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MEMÓRIA DOS MESTRES PRECURSORES DA CAPOEIRA EM MACEIÓ/AL  

                   Denivan Costa de Lima∗  

Resumo:   

Este artigo tem por objetivo analisar as entrevistas realizadas com os Mestres de 

Capoeira pelo projeto de extensão Roda de Saberes. Com a intenção de realizar um resgate de 

memória dos mestres precursores da arte da capoeira em Maceió, fizemos um registro documental, a 

partir de encontros que foram realizados com os mestres. Arte que vem sendo explorada em diversas 

linguagens e tem um caráter filosófico nas vidas desses mestres, não apenas como luta, mas sim uma 

arte de resistência, subversiva, que ultrapassa as rodas de capoeira. Nesse sentido foi realizado 

pesquisa de campo sobre o impacto desta prática nas vidas desses mestres. Registrei e entrevistei 

levando em conta o sentido de educar através da capoeira e suas práticas simbólicas tradicionais no 

âmbito da capoeira Angola como também no âmbito da capoeira Regional. 

Palavras Chave: Memória, Capoeira, Educação. 

Abstract: 

This article aims to analyze the interviews with the Master of Capoeira by extension project 

Wheel of Knowledge. In order to perform a rescue of memory precursors of the masters of the 

art of Capoeira in Maceio, we made the documentary record, from meetings that were held 

with the Capoeira master. Art that has been explored in several languages have a 

philosophical character in the lives of these masters, not just fight, but an art of resistance, 

subversion, which exceeds the Capoeira. Accordingly undertook a field research on the 

impact of this practice in the lives of these teachers, interviewed and booked into taking the 

issue to educate through the poultry and its symbolic practices within the traditional Capoeira 

Angola and in the context of Capoeira regional. 
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Minha inquietação sobre as histórias dos mestres de Capoeira em Maceió se deu ao 

iniciar um projeto de extensão do Curso de Licenciatura em Dança da Universidade Federal 

de Alagoas – UFAL, denominado Roda de Saberes. Projeto executado durante o ano de 2009 

na Escola Estadual Manoel Simplício com adolescentes do bairro do Jacintinho. Foi durante a 

execução desse projeto que encontrei um problema a ser investigado, que é a questão da 

capoeira na escola e quem foram estes mestres que deram as primeiras gingadas no espaço 

escolar. Para tentar suprir esta lacuna realizei uma pesquisa de campo com cinco mestres de 

capoeira que constituíram seus grupos em Maceió. 

A pesquisa sobre memória dos mestres precursores da Capoeira em Maceió se fez 

necessária também, a partir dos questionamentos revelados pelos alunos no Projeto de 

Extensão onde foi questinado o seguinte: quem foram os primeiros mestres de capoeira de 

Maceió? Estes mestres eram descendentes da capoeira Angola ou Regional? Por ser uma 

manifestação que o corpo está presente nas relações entre o jogo, a dança, a luta e a musica, 

ritmada por batidas de tambores e berimbaus, é que percebi naqueles questionamentos uma 

necessidade de identificar a corporeidade destas matrizes fundantes da capoeira em Alagoas, 

especificamente em Maceió.  

Este pouco, ou talvez nenhum acesso teórico contextual desta capoeira em Alagoas 

pode estar imbricado em questões sócio-políticas profundas como, por exemplo, o Quebra de 

Xangô de 1912, onde afirma Ulisses Neves Rafael em sua tese de doutorado intitulada Xangô 

Rezado Baixo: Um Estudo da Perseguição aos Terreiros de Alagoas em 1912, está pouca 

escrita numa fase de efervescência da religiosidade negra em Alagoas dizendo que: 

 

[...] causa espanto que em Alagoas, local em que as manifestações religiosas 
de tradição africana foram tão intensas, pouquíssimos  autores tenham  lhe  
dedicado  atenção. Aliás, essa atitude da intelectualidade alagoana, como 
vimos antes, parece recorrente na consideração de outros episódios da 
história do Estado, onde se fez  sentir a participação de  segmentos 
marginalizados ou das classes perigosas [...]. (RAFAEL, 2004; p. 263). 
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Quero deixar claro que, apesar dessa pesquisa ser sobre os mestres precursores da 

Capoeira em Maceió, meu objeto traz para esta roda de saberes outras questões para esta não 

memória, e dessa forma, deixar isto como sugestão para posteriores estudos que imbricam 

corporalidade e cultura negra em Alagoas, levando em conta este corpo que recebeu como 

herança corporal um corpo com este diferencial, que é o silêncio, que para Azoilda Trindade, 

“é importante ressaltar, também, que diversos povos e grupos étnicos e culturais concebem e 

interagem com o corpo diferentemente: uns amam o corpo do outro; uns escravizam e 

vampirizam o corpo do outro, usando o corpo alheio; outros destroem o próprio corpo se auto-

negando, se mutilando”. (2002, p.71). 

