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RESUMO 

 

Esta monografia tem como objetivo analisar o desenvolvimento do Conselho de Mestres 

de Capoeira do estado do Rio de Janeiro, coletividade criada no âmbito do plano de 

salvaguarda da Capoeira do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do 

Rio de Janeiro (IPHAN-RJ). A pesquisa buscou perceber como Mestres de Capoeira 

significavam este grupo, como se apropriavam da noção de Patrimônio e como a 

Capoeira está inserida nos discursos sobre as histórias de suas vidas. Para cumprir esta 

tarefa, etnografia e entrevistas foram utilizadas como método, e os resultados foram 

analisados a partir de conceitos socio-antropológicos. 
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ABSTRACT 

 

This monograph aims to analyze the development of Conselho de Mestres de Capoeira 

do estado do Rio de Janeiro, collective created under the safeguard plan of Capoeira 

from Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN-RJ). The research 

sought to understand how Capoeira masters meant this group, as appropriated the 

concept of heritage and how the Capoeira is inserted in speeches about the stories of 

their lives. To accomplish this task, ethnography and interviews were used as a method, 

and the results were analyzed from socio-anthropological concepts. 
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“A Capoeira está entranhada em tudo o que a boca come, em tudo que o corpo sente, 

em tudo que o Brasil vive”.  

(MESTRE BERG) 

 

“O patrimônio, de certo modo, constrói, forma as pessoas”.  

(JOSÉ REGINALDO GONÇALVES) 
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Introdução 

Construindo o Campo 

 

Em fevereiro de 2014 comecei a estagiar na Assessoria de Patrimônio Imaterial 

(API) do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Rio de Janeiro 

(IPHAN-RJ). O IPHAN foi criado em 1937, inicialmente como Serviço do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), passando à nomenclatura atual em 1994. 

Tornou-se autarquia federal em 1990, vinculando-se ao Ministério da Cultura. Cada 

estado brasileiro e o Distrito Federal possuem uma superintendência do IPHAN, além 

de escritórios técnicos em cidades com bens tombados e/ou registrados, e centros 

especializados: o Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, o Sítio Roberto Burle 

Marx, o Centro Cultural Paço Imperial e o Centro Nacional de Arqueologia. A Carta ao 

Cidadão1, publicada pelo IPHAN em 2014, narra a visão, missão e valores da 

instituição:  

 

VISÃO: Ser instituição coordenadora da Política e do Sistema 

Nacional do Patrimônio Cultural, capaz de identificar, produzir 

e difundir referências para a preservação do Patrimônio Cultural 

no plano nacional e internacional, dotada de carreira de Estado, 

qualificação técnica e estrutura funcional para atender as 

demandas da sociedade. 

MISSÃO: Promover e coordenar o processo de preservação do 

Patrimônio Cultural brasileiro, para fortalecer identidades, 

garantir o direito à memória e contribuir para o 

desenvolvimento socioeconômico do país. 

VALORES: Os valores do IPHAN direcionam o 

comportamento de seus servidores e pautam as relações, os 

processos e as decisões organizacionais: Participação no 

planejamento e na definição dos requisitos de atendimento ao 

público; Transparência; Acesso ao Patrimônio Cultural; 

Valorização da diversidade; Presteza e agilidade no 

atendimento às solicitações do cidadão e da sociedade; Inclusão 

social. (ALMEIDA, 2014:08)  

 

Na API, basicamente, desenvolvem-se os planos de salvaguarda dos bens 

culturais imateriais registrados. Os planos de salvaguarda são resultado de dois decretos. 

O primeiro é o Decreto Federal nº 3.551/00, que institui o registro dos Bens Culturais de 

Natureza Imaterial que constituem Patrimônio Cultural brasileiro e cria o Programa 

                                                           
1 A Carta ao Cidadão está disponível em: 

<http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/CartaCidadaoweb.pdf>. Acesso em 25 de 

dezembro de 2015.  

http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/CartaCidadaoweb.pdf
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Nacional de Patrimônio Imaterial2. O segundo é o Decreto Federal nº 5.753/06, que 

aprova o texto da Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial3. 

Essa Convenção4 teve sua aprovação durante a 32ª sessão da Conferência Geral da 

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

tem como objetivo, além de salvaguardar o Patrimônio cultural imaterial, estimular o 

respeito aos que detêm o Patrimônio e a conscientização de sua importância. Apesar de 

este decreto ser de 2006, o IPHAN começa a realizar ações de salvaguarda a partir do 

decreto de 2000, por meio do Programa Nacional de Patrimônio Imaterial. 

Para tornar-se Patrimônio, determinada manifestação cultural passa pelas etapas 

de inventário5 e registro. Após o registro, todos os envolvidos – detentores, segmentos 

sociais e instituições – devem desenvolver planejamento e ações que visem a 

continuidade da prática a que o registro se refere – cada bem possui um Dossiê de 

registro, produzido pelo IPHAN. Os Dossiês apontam recomendações de salvaguarda 

com ações que podem vir a compor o plano de salvaguarda propriamente dito. Em 

linhas gerais, um plano de salvaguarda possui três etapas: implementação, consolidação, 

e estabilização. 

Hoje no Brasil há 38 bens registrados. O IPHAN-RJ trabalha com cinco destes, 

os quais apresento agora. O Ofício das Baianas de Acarajé teve seu registro em 21 de 

dezembro de 2004. Na apresentação do Dossiê de registro, o então presidente do 

IPHAN, Luiz Fernando de Almeida, enfatizou que a patrimonialização “é ato público de 

reconhecimento da importância do legado dos ancestrais africanos no processo histórico 

de formação de nossa sociedade e do valor patrimonial de um complexo universo 

cultural, que é também expresso por meio do saber dos que mantêm vivo esse ofício” 

(IPHAN, 2007b, p. 11). Atualmente o plano de salvaguarda do Ofício das Baianas de 

Acarajé conta, no Rio de Janeiro, com um Comitê Gestor que se reúne mensalmente, 

onde participam representantes de instituições de preservação do Patrimônio, outras 

relacionadas à cultura, da prefeitura do Rio de Janeiro e Baianas de Acarajé. A 

discussões giram em torno da manutenção do Ofício, principalmente no que se refere às 

                                                           
2 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3551.htm. Acesso em 

23/05/2016. 
3 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5753.htm>. 

Acesso em 23/05/2016. 
4 Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/ConvencaoSalvaguarda.pdf>. 

Acesso em 23/05/2016. 
5 Inventário Nacional de Referências Culturais: metodologia de pesquisa para registro de bens culturais. 

Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/685/>. Acesso em 25 de outubro de 2015. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3551.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5753.htm
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/ConvencaoSalvaguarda.pdf
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/685/
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licenças dos pontos de venda do acarajé, administradas pela Secretaria de Ordem 

Pública (SEOP) da prefeitura. 

Em 15 de dezembro de 2005 foi registrado como Patrimônio cultural imaterial o 

Jongo do Sudeste. No Dossiê de registro do bem, a equipe responsável pelo inventário 

escreveu que a patrimonialização “chama a atenção para a necessidade de políticas 

públicas que promovam a equidade econômica articulada com a pluralidade cultural; 

políticas que garantam a qualidade de vida e a cidadania. E condições de 

autodeterminação para que as comunidades jongueiras mantenham vivo o jongo nas 

suas mais variadas formas e expressões” (IPHAN, 2007a, p. 16). No Rio de Janeiro há 

doze comunidades jongueiras, que, representadas cada uma por duas lideranças, 

reúnem-se pelo menos duas vezes ao ano na sede do IPHAN-RJ, a fim de planejarem as 

demandas e ações de salvaguarda em conjunto com a API.  

As Matrizes do Samba no Rio de Janeiro: partido-alto, samba de terreiro e 

samba-enredo foram patrimonializadas em 20 de novembro de 2007. Em seu Dossiê, as 

recomendações de salvaguarda estão divididas em três grandes eixos: pesquisa e 

documentação; transmissão do saber; e produção, registro, promoção e apoio à 

organização. Para a construção de um plano de salvaguarda, os pesquisadores 

afirmaram que é necessária 

  
a articulação das comunidades sambistas, em especial os 

identificados como depositários reconhecidos da tradição e dos 

saberes envolvidos nas práticas [...] [das matrizes do samba], 

que detalharão as dificuldades que enfrentam e suas 

necessidades para a plena realização dessas formas de 

expressão. (IPHAN, 2006, p. 117) 

 

Há uma parceria firmada entre o IPHAN-RJ e o Museu do Samba (antigo Centro 

Cultural da Cartola e proponente do pedido de registro) para o desenvolvimento de 

ações de salvaguarda, como seminários, oficinas e registros audiovisuais. Uma dessas 

ações é a Série de Depoimentos do Samba – Projeto Memória das Matrizes do Samba 

no Rio de Janeiro, onde, numa coletânea de DVDs, figuras importantes do universo do 

Samba contam suas histórias.  

A Festa do Divino Espírito Santo de Paraty foi registrada em 03 de abril de 

2013. 

 

A celebração [...] é uma manifestação cultural e religiosa, de 

origem portuguesa, disseminada no período da colonização e 

ainda hoje presente em todas as regiões do Brasil, com 
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variações em torno de uma estrutura básica: a folia, a coroação 

de um imperador, e o Império do Divino, símbolos principais do 

ritual.  A esta estrutura básica, a Festa do Divino Espírito Santo 

de Paraty, no Estado do Rio de Janeiro [...] vêm incorporando 

outros ritos e representações que agregam elementos próprios e 

específicos relacionados à história e à formação de sua 

sociedade.6  

 

As recomendações de salvaguarda do seu Dossiê sugerem, dentre outras ações, a 

inclusão da Festa no calendário cultural de Paraty, o que estimularia o turismo religioso; 

a “sensibilização do poder local para a importância da Festa do Divino como um evento 

sócio-cultural da cidade, e não apenas de cunho religioso” (IPHAN, 2010, p. 108); e a 

valorização dos mestres e demais envolvidos com a Festa e outras formas de expressão 

associadas. Em outubro de 2014 a prefeitura de Paraty teve a proposta de construção de 

um Centro de Referência aprovada pelo IPHAN no Edital de Apoio e Fomento à 

Salvaguarda de Bens Registrados como Patrimônio Cultural do Brasil: o local contará 

com estrutura adequada “para iniciar o processo de levantamento, catalogação e 

digitalização dos acervos de documentos e fotografias das famílias dos festeiros - 

processo que incluirá ainda a gravação em vídeo de depoimentos sobre esses acervos, 

registrando a memória e a história oral da festa”7. 

A Capoeira teve seu registro em 22 de novembro de 2008 – dividindo-se em 

Ofício dos Mestres de Capoeira e Roda de Capoeira –, sendo resultado de pesquisas 

desenvolvidas na etapa de inventário na Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro, estados de 

grande relevância para a história da Capoeira. Em seu Dossiê contém as seguintes 

recomendações de salvaguarda: reconhecimento do notório saber dos Mestres de 

Capoeira pelo Ministério da Educação; plano de previdência social para os Mestres de 

Capoeira mais velhos; desenvolvimento de um Programa de Incentivo à Capoeira no 

Mundo; criação de um Centro Nacional de Referência da Capoeira, plano de manejo da 

biriba8 e outros recursos; criação de um Fórum de Capoeira; banco de histórias de 

Mestres de Capoeira; e realização de Inventário da Capoeira em Pernambuco (IPHAN, 

2007c, p. 95-96). 

                                                           
6 Página do IPHAN sobre a Festa do Divino Espírito Santo: http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/84/. 

Acesso em 16/10/2016. 
7 Reportagem sobre a construção de um Centro de Referência para a Festa do Divino Espírito 

Santo de Paraty: http://odia.ig.com.br/odiaestado/2014-10-20/paraty-vai-ter-centro-de-

referencia-da-festa-do-divino.html. Acesso em 24/05/2016. 
8 Tipo de madeira com que são feitos os berimbaus. 

http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/84/
http://odia.ig.com.br/odiaestado/2014-10-20/paraty-vai-ter-centro-de-referencia-da-festa-do-divino.html
http://odia.ig.com.br/odiaestado/2014-10-20/paraty-vai-ter-centro-de-referencia-da-festa-do-divino.html
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Dentre as atividades relacionadas aos bens registrados, durante os anos de 2014 

e 2015, participei mais ativamente daquelas ligadas à Capoeira. Esse foi um dos 

motivos que me levaram a realizar uma pesquisa de campo relacionada ao seu processo 

de salvaguarda.  

A atenção do Estado Brasileiro para a Capoeira no sentido do desenvolvimento 

de políticas públicas tem seu início em agosto de 2004, com a fala do então ministro da 

Cultura, Gilberto Gil. A convite do secretário-geral da ONU, o ministro vai a Genebra 

com quinze capoeiristas e homenageiam Sérgio Vieira de Mello, embaixador morto em 

um atentado na cidade de Bagdá. A ocasião foi uma oportunidade para o lançamento do 

Programa Brasileiro e Internacional para a Capoeira. À época, Gilberto Gil afirmou em 

seu discurso que a prática da Capoeira espalhou-se por mais de 150 países, superando 

quaisquer dificuldades impostas pela língua. Ressaltou ainda que os capoeiristas têm 

seus trabalhos reconhecidos por instituições educacionais, como a Fundação das Nações 

Unidas para a Infância (UNICEF), e por isso a importância de um Programa como este. 

Tendo este momento como um marco, outras ações começam a ser desenvolvidas no 

Brasil: em 2006 são lançados o Inventário para Registro e Salvaguarda da Capoeira 

como Patrimônio Imaterial do Brasil e o Capoeira Viva, um edital de fomento a projetos 

de pesquisa, formação de acervo e ações culturais, destinado a grupos e Mestres de 

capoeira. A Capoeira também ganhou espaço no edital de incentivo a documentários e 

nos Pontos de Cultura9.  

A patrimonialização da Capoeira ocorreu em 2008, mas é apenas cinco anos 

depois que o IPHAN-RJ dá os seus primeiros passos para um plano de salvaguarda, com 

a organização de um Encontro de Mestres. O Encontro, realizado em 14 e 21 de maio de 

2013, reuniu no auditório da superintendência cerca de 150 pessoas – Mestres, 

instrutores, capoeiristas – que discutiram e definiram oito pontos prioritários que 

deveriam guiar os trabalhos de salvaguarda no Rio de Janeiro. São eles: criação do 

Conselho de Mestres do estado, com a exigência de que apenas Mestres de Capoeira 

poderiam ser candidatos e eleitores; definição de parâmetros identitários da Capoeira do 

Rio de Janeiro; divulgação, identificação e desenvolvimento de pedagogia(s) da 

                                                           
9 Ponto de Cultura “é a entidade cultural ou coletivo cultural certificado pelo Ministério da Cultura. [...] 

Neste sentido os Pontos de Cultura são uma base social capilarizada e com poder de penetração nas 

comunidades e territórios, em especial nos segmentos sociais mais vulneráveis. Trata-se de uma política 

cultural que, ao ganhar escala e articulação com programas sociais do governo e de outros ministérios, 

pode partir da Cultura para fazer a disputa simbólica e econômica na base da sociedade”. Para mais 

informações sobre os Pontos de Cultura, acessar: http://www.cultura.gov.br/pontos-de-cultura1. Acesso 

em 28/12/2016. 

http://www.cultura.gov.br/pontos-de-cultura1
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Capoeira; troca de saberes sobre o ensino e transmissão da Capoeira; capacitação em 

elaboração de projetos dentro das Leis 10.639/03, que institui o ensino da Cultura Afro-

brasileira nas escolas e 12.288/10, que institui a igualdade racial; criação de fóruns 

temáticos; criação de um Centro de Referência para a Capoeira do Rio de Janeiro; e 

criação de espaço padronizado nas praças públicas para a prática da Capoeira com a 

supervisão de um Mestre. 

A primeira ação tomada após o Encontro foi a criação do Grupo de Trabalho da 

Capoeira (GT). O GT é uma coletividade interinstitucional formada por Mônica da 

Costa, responsável pela Assessoria de Patrimônio Imaterial do IPHAN-RJ; Neia Daniel, 

representante da Fundação Cultural Palmares (FCP); Luciane Barbosa, diretora do 

Departamento de Patrimônio Imaterial do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural 

(INEPAC); Julio Tavares, professor de Antropologia da Universidade Federal 

Fluminense (UFF); e João Perelli, doutorando em Ciências do Desporto pela 

Universidade de Coimbra e professor da Universidade Estácio de Sá (UNESA). 

Também integram o GT os Mestres de Capoeira Toni Vargas, Levi, Paulão Kikongo, 

Curumim, Columá, e a capoeirista Cristiane Nascimento.  

Posteriormente à criação do GT, foi formado o Conselho de Mestres de Capoeira 

do Rio de Janeiro (CMCRJ): grupo com trinta Mestres da região metropolitana do Rio 

de Janeiro e mais seis de cada uma das cinco regiões do estado10, dividindo-se entre 

titulares e suplentes, totalizando 60 Conselheiros. Esse Conselho foi tomando forma ao 

longo de 2013 e início de 2014 por meio de eleições. O GT convocou a comunidade 

capoeirista do estado, por telefone e postagem na página da salvaguarda no Facebook e 

Blogspot, para realização das eleições e percorreu cada uma das cinco regiões do 

estado11. 

No dia 07 de junho de 2014 aconteceu a cerimônia de posse do Conselho, 

organizada pelo IPHAN-RJ com apoio da Secretaria de Cultura do Estado, no Theatro 

Municipal do Rio de Janeiro. Após a cerimônia, nesse mesmo dia, ocorreu a 1ª Reunião 

do CMCRJ, no auditório do IPHAN-RJ. É a partir dessas duas ocasiões que construí a 

etnografia aqui apresentada. Eu, como integrante da equipe do IPHAN-RJ, já estava 

inserida no campo. Um dos momentos que chamou minha atenção foi quando um 

                                                           
10 As cinco regiões do estado do Rio de Janeiro são: Região Serrana, Região dos Lagos, Região Costa 

Verde, Região Norte-Noroeste e Região Do Médio Paraíba. 
11 As eleições em cada uma das regiões do Rio de Janeiro estão relatadas no blog da Salvaguarda da 

Capoeira: http://salvaguardadacapoeiradorio.blogspot.com.br/. A página no Facebook da Salvaguarda da 

Capoeira também possui informações: https://web.facebook.com/Salvaguarda-Capoeira-RJ-

263531827136151/?pnref=story. Acesso em 23/11/2016. 

http://salvaguardadacapoeiradorio.blogspot.com.br/
https://web.facebook.com/Salvaguarda-Capoeira-RJ-263531827136151/?pnref=story
https://web.facebook.com/Salvaguarda-Capoeira-RJ-263531827136151/?pnref=story
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Mestre, durante a reunião, perguntou se os Conselheiros receberiam uma carteirinha do 

IPHAN – o que levou a assessora de Patrimônio imaterial a responder que não haveria 

nenhum tipo de carteirinha, destacando que os Conselheiros e o IPHAN não são “fiscais 

da Capoeira”; sendo o termo de posse entregue na cerimônia o documento que 

comprova a participação do Mestre no Conselho.  

Bom, diante deste questionamento, vindo de um Conselheiro, meu interesse foi 

tendendo para compreender como os Mestres de Capoeira encaravam o Conselho, o que 

essa forma de organização significava para eles. Naquela primeira reunião o Conselho 

ainda estava em processo de construção, e, portanto, Mestres e instituição estavam 

construindo em conjunto. Era durante esses rituais de interação (GOFFMAN, 2011) que 

o Conselho estava se significando, mostrando sua forma e formando-se ao mesmo 

tempo. Conselheiros e instituição apreendiam e davam significado, simultaneamente. 

Como já se mostra evidente, a metodologia utilizada na pesquisa foi observação-

participante. Participei da cerimônia de posse e da primeira reunião do CMCRJ. 

Realizei cinco entrevistas formais com Conselheiros do Rio de Janeiro, sendo quatro 

gravadas e uma por e-mail. Todas essas ocasiões geraram notas de campo, que junto a 

outros materiais compõem essa pesquisa. 

 Para a escrita desta monografia não utilizei pseudônimos ao referir-me aos 

interlocutores. Os nomes dos integrantes do Conselho de Mestres, assim como dos 

funcionários do IPHAN, estão disponíveis em sites da internet. Além disso, as atas de 

todas as reuniões do Conselho estão no blog da Salvaguarda da Capoeira do Rio de 

Janeiro, e nelas contêm as falas daqueles que se manifestaram durante tais reuniões – 

falas que reproduzo e analiso ao longo da monografia. De todo modo, obtive a 

autorização dos Mestres entrevistados para divulgar seus nomes. Sobre o “entusiasmo” 

de interlocutores em ter seus nomes em pesquisas, a antropóloga Claudia Fonseca diz 

que os grupos "raramente imaginam que o estilo de suas roupas, sua entonação de voz e 

atitudes corporais, suas brincadeiras informais ou brigas institucionais podem ser 

considerados dados relevantes para a análise antropológica" (FONSECA, 2008, p. 45). 

Isto pode gerar uma incompatibilidade entre o que é esperado pelo interlocutor e a 

forma como ele é realmente inserido nos textos. 

O primeiro capítulo da monografia está dividido em duas sessões. Dedicarei a 

primeira à construção de uma narrativa sobre a história da Capoeira no Brasil, onde 

procuro destacar alguns de seus momentos mais importantes. Para tal utilizarei os 

seguintes autores: Lindinalvo Natividade, Ricardo Martins Porto Lussac, Manoel José 
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G. Tubino, Matthias Röhrig Assunção e Johannes Moritz Rugendas. Na segunda sessão 

abordo reflexões acerca da construção da noção de Patrimônio, com a antropóloga 

Regina Abreu e o antropólogo José Reginaldo Gonçalves. 

No segundo capítulo, apresento brevemente como se deu as eleições para 

formação do Conselho de Mestres e, posteriormente, a etnografia realizada na cerimônia 

de posse do Conselho. No terceiro capítulo apresento a etnografia da primeira reunião 

do Conselho.  

No quarto capítulo analiso diferentes momentos da reunião do Conselho. Para 

tal, utilizo conceitos dos sociólogos Erving Goffman e Pierre Bourdieu, além do 

antropólogo Denys Cuche. No quinto capítulo trabalharei com as entrevistas que fiz 

com cinco Conselheiros, onde refletirei brevemente sobre as noções de dádiva e contra-

dádiva a partir de Marcel Mauss.  

