de sociabilidade 

urbana, formatada e organizada por atores sociais populares, os capoeiristas, oriundos das 

camadas populares, afrodescendentes, caboclos, mestiços, brancos pobres, com aceitação em 

vários lugares da população. No entanto, percebemos que os poderes públicos ao formularem 

seus Planos de Valorização tem o dever de inserir a prática cultural da Capoeira, 

reconhecendo-a e oportunizando que se consolide de forma efetiva na sociedade santa-

mariense. No entanto, é necessário aplicar de fato a interculturalidade superando os 

preconceitos, os estigmas e estereótipos. 

As práticas culturais capoeiristas não só representam um Patrimônio Cultural 

brasileiro, mas servem à construção da nação e da região, articulando as partes – o regional – 

ao todo – o nacional. Essas práticas se constituem no acervo da cultura espontânea, 

apresentando-se enquanto manifestação de espaço público, em espaços plurais de 

sociabilidade como as praças, as calçadas, as ruas, os terreiros, a beira mar.  

Esses são os espaços privilegiados da tradição oral, da transmissão pela oralidade dos 

vestígios culturais da Capoeira, ligando aspectos do passado histórico revitalizados no tempo 

presente. Ao longo do processo ocorreram às trocas culturais entre os africanos, 
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afrodescendentes, indígenas, portugueses e orientais tornando a Capoeira numa prática em 

tempos de Multiculturalismo.  

Na construção da Capoeira enquanto Patrimônio Cultural brasileiro percebe-se às 

evidências de outros momentos, como a ação dos agentes do Estado Novo (1937-1945), os 

quais passaram a defendê-la como manifestação cultural e acervo do patrimônio nacional, 

enquanto civismo e patriotismo, com expressivo controle social. Dessa forma é obrigação do 

pesquisador reconstruir a trajetória dessa prática cultural a partir de seus elementos materiais e 

imateriais que a projetaram através dos séculos até a atualidade, quando a Capoeira é 

reconhecida como patrimônio da cultura imaterial do Brasil, em 2008 e da Humanidade pela 

UNESCO, em 2014. 

Neste sentido, é extremamente importante recuperar as evidências históricas da 

Capoeira, que se mantém vivas tanto na memória coletiva quanto na individual de seus 

agentes sociais que nortearem os valores relevantes ao real valor como Patrimônio Cultural 

como possível ferramenta educacional libertadora. 

Por fim, defendemos as manifestações de cultura popular expressas na Capoeira, 

constituindo-se assim em Patrimônio Cultural imaterial, em consonância com as questões 

étnicorraciais e interculturais propugnados no Plano Cultural de Santa Maria, porém 

reiteramos que são necessárias ações políticas que recuperem e preservem esta prática como 

desejável, importante e significativa à identidade santa-mariense. O princípio deve estar 

ancorado no reconhecimento da Capoeira como expressão cultural da cidade, inserida no 

Plano de Cultura e no Sistema Municipal de Cultura de Santa Maria, o que se consubstancia 

em atitude louvável de política pública de reconhecimento, afirmativa, de superação de 

estigmas e de preconceito social, portanto, de reparação social e cultural. No entanto, percebe-

se que estas políticas públicas ainda são abstratas, por se tratarem de ferramentas legais de 

proteção às rodas de Capoeira, enquanto manifestações culturais. 

O produto aqui desenvolvido, ou seja, a proposta de registrar para Inventariar as rodas 

de Capoeira, buscando ressignificar as mesmas em suas temporalidades e espacialidades a 

partir de 1980, se constitui na materialidade das ferramentas propostas anteriormente. Parte-se 

do princípio que a Capoeira é importante e está inserida no cotidiano da cidade e 

considerando que Santa Maria possui um mosaico cultural, porque é multicultural, em que 

não é somente o patrimônio material edificado que traduz e atribui sentido cultural à cidade, 

salientamos a importância da roda de Capoeira como um lugar comum da cultura, 

particularmente, a popular, de aceitação da população em geral. A arte da Capoeira é 



85 

 

pormenorizada em seus atos, dança, musicalidade, como veículo de comunicação voltado à 

educação, informação, lazer, entretenimento e de relevância enquanto conhecimento e cultura. 