Voltando ao objeto da pesquisa em questão, ressalto que durante os estudos tanto com 

textos, quanto nas músicas de Capoeira percebi que eu sempre usava como referência em 

minha metodologia de ensino da capoeira as histórias de sabedoria popular dos mestres de 

Capoeira de outros Estados do Brasil, a exemplo de Mestre Bimba1 e Mestre Pastinha,2 que 

são mestres de Capoeira oriundos da Bahia e que tem grande importância no cenário da 

Capoeira, pois ambos os mestres contribuíram na divulgação e no entendimento da Capoeira 

que percorre o mundo, segundo Mauricio de Castro e Frede Abreu (2009:8) “pessoas de 

diversas nacionalidades praticam o jogo em mais de 150 países”; e esses diversos praticantes 

fazem estes dois estilos da capoeira a Capoeira angola difundida e que tem como seu principal 

patrono Mestre Pastinha e a capoeira Regional que tem como seu criador Mestre Bimba. 

Ressalto ainda que a importância de haver registros dos mestres de Capoeira, 

precursores dessa manifestação da cultura negra em Maceió é necessário também, por hoje a 

Capoeira ter atingido um patamar de patrimônio imaterial da cultura do Brasil. Maurício 

Barros e Frede Abreu acentuam ainda mais a necessidade dessa pesquisa quando afirmam: 

Arte marginal que se tornou em patrimônio cultural do Brasil. Herança 
africana que se desenvolve em terras brasileiras e já se espalhou por todos os 
continentes. Ritual forjado em roda, espaço do sagrado e do profano, onde o 
corpo canta, toca, dança e luta. (2009, p.8). 

 
1 Lima, Manoel. Dicionário de Capoeira. Brasília, 2005, P-101. Manuel dos Reis Machado, celebre capoeirista 
baiano, idealizador da Capoeira Regional. 
2  Lima, Manoel. Dicionário de Capoeira. Brasília, 2005, P-101. Vicente Ferreira Pastinha, celebre capoeirista, 
idealizador da Capoeira Angola. 
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Portanto preservar a memória dos mestres de Maceió é um marco na visibilização 

desses mestres que deram as primeiras gingadas dentro e fora da escola, com seus corpos em 

movimento, seus cânticos poéticos e sua luta dançante, e com isso, conseguiram formar 

cidadãos, através desta cultura negra genuinamente brasileira e que tem como tradição a 

Oralidade3, além de saber como se deu esta relação Capoeira e Escola no passado. Nessa 

perspectiva, dados sobre a memória da prática da Capoeira em Maceió servirão também como 

argumentos para permanência da Capoeira na Escola. 

Trago para esta roda de saberes que envolvem memória, capoeira e educação, uma 

reflexão histórica sobre a capoeira e seus desdobramentos na sociedade começando a dizer 

que a capoeira passou historicamente por diferentes fases em sua relação com o Estado 

brasileiro, desde a rejeição e perseguição tanto no Brasil colônia quanto na pós-abolição até a 

absorção como símbolo de identidade nacional a partir dos anos 1930 por Getulio Vargas no 

Estado Novo, quando passou a ser apresentada como “esporte nacional”. 

Hoje, apesar de termos a lei 10639/03, como também a lei 11645/2008, a quais versam 

sobre o ensino da cultura negra e indígena, e, em Alagoas a lei nº 6.814 , de 2 de julho de 

2007, que autoriza o poder executivo, através da Secretaria de Estado da Educação e do 

Esporte além do conselho Estadual de Educação do Estado de Alagoas, que primam por 

elaborar projeto para definir a inclusão nos currículos do ensino fundamental e médio das 

escolas da rede pública Estadual, considerando a obrigatoriedade da temática “história e 

cultura afro-brasileira”, não garantem com isso a entrada da capoeira na escola enquanto 

componente da grade curricular. 