Nas Considerações Finais proponho uma reflexão, com o auxílio dos 

antropólogos Daniel Bitter, Nina Bitar e José Reginaldo Gonçalves, baseada nos dados 

construídos durante a pesquisa. Finalizo a monografia com apontamentos possíveis para 

a salvaguarda da Capoeira. 
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Capítulo 1 

Capoeira e Patrimônio: narrativas possíveis 

 

1.1. A Capoeira  

Muitos autores já se debruçaram sobre a história da Capoeira, este fenômeno 

cultural que tanto é luta, quanto é jogo, arte e música. Tentarei esboçar brevemente o 

seu desenvolvimento ao longo do tempo no Brasil. Para tal, tomo como norte a 

dissertação de mestrado de Lindinalvo Natividade, “Capoeirando eu vou: cultura, 

memória, Patrimônio e política pública no jogo da capoeira”. Natividade é Mestre em 

Políticas Públicas e Formação Humana pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(UERJ) e atualmente compõe o Conselho de Mestres de Capoeira do Rio de Janeiro 

como Conselheiro Titular, representando a Região do Médio Paraíba – no universo da 

Capoeira é chamado de Mestre Lindi. Portanto, ele é um dos Conselheiros com quem 

tive contato durante a pesquisa. De forma objetiva, o autor divide a história da Capoeira 

no Brasil em cinco fases:  

 

Fase 1 – Capoeira como meio de defesa. Esse período vai do 

seu surgimento até a abolição. 

Fase 2 – No início da República, que além de defesa, a Capoeira 

se torna crime federal. 

Fase 3 – No governo nacionalista de Getúlio Vargas, em 

meados de 1930, quando a Capoeira começa a ser organizada 

como ginástica, até com possibilidades de participação na 

construção da identidade nacional. 

Fase 4 – Nas décadas de 70 e 80 do século XX, quando passa a 

ser considerada esporte pelo Conselho Nacional de Desporto, e 

são criadas suas Federações. 

Fase 5 – Em 1996 quando é cogitada como especialidade do 

profissional de Educação Física. (NATIVIDADE, 2012:40) 

 

 Com a chegada da Corte Portuguesa ao Brasil, em 1808, é criada a Intendência 

Geral de Polícia da Corte do Estado do Brasil. A partir de então cresce cada vez mais o 

registro da Capoeira em ocorrências e processos jurídicos. Por outro lado, com a vinda 

da Corte Portuguesa, viajantes passam a visitar o Brasil e fazer seus próprios registros 

sobre o cotidiano que aqui encontram (LUSSAC & TUBINO, 2009, p. 8). O artista 

Johann Moritz Rugendas chega ao Brasil, em 1822, por meio da expedição russa de 

Langsdorff, e é um dos que melhor apresenta a Capoeira, não só por sua gravura, mas 

também por sua escrita. No livro Viagem pitoresca através do Brasil, além de falar 
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sobre danças como o Lundu e a Batuca, Rugendas também registra o que conheceu da 

Capoeira. 

 

É preciso mencionar, também, uma espécie de dança militar: 

dois grupos armados de paus colocam-se um em frente do outro 

e o talento consiste em evitar os golpes da ponta do 

adversário. Os negros têm ainda um outro folguedo guerreiro, 

muito mais violento, a “capoeira”: dois campeões se 

precipitam um contra o outro, procurando dar com a cabeça no 

peito do adversário que desejam derrubar. Evita-se o ataque 

com saltos de lado e paradas igualmente hábeis; mas, lançando-

se um contra o outro mais ou menos como bodes, acontece-lhes 

chocarem-se fortemente cabeça contra cabeça, o que faz com 

que a brincadeira não raro degenere em briga e que as facas 

entram em jogo ensanguentado-a. (RUGENDAS, 1979:280) 

 

 No início do século XIX, a maioria dos capoeiristas da capital carioca era 

formada por africanos escravizados e não-escravizados. A partir de 1850, diferentes 

grupos começam a praticar a Capoeira como jogo e meio de defesa: “escravos, livres, 

libertos, africanos, descendentes de africanos, militares, portugueses, imigrantes 

europeus e, inclusive, membros da elite social” (LUSSAC & TUBINO, 2009, p. 8). 

 Como assinala Natividade, com a Proclamação da República, a prática da 

Capoeira em ruas e praças públicas torna-se proibida pelo Código Penal de 1890, 

passando a ser crime federal. Neste período, uma das medidas da chefia de polícia foi o 

envio de um grande número de capoeiristas para o presídio da Ilha de Fernando de 

Noronha. A relação que antes existia entre capoeiristas, políticos e polícia, assim como 

a organização das maltas12, foi desfeita. Diversos foram os caminhos traçados pelos 

capoeiristas para se manterem em interação com a sociedade: uns como cabos eleitorais 

e capangas, outros como ajudantes de polícia e até mesmo militares. Uma outra parcela 

de capoeiristas possivelmente migrou para estados como Bahia, São Paulo, Maranhão e 

Pará (LUSSAC & TUBINO, 2009, p. 10). É neste momento também que forma-se a 

“nata da malandragem” e surgem os “bambas”: o capoeirista carioca  

 

                                                           
12 Maltas eram grupos de capoeiristas que inicialmente entravam em conflito por diferenças étnicas e, 

posteriormente, por disputas territoriais: “As ações das maltas eram bem diversificadas. Os relatos mais 

comumente encontrados na literatura da época [século XX] eram os de combate violento entre as maltas, 

geralmente seguido de graves ferimentos ou de mortes. A motivação destes confrontos, no início do 

século, era geralmente atribuída apenas à rivalidade dos grupos associada à disputa territorial. Com o 

decorrer do século, porém, essa disputa territorial passou a ser julgada por sua vinculação aos processos 

eleitorais: os cronistas denunciavam o comprometimento que se vinha estabelecendo entre a oficialidade e 

a marginalidade. De fato, ao auxiliar na eleição de um parlamentar interferindo de forma ilegal no 

processo, os capoeiras tinham suas contrapartidas, como, por exemplo, maior liberdade de ação no jogo 

subterrâneo de influências” (CONDE, 2003:03).   
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se recolhe, se recata, ficando escondido e fazendo a fama tão 

conhecida do “malandro de terno branco que nunca se suja” e 

que não gosta de estar em evidência na maioria das vezes, até 

porque a prática da Capoeira nas ruas era considerada crime 

[...]. A figura do malandro só podia ter aparecido no Rio, “em 

um certo Rio”, existindo em uma geografia específica, numa 

época que vai do nascimento da metrópole moderna brasileira, 

do fim do século XIX e dos primeiros anos do século XX, até o 

Brasil do Estado Novo, no mundo da Segunda Grande Guerra. 

Neste período, a capoeira estava inserida no meio da 

malandragem, do malandro, sendo um dos caminhos 

percorridos pela arte-luta no Rio de Janeiro na primeira metade 

do século XX. (LUSSAC & TUBINO, 2009:10) 

 

 Este, entretanto, é apenas um dos tipos de capoeirista na cidade do Rio. Vemos 

que a Capoeira está inserida na cultura carioca e passa a ser um conhecimento próprio 

de muitos habitantes, sejam malandros, trabalhadores ou grupos da elite desta 

sociedade. É a partir deste último grupo que daremos início à terceira fase. 

 Uma parte da elite carioca se empenha, no início do século XX, em desvincular 

a Capoeira da malandragem e de tudo o que este mundo representava. O esforço tinha 

como objetivo tornar a Capoeira a ginástica nacional, principalmente em contraposição 

a outras lutas que chegavam ao país, como o jiu-jítsu13. No entanto, é o método francês 

de ginástica que é adotado, em 1920, após a instauração do recrutamento compulsório 

no Brasil. Um dos defensores da Capoeira como ginástica nacional era o oficial do 

exército Anibal Burlamaqui: em 1928 lança o livro Ginástica Nacional (Capoeiragem) 

– metodizada e regrada, onde idealizou regras para a Capoeira, propondo-a como 

exercício, esporte e jogo. A ideia de que a Capoeira precisava ser higienizada e 

enquadrada já havia sido desenvolvida antes, mas pela primeira vez foi feita uma 

proposta concreta. Para desvincular o jogo da capoeiragem de uma origem negra, 

Burlamaqui pregava que os escravizados foragidos não se basearam em tradições 

africanas para inventar a Capoeira, mas sim no contato com a natureza (ASSUNÇÃO, 

2009, p. 31). Há autores que levam em conta esta afirmação voltada para a natureza, 

mas sem deixar de incorporar a importância das tradições africanas. Julio Tavares, em 

seu livro Dança de guerra – arquivo arma: elementos para uma Teoria da 

Capoeiragem e da Comunicação Corporal Afro-brasileira, sustenta, baseado na 

tradição oral afro-brasileira, que “a Capoeira nasce nos Quilombos, tendo-se formado 

como arma de luta de guerrilha, empreendida pelos negros, no Brasil, para que 

                                                           
13 Jiu-jítsu é uma arte marcial de origem japonesa. Tem como principais golpes pontapés, joelhadas, 

estrangulamentos e imobilizações.  
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conseguissem sobreviver e ultrapassar as péssimas condições que a escravidão lhes 

impingia”. Para o autor, o desenvolvimento da Capoeira, enquanto meio de defesa, foi 

marcado principalmente pelas observações de animais como o macaco, a onça, a raposa 

e a aranha (TAVARES, 2012, p. 114 apud SENNA, 1978, p. 78-80; LONSDALE, 

1981). 

 

Com base no comportamento de cada um desses animais, os 

negros constituíram um esquema de atitudes e comportamentos. 

Por meio dele, soldaram um conjunto de atitudes transformadas 

em gestos, que, a partir de um determinado roteiro, chegaram ao 

modelo combinatório elementar a ser praticado. Esse roteiro era 

perfeitamente adaptável ao que viesse. A intuição deveria ser o 

ponto forte, pois o contexto era imprevisível. Portanto, o negro 

precisava ficar “antenado” cosmicamente, de maneira que 

pudesse reagir a toda e qualquer situação, sem perder-se dentro 

dela. Assim, a Capoeira veio constituindo-se em um discurso de 

guerra, cuja função era garantir as possibilidades de resistência 

dos corpos, forçosamente transladados para uma terra estranha e 

desconhecida. (TAVARES, 2012:114-115) 

 

Em 1937, a educação física passa a ser compulsória em todas as escolas 

brasileiras. Inezil Penna Marinho, oficial da Divisão de Educação Física, era capoeirista, 

admirador de Burlamaqui, e foi um dos que tentou convencer insistentemente a seus 

superiores de que a Capoeira poderia ser a ginástica nacional (ASSUNÇÃO, 2009, p. 

33). Em 1940 é criado o novo Código Penal Brasileiro e a Capoeira deixa de ser crime. 

Este fato pode ser considerado a culminância de  

 

um processo de renovação institucional das manifestações 

culturais negras em busca de legitimação, legalização jurídica, 

construção de autonomia territorial, visibilidade na imprensa, 

aceitação social, afirmação cultural, e maior expansão da sua 

prática para outras camadas sociais. [...] E pode-se acrescentar, 

organizavam-se também as academias de capoeira. (IPHAN, 

2007:37-38) 

 

Nessas primeiras décadas do século XX, a Capoeira é retratada em textos como 

esporte, luta, defesa pessoal e ginástica – muitas vezes sendo destacada como um 

símbolo nacional. Autores como Gilberto Freyre e Edison Carneiro a tomam como 

objeto de pesquisa e contribuem para a afirmação de uma nova visão das manifestações 

culturais afro-brasileiras. O livro Bimba é Bamba: a capoeira no ringue, de Frederico 

José de Abreu, analisa a Capoeira através de jornais da Bahia, entre 1935 e 1937, e 

destaca a importância de Mestre Bimba no processo de legalização e legitimação da 

Capoeira. Abreu 
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ressalta suas iniciativas no sentido da oficialização jurídica da 

capoeira, do seu ajustamento a um novo espaço - a academia -, 

da sua maior expansão para outros segmentos sociais e da sua 

penetração em outras instituições (quartéis, palácios, escolas, 

clubes esportivos, etc). Assim, através da inserção desses novos 

elementos, a capoeira passava a ser exercida como ofício. 

(IPHAN, 2007:40) 

 

 

Manoel dos Reis Machado, conhecido como Mestre Bimba, fundou sua 

academia de Capoeira em 1932, no subdistrito de Engenho Velho, no bairro de Brotas, 

Salvador. Mestre Bimba criou a Capoeira Regional, que afasta-se de influências 

estrangeiras e diferencia-se em alguns aspectos da Capoeira Angola (uma Capoeira mais 

tradicional e ritualística). Sua academia foi a primeira do Brasil a receber oficialmente 

um alvará de funcionamento, em 1937. Mestre Bimba apresentou sua Capoeira ao 

presidente Getúlio Vargas em 1953. Na ocasião, o presidente reconheceu a Capoeira 

como o esporte verdadeiramente brasileiro. 

A partir de 1950, a Capoeira carioca começa a ter contato com a Capoeira da 

Bahia. Esse diálogo, assim como a conjuntura sociopolítica e cultural do Rio de Janeiro, 

transformam a Capoeira ali encontrada (LUSSAC & TUBINO, 2009, p. 12-13).  

Na quarta fase citada por Natividade, ao longo dos anos de 1960, 1970 e 1980, a 

prática da Capoeira aumenta, e com isso a consequente diversificação dos estilos. As 

regras começam a ser estabelecidas, federações são criadas em diferentes estados e cada 

vez mais escolas passam a ensiná-la. Em 1972 a Capoeira passa a ser reconhecida como 

modalidade desportiva pelo Conselho Nacional de Desporto. Entretanto, muitos grupos 

de Capoeira rejeitaram tal vertente mais disciplinada, preferindo estilos mais despojados 

do jogo (ASSUNÇÃO, 2008, p. 36-37).  

Na última fase de que nos fala Natividade, década de 1990, a Educação Física é 

regulamentada como profissão, e é criado o sistema CONFEF/CREF’s: conselhos 

federal e regionais da classe. Tal lei, 9696/98, diz que o profissional da Educação Física 

deve ser especializado em atividades físicas de diferentes manifestações, inclusive a 

Capoeira. A medida foi recebida como uma ameaça por Mestres de Capoeira e 

professores, pois temiam que instituições optassem por contratar apenas aqueles 

formados com nível superior em Educação Física (NATIVIDADE, 2007, p. 5). Em 

contrapartida, CONFEF e CREF’s criaram um curso para estes que já trabalhavam 

dando aulas de Capoeira. Para participar, tais eram as exigências: 
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Art.1º - O requerimento de inscrição dos não graduados em 

curso superior de Educação Física, perante os Conselhos 

Regionais de Educação Física - CREFs, em categoria 

PROVISIONADO, far-se-á mediante o cumprimento integral e 

observância dos requisitos solicitados.  

Art. 2º - Deverá o requerente apresentar comprovação oficial da 

atividade exercida, até a data do início da vigência da Lei nº 

9696/98, ocorrida com a publicação no Diário Oficial da União 

(DOU), em 02 de Setembro de 1998, por prazo não inferior a 03 

(três) anos, sendo que, a comprovação do exercício, se fará por: 

I - carteira de trabalho, devidamente assinada; ou, II - contrato 

de trabalho, devidamente registrado em cartório; ou, III - 

documento público oficial do exercício profissional; ou, IV - 

outros que venham a ser estabelecidos pelo CONFEF. 

(NATIVIDADE, 2007:5) 
 

Ao final do curso, os profissionais entrariam para a categoria de provisionados e, 

consequentemente, aptos a trabalharem em suas áreas. 

Finalizaremos esta seção falando brevemente sobre a Capoeira no início do 

século XX. Como bem dizemos na introdução, a Roda de Capoeira e o Ofício dos 

Mestres de Capoeira foram registrados como Patrimônio Cultural Imaterial em 

novembro de 2008, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN). O registro partiu de pesquisas na Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro. 

 

A capoeira é uma manifestação cultural presente hoje em todo o 

território brasileiro e em mais de 150 países, com variações 

regionais e locais criadas a partir de suas “modalidades” mais 

conhecidas: as chamadas “capoeira angola” e “capoeira 

regional”. [...] os principais aspectos que constituem a capoeira 

como prática cultural desenvolvida no Brasil [são]: o saber 

transmitido pelos mestres formados na tradição da capoeira e 

como tal reconhecidos por seus pares; e a roda onde a capoeira 

reúne todos os seus elementos e se realiza de modo pleno.14 
 

 Mais recentemente, em 2014, ocorreu o reconhecimento da Capoeira como 

Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, pela Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).  

 Por fim, a questão mais discutida atualmente no universo da Capoeira, mas não a 

única, é o seu reconhecimento como esporte, ocorrido em 16 de fevereiro de 2016 pelo 

Conselho Nacional de Esporte (CNE). Esta resolução prega que a Capoeira só pode ser 

ensinada por aqueles que são formados em Educação Física. O CNE destaca que, desta 

forma, os capoeiristas passam a ter acesso às políticas públicas do Ministério dos 

                                                           
14 Página on-line do IPHAN sobre a Roda de Capoeira: http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/66. 

Acesso em 15/05/2016. 

http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/66
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Esportes, como a Bolsa Atleta15, por exemplo. Todavia, no dia 10 de maio de 2016, 

após críticas de entidades da Capoeira e da Fundação Cultural Palmares (FCP), o 

Ministério dos Esportes revogou a referida resolução e os capoeiristas voltaram a ter o 

direito de ensinar a arte sem a necessidade de formação de ensino superior. Em nota a 

FCP, criticou o CNE por considerar “a visão ‘desequilibrada entre os saberes’ embutida 

na proposta, pois ‘reconhece e sustenta o conhecimento acadêmico como o portador da 

verdade e da precisão, descartando ou relegando os saberes tradicionais, populares e 

baseados na oralidade a condições inferiores de qualidade e técnica’”16.  

 

1.2. Noção de Patrimônio 

 

Nesta seção procurarei refletir e introduzir uma discussão sobre Patrimônio 

Cultural Imaterial, tema ao qual meu objeto de pesquisa está inserido. Acredito ser 

necessária não apenas a exposição de debates ligados ao Patrimônio Cultural Imaterial, 

mas também das experiências de antropólogos com este universo para que, então, eu 

mesma, no momento adequado, possa formular minhas próprias questões a partir da 

minha vivência em campo.  

Uma reflexão sobre a noção de Patrimônio Cultural, a forma como se constitui, é 

a primeira fase da narrativa que construiremos nesta pesquisa. Regina Abreu, em 

“Patrimônio Cultural: tensões e disputas no contexto de uma nova ordem discursiva”, 

traz uma apresentação de como se deu a constituição dessa noção. Do mesmo modo, a 

autora está preocupada em pensar como a Antropologia e os antropólogos se inserem 

neste debate.  

Os estudos sobre Memória Social trazem à tona a questão de que o destino de 

toda sociedade é se lembrar de algumas coisas e esquecer-se de outras. Não há consenso 

quanto à organização da memória social de cada sociedade, pois existem diferentes 

concepções de tempo. Abreu (2007, p. 265-266) cita duas dessas concepções para 

análise: linear e cíclica; sendo a concepção linear caracterizada por registros escritos, 

noções de documento e monumento, noção de História, podendo ser representada por 

                                                           
15 A Bolsa Atleta faz parte de um programa do Ministério dos Esportes que busca oferecer condições para 

que o atleta se dedique exclusivamente a treinamentos e competições. As bolsas vão de R$ 370 a R$ 

15.000 mensais, dependendo da categoria a qual o atleta faz parte. Disponível em: 

http://www2.esporte.gov.br/snear/bolsaAtleta/. Acesso em 25/05/2016. 
16 Reportagem sobre a revogação da resolução do CNE sobre o ensino da Capoeira: 

http://www.cultura.gov.br/noticias-destaques/-/asset_publisher/OiKX3xlR9iTn/content/ensino-da-

capoeira-e-devolvido-aos-capoeiristas/10883. Acesso em 15/05/2016. 

http://www2.esporte.gov.br/snear/bolsaAtleta/
http://www2.esporte.gov.br/snear/bolsaAtleta/
http://www.cultura.gov.br/noticias-destaques/-/asset_publisher/OiKX3xlR9iTn/content/ensino-da-capoeira-e-devolvido-aos-capoeiristas/10883
http://www.cultura.gov.br/noticias-destaques/-/asset_publisher/OiKX3xlR9iTn/content/ensino-da-capoeira-e-devolvido-aos-capoeiristas/10883
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uma linha; já a concepção cíclica pode ser caracterizada por narrativas orais, memória 

construída por meio de festas, narrativas míticas, cerimônias e rituais, contexto mítico-

religioso e não poderia ser representada por uma linha, pois forças não previsíveis 

podem interferir na ordem das coisas. Essas duas concepções de tempo, segundo a 

autora, não se excluem, e até convivem juntas, como bem sabemos: no Ocidente 

vivemos uma concepção linear, tendo como base as características acima, mas também 

cíclica, pois anualmente celebramos o Carnaval, o Natal e tantas outras datas fixas do 

calendário. O campo da Memória Social pode também ser considerado um intenso 

campo de disputas entre o que deve ser lembrado e o que deve ser esquecido. A chegada 

de Pedro Álvares Cabral ao Brasil é um exemplo oferecido por Abreu: existiam mais de 

1.000 línguas entre as sociedades indígenas, e hoje restam apenas cerca de 180. Para 

que o português passasse a ser o idioma nacional, de suma importância para a 

construção da identidade nacional, foram empregadas força e violência (ABREU, 2007, 

p. 266). 

A noção de Patrimônio com que lidamos está relacionada com a concepção de 

tempo linear e, portanto, inserida no contexto da sociedade ocidental. Esta é uma noção 

dinâmica, pois, como vimos, encontra-se num meio de embates entre aquilo que deve 

ser lembrado e aquilo que deve ser esquecido. Abreu defende que é na França, no 

momento seguinte à Revolução Francesa, onde a visão ocidental de Patrimônio 

Nacional surge, “quando a população, tomada pelo sentimento revolucionário, destruía 

os vestígios do Antigo Regime” (ABREU, 2007, p. 267). A noção de Patrimônio surge 

então para se opor à noção de Vandalismo. A partir daí, vemos o desenvolvimento de 

ações salvacionistas e a inevitável relação entre o significado na noção de Patrimônio e 

a formação dos Estados Nacionais. O movimento iniciado pelos Estados de criarem suas 

Histórias, seus Patrimônios (criação de bibliotecas, museus, obras de arte, monumentos, 

etc.), está inserido no período de surgimentos das metrópoles e da aceleração da vida 

cotidiana. O Patrimônio Nacional não deixa que os indivíduos percam suas referências, 

pois 

 

é o lugar de memória por excelência, uma vez que não apenas é 

capaz de expressar e de sediar a Memória Nacional, mas 

sobretudo, de objetificá-la, materializá-la em prédios, edifícios, 

monumentos que podem ser olhados, visitados, percorridos. O 

Patrimônio Nacional consegue a proeza de estancar um tempo 

veloz e de referenciar os indivíduos sobre as lembranças 

heroicas das nações modernas e sobre suas próprias lembranças. 