Os grupos de Capoeira Barra vento, Berimbau, Muzenza, Candeeiro, Filhos de Sambi, 

Malandragem, Mandinga, se dedicam a preservar o patrimônio imaterial de herança afro-

santa-mariense, ressignificando e relembrando a presença deste grupo étnico. Pode-se dizer 

que a roda de Capoeira possibilita o elo entre a atualidade, o presente, e o passado histórico, a 

fim de que seja ressignificado, valorizado e para que não se esqueça jamais, conforme o que 

está sendo revelado na aplicação das fichas e entrevistas para compor o Registro das rodas de 

Capoeira. 

Se na atualidade se joga e luta na roda de Capoeira é porque também se reconhece e 

valoriza a sua importância, e não se pode ignorar as práticas culturais na cidade. No entanto, 

se faz necessário organizar estas práticas através do registro das mesmas, preservando-a, sob 

os critérios científicos de coleta e resguardo do IPHAE se procede então o Inventário das 

rodas de Capoeira na cidade. 

Nas análises realizadas nesta dissertação, destacamos a diversidade étnica e cultural 

encontradas entre os sujeitos em sua relação ao fenômeno da Capoeira em suas vidas privadas 

e públicas. Os entrevistados assumem o quanto a Capoeira influencia em seus cotidianos e se 

assumem enquanto agentes culturais da mesma. Os Mestres, em sua maioria se remetem e 

associam suas trajetórias ao Mestre Biriba, que garante o protagonismo desta obra e enfatizam 

os ensinamentos, a transmissão do conhecimento, do saber de tradição oral, de “oralidade e 

oitiva” – estímulos provenientes de experiências e vivências. Portanto, o personagem Biriba 

ganha as vozes da cidade em destaque o calçadão Salvador Isaía como o palco de uma 

teatralização que garante a visibilidade da Capoeira na cidade. O referido Mestre, visibiliza a 

Capoeira e seus ensinamentos que percorrem 35 anos (1983-2018) de trajetória, permanência 

e valorização desta manifestação na cidade e outras regiões do Rio Grande do Sul. 

Perceber a Capoeira, o protagonismo dos Mestres e em particular do Mestre Biriba é 

compartilhar com as ideias da Professora Doutora Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva, 

reconhecendo as capacidade e atributos das Africanidades, enquanto processo construtivo e 

promotor da cultura afro-brasileira, referenciando também a afro-santa-mariense. Criam-se 

zonas de sentido e memória, locais vividos na sociedade santa-mariense que empoderam 

negros, negras, brancos e brancas na manifestação cultural da Capoeira. 

Concluir a realização da proposta de Registro é de mister importância neste momento 

em que está em vigor o Plano Municipal de Cultura de Santa Maria, expresso na Lei nº 6020 

de 23 de novembro de 2015; o Sistema Municipal de Cultura de Santa Maria (SMCULT), 
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conforme a Lei nº 6123 de 12 de maio de 2017, perpassando a Lei nº 4748 de 1º de novembro 

de 2004, que dispõe sobre a “Semana da Capoeira” em Santa Maria. No entanto, o Registro 

também deve atentar para o diálogo com o Plano Municipal de Turismo de Santa Maria 

(2009-2012) que pode contribuir à materialidade da presente proposta. Por fim, consideramos 

de extrema importância este Projeto porque vai contribuir à academia, aos capoeiristas, aos 

coletivos negros e a comunidade santa-mariense em geral e a visibilidade da Capoeira na 

cidade. 

Por fim, evidenciamos a importância desta pesquisa em propor ferramentas para que 

se possa partilhar das visibilidades enquanto tarefa de expressão do SMCULT, materializando 

assim a “Semana da Capoeira”, onde capoeiristas e admiradoras/es possam exercitar o direito 

à cidadania cultural de Santa Maria. 
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