 
3 Oralidade: plano de transmissão dos saberes em varias sociedades, aparentemente posta em segundo plano na 
modernidade. Além disso, considera-se que a oralidade é o meio de transmissão de conhecimento de grupos e 
coletividades tradicionais, em particular, aquelas que não registram seus fenômenos através da escrita. No 
entanto, a expressão oral pode ocorrer vincula a expressões visuais e corporais, artísticas e musicas, e, inclusive, 
escritas. A palavra, a fala, são primordiais na expressão oral como portadoras do conhecimento do grupo social 
em questão:”ouvir, juntamente com o olhar e sentir, é necessário para aprender, distinguir, entender fatos de que 
se é testemunha, palavras que se ouvem, situações nas quais se é envolvido ou nas quais a pessoa se envolve.(...) 
O falar é a síntese do que se ouviu, presenciou, concluiu, e expressa tanto por palavras, como por gestos, muitas 
vezes apenas por gestos, decisão, encaminhamentos, forma de agir” (SILVA, 2003; p. 188) 
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 Se pelas leis postas em questão a capoeira não entrou na escola como componente da 

grade curricular, esta mesma capoeira que não é aceita, encontra-se em muitas escolas de 

Maceió, graças a resistência desses mestres que vem desenvolvendo num movimento que gira 

em torno da dança, da música e da luta. Essa informação é constatada nas entrevistas pelos 

mestres precursores desde a década de 1980. Por isso, quando os alunos do Projeto Roda de 

Saberes questionaram-me sobre a história dos mestres de Capoeira de Alagoas, percebi que 

nem mesmo eu tinha informações suficientes para oferece-lhes, nem se estavam em atividade, 

e resolvi levar esta questão ao Grupo de Pesquisa História, Memória e Documentação da Dança e do 

Teatro da Universidade Federal de Alagoas – UFAL, coordenado pelo Prof.º Dr. Antônio Lopes Neto, 

e com isso a pesquisa pode aprofundar e trazer algumas problemáticas sobre a capoeira 

desenvolvida em Maceió. 

 Documentos históricos brasileiros são insistentes em mostrar a Capoeira como 

fenômeno urbano da cultura negra, no entanto a origem da Capoeira ha muito intrigam a 

estudiosos e pesquisadores, porém ao tentar encontrar um elo entre a Capoeira iniciada em 

Maceió nesse contexto histórico, vale significar a palavra Capoeira, que no vocábulo 

comporta várias acepções, conforme consta do dicionário de Aurélio Buarque de Holanda 

Ferreira4; Capoeira, 1º - terreiro onde o mato foi roçado e/ou queimado para cultivo da terra, 

ou para outro fim. 2º - jogo atlético individual, com um sistema de ataque e defesa.  

 Também gostaria de compartilhar do entendimento sob o titulo de Mestre de Capoeira, 

a partir do Dicionário da Capoeira5 onde afirma que: “Mestre é o capoeirista com o nível mais 

elevado de todos, o professor, o que cria novas técnicas e ensina a todos os alunos”, e 

aprofundando esta questão do título, amplio este entendimento para uma questão que é a roda 

de capoeira como uma roda dos saber popular e onde o entendimento do titulo de mestre de 

Capoeira é digno a um mestre da cultura popular, detentor de um saber que não acadêmico, 

mas sim um saber do povo, como afirma Pedro Abib. 

“O mestre corporifica, assim a ancestralidade e a história de seu povo e 
assume por essa razão, a função do poeta que, através do seu canto, é capaz 

 
4 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda, 1910-1989, Miniaurélio Século XXI, Escolar: o minidicionário da 
língua portuguesa/rio de janeiro; nova fronteira, 2001. 
5 LIMA, Manoel Cordeiro. Dicionário de Capoeira, Brasília, 2005. Edição do autor. 144p..il. Literatura 
Brasileira. 
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de restituir esse passado como força instauradora que irrompe para dignificar 
o presente, e conduzir a ação construtiva do futuro”. (Abib, 95, 2005). 