(ABREU, 2007:268) 
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A atenção ao Patrimônio Nacional começou a surgir no Brasil no início do 

século XX. Até então a preocupação era com o progresso e a civilização, haja vista a 

Reforma Urbana do Rio de Janeiro no início do século, onde o prefeito Pereira Passos 

demoliu o que ainda existia da época colonial17. Mas é durante o Estado Novo, a partir 

de 1937, que a questão do Patrimônio se institucionaliza, com Gustavo Capanema à 

frente do Ministério da Educação. É criado o Serviço do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (SPHAN), que mais tarde se tornaria IPHAN. O decreto original, 

 

definia o patrimônio histórico e artístico nacional como “o 

conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país e cuja 

conservação seja do interesse público quer por sua vinculação a 

fatos memoráveis da História do Brasil, quer por seu 

excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou 

artístico”. Eram também classificados como patrimônio 

“monumentos naturais, bem como sítios e paisagens que 

importe conservar e proteger pela feição notável com que 

tenham sido dotados pela natureza ou agenciados pela indústria 

humana”18. 
 

Abreu nos fala que mais importante do que a construção de política pública para 

a memória nacional, foi a disseminação desse conceito para a sociedade civil. Temos, 

com a atenção dos governantes voltada para a questão da memória, “a objetificação da 

ideia de nação. Somos um país porque temos uma história, e esta história está 

documentada em monumentos, prédios, objetos, coisas” (ABREU, 2007, p. 272). 

Na segunda metade do século XX difunde-se internacionalmente a noção 

antropológica de cultura, formulada por antropólogos, como solução para problemas 

como racismo e etnocentrismo. Ideias e ações de valorização das diferenças culturais 

culminaram na criação da UNESCO, em 1947. Uma de suas ações foi convocar 

especialistas de diferentes áreas da Antropologia para realizar estudos sobre diferenças 

raciais; um destes foi o antropólogo Claude Lévi-Strauss com o texto que se tornou 

clássico, Raça e História (ABREU, 2007, p. 275). No Brasil, é Aloísio Magalhães que 

vai propor a associação do conceito antropológico de cultura às políticas de Patrimônio 

enquanto esteve à frente da direção do IPHAN, em 1979, procurando envolver 

diversidade cultural, religiosa e étnica. Essa seria uma nova fase para o campo do 

                                                           
17 Para mais informações sobre o período da Reforma Urbana do Rio de Janeiro, assim como da Revolta 

da Vacina, ver: SEVCENKO, Nicolau. A Revolta da Vacina: mentes insanas em corpos rebeldes. São 

Paulo: Cosac Naify, 2013. 

18 Disponível em: http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos37-

45/EducacaoCulturaPropaganda/SPHAN. Acesso em 25/05/2016. 

http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos37-45/EducacaoCulturaPropaganda/SPHAN
http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos37-45/EducacaoCulturaPropaganda/SPHAN
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Patrimônio no Brasil, não fosse a precoce morte de Aloísio Magalhães em 1982. De 

todo modo, afirma Abreu, dos anos 70 até os dias de hoje consolidou-se o 

reconhecimento da importância e defesa da diversidade cultural, tanto dentro quanto 

fora do IPHAN, passando por diferentes organizações sociais. A noção de que é preciso 

valorizar as diferenças culturais também parte da sociedade civil e faz com que o 

Estado, em suas diferentes instâncias, não atue mais sozinho na identificação e seleção 

dos bens culturais a serem protegidos. Igualmente ocorreu em outros países do Ocidente 

o firmamento do conceito antropológico de cultura “como condutor de iniciativas 

relativas ao patrimônio, consagrando a noção de patrimônio cultural” (ABREU, 2007, p. 

275). 

Como citado na introdução desta monografia, temos no Brasil a criação do 

Programa Nacional de Patrimônio Imaterial – Decreto Federal nº 3.551, de 4 de agosto 

de 2000 –, que propõe o inventário de bens culturais de natureza imaterial e o registro 

daqueles dotados de significativa relevância para o Estado. Encaixam-se na categoria de 

bens imateriais as seguintes expressões culturais: festas, celebrações, narrativas orais, 

danças, músicas e modos de fazer artesanais. Há quatro livros para registro dessas 

manifestações: Livro dos Saberes, Livro das Celebrações, Livro das Formas de 

Expressão e Livro dos Lugares19. Todo o processo de registro é coordenado pelo 

IPHAN, sendo o Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC) a metodologia 

utilizada para pesquisa.  

Mais adiante, Abreu discorre sobre a biodiversidade do Brasil e os saberes 

desenvolvidos em torno dela. Nesse contexto também é preciso haver políticas de 

proteção tanto aos recursos naturais quanto aos indivíduos que têm suas vidas 

diretamente ligadas a esses recursos. Diferentemente da inicial noção de Patrimônio, 

hoje este campo se desenvolve com vistas para o futuro, abarcando as diversidades 

cultural, natural e biológica. Nesse novo contexto do Patrimônio Cultural, os 

antropólogos possuem o papel de mediadores e de articuladores entre as “diferentes 

esferas de uma sociedade e de um mundo plural” (ABREU, 2007, p. 283). O momento 

também é de enfrentar desafios, pois é preciso que o antropólogo conserve os ideais de 

sua profissão e não tome para si apenas a função de arbitrar conflitos culturais. Abreu 

                                                           
19 Para o Patrimônio Material, o IPHAN possui os quatro Livros do Tombo: arqueológico, paisagístico e 

etnográfico; histórico; belas artes; e artes aplicadas. “Os bens tombados de natureza material podem ser 

imóveis como cidades históricas, sítios arqueológicos e paisagísticos e bens individuais; ou móveis, como 

coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, videográficos, 

fotográficos e cinematográficos”. Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/276”. Acesso 

em 28/12/2016. 

http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/276
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finaliza seu texto dizendo que pensar a diversidade cultural é reconhecer que lidamos 

com diferentes “expressões da unidade da espécie humana” (Ibidem) e, portanto, com 

vidas, que se exprimem das mais diversas formas. 

O antropólogo José Reginaldo Gonçalves aprofunda o debate acerca da noção de 

Patrimônio ao dizer que esta é uma categoria do pensamento assim como as categorias 

de natureza e cultura. Da mesma forma que as demais categorias do pensamento, a de 

Patrimônio se propõe a organizar e estabelecer valores sociais, e “classificar e ordenar o 

mundo físico e mental” (GONÇALVES, 2009, apud ABREU, 2008, p. 48). Portanto, a 

noção de Patrimônio será concebida de forma diferente em cada dinâmica social, 

principalmente por estar presente tanto na sociedade moderna, quanto nas sociedades 

ditas tradicionais. Abreu corrobora a formulação de Gonçalves ao dizer que  

 

Nessa concepção ampla de patrimônio, compreende-se que não 

apenas as sociedades ocidentais, mas também outros tipos de 

sociedade no tempo e no espaço regulam, na vida tanto 

ordinária quanto extraordinária ou cosmológica, seu patrimônio: 

formas de expressão; modos de criar,  fazer e viver; criações 

científicas, artísticas e tecnológicas; obras, objetos, documentos, 

edificações e demais espaços destinados às manifestações 

artísticos-culturais; e conjuntos urbanos e sítios de valor 

histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, 

ecológico e científico. (ABREU, 2008:48) 
 

 Vemos que tal categoria é igualmente importante em ambas as formas sociais. 

As sociedades humanas consolidam o seu Patrimônio por meio de colecionamento 

(GONÇALVES, 2009, p. 22). Como vimos anteriormente, a sociedade moderna institui 

museus e bibliotecas como locais onde seu Patrimônio acumulado está disponível. Por 

outro lado, há sociedades que administram seu Patrimônio de outras maneiras. É o caso 

do kula entre os trobriandeses, onde os bens circulam e, portanto, há uma redistribuição; 

e do potlach no Noroeste americano, onde os bens acumulados são destruídos. Nesses 

contextos, os bens estão inseridos numa lógica além do utilitarismo.  

 

Configuram aquilo que Marcel Mauss (1974) chamou de “fatos 

sociais totais”. Tais bens são, simultaneamente, de natureza 

econômica, moral, religiosa, mágica, política, jurídica, estética, 

psicológica e fisiológica. Constituem de certo modo extensões 

morais de seus proprietários e, estes, por sua vez são partes 

inseparáveis de totalidades sociais e cósmicas que transcendem 

sua condição de indivíduos. (GONÇALVES, 2009:23) 
 

 O aspecto mágico não é de todo separado da ideia de Patrimônio na sociedade 

ocidental. Gonçalves nos dá como exemplo a Festa do Divino Espírito Santo, 
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encontrada, principalmente, nos Estados Unidos, Canadá, Açores e Brasil. Assim como 

o kula e o potlach, o autor defende que a Festa do Divino é um fato social total, pois 

interliga diferentes esferas: “arquitetura, culinária, música, rituais, técnicas, estética, 

regras jurídicas, moralidade, etc.” (GONGALVES, 2009, p. 25). Para que possamos 

empregar a categoria de Patrimônio nesse contexto e entender como as pessoas 

concebem o que é Patrimônio, é preciso ter em mente que os devotos não fazem a 

separação entre “espírito” e “matéria”. Ou seja, todas as esferas citadas são consideradas 

manifestações do Divino Espírito Santo. A categoria de Patrimônio  

 

Faz a mediação sensível entre seres humanos e divindades, 

entre mortos e vivos, entre passado e presente, entre o céu e a 

terra e entre outras oposições. Não existe apenas para 

representar ideias e valores abstratos e para ser contemplado. O 

patrimônio, de certo modo, constrói, forma as pessoas 

(GONÇALVES, 2009:27). 

 

 Num outro momento, Gonçalves (2007) propõe pensarmos o Patrimônio 

Cultural como um discurso: os Patrimônios são construídos discursivamente, quando 

visões de mundo e formas de pensamento são postas em diálogo. Portanto, os discursos 

do Patrimônio Cultural são encarados como narrativas a serem interpretadas; divide tais 

narrativas em dois princípios, a saber “monumentalidade” e “cotidiano”. No primeiro 

caso,  

 

É a tradição que define o que seja o patrimônio cultural, 

deslocando-se para segundo plano a “experiência” individual e 

coletiva dos bens culturais. [...] A nação é anterior aos 

indivíduos. Ela é que dá realidade aos indivíduos, assim como 

aos segmentos específicos que integram a sociedade nacional. 

(GONÇALVES, 2007:152)  

 

Já as narrativas que têm como princípio o “cotidiano”, o  

 

Patrimônio tem como ponto de referência básico a experiência 

pessoal e coletiva dos diversos grupos e categorias sociais em 

sua vida cotidiana. São os pontos de vista articulados por cada 

uma dessas individualidades que fornecem o ponto de partida 

para narrar o patrimônio. A nação deixa de ser a totalidade 

homogênea representada por um patrimônio narrado no registro 

da monumentalidade. A heterogeneidade passa a ser 

reconhecida como uma configuração definidora da sociedade 

nacional. (GONÇALVES, 2007:152) 

 

 Na narrativa da “monumentalidade”, os elementos estão fixados numa linha do 

tempo e contam a história de uma sociedade. Na outra narrativa, é a vida cotidiana da 
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sociedade, que é dinâmica e não estática como os fatos históricos, que se ressalta: aqui 

estamos falando de elementos vivos, que pautam as relações dos grupos sociais, que 

definem e redefinem suas identidades e que marcam suas posições na sociedade. 

 

Os patrimônios são, assim, instrumentos de constituição de 

subjetividades individuais e coletivas, um recurso à disposição 

de grupos sociais e seus representantes em sua luta por 

reconhecimento social e político no espaço público. Na medida 

em que torno público um conjunto de objetos que, até então, 

tinham apenas existência privada, altero as fronteiras entre um e 

outro domínio, altero minha posição em relação a interlocutores 

situados no espaço público. (GONÇALVES, 2007:155) 

 

A concepção de Patrimônio Imaterial toma como objeto justamente os aspectos 

supracitados: subjetividades individuais e coletivas, que são representadas, dentre outras 

formas, por meio de festas, religiões, música, dança, culinária, técnicas e lugares. 

Retomando a análise de Gonçalves sobre a Festa do Divino Espírito Santo, vemos que é 

exatamente disso que nos fala o autor: uma manifestação cultural que envolve 

elementos múltiplos da vida social de grupos. Em 2013, onze anos após a formulação de 

Gonçalves, a Festa do Divino Espírito Santo de Paraty é registrada pelo IPHAN como 

Patrimônio Cultural Imaterial brasileiro. Já em 2002, Gonçalves considerava que festas 

como essa poderiam ser chamadas de “patrimônios transnacionais”. Entretanto, 

ressaltava que a concepção de Patrimônio não é una. Nesse contexto, devotos, padres e 

intelectuais têm visões diferentes sobre o que é a Festa. 

 

Do ponto de vista dos devotos, a coroa, a bandeira, as comidas, 

os objetos (todo esse conjunto de bens materiais que integram a 

festa são propriedade das irmandades) são, de certo modo, 

manifestações do próprio Espírito Santo. Do ponto de vista dos 

padres, são apenas “símbolos” (no sentido de que são matéria e 

não se confundem com o espírito). Na visão dos intelectuais, 

são apenas representações materiais de uma “identidade” e de 

uma “memória” étnicas. Sob esta ótica, as estruturas materiais 

que poderíamos classificar como patrimônio são, 

primeiramente, boas para identificar. (GONÇALVES, 2009:26) 

 

 É a partir desse ponto que podemos seguir. A análise que proponho é 

percebermos como a Capoeira, manifestação cultural que tornou-se Patrimônio, é 

concebida pelos Mestres. Desenvolvo esta tarefa mais profundamente no quinto 

capítulo, tendo as entrevistas que fiz como base. Antes, opto por apresentar brevemente, 

no próximo capítulo, as eleições para formação do Conselho de Mestres de Capoeira do 

estado do Rio de Janeiro e a etnografia realizada na cerimônia de posse deste Conselho. 
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Capítulo 2 

A Capoeira vai ao Theatro 

 

Quando cheguei à Assessoria de Patrimônio Imaterial do IPHAN-RJ, em 

fevereiro de 2014, a equipe que lá encontrei ainda estava sob o efeito da última 

conferência de votação para formação do Conselho, ocorrida em 16 de janeiro. Esta 

votação contemplou a Região Metropolitana do Rio de Janeiro20 e reuniu mais de 180 

Mestres, capoeiristas e professores de Capoeira no Centro Cultural Cartola (atual Museu 

do Samba), localizado aos pés do morro da Mangueira. Diferentemente das conferências 

realizadas nas demais regiões do estado, onde era necessário eleger apenas seis 

Conselheiros, divididos em titulares e suplentes, na Região Metropolitana, devido à 

grande quantidade de municípios que comporta, o número deveria ser de 15 titulares e 

15 suplentes.  

Como toda pessoa recém-chegada ao seu ambiente de trabalho, fui atualizada 

pela equipe da Assessoria sobre o que vinham fazendo nos últimos meses, 

principalmente no que se referia à salvaguarda da Capoeira. Fui informada de que 

quando o GT começou a percorrer as regiões do estado, no segundo semestre de 2013, a 

intenção era explicar aos capoeiristas do que se tratava a salvaguarda e apresentar 

aqueles oito pontos formulados nos encontros de maio21. Essas reuniões ganharam o 

nome de “conferência”, e eram realizadas nos Escritórios Técnicos do IPHAN ou em 

espaços da secretaria de cultura do município. Logo na primeira localidade visitada, 

Região dos Lagos, os capoeiristas presentes, após a apresentação do IPHAN, decidiram 

que já fariam a votação para escolha dos Conselheiros representantes da região. E o 

mesmo aconteceu nas demais conferências pelo estado. A proposta do IPHAN-RJ era 

que cada uma das cinco regiões do estado tivesse dois conselheiros, sendo um titular e o 

outro suplente. Essa foi a primeira divergência evidente entre a instituição e os 

detentores. Com a justificativa de que a representatividade da região metropolitana seria 

muito maior que a das demais regiões, os capoeiristas da Região dos Lagos sugeriram 

que fossem eleitos três titulares e três suplentes em cada região para que o número de 

Conselheiros se igualasse ao da Metropolitana. A partir daí ficou marcada a divisão 

geográfica do Conselho que viria a se formar: Região Metropolitana e “interior do 

                                                           
20 A Região Metropolitana do Rio de Janeiro inclui as seguintes cidades: Belford Roxo, Duque de Caxias, 

Itaboraí, Japeri, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, Rio Bonito, Rio de 

Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica e Tanguá. 
21 Ver página 13 desta monografia. 
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estado” (formado pelas cinco regiões), cada qual com 30 conselheiros eleitos. Na 

conferência da Região Costa Verde o número de Mestres que estava participando era 

exatamente o número necessário de Mestres para representar a região: seis. Eles 

mesmos decidiram entre si quais seriam titulares e quais seriam suplentes.  

Expus brevemente as conferências do interior do estado para falar, em 

contraponto, sobre a conferência da Região Metropolitana. O número de participantes 

na conferência Metropolitana, como citei acima, foi bem superior ao das demais 

regiões, que variava de lugar para lugar, mas não passava de 50. Portanto, a organização 

do espaço para receber o público de quase 200 pessoas demandou certo trabalho da 

Assessoria, que tem uma equipe de apenas seis pessoas. Era um dia quente, num lugar 

grande, onde o ar-condicionado não deu vasão e os galões de água para os bebedouros 

não foram suficientes. O encontro teve início com uma mesa formada por Nilcemar 

Nogueira, diretora do Centro Cultural Cartola, Ivo Barreto, Paulo Vidal e Neia Daniel, 

que à época ocupavam os cargos de superintendente do IPHAN-RJ, diretor geral do 

Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC) e representante regional da 

Fundação Cultural Palmares (FCP), respectivamente. As falas giraram em torno da 

importância da formação de um Conselho de Mestres de Capoeira e, principalmente, da 

construção de uma salvaguarda. Em seguida, uma outra mesa formada pelo GT falou 

sobre as votações realizadas nas outras cinco regiões do estado e explicou como seria a 

dinâmica da conferência metropolitana. 

A conferência, que durou uma tarde inteira, foi dividida em dois momentos: um 

para os Mestres e as Mestras se candidatarem e outro para votarem (conforme acordado 

nos encontros de maio, apenas Mestres e Mestras poderiam se candidatar e votar, 

excluindo, então, contramestres, instrutores, etc.). Enquanto os integrantes do GT 

faziam a inscrição dos candidatos, um Mestre, bastante conhecido no universo da 

Capoeira, foi ao microfone e sugeriu que os Mestres que estivessem se candidatando 

fossem à frente da plateia e falassem sobre suas trajetórias na Capoeira. A sugestão foi 

acolhida pela grande maioria. Um pequeno número de Mestres22 foi aos organizadores 

da votação solicitar a retirada de suas candidaturas. Os integrantes do GT consideram 

que isso aconteceu justamente pela necessidade de falarem sobre as suas contribuições 

para a Capoeira. Vemos que os próprios Mestres estabeleceram um critério para a 

                                                           
22 A Assessoria não soube informar ao certo quantos Mestres. 
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formação do Conselho, o que antes estava limitado “apenas” a ser Mestre. Os Mestres 

precisaram defender sua candidatura através do caminho que percorreram na Capoeira.  

 

2.1. A cerimônia de posse  

 

Este foi o momento em que cheguei à Assessoria, com o Conselho recém-

formado. Portanto, era a hora de definir os próximos passos. A Assessora de Patrimônio 

Imaterial, Mônica da Costa, quis que tudo isso fosse oficializado numa cerimônia de 

posse. E foi essa uma das minhas primeiras tarefas como estagiária, organizar, junto aos 

demais, a cerimônia de posse e a primeira reunião do Conselho de Mestres de Capoeira 

do estado do Rio de Janeiro: enviar ofícios convidando todas as prefeituras e secretarias 

de cultura do estado, a diretora do Departamento de Patrimônio Imaterial (DPI) do 

IPHAN e a presidenta do IPHAN. E, claro, todos os Conselheiros (titulares e suplentes), 

preparando a logística de locomoção e hospedagem dos representantes do “interior do 

estado”, que chegariam na noite anterior à cerimônia em virtude da distância entre as 

cidades que residem e a capital carioca. 

Passados os dois meses de planejamento e organização, eis que chega o dia da 

cerimônia e da primeira reunião do Conselho: sábado, 07 de junho de 2014. GT e 

Assessoria posicionaram-se nas entradas do imponente Theatro Municipal para receber 

os convidados, apesar de o evento ser aberto ao público. O Theatro, independente do 

evento que receba, tem as suas regras: é proibido entrar de chinelo, de shorts e 

quaisquer objetos que dificultem a visão do palco. Se algum convidado levasse um 

berimbau, por exemplo, deveria deixá-lo na chapelaria. No convite enviado pela 

organização não foi solicitado nenhum traje específico para a ocasião, mas essas 

exigências foram informadas. Com a cerimônia marcada para começar às nove da 

manhã, alguns Mestres chegavam ao Theatro, com suas famílias, num traje finíssimo 

que ia do chapéu ao sapato lustrado. Lá dentro, no hall, muitos encontros, abraços e 

fotos. Era oficialmente o primeiro encontro do Conselho de Mestres de Capoeira do 

estado do Rio de Janeiro. A grande maioria dos Mestres já se conhecia, mas o encontro 

entre representantes da Capoeira de diferentes regiões, num local que ainda é símbolo 

de glamour e distinção, dilatou a importância da ocasião.  

Dentro do Theatro, as poltronas de frente para o palco, cerca de 421, foram 

suficientes para acomodar o público, ficando os assentos dos balcões livres. Tudo ao 

redor vibrava: as luzes amareladas, os tecidos em vermelho das cortinas e cadeiras, e o 
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dourado dos detalhes das colunas que realçavam a cor marfim das paredes. Mas, nada 

chamava mais atenção e prendia o olhar de qualquer um, por pelo menos meio minuto, 

do que o grande Pano de Boca23 de Eliseu Visconti, artista ítalo-brasileiro responsável 

por diversos painéis decorativos do Theatro Municipal carioca. A obra foi encomendada 

a Visconti, no início do século XX, pelo então prefeito da cidade, Pereira Passos, que 

propôs como tema “A Influência das Artes sobre a Civilização”. As cenas da obra, que 

só é exposta nas estreias de espetáculos devido à complexidade de seu manuseio e 

cuidado para preservação, convidam os espectadores a desvendar seus personagens e 

situações, distribuídos pelos 12 metros de altura e 16 metros de largura. Com o tema 

proposto, Eliseu Visconti personificou em sua obra a arte, a poesia, a ciência e a 

verdade. E pintou, para citar apenas alguns, Beethoven, Dom Pedro II e Carlos Gomes 

na companhia de bailarinas24. 

Duas potentes caixas de som em cada lado do palco entoavam o hino nacional 

ritmado pelo som de um berimbau para dar início à cerimônia. Mestras e Mestres de 

Capoeira, capoeiristas, familiares, amigos e representantes de instituições, todos de pé, 

cantavam o hino, extasiados pelo momento. Em seguida, houve uma mesa de abertura 

com as falas da presidenta do IPHAN, da diretora do Departamento de Patrimônio 

Imaterial (DPI) do IPHAN, do superintendente do IPHAN-RJ, do representante regional 

do Ministério da Cultura (MinC), da representante regional da Fundação Cultural 

Palmares (FCP) e do diretor do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC). 

Em entrevista ao núcleo de vídeo do IPHAN-RJ, Marcelo Velloso, representante 

regional do MinC, lembrou que  

 

O Theatro Municipal foi construído há cento e poucos 

anos atrás como um templo de uma cultura com uma 

concepção eurocêntrica, [...] tradicionalista, erudita. 

Obviamente essa não é mais a realidade hoje, mas ele 

abrigar a posse de Mestres de Capoeira, uma prática que 

era perseguida como crime até algumas décadas atrás, é 

muito simbólico. Ou seja, é demonstrar que a cultura 

hoje ela tem uma outra dimensão, que as diversas 

                                                           
23 Pano de boca, definição do dicionário de português Michaelis on-line: “no teatro, aquele que pende à 

frente do palco e que se levanta (ou se abre) ao começar a representação, caindo (ou fechando) no fim 

desta e no fim de cada ato”. Disponível em: 

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=pano. 

Acesso em 04/06/2016. 
24 Informações sobre a obra disponíveis em: http://www.eliseuvisconti.com.br/Site/Obra/PanoBoca.aspx. 

Acesso em 24/08/2016. 

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=pano
http://www.eliseuvisconti.com.br/Site/Obra/PanoBoca.aspx
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manifestações, tradições e identidades culturais devem 

preservadas e resgatadas e valorizadas ao extremo. 25 

 

A presidenta do IPHAN, Jurema Machado, avaliou que  

 

O reconhecimento pelo registro da Capoeira é apenas o 

primeiro passo, ele já consolida um conhecimento, uma 

articulação grande feita pelo IPHAN, mas de fato as 

consequências concretas do registro elas virão através da 

salvaguarda e o Conselho é a interlocução fundamental sem a 

qual nós não podemos fazer a salvaguarda. 

 

Célia Corsino, então diretora do Departamento de Patrimônio Imaterial (DPI) do 

IPHAN, lembrou que Conselhos como esse estão sendo feitos em outros estados e é um 

ânimo para que os estados que ainda não têm também o façam. Explicou que 

 

Muitas das demandas não são demandas da política cultural. 

Então nós [do IPHAN] temos que fazer uma integração, uma 

articulação, entre a previdência, Ministério da Saúde, de forma 

que nós do IPHAN possamos ajudar a articular essas demandas 

com os outros ministérios, com as outras políticas como já 

fazemos com outros bens culturais registrados. 

 

Ivo Barreto, superintendente do IPHAN-RJ, no mesmo vídeo, disse que  

 

A posse do Conselho dá conclusão a uma primeira 

etapa de trabalho que é a mobilização da comunidade 

da Capoeira pra discutir o projeto de salvaguarda. Esse 

projeto ele tem o intuito [...] de viabilizar que a 

Capoeira tenha o seu modus operandi preservado e que 

isso seja discutido, prioritariamente com a comunidade 

que lida e que é detentora desse saber. 

 

 Julio Tavares, membro do GT e professor de Antropologia da Universidade 

Federal Fluminense (UFF), disse que este é  
 

Um projeto com centenas de Mestres que elegeram 

sessenta para representá-los. É como se fosse uma 

espécie de senado da Capoeira. Então, tem um valor 

político muito grande. Demonstra que o capoeirista não 

é somente um elemento capaz de ficar de cabeça para 

baixo, tocar berimbau ou fazer uma roda numa praça 

pública. Ele é capaz de discutir política e, mais ainda, 

capacidade de governança na sua própria expressão 

cultural. 

  

                                                           
25 Vídeo com as entrevistas disponível em: 

https://youtu.be/BHTD3LrLxR0?list=UU5T3nQRjHkN4oJ8wtHMXA7w. Acesso em 31/05/2016. 

https://youtu.be/BHTD3LrLxR0?list=UU5T3nQRjHkN4oJ8wtHMXA7w
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 Durante as reuniões que o GT realizou para a organização da cerimônia e da 

primeira reunião, a questão das regras de acesso ao Theatro Municipal gerou alguns 

debates, como a possibilidade de os Mestres levarem berimbau. A fala de alguns 

membros (representantes de instituições) do GT foi no sentido de que se a ocasião seria 

uma celebração da Capoeira enquanto importantíssima manifestação cultural, não 

haveria razão para proibir a entrada do berimbau ao Theatro, elemento crucial da roda 

de Capoeira. Entretanto, a fala de Julio, e a posição que defendi, foi na mesma linha de 

sua entrevista supracitada. Os Capoeiristas e seus convidados poderiam levar os 

berimbaus se assim desejassem e, respeitando a regra da casa, deixá-los na chapelaria, 

pois poderiam atrapalhar a visão do palco. Mas há de se ter a consciência que os 

capoeiristas não são pessoas capazes apenas fazer uma roda, “plantar bananeira” e tocar 

berimbau. Os capoeiristas vão aos lugares também tratar da Capoeira através de 

diversas outras perspectivas, como a política. Uma representante de instituição no GT 

defendeu que o berimbau é um símbolo muito forte da Capoeira, e a proibição de sua 

entrada ao Theatro seria algo ruim até mesmo para a imagem do IPHAN. À época, 

outros integrantes do GT concordaram com essa representatividade do berimbau, mas 

consideraram um equívoco que para afirmar sua identidade, os capoeiristas precisariam 

carregá-lo consigo. A propósito, nenhum Mestre ao ser convidado perguntou se poderia 

ou não levar o berimbau, e nem no dia da cerimônia, nenhum Mestre chegou ao local 

com berimbau. Questões como essa são recorrentes no universo da salvaguarda da 

Capoeira, tanto entre os próprios Conselheiros, o próprio GT e entre ambos, pois 

colocam em debate a dimensão política do bem cultural e seu detentor. 

 Mestres de Capoeira integrantes do GT e Conselheiros eleitos também 

participaram da entrevista citada anteriormente. Mestre Levi, representante da 

comunidade capoeirista no GT, disse que é importante “um Conselho de Mestre para 

que a coisa ande de acordo com os anseios de cada um, para poder haver um 

entendimento do que vai ser o trabalho, que vai ser árduo, mas vai ser preciso, da maior 

importância”. Mestre Paulão Kikongo, também representante da Capoeira no GT, 

afirmou que esse foi “um momento único, onde sessenta mestres de capoeira tomaram 

posse nesse Conselho, que a gente acredita que vai contribuir e muito pra salvaguarda 

da Capoeira no Rio de Janeiro”.  

Mestre Cláudio, Conselheiro titular da Região do Médio Paraíba, lembrou que 

“[a comunidade capoeirista] vem lutando há séculos dentro da nossa história e isso é um 

marco bastante interessante para todos os Mestres”. Mestre Crioulo, Conselheiro titular 
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da Região Metropolitana, afirmou que “nunca se conseguiu juntar os capoeiristas, agora 

se consegue juntar num Conselho. Esse Conselho foi votado pelos capoeiristas, pelos 

Mestres de Capoeira de cada região”. Mestre Paulão Muzenza, também Conselheiro 

titular da Região Metropolitana, disse que “a importância maior é o reconhecimento da 

Capoeira como cultura e educação, reconhecendo o capoeira como pessoa, como 

Patrimônio”. Mestra Thiara, Conselheira suplente da Região Metropolitana e única 

mulher no Conselho, afirmou ser  

 

um orgulho estar representando a mulher na Capoeira, uma 

satisfação. Só tivemos uma representante, ficaria muito mais 

feliz se tivéssemos mais. Participar desse momento histórico da 

Capoeira pra mim é um privilégio, é uma felicidade, são poucas 

as palavras para expressar isso. É uma felicidade, e que quero 

contribuir o máximo que eu puder para estar representando a 

mulher na Capoeira.  

 

A fala de Mestre Abutre, Conselheiro titular da Região Costa Verde, remete um 

pouco à sua história:  

 

A gente ficava numa praça, com um pedaço de madeira, um 

arame de pneu batendo e as pessoas olhando. Hoje a gente está 

no Theatro Municipal sendo contemplado pela valorização de 

um Patrimônio que até hoje salvou não sei quantas mil ou 

milhões de crianças, e que se triplique. 

 

Mestre Dengo, Conselheiro titular da Região dos Lagos, comentou a posse do 

Conselho:  

 

É um dia de grande importância pra gente. Agora temos nossos 

representantes, tendo um órgão que realmente está olhando para 

a Capoeira, para todo seguimento da Capoeira, e com isso 

vamos reivindicar algumas coisas que possam trazer benefício 

pra toda a comunidade da Capoeira. 

 

Mais à frente poderemos ver que esses discursos reaparecerão nas entrevistas 

que os Conselheiros me concederam: os séculos de luta e resistência da Capoeira; a 

união de Mestres que a formação de um Conselho está proporcionando; a importância 

da patrimonialização da Capoeira no sentido de sua valorização enquanto cultura e 

educação; um órgão do Governo que volta sua atenção para a Capoeira; e, 

principalmente, as trajetórias de vida dos Mestres na Capoeira. 

 A posse do Conselho contou com uma mestra de cerimônia que chamava ao 

palco os Conselheiros eleitos, um por um, para a entrega do termo de posse e o 

cumprimento de todos os representantes das instituições que compunham a mesa. 
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Alguns Mestres quando subiam ao palco faziam vibrar, como uma torcida, seus 

familiares, amigos ou os próprios Conselheiros “mais chegados” que estavam na plateia. 

Com um sorriso satisfeito no rosto, os Conselheiros posavam, com o termo de posse em 

mãos, para os fotógrafos oficiais do evento e os fotógrafos oficiais da família. Não 

houve um momento para eles falarem ao microfone. Mas, isso não foi um empecilho 

para o Conselheiros ocuparem o palco do Theatro: ao fim da cerimônia vários Mestres, 

e alguns acompanhados de seus convidados, subiram ao palco e sentaram à mesa onde 

antes estavam os representantes de instituições. Foi uma bagunça bonita de se ver, uma 

dança das cadeiras, pois todos queriam aproveitar o cenário para mais cliques exibindo 

o Termo de Posse. 

Após a cerimônia, todos foram convidados para um coquetel no salão Assyrius, 

localizado no subsolo do Theatro. O salão, onde atualmente funciona um café, apresenta 

um misto de referências em sua decoração que o torna exótico: mosaicos do italiano 

Gian Domenico Facchina que remetem à dramaturgia universal, cerâmica esmaltada 

inspirada na arte da dinastia assíria, cabeças de touro nas bases das colunas em 

referência ao estilo persa, azulejos franceses, espelhos com detalhes em art nouveau, 

lustres com referências islâmicas, e por aí vai26.  

O coquetel foi mais um momento de encontro entre os Conselheiros, amigos e 

familiares. Mas não só. Pude perceber conversas amistosas também entre Mestres do 

Conselho e representantes do GT, como Julio Tavares e Mestre Columá. Nos registros 

do IPHAN-RJ há uma foto de um momento que infelizmente não presenciei durante o 

coquetel: um Mestre plantando uma bananeira27 e, logo atrás dele, outros quatro 

Mestres, onde um deles segura uma de suas pernas e Julio segura a outra. Todos 

aparecem sorrindo com a brincadeira. De modo geral, Mestres de Capoeira e 

instituições já se evidenciavam como dois grupos distintos neste espaço, pois cada um 

tinha sua roda de conversa. Apesar disso, percebi o coquetel como um momento de 

confraternização e não identifiquei tensões (diferentemente da reunião que aconteceu 

posteriormente). Era um cenário de fotos, sorrisos, taças, canapés e termos de posse. 

 No próximo capítulo apresento a etnografia da reunião do Conselho de Mestres 

de Capoeira que participei. 

                                                           
26 Informações sobre o salão Assyrius disponíveis em: 

http://www.rioecultura.com.br/coluna_patrimonio/coluna_patrimonio.asp?patrim_cod=68. Acesso em 

07/06/2016. 
27 Na Capoeira, plantar bananeira é o ato de ficar de cabeça para baixo, sustentando o corpo nos braços 

esticados, tendo as mãos apoiadas no chão. As pernas podem ficar esticadas ou não, dependendo do 

movimento que o capoeirista buscar desenvolver. 

http://www.rioecultura.com.br/coluna_patrimonio/coluna_patrimonio.asp?patrim_cod=68
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Capítulo 3 

“O caminho que o Conselho indicar” 

 

 Ao saírem do coquetel no salão do Theatro Municipal, Conselheiros e demais 

convidados foram encaminhados ao Hotel São Francisco, localizado a 200 metros do 

IPHAN, para o almoço – mesmo hotel onde ficaram hospedados, na noite anterior, os 

Conselheiros titulares e suplentes do “interior do estado28”. O restaurante do hotel 

estava organizado com mesas para quatro ou seis pessoas, onde os Conselheiros se 

acomodaram com os familiares ou mesmo entre Mestres. Aos moldes de um self-

service, cada um entregava uma ficha de papel feita pelo IPHAN à recepcionista e 

estava liberado para se servir. E durante o almoço, mais fotos para registrar o momento 

e algumas conversas sobre a cerimônia. Não consegui ouvir muitas conversas, mas um 

comentário não passou desapercebido: Mestre Abutre, Conselheiro titular da Região 

Costa Verde, disse que todos ali estavam participando de um momento histórico muito 

importante e que futuramente serão lembrados por terem formado o primeiro Conselho 

de Mestres de Capoeira do estado do Rio de Janeiro. Todos ali pareciam compartilhar 

desse sentimento. 

Por volta das duas da tarde, Conselheiros, GT e a representante do Departamento 

de Patrimônio Imaterial chegaram ao IPHAN para a reunião. Ainda no calor festivo da 

cerimônia de posse, alguns familiares de Conselheiros acabaram presenciando a reunião 

que, por ser uma ocasião mais formal, deveria ser apenas entre Conselho e instituições. 

Conforme eram encaminhados ao auditório, os Conselheiros passavam por uma sala 

onde o fotógrafo contratado pelo IPHAN tirava um retrato de cada um, titulares e 

suplentes. O objetivo é que essas fotos componham um futuro centro de referência da 

Capoeira, imortalizando aqueles que formaram o primeiro Conselho de Mestres de 

Capoeira do estado do Rio de Janeiro. Esse momento das fotos foi mais um onde os 

Mestres sentiram-se parte de um acontecimento grande. Tanto que dois Mestres, 

membros do GT e não do Conselho, entraram na fila para serem fotografados, o que não 

estava programado.  

 O auditório da superintendência não parece muito grande, mas acomoda muito 

bem cerca de cem pessoas. Com cadeiras de madeira lado a lado, separadas por um 

                                                           
28 Como o Grupo de Trabalho da Capoeira se refere ao conjunto de regiões do estado do Rio de Janeiro, a 

saber, Região Serrana, Região dos Lagos, Região Norte-Noroeste, Região do Médio Paraíba e Região 

Costa Verde. 
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corredor, os Conselheiros se acomodaram de frente para uma extensa mesa também de 

madeira. Eu, sentada no canto da mesa, preparava o computador para fazer uma ata de 

reunião pela primeira vez em minha vida. Os Conselheiros estavam com adesivos com 

seus nomes colados na blusa ou no terno. Mas havia certa distância entre a mesa onde 

eu estava e as cadeiras, o que dificultava enxergar os nomes. Foi preciso que se 

identificassem antes de falar ao microfone. Mas já no meio da reunião todos esqueceram 

que isso era preciso, ficando por minha conta o trabalho de identificar quem falou o que 

para colocar na ata.  

Nas próximas linhas espero dar a entender a complexa dinâmica da reunião do 

Conselho de Mestres. Deixo registrado meu esforço para transmitir o emaranhado de 

questões burocráticas que surgiram na reunião e até mesmo o caos que GT e 

Conselheiros produziam e tentavam organizar ao mesmo tempo. A ata da reunião, que 

eu mesma fiz enquanto estagiária, muito me auxiliou nesse processo de escrita. 

Entretanto, tal documento – que qualquer pessoa pode obter devido à Lei de Acesso à 

Informação29 – não traz minhas observações etnográficas, que só pude desenvolver num 

momento posterior à reunião, e as quais apresento nesta monografia. 

A primeira reunião do Conselho de Mestres foi aberta com a fala de Célia 

Corsino, então diretora do Departamento de Patrimônio Imaterial (DPI) do IPHAN. Em 

seu discurso, entre a congratulação pelo trabalho de salvaguarda à superintendência do 

IPHAN-RJ e a importância de um Conselho de Mestres, Célia tocou em assuntos de 

interesse dos próprios Mestres. O primeiro foi o lançamento do Dossiê de Registro da 

Capoeira, em sua forma física, pois a digital já existia: disse que até o final de 2014 

todos os Mestres receberiam a publicação. Os Conselheiros pareciam satisfeitos com a 

notícia, pois já há algum tempo aguardavam esta publicação que reúne pesquisas sobre a 

Capoeira e ressalta a contribuição de Mestres de Capoeira de diferentes estados 

brasileiros, principalmente o Rio de Janeiro. 

O outro assunto, e que gerou debate na reunião, foi a exigência do lançamento 

de um edital que premiasse ações, realizadas por Mestres de Capoeira, que contribuem 

ou contribuíram para a expansão da Capoeira e sua salvaguarda de modo geral. Um 

edital como este, de modalidade prêmio, conta com a facilidade de não necessitar de 

prestação de contas por parte dos vencedores, pois premia ações, ao contrário de outros 

editais que financiam projetos. Mestre Arerê, Conselheiro titular da Região 

                                                           
29 Lei nº 12.527/2011, que regulamenta o direito de acesso às informações públicas. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm. Acesso em 22/08/2016. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
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Metropolitana – que em dado momento foi membro do GT, mas decidiu se desvincular 

para concorrer a uma vaga no Conselho –, afirmou durante a reunião que esta questão 

de editais para Mestres sempre foi uma luta sua desde o início do processo de 

salvaguarda. Mestre Arerê – figura marcante para mim desde a primeira vez em que o vi 

no Theatro Municipal, com camisa e calças socais pretas, um chapéu preto, um cordão 

até o peito de pedras grandes e vermelhas, e uma bengala – falava ao microfone durante 

a reunião do IPHAN com o tom de voz elevado acima do conveniente. Diante da 

proposta da diretora do DPI, Mestre Arerê, reiterado principalmente por Mestre 

Columá, membro do GT, questionou a maneira como os editais são feitos atualmente: é 

uma tarefa complexa, que não leva em conta as limitações de muitos Mestres do meio 

popular, como a falta de acesso à internet, por exemplo. Com um edital mais simples, 

afirmou ele, muitos Mestres, suas comunidades, grupos, teriam acesso a mais projetos 

de fomento. Como resposta ao questionamento do Mestres, Célia afirmou que o IPHAN 

tem total compromisso com as demandas da Capoeira e que será dado aos Mestres da 

cultura popular o mesmo tratamento que é dado aos doutores da universidade. Sobre o 

edital em si, a diretora disse que ainda não sabe como vai ser o acesso, mas garantiu que 

será fácil, democrático e transparente, sendo este um compromisso real do MinC como 

um programa a longo prazo. Célia informou que a proposta que estava sendo trabalhada 

seria para o Mestre receber o valor de uma bolsa de pós-graduação durante o período de 

quatro anos, tendo um rodízio para que muitos Mestres possam ter o benefício. 

Finalizou dizendo que apenas Mestres terão direito à bolsa, e quem define quem é 

Mestre é a comunidade capoeirista. 

Os Conselheiros pareciam ter gostado da convicta resposta de Célia e do projeto 

de bolsa apresentado, que não deixa de passar por uma avaliação dos próprios Mestres, 

haja vista a necessidade de reconhecer se a pessoa que está pleiteando a bolsa realmente 

é Mestre. De todo modo, apesar de a proposta parecer atender aos anseios dos 

Conselheiros, era evidente que, diante de uma promessa do Governo, era preciso “ver 

para crer”. Néia Daniel, representante da Fundação Cultural Palmares (FCP) no Rio de 

Janeiro, reconheceu a dificuldade que é preencher certos editais e a posterior prestação 

de contas. Por isso, afirmou que, enquanto não houver acessos mais simples às políticas 

de fomento, a FCP estará à disposição para auxiliar no preenchimento de editais e 

tarefas afins. Célia reitera a fala de Néia dizendo que as superintendências estaduais do 

IPHAN também devem auxiliar este trabalho. Precisando se retirar da reunião, Célia se 

despediu dizendo que é importante o próprio Conselho ver o que se pode fazer dentro de 
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uma perspectiva integrada e que o caminho que o Conselho indicar será o caminho que 

o IPHAN vai seguir em suas ações. 

Comecei o estágio no IPHAN em fevereiro de 2014 e a primeira reunião do 

Conselho ocorreu em junho de 2014. Durante esses quatro meses essa foi a primeira vez 

que presenciei os dois lados em relação: o poder público e um setor da sociedade civil. 

Desde esse início ficou evidente a separação entre “nós Mestres” e “vocês 

Estado/Governo/IPHAN/GT”. Julio Tavares, professor de Antropologia e membro do 

GT, prossegue a reunião explicando que o Grupo de Trabalho da Capoeira foi criado em 

2013, reunindo diferentes instituições, e desde então organiza as tarefas da salvaguarda 

voluntariamente30. Julio explica um ponto importante para o funcionamento do 

Conselho: quem tem direito a voto durante as reuniões são os membros titulares do 

Conselho (e os suplentes quando estiverem substituindo estes); e o GT tem direito a um 

voto nessas reuniões. Terminando sua fala, teve início um burburinho entre os 

Conselheiros, que pareciam suspeitar da relevância do direito a voto do GT dentro das 

reuniões do Conselho. Julio então explicou que o GT é a ferramenta de execução do 

Conselho, que buscará transformar em realidade o que é decidido pelo Conselho. Para 

que a decisão seja justa, Julio, em nome do GT, abriu votação: “quem é a favor do voto 

do GT no Conselho?”. Por unanimidade, fica decidida a permanência do voto do GT. 