 No entanto, apesar da questão da origem da palavra Capoeira e o do significado de ser 

Mestre de Capoeira serem importantes para o conhecimento sobre formulação desta arte no 

Brasil, não pretendo aqui aprofundar sobre o entendimento de como surgiu a Capoeira, mas 

sim encontrar respostas de como se organizou os primeiros Capoeiras no Estado de Alagoas, 

em específico na cidade de Maceió, a partir de entrevistas realizadas no ano de 2009, com um 

resgate de memória dos mestres de Capoeira mais antigos, que ainda estão em atividade. 

Pedro Abib acentua a importância da memória para a pesquisa quando: 

(...) Sugeri que memória não é sonho, é trabalho. O passado tem que ser 
reconstruído, e essa reconstrução feita coletivamente, não deve ser algo nostálgico, 
mas deve construir-se num esforço em fortalecer os vínculos de relacionamentos de 
um grupo ( BOSI, apud,  ABIB, 2005). 

 

 Partindo desse pressuposto de coletividade, a procura por informações sobre quem 

foram os precursores da Capoeira em Maceió começou a partir das informações que a 

Federação Alagoana de Capoeira – FALC mantinha sobre os primeiros mestres que em 

Maceió estabeleceram seus grupos, e ainda desenvolvem trabalhos na cidade. Segundo dados 

da FALC, os primeiros mestres de Capoeira foram: Mestre Jacaré, Mestre Caveirinha, Mestre 

Claudio, Mestre Tunico e Mestre Ventania.  

 É importante salientar que, a própria FALC tinha realizado uma busca pelos primeiros 

mestres que introduziram a Capoeira em Maceió e os premiados como precursores. Nessa 

busca por informações pude perceber que a Capoeira é um campo fértil para abordarmos 

outras questões a ela atreladas, como por exemplo, a manutenção da tradição do apelido6, 

como foi posto no parágrafo anterior, me faz pensar que ainda teremos muitos estudos para 

entendermos os enraizamentos da Capoeira em Alagoas.   

 Contudo, eu tinha um foco central para começar a pesquisa de campo e registrar as 

atuações desses sujeitos mantenedores desta cultura negra, porém surgiram outros 

 
6 Lima, Manoel. Dicionário de Capoeira. Brasília, 2005, P-55. Nome de guerra dado para um jogador do curso 
de um treinamento, ás vezes como forma de iniciação do batizado. 
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questionamentos durante o processo como, o que vou perguntar? Como vou registrar estas 

perguntas? Pela objetividade da pesquisa resolvi entrevistar com uma câmera digital e pude 

produzir um vídeo educativo onde mostra um pouco das entrevistas dos mestres de 

importância na história da Capoeira em Maceió. Hoje temos dados relevantes de preservação 

da memória para posteriores estudos. 

  O primeiro mestre que entrevistei foi José Wemelsom Pessoa. Nascido em Arapiraca, 

é conhecido na Capoeira como Mestre Caveirinha. Minha escolha para iniciar as entrevistas 

por este mestre foi pelo fato do mesmo estar àquela época passando por um momento difícil 

de sua vida. Um mestre que fez e faz história em Maceió, que teve muitos alunos de Capoeira 

e que uma parcela significativa desses alunos hoje são mestres de Capoeira. Estava 

enfrentando um problema de alcoolismo, e que no momento de sua entrevista, percebi que sua 

família não freqüentava mais sua residência. 

 A entrevista foi realizada por intermédio de um dos alunos do mestre Caveirinha que 

esteve presente durante toda entrevista. Como foi a minha primeira entrevista, muitos erros 

foram cometidos por mim, como por exemplo, deixar que outras pessoas interferissem nas 

perguntas. Contudo aprendi a lição e nas outras entrevistas montei outras estratégias de 

abordagem dos mestres. 

 O questionário elaborado no projeto foi apresentado ao Mestre Caveirinha que não deu 

a mínima atenção, e foi logo achando que era uma brincadeira. Segundo o mesmo ninguém 

estava preocupado com ele e agora queria entrevistá-lo.  

 Comecei a realizar a entrevista, e quero deixar registradas duas respostas que foram 

primordiais para que continuasse nessa pesquisa de Campo. Ter realizado esta pergunta me 

deixou muito feliz, pois o fez reportar-se à sua infância. Eis a pergunta foi: O senhor lembra 

como o senhor iniciou na Capoeira? 