Mas, a decisão não é gratuita, como apontaram os Conselheiros. Deveria haver também 

o direito de voto do Conselho nas questões surgidas durante as reuniões do GT – 

proposição presente na própria Portaria do IPHAN que institui o GT. Entretanto, essa 

última questão foi deixada para ser resolvida num outro momento, uma vez que exigiria 

votação para escolha do Conselheiro que ocuparia uma cadeira no GT. 

Seguindo a reunião, Mônica, assessora de Patrimônio Imaterial do IPHAN-RJ, 

acaba gerando um debate ao explicar que os Mestres titulares não têm um suplente 

direto. Por exemplo, se um titular não puder comparecer à reunião, qualquer suplente de 

sua região poderá comparecer em seu lugar. Mestre Arerê, na tentativa de organizar esta 

forma de suplência, sugere que o Conselheiro suplente mais votado deve ser o primeiro 

na linha de substituição do Conselheiro titular. A sugestão foi aprovada por meio de 

votação e com um complemento: o Conselheiro suplente só tem direito a voto quando 

substitui o titular. Quando o suplente estiver numa reunião como ouvinte, não terá 

direito a voto, apenas a voz. Neste momento da reunião alguns Conselheiros titulares 

                                                           
30 Ver páginas 13-14 desta monografia para mais informações sobre o Grupo de Trabalho da Capoeira. 
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questionaram a presença dos suplentes nas futuras reuniões, alegando que se todos os 

Conselheiros podem participar das reuniões, não haveria motivo para a separação entre 

titulares e suplentes. Mestre Armando, Conselheiro suplente da Região Metropolitana, 

defendeu a participação dos suplentes na reunião afirmando que desta forma todos 

estarão cientes dos assuntos debatidos. Mestre Paulão Muzenza, outra figura marcante, 

que por volta dos seus sessenta anos faz questão de lembrar de sua trajetória sempre que 

conversa com as pessoas – advogado, oficial da Marinha e longa vida na Capoeira –, 

discordou de Mestre Armando: acha que suplente não deve ter direito de participar, falar 

e votar. Julio interveio na discussão defendendo que é justo o suplente não ter direito a 

voto, mas sua participação tendo direito a voz é válida, pois pode ser capaz de 

influenciar os Conselheiros titulares a votarem numa proposta sua. Uma votação, então, 

foi aberta: “Os suplentes podem participar das reuniões do Conselho apenas com direito 

a voz, salvo em caso de estarem substituindo o titular?”. A proposição foi enfim 

aprovada, exatamente como anunciada anteriormente, inclusive por Mestre Paulão 

Muzenza. Diversos foram os momentos em que situações como essa ocorreram: uma 

proposta para organização do Conselho era feita, um grupo rebatia, discussões eram 

empreendidas e no fim das contas a proposição era aceita pela maioria, inclusive pelos 

que deram início ao debate. 

Os últimos pontos debatidos na reunião foram a duração da gestão do Conselho 

e a periodicidade das reuniões. O GT propôs que as gestões fossem de dois anos. Mestre 

Paulão Muzenza, o primeiro a discordar, propôs quatros anos com direito a reeleição: os 

dois primeiros para implementar propostas e os outros dois para execução. Mestre 

Zezeu, Mestre Criolo, Mestre Arerê e Mestre Mintirinha concordaram com Mestre 

Paulão Muzenza.  Mestre Mintirinha aproveitou a deixa para perguntar ao GT se os 

Mestres terão alguma credencial do IPHAN. Mônica respondeu que não, sendo o que 

comprova a participação no Conselho é o termo de posse. Além disso, ressaltou que o 

trabalho do Conselho não é fiscalizar a Capoeira. Retomando ao debate, Mônica propôs 

a duração de dois anos para o Conselho com possibilidade de renovação por mais dois 

anos mediante novas eleições. Com vinte e quatro votos a favor, esta última proposta foi 

aprovada, ficando para um outro momento a definição de quantas vezes é possível se 

reeleger. A proposta de Mestre Paulão Muzenza, de quatro anos, teve quinze votos. Se o 

Conselho tem trinta titulares, percebe-se que ou os suplentes participaram da votação, 

ou os titulares votaram duas vezes, haja vista a proposta ter sido votada por trinta e nove 

pessoas. Fica evidente o quanto IPHAN e Conselho ainda estavam construindo uma 
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dinâmica de reunião, tentando traçar uma organização. Nem mesmo eu que fiquei 

responsável pelo documento que relata a reunião fui capaz de perceber ao certo quem 

votou em qual proposta. No final das contas o que realmente importou foi a quantidade 

de votos que cada proposta recebeu, e não se quem votou era titular ou suplente, ou se 

votou em duas propostas. Quanto à periodicidade das reuniões ficou definido que 

Conselheiros devem se reunir mensalmente com seus pares em suas regiões. E reuniões 

gerais, com os trinta titulares reunidos na sede do IPHAN, devem ocorrer a cada três 

meses.  

Era apenas a primeira reunião de um Conselho que acabara de tomar posse e já 

era possível ver nos Conselheiros a sede de trabalho. A entrega do dossiê de registro da 

Capoeira que Célia falou no início da reunião ocorreu na segunda reunião do Conselho, 

em 21 de março de 2015. O edital simplificado direcionado a Mestres de Capoeira e a 

bolsa baseada nos moldes acadêmicos, até outubro de 2016 não foram lançados. Como 

não tive contato com o setor responsável pela elaboração deste edital, não posso 

informar ao certo o motivo pelo qual não foi lançado. As possibilidades são muitas, 

dentre elas: falta de verba para as premiações; falta de recursos humanos para a 

elaboração do edital e análise das candidaturas e, de forma mais geral, a falta de 

organização para tornar esta demanda uma ação de salvaguarda a ser implementada, que 

provavelmente também está ligada à falta de recursos humanos do próprio IPHAN 

enquanto instituição. 

Também até outubro de 2016 as reuniões regionais não foram realizadas 

mensalmente conforme definido, assim como as reuniões gerais, que também não foram 

realizadas trimestralmente, em virtude da liberação de verba do Ministério da Cultura 

não ter acompanhado este planejamento. 

No próximo capítulo proponho uma análise de diferentes situações desta 

primeira reunião, as quais formam uma narrativa possível sobre a construção da noção 

de “Conselho”. 
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Capítulo 4 

Conselho de Mestres: um jogo de capoeiras 

 

Na primeira parte deste capítulo proponho analisar diferentes momentos da 

etnografia que realizei. Para esta tarefa utilizarei Erving Goffman e Pierre Bourdieu: 

dois sociólogos que vão contra as abordagens que paralisam o mundo social e a ação 

dos indivíduos. Goffman e Bourdieu voltam a atenção para a capacidade dos indivíduos 

de agir sobre o social. Acreditam em algo além de forças sociais coercitivas31 sobre os 

agentes socais, como prefere denominar Bourdieu, e sobre os atores sociais, como 

prefere Goffman. Essas distintas formas de se referir aos indivíduos têm suas razões de 

ser em cada sociólogo e é justamente onde podemos encontrar o ponto em que Goffman 

e Bourdieu diferem-se entre si.  

Goffman tem como modelo analítico a representação teatral, onde os atores 

sociais são o ponto de partida para o entendimento das interações e representações:  

 

O indivíduo influencia o modo que os outros o verão pelas suas 

ações. Por vezes, agirá de forma teatral para dar uma 

determinada impressão para obter dos observadores respostas 

que lhe interesse, mas outras vezes poderá também estar 

atuando sem ter consciência disto. Muitas vezes não será ele 

que moldará seu comportamento, e sim seu grupo social ou 

tradição na qual pertença. (GOFFMAN, 2013:67) 

 

 Sendo assim, o indivíduo do qual nos fala Goffman pode ser entendido como um 

ator que desempenha um papel em seu contexto social. O papel desempenhado, os 

estímulos que provoca aos demais atores e a consequente interação são parte das 

análises de Goffman. 

Diferentemente de Goffman, Bourdieu considera que o ponto de partida para a 

análise social deve ser o “campo social”: espaços que operam com  

 

um conjunto de forças cujas necessidades se impõem aos 

agentes que nesse campo se encontram envolvidos; e como uma 

arena de lutas, no interior da qual os agentes se enfrentam, com 

meios e fins diferenciados conforme sua posição na estrutura de 

forças, contribuindo assim para a conservação ou transformação 

da estrutura (BOURDIEU, 1996:50).  

Com esta noção de “campo”, Bourdieu está preocupado com as disputas que os 

agentes travam e as estratégias que adotam para a manutenção das posições que ocupam 

                                                           
31 Das quais nos fala Émile Durkheim, em As Regras do Método Sociológico. 
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nos jogos sociais em que estão inseridos. Estes aspectos mostram uma análise 

preocupada com a estrutura em que os agentes estão inseridos. 

 Tanto Bourdieu, com sua perspectiva macrossociológica, quanto Goffman, com 

sua perspectiva microssociológica, auxiliaram a análise que desenvolvi de alguns 

episódios dessa etnografia. Em termos metodológicos, aproveito de Goffman o foco à 

dimensão comunicativa dos atores sociais, tendo como base a experiência empírica em 

si. Em termos teóricos, tanto a importância que Goffman dá à interação face a face32, 

quanto a importância que Bourdieu dá à lógica de funcionamento do espaço social, 

foram primordiais para analisar, nesses diferentes níveis, a noção de “Conselho de 

Mestres” que vinha se constituindo durante a primeira reunião do Conselho. Identifiquei 

indivíduos desempenhando seus papéis num jogo social que ressalta a disputa por poder 

e legitimação.  

Tendo como objeto de pesquisa o Conselho de Mestres de Capoeira do estado do 

Rio de Janeiro, neste capítulo optei por estabelecer uma análise de sua construção a 

partir da reunião que participei. Fazendo uso da perspectiva microssociológica, utilizo o 

conceito de “estabelecimento social” de Goffman (2013) para analisar essa reunião 

enquanto local privilegiado para perceber como Mestres e instituições moldavam a 

noção de Conselho.  

 

Um estabelecimento social é qualquer lugar limitado por 

barreiras estabelecidas à percepção, no qual se realiza 

regularmente uma forma particular de atividade. [...] qualquer 

estabelecimento social pode ser estudado proveitosamente do 

ponto de vista da manipulação da impressão. Dentro das 

paredes do estabelecimento social encontramos uma equipe de 

atores que cooperam para apresentar à plateia uma dada 

definição da situação. Isto incluirá o conceito da própria equipe 

e da plateia e princípios relativos à linha de conduta que deverá 

ser mantida mediante regras de polidez e decoro. Encontramos, 

às vezes, uma divisão entre região dos fundos, onde é preparada 

a representação de uma prática, e região de fachada, onde ela é 

representada. (GOFFMAN, 2013:256) 

 

 Portanto, percebendo a reunião como um “estabelecimento social” tive a 

intenção de acessar as interações sociais entre os atores (interação face a face), e as 

“linhas de comportamento” e “fachadas” que defendiam afim de manipular as situações 

e a forma como representavam a si mesmos. Goffman define “fachada” como “o 

equipamento expressivo de tipo padronizado intencional ou inconscientemente 

                                                           
32 “[...] a interação [...] pode ser definida, em linhas gerais, como a influência recíproca dos indivíduos 

sobre as ações uns dos outros, quando em presença física imediata”. (GOFFMAN, 2013:27-28) 
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empregado pelo indivíduo durante sua representação” (GOFFMAN, 2013, p. 34). 

Associados à “fachada” estão o “cenário”, a “aparência” e a “maneira”, que o autor 

agrupa como “as partes padronizadas da fachada” (Ibidem). O “cenário” é o local onde 

se desenrola a interação social; “aparência” são estímulos que revelam o status social do 

ator; e “maneira” são os estímulos que informam sobre o papel que o ator pretende 

desempenhar numa interação social (GOFFMAN, 2013, pp. 34-36). 

 Fazendo uso desses conceitos proponho analisarmos situações surgidas na 

primeira reunião do Conselho. O “cenário” da reunião foi o auditório da 

superintendência do IPHAN-RJ, o qual mencionei nos capítulos anteriores. Suas 

dimensões e o teto alto potencializam a voz dos menos contidos, até mesmo dos que não 

usam microfone ao falar. Percebi a acústica do auditório quando Mestre Arerê entrou 

em cena para defender a importância de editais de fomento do Ministério da Cultura 

direcionados aos Mestres de Capoeira. Mestre Arerê seguiu exatamente a ordem que 

citei acima: primeiramente revela seu status social relativo àquele cenário e depois 

desempenha o papel que defende. Considerou importante informar aos presentes que 

esteve desde cedo envolvido com o processo de construção de uma salvaguarda da 

Capoeira junto ao IPHAN-RJ, chegando até mesmo a integrar o Grupo de Trabalho da 

Capoeira. Mas, afirmou ele, optou por seguir a salvaguarda de dentro do Conselho de 

Mestres. Diante da “plateia”, defendeu que um de seus objetivos com a salvaguarda era 

a luta por políticas de fomento direcionadas a Mestres de Capoeira, que levassem em 

conta as limitações que estes possam vir a ter no que se refere ao preenchimento de 

formulários de inscrições e prestações de contas. Sua “linha de conduta”, além de ser 

acolhida pelos demais Conselheiros, reivindicou imediatamente uma resposta da 

diretora do Departamento de Patrimônio Imaterial (DPI) do IPHAN.  

O papel desempenhado por Célia, então diretora do DPI, foi a representação de 

seu status social, aquele de representante do Estado, diante de Mestres de Capoeira, que 

na voz de Mestre Arerê reivindicavam algo. Assumindo uma “linha de conduta” polida 

e eficaz para a situação, a diretora expôs alguns obstáculos que dificultavam o 

atendimento da reivindicação dos Mestres, como o fato de o DPI não ser autônomo e, 

portanto, depender de outros setores, como o jurídico, para a elaboração e aprovação de 

editais nos referidos moldes. O projeto proposto pelo Ministério da Cultura para atender 

aos Mestres, defendido por Célia, envolvia bolsas para os Mestres e editais de simples 

acesso, como os de modalidade prêmio (sem a necessidade de prestação de contas). 

Enquanto esse projeto não sai do papel, Célia lembrou que a Fundação Cultural 
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Palmares, na figura de Néia, está sempre disposta a auxiliar os Mestres com o 

preenchimento dos atuais editais. A diretora do DPI afirmou que o Patrimônio cultural 

brasileiro são as pessoas que dão significado às coisas e que não se pode deixar essa 

chama morrer. Célia finalizou sua defesa dizendo que é importante o próprio Conselho 

ver o que pode ser feito dentro de uma perspectiva integrada e que o IPHAN seguirá os 

caminhos indicados pelo Conselho. Diante de tamanha convicção e do papel tão bem 

desempenhado, perguntas simples como onde e quando essas propostas se concretizarão 

não foram feitas pela “plateia” à diretora. Apesar disso, a (não)reação da “plateia” não 

necessariamente significou convencimento. 

O segundo momento desta reunião que proponho analisar é a discussão entre 

Conselheiros e GT, mas principalmente entre os próprios Conselheiros, sobre a 

suplência no Conselho. O Conselho de Mestres de Capoeira, como vimos em capítulos 

anteriores, é formado por sessenta Mestres, sendo trinta titulares e trinta suplentes33. 

Essa divisão entre titulares e suplentes, e as atribuições de cada um, foram exploradas já 

na primeira reunião do Conselho, quando Mestre Paulão Muzenza, Conselheiro titular 

da Região Metropolitana, defendeu que os suplentes não deveriam ter o direito de 

participar das reuniões, nem de falar e/ou votar. Em contrapartida, Julio Tavares, 

representante do GT, argumentou que é justo os suplentes não votarem – salvo os casos 

em que estiverem substituindo os titulares –, mas a participação deles nas reuniões é 

importante para enriquecer o debate. Sentindo-se encorajados pelo discurso de Julio, 

alguns Conselheiros suplentes defenderam o direito de participar das reuniões e de ter, 

pelo menos, o direito a voz – Mestre Sardinha, da Região Metropolitana, foi um dos que 

se manifestaram a favor desta proposta.  

O conceito de “campo” de Bourdieu nos dá o ponto de partida para refletir sobre 

este choque entre titularidade e suplência. Identificando o contexto do Conselho de 

Mestres como um “campo”, podemos perceber titulares e suplentes como dois grupos 

diferentes numa relação de dominação. Os dominantes buscam o funcionamento do 

jogo para seu benefício, enquanto os dominados sustentam a resistência. Como vemos, 

temos um “campo” onde as lutas por poder e legitimação são constantes. Neste 

“campo”, ser Conselheiro titular significava ter o direito de decidir sobre questões 

relativas ao grupo. Este direito é o que estava sendo defendido por Mestre Paulão 

Muzenza ao questionar a participação de Conselheiros suplentes nas reuniões. 

                                                           
33 Para mais informações sobre esta divisão ver página 14. 
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Entretanto, suplentes defenderam o direito de participar das reuniões, respeitando a 

exclusividade de exercício do voto aos titulares. Titulares, como dominantes, lutam pela 

manutenção de seu poder de decisão, e suplentes, como dominados, resistem aos 

esforços de afastá-los dos debates.  

 A questão de participar ou não das reuniões não foi a única que trouxe conflito 

para este primeiro encontro entre Conselho e GT. Julio, em nome do GT, propôs que a 

duração de cada formação do Conselho fosse de dois anos. De imediato, quatro 

Conselheiros titulares sugeriram que a formação durasse quatro anos: Mestre Paulão 

Muzenza completou ainda com o direito de reeleição; Mestre Zezeu, por outro lado, 

disse que a reeleição pode ser decidida por aqueles que vão eleger os candidatos; Mestre 

Criolo sustentou que quatro anos, naquele momento, seria ideal em virtude de se tratar 

da primeira formação do Conselho, podendo as formações futuras terem apenas dois 

anos de duração; e Mestre Mintirinha argumentou que as pessoas envolvidas no 

Conselho são capacitadas, mas que dois anos é pouco tempo para o desenvolvimento de 

tarefas. Defendendo a proposta do GT, Julio e Mônica reiteraram a duração de dois anos 

e sugeriram a possibilidade de reeleição por mais dois anos. Uma votação foi aberta e 

esta última proposta foi aceita com 24 votos a favor, cinco contra e uma abstenção de 

Mestre Criolo. Ficou decidido ainda que num outro momento será preciso definir 

quantas vezes será possível se reeleger. Assim como no conflito anterior, vemos 

novamente um grupo de Conselheiros titulares trabalhando para manter suas posições 

privilegiadas neste campo.  

Um dos Mestres34, ao defender a duração de quatro anos para as formações do 

Conselho, aproveitou a oportunidade para perguntar se os Conselheiros teriam alguma 

credencial do IPHAN. A assessora de Patrimônio Imaterial, Mônica, respondeu que não, 

ressaltando que não é papel do IPHAN e nem do Conselho fiscalizar a Capoeira, e o que 

comprovaria a participação dos Mestres seria o termo de posse entregue durante a 

cerimônia no Theatro Municipal. Diante desta situação, proponho tomarmos o Conselho 

como produtor de uma nova identidade para os Mestres, pois gera um sentimento de 

pertença a um novo grupo. A assessora, em diferentes momentos da reunião, ressaltou a 

importância dos Mestres ali presentes perceberem que eles representam o Conselho em 

suas comunidades. Ou seja, representam um grupo que faz a comunicação com o 

Estado. 

                                                           
34 Enquanto fazia o relato da reunião, não consegui identificar, dentre os Mestres que defenderam a 

duração de quatro anos do Conselho, qual deles fez a pergunta sobre “carteirinha do IPHAN”. 
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Desta forma, considero que o Conselho trouxe ao universo dos Mestres a 

distinção entre “nós, Mestres Conselheiros” e “os outros, Mestres”. Tomo a seguinte 

afirmação como uma hipótese para análise: era a legitimação dessa diferença, nós/eles, 

que o Mestre supracitado estava reivindicando através de um documento como uma 

carteirinha ou uma credencial. A partir do exposto, a reflexão que proponho está 

baseada na noção de identidade de Denys Cuche (2012)35: 

 

A construção de identidades se faz no interior de contextos 

sociais que determinam a posição dos agentes e por isso mesmo 

orientam suas representações e suas escolhas. Além disso, a 

construção da identidade não é uma ilusão, pois é dotada de 

eficácia social, produzindo efeitos sociais reais. 

A identidade é uma construção que se elabora em uma relação 

que opõe um grupo aos outros grupos com os quais está em 

contato. Deve-se esta concepção como manifestação relacional 

à obra pioneira de Frederik Barth [1969]. Esta concepção 

permite ultrapassar a alternativa objetivismo/subjetivismo. Para 

Barth, deve-se tentar entender o fenômeno da identidade através 

da ordem das relações entre os grupos sociais. Para ele, a 

identidade é um modo de categorização utilizado pelos grupos 

para organizar suas trocas. Também, para definir a identidade 

de um grupo, o importante não é inventariar seus traços 

culturais distintivos, mas localizar aqueles que são utilizados 

pelos membros do grupo para organizar e manter uma 

distinção cultural. Uma cultura particular não produz por si só 

uma identidade diferenciada: esta identidade resulta 

unicamente das interações entre os grupos e os procedimentos 

de diferenciação que eles utilizam em suas relações36. 

(CUCHE, 2012:182) 

 

Portanto, suponho que oposição “Mestres do Conselho/demais Mestres” constrói 

uma identidade para ambos os lados. Seguindo o postulado de Cuche a respeito de 

Barth, encarando a identidade como “um modo de categorização utilizado pelos grupos 

para organizar suas trocas”, vejo a reivindicação de uma “carteirinha” para os Mestres 

do Conselho como um dos “traços distintivos” que marcaria este grupo em relação ao 

outro. Numa relação em que houvesse o objetivo de demarcar estes dois grupos, a 

apresentação de uma carteirinha seria um dos “procedimentos de diferenciação” que os 

Conselheiros adotariam. 

Sendo assim, essa identidade não é estática, mas dinâmica, regida por trocas 

sociais, pela adesão ou abandono a grupos. Em virtude do contexto maleável que esta 

noção de identidade proporciona, Cuche sugere trabalharmos mais com o conceito de 

                                                           
35 CUCHE, Denys. A noção de cultura nas ciências sociais. Bauru: Edusc, 2012. 
36 Grifos de minha  autoria. 
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“identificação” do que de “identidade”. Por exemplo: o esforço dos Conselheiros 

titulares para aumentar o tempo de vigência das formações pode ser entendido como um 

movimento para manter a identificação deles como titulares. É, assim como no caso da 

“carteirinha do IPHAN”, a reivindicação estratégica de uma identificação para atingir 

determinados objetivos em situações específicas. 

Neste capítulo, busquei analisar as situações que considerei mais pertinentes da 

primeira reunião do Conselho de Mestres. Essas questões mostraram o Conselho como 

um campo social propício a disputas pela manutenção de determinados status – com 

efeitos para além desse grupo –, assim como um campo de reivindicação, de 

“comunicação direta com o Governo”, aquele a quem se deve exigir direitos e políticas 

públicas. 

No próximo capítulo, proponho a análise do Conselho de outra perspectiva, 

através de algumas entrevistas que fiz com alguns Conselheiros. 
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Capítulo 5 

Sobre reparação, emoção e reivindicação 

 

Neste capítulo tenho a intenção de apresentar novamente o que já foi dito até 

aqui, mas através da perspectiva dos Conselheiros. No primeiro capítulo, desenvolvi 

uma narrativa para falar da história da Capoeira e sobre a noção de Patrimônio. Agora, 

proponho apresentar a Capoeira na história de vida de alguns Conselheiros, segundo 

eles próprios. Além disso, durante as entrevistas busquei entender o que os Mestres 

percebiam como Patrimônio e como o relacionavam com a Capoeira. Entre esses dois 

elementos está o Conselho de Mestres, sobre o qual os entrevistados também refletiram. 

Tive a oportunidade de realizar cinco entrevistas. Como disse na introdução 

desta monografia, os Conselheiros da Região Metropolitana reuniam-se mensalmente 

no auditório do IPHAN. Não consegui acompanhá-los, mas em duas reuniões destas 

aproveitei a presença dos Mestres para, pelo menos, entrevistá-los. Foram os Mestres 

Paulão Muzenza e Berg, ambos Conselheiros titulares, por volta dos seus sessenta anos. 

A terceira entrevista foi feita com Mestre Cláudio, um pouco mais novo que os 

anteriores, Conselheiro titular da Região do Médio Paraíba, convidado para uma reunião 

do Grupo de Trabalho da Capoeira, na sede do IPHAN-RJ. 

 A quarta entrevista foi feita por e-mail com Mestre Lindi, outro Conselheiro 

titular do Médio Paraíba, que tem pouco mais de trinta anos. A última entrevista foi com 

Mestre Abutre, que tem em torno de quarenta anos, Conselheiro titular da Região Costa 

Verde, durante uma viagem que fiz a Angra dos Reis para colher assinaturas dos 

Conselheiros da região para o Estatuto do Conselho.  

A escolha dos Mestres entrevistados não foi feita estrategicamente, mas 

conforme as oportunidades que surgiram: eu sabia da ocorrência dessas ocasiões, levava 

comigo o gravador e um caderno, e esperava uma brecha, um intervalo, para pedir a 

entrevista, explicando que eu estava fazendo uma pesquisa sobre o desenvolvimento do 

Conselho. Apenas a entrevista com Mestre Lindi foi algo que realmente planejei, pois 

como já havia entrevistado dois Mestres da Região Metropolitana, gostaria de ter essa 

mesma quantidade com Mestres do “interior do estado”. Entretanto, as oportunidades 

me levaram a ter uma entrevista a mais fora da capital. Opto por apresentar os perfis dos 

Mestres nas próprias entrevistas, não os descontextualizando de suas falas. 

As entrevistas tiveram como base três perguntas que eu acreditava ser, na 

verdade, estímulos para que os Conselheiros falassem a vontade – e foi o que aconteceu: 
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“o que a Capoeira representa em sua vida?”; “o que significa a roda de Capoeira e o 

ofício do Mestre de Capoeira terem se tornado Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil? 

E Patrimônio da Humanidade?”; e “qual a importância da criação do Conselho de 

Mestres de Capoeira do Rio de Janeiro?”. As entrevistas renderam além do esperado, e 

isso com apenas cinco Mestres. Fiz o possível para manter a coerência de suas falas, 

mesmo que isso acarretasse na utilização de longos trechos das entrevistas.  

 

5.1. A Capoeira em suas vidas 

 

Nos depoimentos dos Mestres é evidente o prazer em se falar da Capoeira, 

apesar do árduo caminho percorrido até os dias de hoje. Todos afirmam que hoje suas 

vidas são como são graças à Capoeira: 

 
A Capoeira sempre foi um instrumento na minha vida muito 

importante porque eu vim de uma família bastante carente 

financeiramente. A gente não tinha assim muitas atividades de 

diversões. Não se tinha, como se diz, dinheiro pra gente ir no 

cinema, pra gente se divertir. Então, na Capoeira eu encontrei 

tudo isso. Encontrei a diversão, o lazer, a amizade, carinho. 

Então encontrei tudo isso dentro da Capoeira. A Capoeira pra 

mim é uma vida... [silêncio] Uma vida. (Entrevista com Mestre 

Cláudio, Conselheiro titular da Região do Médio Paraíba, 

13/04/2015) 

 

[A Capoeira] Ah, é tudo [risos]. Capoeira é tudo na minha vida. 

Quando eu comecei a fazer, tudo foi a minha razão de viver, ela 

sempre nos intui. Ela já me fez escapar de muitas situações, 

inclusive situações de roubo, de assalto, de eminência de 

assalto, e você consegue prever e consegue escapar, 

escondendo, dando seu jeito, de modo que o cara quando 

chegou procurando, já não me viu, e você escapou pela parede, 

pelo cantinho e foi embora. Mas, é isso, ela me fez estudar, me 

tornou um psicólogo, porque eu queria conhecer mais a raça 

humana, “mas, meu Deus, como que pode esse negócio da 

Capoeira, essa forma de ser dos brasileiros, dos Capoeiristas, 

não é possível, isso tem que ter uma explicação”; aí lá fui eu 

fazer Psicologia. Depois que eu fiz Psicologia, cismei de fazer o 

mestrado em Historiografia, que foi quando eu fui pra UFF, eu 

fiz o mestrado na UFF. E depois eu fiz Antropologia 

etnográfica na UFRJ37, então estamos aí. Então, tudo motivado 

pela Capoeira. Fui discriminado dentro da UFRJ porque diziam 

“como que pode conseguir bolsa da CAPES, bolsa pra fazer 

pós-graduação e ganhar pra falar sobre Capoeira. Não se paga 

ninguém pra estudar Capoeira”. E isso de uma pessoa que eu 

não gosto nem de falar o nome porque ela é uma expressão 

                                                           
37 Programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia – IFCS/UFRJ.  
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dentro da Antropologia, mas é uma pessoa extremamente 

pernóstica, uma coisa que... Jesus! Mas foi isso, enfrentei muita 

coisa, viajei o mundo todo através da Capoeira. Todo não, só 

não consegui entrar na Tchecoslováquia naquela época porque a 

Tchecoslováquia era um país comunista e as reservas 

começaram a encrencar comigo por causa da minha cor e da 

minha máquina fotográfica, que não era uma máquina 

fotográfica hi-tech, de última geração, era uma máquina 

fotográfica daquelas quadradas, toda feia, toda velha. Cismaram 

com minha máquina fotográfica, não me deixaram entrar, aí eu 

fiquei sentado, esperando que todo mundo voltasse pra gente ir 

embora. Então, foi o único lugar onde eu não consegui entrar 

naquela época, mas um dia desses talvez eu vá até lá pra ver 

como é que... Mas, então a Capoeira na minha vida foi tudo, 

uma referência. A Capoeira hoje, eu não imaginava que eu fosse 

chegar onde cheguei, eu dou aula na secretaria de 

Administração Penitenciária, SEAP. Eu dou aula no 

Departamento Geral de Ações Socioeducativas, DEGASE. 

Então, a penetração da Capoeira, mas através do trabalho que eu 

faço, não é a Capoeira pela Capoeira. É o trabalho que você faz 

com a Capoeira, com os adolescentes, porque a Capoeira pode 

tudo, você pode ensinar a Capoeira para cadeirantes, você pode 

ensinar a Capoeira para idoso, você pode ensinar a Capoeira 

para idoso bem idoso, idoso adulto maduro. Você pode ensinar 

a Capoeira para pessoas obesas e sem pensar em emagrecê-las, 

mas com alguns cuidados, algumas reservas que você só 

descobre quando você faz alguns cursos ao longo da sua vida, 

quando você conversa com alguns profissionais, que atuem em 

área de Educação Física, por exemplo, e que você consegue 

através dele descobrir o que é necessário. Hoje, por exemplo, eu 

na minha condição de doutor em Antropologia, eu não sei dizer 

pra você o que seria necessário de se fazer uma faculdade de 

formação para um capoeirista, tamanha a complexidade de 

áreas que teriam que ser abrangidas para que pudesse se ter uma 

formação mais ou menos adequada na prática da Capoeira. 

(Entrevista com Mestre Berg, Conselheiro titular da Região 

Metropolitana, 31/07/2015) 

 

Ô Nina, eu vim de família pobre, mas não miserável. Tinha uma 

casa bem razoável, nunca me faltou uma boa alimentação, 

roupas simples. Tive um lar, pai, mãe. E eu tive a oportunidade 

de estar diante da Capoeira muito cedo. O meu irmão, ele 

chama-se Luiz Américo da Silva, Mestre Mintirinha, foi meu 

único Mestre de Capoeira. Então, com oito anos de idade eu já 

tinha acesso à Capoeira, mas não era como hoje não. Capoeira 

hoje já tem uma respeitabilidade no meio acadêmico, ela teve 

um arquétipo muito negativo. Se nós vermos Carl Jung, ele 

pega os estudos dos arquétipos: quando falo pra você cobra, 

você pensa numa coisa ruim, vampiro, lobisomem. Então os 

arquétipos que ficaram, tanto no Império quanto na República, 

da Capoeira foram os arquétipos negativos. Por exemplo, 

Código Penal: os vadios, os mendigos e os capoeiras; fazer 

exercícios de atividade física em público, aí vem apresentando 

as penas, aquelas coisas todas, tudo que vinha da Umbanda, do 

Candomblé, do negro era tido como uma coisa só para as 
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pessoas que fossem a escória da sociedade, tudo que vinha do 

negro era assim. Isso não tem muito tempo. Há duzentos anos 

aqui na Praça XV ainda estavam negros carregando águas, 

carregando fezes para jogar na [Favela] Maré, escravo de 

ganho, escravo doméstico, isso tudo está muito perto.  

Ah, antes de começar a entrevista não me identifiquei: meu 

nome é Paulo Sérgio da Silva, Mestre Paulão Muzenza. Sou das 

raízes de Mestre Paraná, que foi Mestre do Mestre Mintirinha, 

meu irmão, Luiz Américo da Silva, e eu sou o Mestre Paulão. 

Na Capoeira ainda haviam muitos preconceitos naquela época. 

Eu até mesmo ficava meio assim, tinha oito anos. Aí eu fui 

aprender, eu era gordinho, peguei um corpo bonito, fiquei forte. 

Além da Capoeira eu fazia exercícios de barra. Eram horas de 

exercício de resistência, nós chamávamos de maromba, 

halterofilismo. Estou falando essa linguagem chula, mas sou 

professor de Educação Física, mas estou falando à época como 

as coisas aconteciam. E dali, eu tive ginásio, científico e 

faculdades. Foi um grande legado na minha vida a Capoeira. Eu 

tenho uma formação moral boa. O Mestre do meu irmão era um 

funcionário público, humilde, mas uma pessoa muito séria. E as 

pessoas que frequentavam a academia dele também. As minhas 

primeiras aulas foram na Rua Oseias Mota, número 41, casa 02, 

na residência onde nós morávamos, e dali eu despontei na 

Capoeira. Conheci a Europa, tive bons amigos. Além das 

minhas formações acadêmicas, eu sou capitão oficial da 

Marinha, eu sou Capitão de Corveta. E dentro das Forças 

Armadas ela me deu muita projeção, tive muitos alunos, muitos, 

muitos alunos. Tive alunos desde almirante, suboficiais, cabos, 

soldados. Então ela pra mim, ela foi... [silêncio] Por quê que eu 

estou aqui no IPHAN fazendo um trabalho? É um trabalho 

voluntário, não ganho nada, mas eu tenho uma dívida moral 

com a Capoeira porque ela me deu muitas coisas. Eu dei 

caminho a várias pessoas: Fernando, meu saudoso aluno, 

delegado de polícia, levei à faculdade – a minha faculdade base 

é a UNISUAM38 –, formou-se, ele foi escrivão de polícia, 

acabou de se formar no primeiro concurso para subdelegado; 

Major José Pedro da Silva, grande Mestre Zé Pedro, mais 

antigo, mais velho do que eu, também formou-se em Direito. 

Meu irmão, formou-se em Direito; Mestre Rui Henrique, 

formado em Administração de Empresas, também é aqui do 

Conselho. Então para mim ela foi um caminho, um parâmetro 

muito forte de formação de caráter, honestidade e 

direcionamento moral. (Entrevista com Mestre Paulão 

Muzenza, Conselheiro titular da Região Metropolitana, 

24/04/2015) 

 

Com relação à Capoeira, eu agradeço muito à Capoeira porque 

a Capoeira... [silêncio] Eu pra ser chamado de Mestre, eu 

agradeço à Capoeira. Se não fosse a Capoeira, talvez eu não 

fosse chamado de Mestre, ou tratado assim pelas pessoas, pelos 

alunos, na comunidade, no meio aonde eu vivo, na minha 

cidade, eu jamais seria um Mestre. Porque você sabe a 

dificuldade que é para que nós, negros, da periferia, dos morros, 

                                                           
38 Centro Universitário Augusto Motta. 
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conseguir conquistar alguma coisa. E a Capoeira é quem nos 

leva, me deu esse caminho, me mostrou essa estrada, essa 

estrada que eu percorri.  

Eu saí de Angra dos Reis pra ser Mestre de capoeira no Rio de 

Janeiro, no Grupo Senzala, um grupo renomado dentro da 

Capoeira do Brasil. Eu sou o primeiro interiorano, indivíduo do 

interior a ser formado pelo Grupo Senzala na capital do Rio de 

Janeiro. Até minha chegada, ninguém, todos das capitais. Do 

interior não tinha ninguém, eu fui o primeiro, Abutre. Mestre 

Abutre de Angra dos Reis, sendo o primeiro a ser formado. Isso 

sou eu falando de mim. Agora, tudo que tem na minha vida é 

graças a Capoeira, a Capoeira como um todo. A Capoeira me 

deu a oportunidade de ser Mestre, a Capoeira me deu a 

oportunidade de ser compositor, a Capoeira me deu a 

oportunidade de ser poeta, a Capoeira me deu a oportunidade de 

ser escritor, a Capoeira me deu a oportunidade de ser cidadão. 

Então eu só tenho a agradecer a quem? À Capoeira. Mas antes 

de agradecer à Capoeira, eu tenho de agradecer a alguém. À 

minha raça, à minha origem, à minha gente. Porque, é até difícil 

de falar, mas a Capoeira é negra, a Capoeira ela é negra, a 

Capoeira ela é resistência, a Capoeira ela é sofrimento, a 

Capoeira ela é vitória, a Capoeira é o caminho de escape, a 

válvula da salvação de muita gente nesse país e é por isso que é 

o nosso Patrimônio. É um Patrimônio que nós temos que 

guardar, nós temos que zelar por ele, nós temos que trabalhar 

por ele. Enquanto eu for vivo eu vou trabalhar por ele, em prol 

da Capoeira. Vou trabalhar pela Capoeira, vou fortalecer essa 

corrente. A corrente que tanto nos prendeu... A Capoeira hoje é 

um caminho, ela serve pra amarrar toda a discriminação, o 

preconceito, todas essas coisas negativas que foram utilizadas 

contra nós, contra a nossa raça, nosso povo. Nós já fomos 

chamados de vadios, nós já fomos tratados de malandro. Eu não 

falo que eu vou vadiar. Capoeirista não é mais vadio, isso foi 

numa época que aconteceu, e aquilo foi denominado assim. 

Capoeirista é artista, ele é poeta, ele é um filósofo das praças, 

dos mercados, dos guetos, dos morros, mas nós somos os 

artistas, nós brincamos de fazer a arte, nós brincamos com a arte 

do improviso. A gente pega um pneu, a gente tira os arames, a 

gente corta uma madeira, a gente enverga, a gente pega uma 

cabaça, a gente faz um instrumento e desse instrumento a gente 

promove alegria. O capoeirista promove alegria, felicidade, 

coisas boas pra pessoa. É a visão que eu tenho da Capoeira. Eu 

amo a Capoeira. (Entrevista com Mestre Abutre, Conselheiro 

titular da Região Costa Verde, 10/05/2016) 

 

No início [a Capoeira] era uma atividade como outra qualquer. 

Com o passar do tempo foi se tornando séria. Com o meu 

ingresso no UniFOA39, no curso de Educação Física, aprendi 

uma nova forma de ver a Capoeira. Agora, ela além de ser uma 

manifestação cultural, se tornava pra mim um importante objeto 

de estudo. É como diz a cantiga: “a Capoeira me ajudou. Ela 

me fez ser na vida hoje quem sou...”. Com ela eu concluí a 

                                                           
39 A Fundação Oswaldo Aranha (FOA) mantém o Centro Universitário de Volta Redonda. A união destas 

instituições deu origem à UniFOA. 
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graduação, fiz pós lato sensu, um mestrado e ainda estou 

pleiteando um curso de doutorado, tendo ela sempre como 

objeto de pesquisa”. (Entrevista com Mestre Lindi, Conselheiro 

titular da Região do Médio Paraíba, 20/11/2015) 

 

Podemos identificar na fala dos Mestres uma forte presença da ideia de 

“reciprocidade”, que nos remete à tripla obrigação de “dar, receber e retribuir” – 

analisada por Marcel Mauss, em Ensaio sobre a Dádiva – Forma e razão da troca nas 

sociedades arcaicas. Em sua obra, publicada em 1925, Mauss vai estudar a forma e a 

razão da troca. Podemos propor que para tal, Mauss observa a lógica de funcionamento 

do grupo em sua inteireza. Esta forma de conduzir o trabalho vai contra as análises 

evolucionistas que eram correntes à época: os evolucionistas recortavam um 

determinado aspecto da sociedade em questão, retirando-o de seu contexto, e o 

comparavam com algum outro aspecto da sociedade ocidental40. Contra esta forma de 

análise, Mauss vai dizer que a dádiva, nas sociedades estudadas por ele, é um complexo 

– e não um simples aspecto que pode ser descontextualizado e comparado com algo da 

nossa sociedade ocidental: dar, receber e retribuir. A partir desse complexo, Mauss 

questiona: “Qual é a regra de direito e de interesse que, nas sociedades de tipo 

atrasado ou arcaico, faz com que o presente recebido seja obrigatoriamente 

retribuído? Que força há na coisa dada que faz com que o donatário a retribua?41” 

(MAUSS, 2013, p. 188). Ao falar de força, Mauss considera a crença numa força no 

presente recebido e por isso ele deve ser retribuído.  

Os Mestres de Capoeira, principalmente Paulão Muzenza, relatam que a 

Capoeira lhes deu muito. A dádiva aceita pelos Mestres não é paga como uma dívida, 

pois vai além de dimensões utilitárias. Mais que isso, é criada uma relação de 

reconhecimento da obrigação de retribuir à Capoeira, sendo assim uma contra-dádiva. É 

interessante notar que além de dizer que a Capoeira o ajudou a construir sua vida, 

Mestre Paulão Muzenza disse que tendo ela como instrumento, ele mesmo ajudou a 

construir a vida de outras pessoas; Mestre Berg também compartilhou dessa visão. 

Mestre Cláudio e Mestre Berg ressaltam a oportunidade que tiveram, através da 

Capoeira, de conhecer o mundo: Mestre Berg falou de diferentes países da Europa; 

Mestre Cláudio comentou, apenas depois do gravador ter sido desligado, que com 

                                                           
40 Sobre o evolucionismo, ver: CASTRO, Celso (org.). Evolucionismo Cultural: textos de Morgan, Tylor 

e Frazer. Zahar: Rio de Janeiro, 2005; e ASSIS SILVA, César Augusto. “Edward Tylor (1832-1917)”; 

LIMA, E. C. A. “James Frazer (1854-1941)” In: ROCHA, Everardo & FRID, Marina (orgs.). Os 

antropólogos: clássicos das Ciências Sociais. Petrópolis, RJ: Vozes; Rio de Janeiro: Editora PUC, 2015. 
41 Grifo do autor. 
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frequência vai a Alemanha dar aulas. Em seu discurso, Mestre Abutre a Capoeira deu-

lhe a oportunidade de sair de sua cidade e retornar como Mestre. Além disso, foi um dos 

Mestres que mais ressaltou a Capoeira como forma de resistência negra e arte e, para 

ele, por isso mesmo que é patrimônio. Mestre Lindi traduziu em música esses 

sentimentos: “a Capoeira me ajudou. Ela me fez ser na vida hoje quem sou...”. 

 

5.2. A patrimonialização 

 

Sobre a importância do registro do ofício do Mestre de Capoeira e da roda, os 

Conselheiros sustentam discursos diferentes. Mestre Lindi e Mestre Abutre foram os 

que mais ponderaram quanto à patrimonialização: 

 

Isso foi uma grande conquista para os capoeiristas. Ter o 

reconhecimento desta atividade que mudou o cenário político, 

socioeconômico e cultural do nosso país é muito gratificante. 

Porém duas coisas preocupam: Quais impactos podem sofrer: 

Capoeira e Capoeiristas com essas políticas públicas de 

patrimonialização? E como este corpo, enquanto produto e 

produtor de cultura está se organizando em prol destas 

políticas? São questões que espero que consigamos desvendar 

ao longo dos anos que seguem. (Entrevista com Mestre Lindi, 

Conselheiro titular da Região do Médio Paraíba, 20/11/2015) 

 

Como tudo, Nina, eu vejo que [a patrimonialização] tem o lado 

bom, e o lado nem tão bom assim. O lado bom é o 

reconhecimento, e um lado que eu classifico como não tão bom, 

que é quem que vai reconhecer, quem, como, quando e por quê. 

Porque você encontra vários Mestres de Capoeira. Hoje 

qualquer garoto diz que é Mestre de Capoeira. Antigamente pra 

ser Mestre de Capoeira, você tinha que ter tempo de estrada, 

tinha que ter conhecimento, tinha que ter know-how dentro da 

Capoeira, tinha que ter prestígio. Hoje eles estão classificando o 

Mestre de Capoeira por uma graduação que usa, como se fosse 

qualquer outra luta com faixas. “Ah, é faixa tal”. Aí quando 

chega na última graduação dentro da Capoeira, “eu sou 

Mestre”. E não é Mestre, não na minha opinião. Ele é formado, 

bem graduado, mas Mestre ele não é. O que você encontra aí 

Mestre, é aquele que tem lá setenta anos na profissão. Você vai 

perguntar pra ele o que é, ele sabe a essência do que é a coisa. 