[...] Um dia eu estava injuriado. Eu brincava de correr queimado com os 
amigos e, cuscuz de mundiça é um jogo que tem que derrubar um palito que 
fica no meio, aí eu derrubei o palito e aí veio uns vinte para cima de mim e me 
deu uma pisa da peste. Eu era menino na época, aí um dia eu fui ao teatro e vi 
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o mestre Lira fazendo uma apresentação de Maculelê, aí eu cheguei em casa 
chorando para fazer aquilo7. 

 

 Esta lembrança do mestre levou-me para outra pergunta que achei curiosa a resposta, 
qual seja: A capoeira que o senhor treina é angola8 ou regional9? E mestre Caveirinha 
responde: Minha capoeira é como defesa pessoal, nem é angola nem é regional10.  

 Esta afirmativa que a Capoeira dele não era nem Angola e nem Regional esclarece 

algo que gostaria de saber sobre até que ponto as tradições de mestre Bimba e mestre Pastinha 

tinham chegado a Maceió. 

 Seguindo com a pesquisa de campo, fui à casa do segundo mestre com qual eu tenho 

um melhor acesso, que é o senhor Severino Cláudio Figueiredo Leite, conhecido na Capoeira 

como Mestre Cláudio. Para entrevistá-lo, algumas coisas mudaram como, por exemplo, 

posicionei a câmera para apenas o mestre aparecer na entrevista, acertando um erro que 

aconteceu na entrevista anterior e que realizei nas entrevistas posteriores a do mestre Cláudio. 

 O mestre Cláudio não é alagoano, ele nasceu no Rio de Janeiro. É formado em 

educação física e sua trajetória na Capoeira foi bem interessante, por ter sido iniciado numa 

cidade que tem tradição com Capoeira, e que, numa das perguntas que fiz, ele deixou bem 

claro que: 

[...] na época, no Rio de Janeiro, quando eu aprendi Capoeira com meu 
mestre, não tinha essa denominação. Com o decorrer do tempo eu fui 
começando a identificar a diferença de uma para outra, e hoje eu ensino um 
pouquinho de cada uma11.  

 

 
7 Entrevista concedida pelo mestre Caveirinha no dia 15 de julho 2009.  
8 Estilo de Capoeira sistematizado pelo mestre baiano Vicente Ferreira Pastinha, caracterizado pelo ritmo lento, 
pela ginga e pela malícia dos jogadores. 
9 Estilo de capoeira sistematizado pelo mestre baiano Manuel dos Reis Machado, onde os movimentos são mais 
rápidos, com a introdução de golpes de outras lutas; tem caráter desportivo; é praticada com método, exercícios 
físicos; possui regras e campeonatos. 
10  Entrevista concedida pelo mestre Caveirinha no dia 15 de julho de 2009. 
11 Entrevista concedida pelo mestre Cláudio para o Projeto Roda de Saberes, no dia 28 de julho de 2009. 
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 Na entrevista ficou claro que não havia uma necessidade de afirmar se a Capoeira que 

o mestre Claudio pratica e ensina é Capoeira Angola ou Capoeira Regional, porém sua 

trajetória até chegar a mestre me parece uma perspectiva contemporânea, pois ser mestre de 

uma das representações da cultura popular do Brasil que é a Capoeira e ao mesmo tempo estar 

inserido no mundo acadêmico não era fácil de encontrar em seu tempo.  

 Com relação à prática dessa arte na escola identifiquei algo que só teria respostas 

realizando estas entrevistas. Todos os cinco mestres ou começaram ou passaram pela escola 

informalmente e foi nesse espaço da escola que muitos capoeiristas foram formados como 

professores, contra-mestres e mestres, formando assim linhagens da Capoeira em Maceió. 

 Mestre Claudio, por exemplo, formou alguns mestres que ainda hoje realizam aulas de 

Capoeira nas escolas e que estes por sua vez, formaram outros mestres, ou seja, a linhagem foi 

iniciada e suas raízes espalhadas na cidade e por muitas vezes em espaços físicos de escolas. 

  Minha terceira entrevista foi realizada com o senhor Fernando Antonio Menezes 

Tavares, conhecido na Capoeira como Mestre Ventania. Sua trajetória na Capoeira começa na 

Bahia, onde o mesmo afirma que: 

[...] Comecei lá na Bahia, Capoeira na rua, meus primeiros passos. Firme 
mesmo eu comecei aqui em Maceió, há trinta e cinco anos atrás. Capoeira 
Regional, mas eu já pratiquei Angola. Fiz alguns tempos com mestre João 
Pequeno lá na Bahia12.  