Essa é a parte que eu acho perigosa nessa história. Tem que 

saber o que, quando, como e por quê que tá classificando 

aquilo. Eu já até conversei com você hoje, salvaguardar porque, 

quando, o que e de quem? Porque nós temos as classificações 

dentro da Capoeira: temos a Capoeira de Angola, ela é 

Capoeira, a Capoeira regional baiana, ela é Capoeira, a 

Capoeira contemporânea, ela é Capoeira, quem disse que ela 

não é Capoeira? No Rio de Janeiro nós tivemos a Capoeira dos 

valentões, e quem disse que ela não era Capoeira? E faz parte 
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do nosso Patrimônio, faz parte da nossa história, então... Espero 

ter respondido o que você perguntou. (Entrevista com Mestre 

Abutre, Conselheiro titular da Região Costa Verde, 10/05/2016) 

 

 Como vemos, Mestre Lindi preocupa-se como a Capoeira e a comunidade de 

praticantes estão lidando com a patrimonialização. Mestre Abutre especifica mais: como 

a patrimonialização pode afetar as dinâmicas da Capoeira, como por exemplo a de 

tornar-se Mestre. No geral, a questão levantada é se o IPHAN passará a estabelecer 

parâmetros para a Capoeira, ou até mesmo segrega-la ou qualifica-la. Esses 

apontamentos acredito que sejam dúvidas de muitos outros Mestres e, em certas 

medidas, são minhas também. Mas só o tempo trará respostas sobre os efeitos do 

“tornar patrimônio”, haja vista as ainda incipientes ações de salvaguarda. 

Durante a entrevista com Mestre Paulão Muzenza, a conversa tomou rumos 

distintos e ele não respondeu à pergunta sobre a patrimonialização. Acabou falando 

muito sobre sua própria história na Capoeira e sobre sua vida profissional. Não fui 

capaz de fazer um recorte, pois os trechos estavam completamente desconexos. 

Mestre Berg, em todas as respostas trazia um pouco de si e um pouco de história. 

Enquanto Mestre Cláudio, sempre contido, sendo pontual em suas respostas. Ambos 

relataram já saber que em algum momento um reconhecimento desta forma iria 

acontecer, pois o seu valor e a sua importância sempre foram sabidos. 

 

Ah, achei de suma importância [a patrimonialização]. Isso já é 

uma dessas ações afirmativas. Já é uma das coisas que deveria 

ter sido feita muito antes das coisas que foram. O Samba, 

embora o Samba tenha uma resistência danada, embora o Jongo 

tenha uma resistência danada, todos eles foram reconhecidos, 

surgiram depois que a Capoeira estava evidenciada. Porque o 

Jongo, por sua vez, algumas práticas de Jongo foram também 

protegidas pela Capoeira, em que no Império Serrano e na 

Portela havia uma briga entre jongueiros e sambistas. Só que 

esses sambistas, depois eu vim descobrir que alguns deles eram 

malandros de roda de Capoeira, não de academias de Capoeira 

porque ainda não existia isso assim, mas eram malandros sim de 

boa briga, de boa ginga, de boa banda, de boa rasteira. 

Malandros porque era assim que eram considerados os 

capoeiristas. Não era como os capoeiristas de hoje em dia, eles 

tinham outro enfoque. De repente hoje se sabe que o Mestre-

sala e Porta-bandeira na verdade não era um homem e uma 

mulher, eram dois homens, um vestido de mulher e eram 

capoeiristas: um segurava a bandeira, e o outro tinha uma 

navalha e um lenço pra se defender e atacar quem viesse tentar 

roubar a bandeira porque o grande lance era roubar a bandeira 

da agremiação. Quem pudesse roubar a bandeira e levar já tinha 

vencido e a escola ficava com cara de tacho, ficava vendida na 

história. Então não podia deixar levar minha bandeira; essa é a 
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história que deu origem ao Mestre-sala e a Porta-bandeira. 

Então até nisso você vê... As escolas eram invadidas por trás. E 

tinha muito capoeirista que se travestia de baiana e ficava no 

meio da roda, na ala das baianas, que era uma das últimas alas. 

Então eles estavam lá travestidos de baianas, se alguém viesse 

aloprado como hoje em dia os bate-bolas fazem, correndo pela 

escola a fim de anarquizar, eles já pegavam os caras e já 

estancavam a pancadaria, era assim. Então a Capoeira está 

entranhada em tudo o que a boca come, em tudo que o corpo 

sente, em tudo que o Brasil vive. Toda a tradição cultural 

brasileira está ligada nisso. Ser tombada como Patrimônio 

histórico e imaterial da Humanidade nada mais foi do que a 

constatação de um fato porque a Capoeira é de fato da 

Humanidade, a capoeira é de todos, de branco, azul, preto, alto, 

baixo, magro, gordo, homem, mulher, travesti, gay, todos. E aí 

você tem várias histórias, entre elas de Madame Satã, e etc. e 

tal. Então a Capoeira ela é múltipla, a Capoeira é uma prática 

cultural brasileira, a Capoeira é a forma de ser do brasileiro, por 

isso que foi importante esse tombamento. (Entrevista com 

Mestre Berg, Conselheiro titular da Região Metropolitana, 

31/07/2015) 

Bom, eu achei bastante importante porque a gente não espera 

muita coisa da Capoeira porque ela aparece na mídia com 

alguns Mestres, mas no mesmo instante ela some da mídia. 

Quando ela está na mídia a gente vê essas diferenças também 

com nossos alunos, a gente consegue mais alunos. A gente vê 

que os alunos também ficam mais... A estima, a autoestima de 

todo mundo parece que aumenta, né. Então, eu não esperava, 

não... A pergunta que você fez, é? [Repito a pergunta] Então, 

ainda não caiu a ficha porque, do modo geral, ainda as pessoas 

não sabem o que significa ser isso, sabe? Os alunos, por 

exemplo, não sabem ainda a luta que foi pra chegar nesse ponto 

de Patrimônio. Pra mim, eu acho espetacular. Eu não esperava 

ainda em vida chegar aonde chegou, e ser reconhecida como 

Patrimônio mundial, eu não esperava. Agora, do valor dela 

como Patrimônio, eu sei que um dia ia chegar em algum lugar, 

alguma autoridade iria reconhecer esse grande Patrimônio que 

nós temos que é a Capoeira. (Entrevista com Mestre Cláudio, 

Conselheiro titular da Região do Médio Paraíba, 13/04/2015) 

 

5.3. O Conselho de Mestres 

A pergunta sobre a criação do Conselho gerou questões interessantes: a adesão e 

“adaptação” dos Mestres a essa organização; o Conselho como o espaço para 

reivindicação de políticas públicas; e o IPHAN com o papel central de gestor de grupos 

e demandas. 

 

Bom, o Conselho de Mestres ele é importante, mas ele tá 

amadurecendo. Sabe por quê? Porque nós Mestres, Mestras, a 

maioria, estamos acostumados a se reunir com os próprios 

alunos. Agora, quando você vê as lideranças, todo mundo junto, 
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é difícil porque cada Mestre é um líder. Eu tenho uma liderança 

própria, eu tenho um pensamento próprio, tenho um trabalho 

próprio. Queria dar os parabéns ao IPHAN por estar reunindo e 

tendo a paciência de reunir nós, Mestres, sabe... Eu fico 

impressionado de ver como vocês têm essa paciência porque às 

vezes tem alguns atritos, né, que é normal, mas você sabem 

contornar esses atritos. É através dos atritos que a gente 

aprende, os Mestres também estão aprendendo um com o outro, 

a lidar um com o outro. As lideranças se lidar, conviver com 

lideranças. Porque cada líder ele tem o seu campo, o seu lado. E 

agora não, a gente tá tendo que se unir, agora nós temos que 

aprender, aprender também a se unir: lideranças com lideranças. 

É isso que vai fortalecer cada vez mais a Capoeira, eu acho. 

(Entrevista com Mestre Cláudio, Conselheiro titular da Região 

do Médio Paraíba, 13/04/2015) 

 

Esse Conselho de Mestres, ele foi constituído com muita 

sabedoria. Futuramente nós vamos fazer os decanos, porque 

nem sempre os Mestres mais antigos são os indicados para 

gerenciarem. Isso é difícil, eu não estou negando valor dos 

Mestres. Então, tem os Mestres Eméritos, e eu provavelmente 

serei um deles pelo meu tempo, pela minha vivência de 

Capoeira. Mas esses foram eleitos democraticamente, por meio 

de sufrágio, fez-se uma mistura de diversas idades, com uma 

predominância bem madura por sinal. Tivemos diferenças de 

gêneros, pouco, porque as mulheres agora estão ganhando mais 

espaço na Capoeira, isso ainda vai demorar muito, mas isso é 

normal, estou falando sem preconceito nenhum, mas a presença 

do gênero feminino, isso é importante também, e igualdade de 

discussão, liberdade de expressão. Então, esse Conselho pra 

mim, ele está sendo levado dentro de um conceito democrático, 

até as pessoas que eram mal-educadas estão começando a se 

enquadrar. O que você observa é que existia uma grossura, 

agora pelo tempo que você tem nos acompanhando, você vê que 

as pessoas estão se enquadrando e descobrindo que democracia 

não é quem fala mais alto, é quem aceita, quem tem melhor 

entendimento e é aceito pelos seus pares de melhor forma: 

votação. E eu fiquei muito feliz que eu fui dos quinze, o quarto 

mais votado. Por exemplo, de vez em quando eu dou aula na 

academia do Gegê: contramestres, terceiro, quarto, até primeiro 

grau, alguns graduados que me pedem, mas eu não estou com 

uma academia fixa. Eu dou aula na faculdade, faço palestras, 

muitas, todo final de semana eu faço uma palestra. Mas eu não 

tenho assim um grupo com tantos Mestres agora. Mas eu fiquei 

abismado que eu fui muito bem votado. O que eu ganho com 

isso? Felicidade, carinho, e a vontade que eu sempre tive de 

retribuir de alguma forma para uma arte que tanto me deu. Eu 

sei que eu estou preparando para outros que virão, isso eu não 

tenho dúvida, mas faço isso com prazer, é como se tivesse 

preparando a vida para os filhos que virão. Agora ninguém 

segura mais a Capoeira. Há vaidade, há uma série de coisas que 

precisam ser resolvidas, mas isso é do ser humano, é só você 

ver o Senado, a Câmara dos deputados federais, você vê que há 

uma tremenda discussão, uma grande discórdia, e no final os 

projetos de leis saem, por que na Capoeira não será diferente? 
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[A formação do Conselho] Trouxe as pessoas do interior pra 

perto da gente. O IPHAN, ele não quer saber daquele que é o 

“tan tan” de federação. O IPHAN quer saber aquele Mestre que 

pensa com razão, raciocínio lógico e pode passar educação, aí 

junta a educação e a cultura, é o que nós estamos fazendo aqui. 

[Trecho inaudível] Getúlio Vargas, ele uniu os brasis pelo 

folclore. O que hoje se faz com as olímpiadas, Getúlio Vargas 

fez no Brasil com o folclore. Quem era do Norte não sabia o 

que acontecia no Sul. Agora nós estamos tendo a oportunidade, 

pelo IPHAN, de saber a Capoeira de Brasília o que está 

fazendo, ou saber o que a Capoeira de São Paulo está fazendo, 

Pernambuco ou Bahia. [...] 

Então eu aprendi que eu tenho a obrigação de ouvir o que os 

outros falam. Isso é difícil, eu sou um pouco vaidoso, eu me 

policio 24 horas. Eu tenho que ouvir. “Existe a possibilidade do 

que eu vou falar pra você ter razão?”. Eu não falo isso? A cada 

vez que eu falo isso eu estou policiando a mim também. Você 

nunca mais vai esquecer isso que eu falei pra você. Quando 

você olhar para uma pessoa muito impetuosa, você vai pensar 

às vezes por dentro, “será que existe a possibilidade do que irei 

falar ser uma coisa certa e proveitosa para o grupo?”. 

(Entrevista com Mestre Paulão Muzenza, Conselheiro titular da 

Região Metropolitana, 24/04/2015) 

 

 As falas de Mestre Cláudio e Mestre Paulão Muzenza coincidem num ponto: o 

comportamento dos Conselheiros durante as reuniões. Como Mestre Cláudio atentou, 

todos ali são lideranças entre os seus e estão acostumados a proferir a palavra de ordem 

para os grupos. Imaginemos trinta destas lideranças tentando entrar num consenso, cada 

uma com sua opinião. O comportamento exacerbado dos Mestre durante esses 

“embates” foi visto por Mestre Paulão Muzenza como uma “falta de educação”. Mas, 

como vimos, ele considerou que o coletivo tem se adaptado a essa dinâmica e percebido 

que “democracia não é quem fala mais alto”. 

 Mestre Lindi, Mestre Berg e, mais ainda, Mestre Abutre veem no Estado uma 

ferramenta para organizar e salvaguardar a Capoeira. 

 

Eu enxergo esse Conselho como uma coisa muito boa. Mas 

como tudo que acontece de muito bom é necessário melhorar... 

Ela já é uma coisa muito boa, mas nós podemos melhorar, esse 

foi o pontapé inicial. Pra quem não tem nada, meio copo é 

muita coisa. E a gente não tinha absolutamente nada. A gente 

jogava uma Capoeira hoje, a gente recebe o reconhecimento... 

Você está em Angra dos Reis, o IPHAN está sendo 

representado aqui em Angra dos Reis hoje. Nós nunca tivemos 

isso, Nina. Nunca ninguém veio aqui nos ver, saber quantos 

grupos tinha aqui. Hoje se você chegar na Cultuar42, você tem lá 

a relação com os grupos de Capoeira da cidade. O IPHAN hoje 

vem a Angra nos visitar, saber quem somos nós. Até pouco 

                                                           
42 Fundação de Cultura da Prefeitura de Angra dos Reis. 
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tempo nós éramos indigentes, ninguém sabia que nós 

existíamos. Hoje nós estamos presentes na cultura do 

município, na cultura do estado, na cultura do Brasil e até no 

exterior. E o IPHAN que é o órgão maior que representa isso, 

que domina essa pasta dessas culturas nos reconhece. Isso é 

muita coisa. Se você procurar, muitos professores de Capoeira 

hoje, tem pessoas que não sabem o que é o IPHAN. Mas o 

IPHAN sabe quem somos nós aqui no interior. Eu posso falar 

porque você me encontrou aqui no interior, em Angra dos Reis, 

uma cidade com quatro ruas. Isso é muito importante, é de uma 

importância, de uma relevância muito grande. Agora, não 

podemos esquecer que pra chegar aonde nós estamos teve 

outras pessoas que vieram antes limpando esse caminho. A 

gente já andou em caminhos que a gente já pegou um pedaço 

limpo. Agora cabe a nós preparar essa travessia pra que mais 

pessoas atravessem. [...] 

Eu vejo que seria uma grande iniciativa do IPHAN ele assumir 

como carro-chefe todos esses grupos de Capoeira. Tipo assim, o 

grupo pra ser reconhecido deveria fazer um cadastro, todos se 

cadastrarem junto ao IPHAN. Quem não fosse cadastrado seria 

capoeirista da mesma maneira, estaria praticando a Capoeira e 

contribuindo. Mas ele seria tipo um indigente. Tipo quando 

nasce uma pessoa, ela tem que ir no cartório e se registrar. Pra 

que que ela se registra? Pra que ela tenha um reconhecimento, 

para que alguém saiba que ela existe. Porque se você não 

existir, você vai estar correndo em círculos, você vai estar 

fazendo nada. Você pode produzir a melhor coisa do mundo, 

mas ela não tem marca, ela não existe, você tá fazendo uma 

coisa boa, mas que ninguém reconhece. Qual o reconhecimento 

que tem numa coisa boa que ninguém reconhece? Nenhum. 

Então isso seria legal o IPHAN... A pessoas, os grupos, grupo 

tal, grupo tal... Nós não seríamos acorrentados a nada, mas você 

teria representatividade junto ao IPHAN. Porque já que o 

IPHAN é em cadeia nacional, o grupo é do Rio de Janeiro, mas 

todo mundo ia saber que existe e que você é reconhecido. Esse 

é o meu ponto de vista, eu acho que seria uma iniciativa, se o 

IPHAN fizesse isso seria muito legal. [...]. Hoje você tem um 

grupo pequenininho, você criou, mas você vai lá, faz um 

cadastro do IPHAN, meu grupo se chama tal, tal, tal. Aí o 

IPHAN sabe em Angra dos Reis, no bairro tal existe aquele 

grupo de Capoeira tal. É um grupo de Capoeira, ele contribui 

para a Capoeira, ele contribui para esse Patrimônio que várias 

pessoas já vêm trabalhando por ele desde de 1534, desde essa 

época, e vem chegando gente puxando esse carro-chefe, 

trabalhando e chegando aqui. Eu penso que seria uma iniciativa, 

torço para que o segundo passo do IPHAN seja nessa direção. 

Eu sou meio preocupado com esse negócio de federações... 

Federações, sindicatos, associações, eu sou meio preocupado 

com isso. Porque você sabe que o seguinte: o poder aquisitivo 

fala muito alto, e quem tem mais recurso, tem mais recurso, 

quem tem mais conhecimento, tem mais conhecimento; quem 

tem mais conhecimento e recurso, vira dono. E nós não 

podemos ter dono, a Capoeira não pode ter dono, a cultura não 

pode ter dono. Tem que ser ação de Estado, nunca ação de 

Governo. Nós não podemos ser controlados, governados, 
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comandados, ter donos. Se a gente tiver dono, a gente perdeu. 

Toda cultura que teve dono se extinguiu, acabaram, sumiram, 

desapareceram. (Entrevista com Mestre Abutre, Conselheiro 

titular da Região Costa Verde, 10/05/2016) 

 

Sabemos que políticas públicas são construídas com três 

instâncias: o Estado, os governos e os grupos de interesses. A 

função do Conselho está justamente aí, como grupo de 

interesse, em levar às instâncias superiores as demandas para a 

salvaguarda da nossa arte. (Entrevista com Mestre Lindi, 

Conselheiro titular da Região do Médio Paraíba, 20/11/2015) 

 

Eu acho extremamente importante. O que a gente tem que ter 

mais é um trabalho conjunto entre o Grupo de Trabalho e o 

Conselho de Mestres, e os próprios Mestres não só que 

compõem o Conselho, mas os outros Mestres, que compareçam 

às reuniões e que demandem políticas, que demandem coisas 

que eles queiram realizar, coisas que eles querem alcançar, 

coisas que eles querem ver alcançadas, coisas que eles querem 

que sejam realizadas. Acho que o que está faltando é isso. A 

Capoeira tem muitas demandas, muitas demandas. Eu acho, por 

exemplo, no Brasil acho tudo muito legal, mas acho muito legal 

porque parece o samba do crioulo doido, porque por exemplo: 

constroem uma praça lá em Madureira e botam um skatódromo 

lá, tem uma praça de skate, mas dentro desse skatódromo 

ninguém pensou em fazer uma praça de skate redonda para que 

ali pudesse ser praticada a Capoeira. Se pratica em espaço 

alternativo, mas não tem um espaço propício, específico para 

Capoeira como tem por exemplo lá perto do Morro do 

Barbante, na Ilha do Governador, que tem uma pracinha, em 

volta tem banquinhos de concreto, redonda. Então você vê que 

ali tem uma roda de Capoeira, só de você olhar você já vê. Pode 

ser roda pra Jongo, pode ser para outras tantas práticas culturais 

brasileiras. Eu acho que o Brasil é um país riquíssimo de 

cultura, muito rico. E tem Mestres de Capoeira que detêm muito 

dessa cultura, tem Mestre de Capoeira que detém Jongo, detém 

Cacuriá, detém Dança do Pau, detém Ciranda, que detém 

Maculelê43, que detém conhecimentos específicos sobre várias 

práticas culturais, muitos deles sobre Umbanda, sobre dança 

afro. Os pais deles, por exemplo, defenderam muitos centros de 

Candomblé contra ataques de polícia. Na verdade, naquela 

época eram... Eu lembro que eu ainda infante, eu ainda criança, 

fui num centro de Umbanda lá em Madureira, eu acho que na 

Serrinha, e de repente quando a gente estava assistindo a 

umbanda lá, entraram um monte de polícia pela porta adentro 

dando pancada em todo mundo porque a coisa da umbanda era 

complicada, e hoje está voltando a ser novamente através das 

práticas religiosas, desse fervor que está esse evangelismo, que 

tá complicado. Mas, de uma forma ou de outra são 

                                                           
43 Danças de origem popular. Consideradas manifestações culturais negras, informações sobre o Jongo, o 

Cacuriá, a Ciranda e o Maculelê podem ser encontradas no site da Fundação Cultural Palmares: 

http://www.palmares.gov.br/?page_id=34089. A Dança do Pau tem origem portuguesa; o site do Centro 

Nacional de Folclore e Cultura Popular oferece mais informações: 

http://www.cnfcp.gov.br/tesauro/00001755.htm.  

http://www.palmares.gov.br/?page_id=34089
http://www.cnfcp.gov.br/tesauro/00001755.htm


64 
 

 

manifestações culturais também. Então, a Capoeira tem que ser 

respeitada pelo que ela pode fazer pelo ser humano, e o 

Conselho de Mestres está aí exatamente para lutar de forma que 

a gente possa salvaguardar todos os jeitos, todas as garantias 

individuais e coletivas de prática e preservação da Capoeira. Ela 

só pode ser preservada através da prática e da reinserção de 

jovens para recomeçá-la. Então é um processo cíclico, enquanto 

esse Conselho de Mestres puder manter esse ciclo de 

rotatividade entre o velho sendo reconhecido, acolhido, e a 

criança nova sendo chamada e atendida no contexto, enquanto 

esse ciclo estiver acontecendo, a Capoeira está preservada. É 

isso que é preservação, é essa que é a salvaguarda maior, a 

preservação da prática, a preservação a serviço dos brasileiros, a 

serviço da cidadania brasileira, porque ela é muito mais que 

uma roda de Capoeira que você vê na rua. Quando você vê 

alguém cantando lá, agradeça, diga “que legal, meu povo, que 

legal, povo brasileiro”. Mas, ela é muito mais do que isso, ela é 

muito mais nas entrelinhas, ela é muito mais na história, ela é 

muito mais quando o cara canta assim “no corpo negro tem 

cicatrizes, no peito negro tem mágoa e dor, pois lembra o 

tempo que viveu nas senzalas, acorrentado pelas mãos do 

senhor. Seus dias eram de agonia, suas noites eram de pavor, o 

negro tinha que curar as feridas na pele sofridas pela mão do 

senhor. O feitor botava o negro no tronco muitas vezes para se 

divertir, e fazia do chicote um brinquedo nas costas do negro só 

para sorrir. Mas era um sorriso ingrato, às custas de muita dor, 

o negro pagava chorando, sofrendo, gemendo, então ao patrão 

falou ‘eu nunca lhe fiz nada, patrão, por que me tratas assim? 