 Em seu relato, o mestre Ventania deixa claro que ensinar capoeira em Maceió era 

complicado, pois segundo ele, aqui, há 35 anos atrás, não havia tanta Capoeira quanto ha hoje. 

O mestre Ventania chegou a realizar aulas onde hoje é o museu Theo Brandão. Sua prática na 

escola, colocada pelo mestre, foi de forma positiva e segundo ele sua atuação na escola é 

sempre bem vista, muito bem aceita e sempre foi assim segundo afirma: 

Eu dei aula em Paripueira. Minha relação com a direção escolar era boa, 
porque na verdade capoeira em Paripueira eu passei 10 anos e ainda ensino lá 
até hoje13.  

 
12 Entrevista concedida pelo mestre Ventania para o Projeto Roda de Saberes no dia 30 de Julho de 2009. 
13 Entrevista concedida pelo mestre Ventania para o Projeto Roda de Saberes no dia 30 de Julho de 2009. 
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 Este processo de aceitação da Capoeira na escola foi iniciado pelos mestres, 

independente de leis e gestões políticas, pois é o que afirmam todos os entrevistados. Porém, a 

garantia da Capoeira enquanto modo de educação me parece um jogo onde sempre seremos 

coadjuvantes.  

 Dando continuidade às entrevistas de campo, fui à busca do quarto mestre a ser 

entrevistado, o senhor Antonio Pereira Lima, conhecido na Capoeira como Mestre Tunico. 

Nasceu na Bahia, em Santo Amaro da Purificação. Atualmente está coordenando o Conselho 

Estadual de Mestres de Capoeira de Alagoas – CEMCAL, que é uma das organizações 

políticas criada por mestres de Capoeira em Maceió e que representa o Estado de Alagoas. 

 Pelo foco em questão, que são as entrevistas aos mestres precursores de Capoeira em 

Maceió, como parte do Projeto Roda de Saberes, é que não iremos nos aprofundar sobre as 

instituições representativas da Capoeira em Alagoas, porém deixo como sugestão para quem 

quiser realizar estudos sobre a Capoeira alagoana, e com isso termos uma análise profunda da 

formação de tais entidades como veículo representativo dessa classe que são os capoeiristas. 

 Retomando as entrevistas, pude perceber o quanto de informação um mestre de 

Capoeira traz em suas experiências de jogar, cantar, dançar ou lutar Capoeira, e que a 

experiência do passado faz com que as reflexões para o futuro tendam a professar dias 

melhores para o capoeirista, como acentua mestre Tunico; 

[...] a Capoeira antes de estar na escola teria que os mestres se reunir e os 
professores se reunirem e todas aquelas pessoas que são educadores se 
reunirem e preparar uma filosofia, junto com um órgão como a Federação, 
como o grupo de mulheres. Não um torcer para o outro cair, porque existe isso 
o meu grupo é o melhor aquele grupo é o pior ai fica aquela critica e ai tem 
que viver encima da capoeira e não do capoeirista14 

 

 Apresentar a Capoeira como modo de educação é percebido nos discursos dos mestres 

precursores da Capoeira em Maceió, e talvez essa prática da Capoeira na escola possa 

trabalhar em processo de interdisciplinaridade com diversas áreas como português, 

 
14 Entrevista concedida pelo mestre Tunico para o Projeto Roda de Saberes no dia 13 de Outubro de 2009. 



DIRETÓRIO DOS GRUPOS DE PESQUISA DO BRASIL 
História, Memória e Documentação da Dança e do Teatro em Alagoas 

 

 

11 

 

                                                           

matemática, educação física, história, dentre outras disciplinas da educação pública ou 

privada. 

 O último entrevistado foi o senhor Lizanel Candido da Silva, nascido em Palmeira dos 

Índios. Nasceu em 1948. Começou sua trajetória na capoeira no ano de 1970. Segundo o mestre 

sua Capoeira é regional. Sua entrada na cultura da capoeiragem começou pelo fato de haver 

uma academia em Santo Amaro- SP e seu mestre foi o mestre Grande. Nesta época ele sabia o 

que era capoeira a não ser pela televisão. Acessar de passar poucas vezes era onde ele se 

recordava ter visto a Capoeira, depois treinou Capoeira com Mestre Tarzan em Campinas, 

cidade onde passou a morar depois de passar por São Paulo. É conhecido como Mestre Jacaré. 