A noite também é escura e através dela é que Deus te faz 

dormir, foi Deus que me deu a pele escura, patrão, por Ele eu 

tenho muito amor. Mas um dia esse bom Deus te mostra que a 

minha pele é escura, mas alma não tem cor’. O patrão ficou um 

tempo parado, me olhando, sem nada a dizer, quando disse, 

falou ‘vocês estão livres, as suas palavras veio me convencer. E 

hoje que sou preto livre, Capoeira já posso jogar, eu faço o 

perco sinal, aperto a sua mão e saio a cantar, ‘como Deus não 

tem, como Deus não tem, não tem, como Deus não há, eu vou 

jogar Capoeira aqui no IPHAN e também acolá, como Deus 

não tem”. Isso é cidadania brasileira. Viu a história cantada na 

cantiga? Essa é a Capoeira. (Entrevista com Mestre Berg, 

Conselheiro titular da Região Metropolitana, 31/07/2015) 

 

Baseando-me no artigo “A entrevista como recurso etnográfico”, da antropóloga 

Santuza Cambraia Naves44, tive como objetivo pensar as entrevistas realizadas como 

uma etnografia propriamente dita. Trabalhar com entrevistas foi extremamente 

enriquecedor para a pesquisa. Mas, não fui capaz de mensurar o quanto foi enriquecedor 

para mim, pessoalmente. As entrevistas me fizeram entender, sentir, o que Regina 

Abreu dizia ao afirmar que pensar diversidade cultural é lidar com vidas, expressões 

                                                           
44 O artigo é resultado da palestra proferida pela antropóloga durante um simpósio no X Congresso 

Internacional da Associação Brasileira de Literatura Comparada. 
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humanas. Tive a oportunidade de conversar com os Mestres, pessoas que aceitaram 

compartilhar comigo suas histórias e visões de mundo. Em três entrevistas não contive a 

emoção e alguma lágrima escapou. Não só pelo que falavam, mas pela forma de falar, 

de transmitir sentimentos: orgulho, dor, satisfação, alegria, esperança, respeito. E amor, 

um imenso amor pela Capoeira. Que hoje, depois de muito tempo andando com as 

próprias pernas, é reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil e da 

Humanidade.  

 

É uma coisa imensurável, não tem como medir o significado 

que isso tem, mas isso também é uma forma de reconhecer 

vários erros gravíssimos que foram cometidos não contra uma 

ou duas pessoas, mas contra nações... Muita gente padeceu com 

isso. Agora, Nina, Patrimônio da Humanidade... Eu não tenho 

palavra pra falar, não consigo mensurar, isso é uma coisa muito 

grande, isso é de um significado muito grande... Agora, como 

que você acha que os capoeiristas, ou como que as pessoas 

acham que os capoeiristas entendem isso? Será que entendem? 

Eu acredito que ainda temos que trabalhar muito forte. Por isso 

que eu falei ainda há pouco do IPHAN com esse 

reconhecimento. Isso é um reconhecimento que tem que ser 

passado, tem que ser cobrado das pessoas. Não adianta abrir um 

grupo de Capoeira. Tem que abrir um grupo de Capoeira e saber 

o que é que aquele grupo, o que aquela Capoeira representa no 

município, representa no estado, no país, representa no outro 

país ali do lado. Você vai andando por 150, 170 países. Bastou? 

Não. Aí você eleva isso pra Humanidade. Onde tiver humano, 

você tá falando desse Patrimônio, você tá falando desse 

reconhecimento. Esse reconhecimento está lá, se tiver humano 

lá, se tiver gente lá, tá falando disso, na minha opinião, no meu 

modo de ver, no meu modo de pensar. [...] Nós temos que levar 

essa conversa pra grupos, conversar essa conversa lá no meio da 

galera, com o pessoal da Capoeira. Por que numa roda de 

Capoeira, numa praça você para e você tem vinte pessoas 

jogando Capoeira e 150, 200 olhando do lado de fora? Aquelas 

pessoas, elas estão olhando por quê? Porque eles gostam, se não 

gostasse não parava pra olhar. Eles praticam Capoeira? 

Praticam de uma outra maneira, sem entrar na roda, eles são 

incentivadores. Eles curtem aquele Patrimônio? Curtem. Por 

isso que aquilo é Patrimônio. Ah, tem brasileiro? Tem 

brasileiro, têm alemães, têm franceses, têm ingleses, têm 

americanos, têm japoneses, tudo parado olhando. Aí o camarada 

que nunca foi numa universidade é o poeta que fez aquela 

música ali que todo mundo canta, e você olha assim e vê até 

pessoas chorando com aquela música. “Mas como que esse cara 

fez isso?” Pergunta pra ele, “você entende de música? Não, 

nunca toquei nada”. Esse é o Patrimônio maior que nós temos, 

da nossa origem, da nossa terra, do nosso povo, da nossa gente. 

E isso é responsabilidade do IPHAN no Brasil, tá? O IPHAN é 

a instituição maior pra cuidar disso. (Entrevista com Mestre 

Abutre, Conselheiro titular da Região Costa Verde, 10/05/2016) 
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Se em algum momento tive a intenção de buscar respostas sobre como os 

Mestres entendiam o Conselho, foi durante as entrevistas que mais me aproximei delas. 

As percepções são muitas, e quanto mais Mestres eu entrevistasse, mais diverso seria o 

resultado. Cada Conselheiro trouxe consigo o momento em que vive: o resultado da 

entrevista com Mestre Lindi foi bastante específico, por um lado por ter sido feita por e-

mail, e por outro por ele estar inserido no universo acadêmico e sua fala trazer muito 

desse cenário e de sua pesquisa em políticas públicas; Mestre Berg deixou transparecer 

sua formação em áreas das Ciências Humanas, e sua preferência por uma Capoeira 

ligada principalmente à educação; Mestre Paulão Muzenza, sobre o qual já comentei no 

início da monografia45, reflete sobre a Capoeira através da disciplina, da honra, do 

caráter e da moral, muito provavelmente influenciado por sua formação na Marinha; 

considero que Mestre Cláudio e Mestre Abutre defenderam com seriedade seus pontos 

de vista, mas foram os que mais demostraram leveza em suas falas, e preocupação com 

a transmissão do caminho percorrido pela Capoeira em sua história até a sua 

patrimonialização. 

As entrevistas também me trouxeram reflexões em um outro campo – no 

trabalho, como funcionária do IPHAN. Pude ouvir o que esses cinco Conselheiros 

esperam do IPHAN e como o avaliam. Isso revelou a importância de se ouvir o coletivo 

para construir as políticas de salvaguarda da Capoeira. A boa aplicação da política 

pública não será possível sem o diálogo com essas pessoas. O IPHAN precisa ouvi-los, 

principalmente para entender suas expectativas e fazer entender o que está ao alcance da 

instituição. As histórias de vida de cada um têm muito a contribuir para a construção de 

um trabalho conjunto a longo prazo, que é o que se espera de uma salvaguarda. 

No último capítulo, Considerações Finais, proponho um balanço de como a 

noção de Patrimônio se mostrou inserida no discurso dos Mestres e como o Conselho, e 

a reunião do Conselho em si, foram tomados como meios para reivindicações. Além 

disso, reflito sobre como a patrimonialização estabelece alteridade entre grupos, tendo 

como exemplo o caso dos Mestres de Capoeira, e das Baianas de Acarajé, apresentado 

por Daniel Bitter e Nina Bitar, no artigo “Comida, trabalho e patrimônio. Notas sobre o 

ofício das baianas de acarajé e das tacacazeiras”. Neste último capítulo retornarei às 

recomendações de salvaguarda do dossiê de registro da Capoeira, assim como aos oitos 

pontos elaborados para guiar a salvaguarda no Rio de Janeiro, ambos citados no início 

                                                           
45 Ver páginas 39-40. 
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da monografia46. A intenção é perceber como a salvaguarda da Capoeira avançou desde 

o estabelecimento dessas diretrizes e em que momento se encontra. Tomarei como ideal 

o “Termo de Referência para a Salvaguarda de Bens Registrados”, documento do 

IPHAN que divide em fases o plano de salvaguarda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46 Ver página 13. 
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Capítulo 6 

Considerações Finais 

 

6.1. O Patrimônio são as pessoas 

 

Diante de tudo o que já foi dito até aqui, precisei buscar auxílio para sintetizar a 

relação entre Patrimônio e Capoeira explorada no decorrer desta monografia. O trecho a 

seguir cumpre essa função ao se referir ao ofício das Baianas de Acarajé e das 

Tacacazeiras, mas que também cabe ao ofício dos Mestres de Capoeira, haja vista, 

principalmente, os depoimentos apresentados no capítulo anterior. As partes do texto 

grifadas por mim podem ser perfeitamente aplicadas aos Mestres e ao universo da 

Capoeira. 

 

O processo de patrimonialização desses ofícios aponta, antes de 

tudo, para o fato de que as baianas de acarajé e as tacacazeiras, 

bem como sua rede de clientes, percebem que essas práticas 

são dotadas de um valor social e cosmológico particular. 

Pode-se talvez dizer que, antes mesmo do reconhecimento 

dessas práticas como "patrimônio" no sentido estritamente 

jurídico e ideológico, essas mulheres vêm há gerações 

transmitindo seus saberes e dando continuidade a práticas 

sociais e culturais singulares. "Patrimônio", aqui, assume 

outros contornos semânticos, revelando-se 

indissociavelmente ligado ao corpo, à alma, às relações 

sociais, a certos lugares, ao modo com que essas comidas são 

servidas e consumidas, à sua estética, e assim por diante. As 

baianas e as tacacazeiras não são apenas cozinheiras capazes de 

produzir com competência certas comidas, são atores sociais 

que veiculam concepções de mundo. Ser baiana ou tacacazeira 

é uma forma específica de ser, estar e agir no mundo. 

(BITTER & BITAR, 2012:215) 

 

 Sendo assim, devemos voltar ao exemplo de Gonçalves (2009) sobre a Festa do 

Divino Espírito Santo de Paraty47 e buscar entender como as pessoas concebem o que é 

Patrimônio. Podemos afirmar que a Capoeira também é um fato social total (MAUSS, 

2003), pois engloba diferentes esferas, como música, técnicas, rituais, estética, 

contratos, economia, moral, etc. E quando trazemos isso tudo para o campo do 

Patrimônio, vemos que essas diferentes instâncias não se separam. Elas formam 

exatamente o que se entende como Capoeira. Com as entrevistas vimos, assim como 

Gonçalves, que o Patrimônio, enquanto categoria, “não existe apenas para representar 

ideias e valores abstratos e para ser contemplado. O Patrimônio, de certo modo, 

constrói, forma as pessoas” (GONÇALVES, 2009:27). 

                                                           
47 Ver página 27. 
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6.2. Produzindo o outro 

 

Como vimos, na primeira reunião do Conselho os Mestres já tomaram aquele 

espaço como um lugar de reivindicação por políticas públicas específicas para a 

Capoeira, como se fosse o espaço para se fazer valer a sua patrimonialização. Este 

discurso esteve presente também nas entrevistas: quando Mestre Berg afirma que é 

papel do Conselho buscar políticas públicas, como o aperfeiçoamento de praças para a 

prática da Capoeira; ou ainda quando Mestre Lindi identifica o Conselho como o “grupo 

de interesse” responsável por transmitir as demandas da Capoeira às “instâncias 

superiores”. 

 No caso das Baianas de Acarajé, a patrimonialização é, segundo Bitter e Bitar, 

uma ferramenta de legitimação de seus trabalhos e produtora de alteridade em relação 

aos vendedores ambulantes e aos evangélicos. Já no caso dos Mestres de Capoeira, a 

patrimonialização promove a valorização da Capoeira enquanto manifestação cultural, 

assim como a valorização do ofício do Mestre, diferenciando-o, principalmente, dos 

profissionais de educação física que dão aulas de Capoeira mas não são Mestres48. A 

seguinte fala de Mestre Abutre é ilustrativa para casos como este, em que o 

“verdadeiro” Mestre “sabe a essência do que é a coisa”:  

 

Hoje qualquer garoto diz que é Mestre de Capoeira. 

Antigamente pra ser Mestre de Capoeira, você tinha que ter 

tempo de estrada, tinha que ter conhecimento, tinha que ter 

know-how dentro da Capoeira, tinha que ter prestígio. Hoje eles 

estão classificando o Mestre de Capoeira por uma graduação 

que usa, como se fosse qualquer outra luta com faixas. “Ah, é 

faixa tal”. Aí quando chega na última graduação dentro da 

Capoeira, “eu sou Mestre”. E não é Mestre, não na minha 

opinião. Ele é formado, bem graduado, mas Mestre, ele não é. O 

que você encontra aí Mestre, é aquele que tem lá setenta anos 

na profissão. Você vai perguntar pra ele o que é, ele sabe a 

essência do que é a coisa. (Entrevista com Mestre Abutre, 

Conselheiro titular da Região Costa Verde, 10/05/2016) 

 

Entretanto, é o Conselho que surge como maior produtor de alteridade: os 

sessenta Mestres que integram esse grupo se diferenciam de todos os outros Mestres que 

não participam. Esta fronteira apareceu nas falas dos Mestres em diferentes momentos 

da pesquisa, como pudemos ver: quando um Mestre questionou se haveria alguma 

                                                           
48 Assunto tratado nas páginas 19-20. 
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espécie de carteirinha para os Conselheiros; ou quando Mestre Abutre disse que todos 

estavam participando de um momento muito importante para a Capoeira e que um dia 

eles seriam lembrados por compor o primeiro Conselho de Mestres “do IPHAN”49. 

 

6.3. A Salvaguarda 

 

Durante a pesquisa para este capítulo, busquei verificar quais recomendações 

para a salvaguarda da Capoeira, contidas no dossiê de registro, foram desenvolvidas50. 

A criação de Fóruns de Capoeira foi o único item que identifiquei como ação realizada, 

a saber, nos estados de Minas Gerais, Pernambuco, Piauí e Mato Grosso, por exemplo. 

Esses Fóruns ora aparecem como uma inciativa do IPHAN, ora como iniciativa de 

outras instituições, e tem como objetivo o debate de questões pertinentes aos 

capoeiristas. Grupos como estes foram criados em outros estados brasileiros, com 

denominações diferentes (grupo de trabalho, comitê gestor, conselho, etc.), mas com o 

mesmo objetivo: aproximar capoeiristas e diferentes esferas públicas e privadas a fim de 

estabelecer redes de contato para a valorização do bem registrado – o ofício de Mestre e 

a roda de Capoeira. No Rio de Janeiro, dentre os oito pontos estabelecidos para guiar a 

salvaguarda da Capoeira, apenas um foi implementado até o momento: a criação de um 

Conselho de Mestres. 

Segundo o “Termo de Referência para a Salvaguarda de Bens Registrados” do 

                                                           
49 Ver página 36. 
50 Ver página 12. 
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IPHAN51, o plano de salvaguarda de um bem registrado deve passar por três fases, que 

são: implementação, consolidação e estabilização. A planilha a seguir mostra as ações 

que compõem cada fase. 

 

Ao analisar este quadro, tomando como exemplo a salvaguarda da Capoeira no 

IPHAN-RJ, percebemos como é complexo o processo de salvaguarda. As ações 

assinaladas para “implementação” já foram cumpridas na Salvaguarda da Capoeira no 

Rio de Janeiro. Na fase de “consolidação”, só está sendo cumprido o coletivo 

deliberativo em funcionamento. As ações de difusão e valorização do bem acontecem 

unicamente por parte dos detentores, com seus projetos – diferentemente da fase de 

“implementação”, onde a difusão do bem também foi feita pelo IPHAN-RJ em reuniões 

para formação do Conselho. Nenhuma outra meta estabelecida dentro daqueles oito 

pontos está sendo executada e, portanto, o plano de salvaguarda foi apenas elaborado. 

Em contrapartida, ações que caracterizam a “estabilização” da salvaguarda são 

desenvolvidas pela comunidade detentora antes mesmo à patrimonialização: autonomia 

na gestão do patrimônio, sustentabilidade cultural do bem e sua difusão e valorização. 

Nesta fase do plano de salvaguarda espera-se que os Mestres de Capoeira e seus grupos 

tenham uma relação mais estreita com poderes públicos e demais instituições – é 

intenção da salvaguarda ampliar as redes de sociabilidade que os detentores sempre 

tiveram e buscar novas. Este último item é algo que o IPHAN-RJ desenvolve: articular 

parecerias com demais órgãos de preservação do patrimônio, com prefeituras e 

secretarias de cultura – entretanto, tal articulação muitas vezes é feita através de ofícios, 

e não exatamente promovendo encontros reais, que de fato poderiam se desdobrar em 

ações para a comunidade.  

Até início de dezembro de 2016 eu encarava o quadro acima como um 

referencial que toda salvaguarda deveria seguir. Do dia 06 a 09 deste mesmo mês 

participei, junto com Maria Luiza52, do curso de capacitação “Monitoramento e 

Avaliação de Bens Registrados”, na sede do IPHAN em Brasília. No primeiro dia do 

curso senti-me numa aula de gestão de negócios: a apresentação projetada mostrava 

planilhas, falava de macroprocesso, indicadores, metas e uma meia dúzia de termos em 

inglês que pareciam ter saído do discurso de um economista. Os ensinamentos estavam 

fazendo pouco sentido, pois grande parte dos representantes das superintendências ali 

                                                           
51 Este Termo foi aprovado no IPHAN pela Portaria nª 299, de 17 de julho de 2015. 
52 Assim como eu, integrante da Assessoria de Patrimônio Imaterial do IPHAN-RJ. 
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presentes (eu e Maria Luiza estávamos incluídas neste grupo) não estavam conseguindo 

aplicá-los à realidade dos trabalhos de salvaguarda. Mas, no dia seguinte veio a segunda 

etapa do curso e tudo passou a ficar mais evidente: de acordo com o “modelo de gestão 

de salvaguardas” criado pelo Departamento de Patrimônio Imaterial do IPHAN, o 

cumprimento das três fases mostradas no quadro (implementação, consolidação e 

estabilização) é o objetivo a ser alcançado. Até aí, tudo bem, já sabíamos. O que aprendi 

de novo, e acredito que os demais colegas também, foi como mensurar a fase em que a 

salvaguarda de determinado bem está e, assim, de forma mais organizada, planejar 

ações realmente necessárias para o avanço dela. Isto foi feito da seguinte maneira: para 

saber em que fase do quadro acima a salvaguarda de um bem está elaborou-se sete 

perguntas53; em cada pergunta, opções de respostas específicas que correspondem a 

determinada pontuação. Ao final, soma-se a pontuação obtida em cada resposta e tem-se 

o resultado – de 1 a 10, salvaguarda em fase de implementação/implementada; 11 a 19, 

em consolidação; entre 20 e 24, salvaguarda consolidada; 25 ou mais, sendo o limite 30, 

estabilizada. Além de dar um panorama geral de uma salvaguarda, de forma individual, 

cada pergunta relacionada ao quadro é muito importante por poder também mostrar 

pontualmente onde é preciso melhorar. 

Esta forma, que pode parecer uma forma fria e calculista de lidar com um bem 

registrado e seus detentores, é de extrema importância para o dia a dia de um lugar 

como a Assessoria de Patrimônio Imaterial do IPHAN-RJ. Ou seja, um lugar que possui 

apenas uma servidora, duas profissionais terceirizadas e duas estagiárias (que possuem 

contrato de dois anos, e quando há uma nova contratação há também uma quebra de 

ritmo no trabalho). É um ambiente com uma demanda grande de trabalho, não apenas 

relacionada aos cinco bens registrados, que vai desde a elaboração de termos de 

referência para contratação de serviços e produção de materiais, passando por criação de 

conteúdos informativos acerca dos bens, atendimento ao público externo, reuniões em 

cidades fora da capital, emissão de pareceres, etc. Portanto, esta nova ferramenta de 

análise “obriga” a Assessoria a dar uma pausa nesta rotina intensa e organizar 

informações para que se chegue a um diagnóstico das salvaguardas. Só assim se 

descobrirá que tipos de ações são pertinentes.  

                                                           
53 As perguntas versam sobre o nível de articulação e mobilização realizadas; ações de difusão e 

valorização do bem; a formação de coletivo deliberativo; elaboração e implementação do plano de 

salvaguarda; relação dos detentores com os poderes públicos e demais instituições; e a sustentabilidade 

cultural dos bens. 
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Acima analisei a salvaguarda da Capoeira e, como vimos, os indicadores 

mostram que pouquíssimas ações de salvaguarda foram feitas pelo IPHAN-RJ. A 

princípio, tem-se um plano de salvaguarda elaborado, mas que ainda não foi posto em 

prática. Um mês após este curso de capacitação, a Assessoria de Patrimônio Imaterial 

do IPHAN-RJ ainda não havia tido tempo para se reunir e discutir a efetiva aplicação 

deste método de análise do processo de salvaguarda da Capoeira e demais bens. 

 

6.4. Apontamentos 

 

 A patrimonialização do ofício do Mestre de Capoeira e da roda de Capoeira traz 

o devido reconhecimento e valorização desta manifestação cultural, ainda que tardios. 

Porém, se antes não havia diálogo entre a comunidade detentora deste bem e o Estado, o 

que se tem hoje é justamente o diálogo enquanto um desafio. Que tipo de diálogo é 

preciso? 

O IPHAN, e demais instituições, precisam perceber como Mestres de Capoeira 

se apropriam dos discursos do Patrimônio e como concebem os espaços das instituições 

de preservação. Além disso, é preciso atentar para toda a história de resistência da 

Capoeira e os ensinamentos que ela traz, como por exemplo a transmissão de saberes ao 

longo do tempo. Esses aspectos podem trazer questões, e até soluções, que contribuirão 

para a salvaguarda da Capoeira, principalmente no que se refere à criação de políticas 

públicas que proporcionem a continuidade do bem cultural em condições dignas e a 

valorização das histórias de vidas e saberes dos Mestres. O diálogo direto com os 

detentores é importante, principalmente, para que as metas estabelecidas tanto no 

âmbito nacional, quanto local, sejam postas em prática. Eles, mais do que ninguém, 

sabem como manter viva a cultura. As instituições governamentais devem estar prontas 

para recebe-los e, juntos, articulando seus conhecimentos, construir a salvaguarda. 
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