Último mestre indicado pela FALC.  

Ao chegar à casa do Mestre Jacaré, fui bem recebido, porém sua atitude foi de negação 

a ser entrevistado, e isso me deixou preocupado de como ele iria responder as perguntas. O 

mestre foi tão enfático nas respostas que a entrevista dele foi realizada em doze minutos, 

sendo que com outros mestres chegaram até trinta minutos, sendo que com as mesmas 

perguntas. 

 Apesar desta situação, consegui realizar a entrevista fechando o ciclo, ou neste caso, 

uma das partes do Projeto Roda de Saberes, e observei que mesmo o Mestre Jacaré sendo 

objetivo nas respostas, consegui identificar sua prática tanto na escola quanto noutros espaços 

de educação. O mesmo afirma ter sido o primeiro a introduzir aulas de Capoeira na escola em 

Maceió. Suas experiências na Capoeira foram diversas, inclusive no presídio, onde ele diz 

que: 

[...] Foi muito bom, muito bom mesmo. Eu tinha um aluno que uma época se 
envolveu numa safadeza e eu fui obrigado a ir lá, quer dizer obrigado não, ele 
pediu para conversar comigo e o problema foi resolvido. Aquele foi um dos 
lugares que eu mais gostei de dar capoeira na minha vida15. 

 

 A transmissão desse conhecimento da cultura popular que é a Capoeira por estes 

mestres, fortalece meu entendimento quando penso na permanência de sua prática enquanto 

 
15 Entrevista concedida pelo Mestre Jacaré para o Projeto Roda de Saberes no dia 24 de fevereiro de 2010. 
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modo de educar, e que esta permanência deveria ser mantida pelos órgãos educacionais nas 

escolas através de leis que assegurem esta atuação. A educação formal só tem a ganhar com 

tantas experiências de formação cidadã a qual os mestres tanto falam com muita veemência 

quando falam deste modo de educar. Tal dado poderia ser melhor aproveitado se esta capoeira 

que está na escola até hoje informalmente, levasse em conta reflexões sobre sua entrada como 

campo de conhecimento corporal, intelectual e cognitivo.  

Vale ressaltar que em nenhum momento das entrevistas dos mestres precursores da 

capoeira em Maceió os mesmos mantém em seus discursos a capoeira enquanto ensino na 

escola. O que pude perceber foi quase nenhuma reflexão sobre este espaço ocupado, que muitas 

vezes eram os pátios das escolas e as quadras quando a escola assim tivesse. Também não percebi por 

parte do discurso dos mestres nenhuma objeção entre esta escola que deixava o espaço aberto para 

estas atividades e às vezes em finais de semana, nem muito menos com relação a não aceitação desse 

modo de educar como um saber educativo na escola.   

 

Considerações Finais 

 Concluo com essa pesquisa que é notório nos discursos dos mestres de Capoeira de 

Alagoas que a Capoeira é um modo de educar. A capoeira é uma cultura de tradição oral, por 

isso acredito que a necessidade de registrar informações sobre a atuação desses mestres 

precursores de Capoeira é imprescindível para a preservação da memória daqueles que 

educam através do corpo, como também é fato que a Capoeira foi tombada como patrimônio 

imaterial da cultura negra no Brasil, dando assim responsabilidade de se preservar estas 

histórias de vida que tanto tem para contribuir com a sociedade alagoana. 

 Outro fator relevante é que percebi que a prática da Capoeira na escola já havia sido 

iniciada pelos mestres precursores da Capoeira, porém sem nenhuma reflexão sobre este 

espaço ocupado, pois eram geralmente espaços para garantir a manutenção de seus 

respectivos grupos de Capoeira. 
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Nesse processo de investigação pude perceber que a Capoeira com as suas 

movimentações corporais, canções e toques de berimbau, revela posturas de resistência que 

tentam propiciar múltiplas estratégias de sobrevivência de várias pessoas, onde tais práticas 

culturais, ainda são negadas, estigmatizadas e objetificadas por uma força hegemônica e 

dominante, de caráter eurocêntrico, também atuante na sociedade alagoana. 
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