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RESUMO 

 

 

Esta tese, de inspiração etnográfica, busca perceber e discutir as 

articulações existentes entre as expressões culturais que evocam um residual 

de ancestralidade, ligadas à capoeira do Recôncavo Baiano na cidade de São 

Paulo, representadas pela Casa do Mestre Ananias, um espaço localizado na 

região central da cidade, no Bixiga, reconhecido por ser um território de forte 

construção de expressões artísticas e de identidades atravessadas pela 

diáspora. Espaço este que sugere questões ligadas às encruzilhadas, 

constituintes do cotidiano urbano criativo. Através da metodologia das derivas 

urbanas, constituímos uma maneira de perceber alternativas de narrar as 

corporalidades sensíveis, em que sujeitos negociam e resistem por meio de 
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socialidades, as quais compõem as atividades da Casa do Mestre Ananias e as 

suas redes de fluxos. Destacam-se os modos de reorganizar o espaço, e o ser 

e estar cosmopolita, vinculado à identidade negra baiana paulistana.   

 

 

Palavras-chave: Bixiga; cidades; capoeira paulistana; identidades, 
ancestralidade. 
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ABSTRACT 

 

 

This thesis, of ethnographic inspiration, seeks to understand and discuss 

the existing articulations, among the cultural expressions that evoke a residual 

of ancestry, linked to the capoeira of Recôncavo Baiano in the city of São 

Paulo, represented by Casa do Mestre Ananias, a space located in the region 

city center, Bixiga, recognized for being a territory of strong construction of 

artistic expressions and identities crossed by the diaspora. A space that 

suggests issues related to crossroads, constituents of creative urban daily life. 

Through the methodology of urban drifts, we constitute a way of perceiving 

alternatives to narrate the sensitive corporalities, in which these subjects 

negotiate and resist through socialities, which make up the activities of Casa do 

Mestre Ananias and its flow networks. Highlighting ways of reorganizing space 

and being cosmopolitan, linked to the black Bahian identity of São Paulo. 

 

Keywords: Bixiga; cities; capoeira paulistana; identity, ancestry. 
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Introdução  

 

Todos os caminhos levaram à Casa do Mestre Ananias. Alguns objetos 

de pesquisa são procurados, produzidos pela ordem racional científica; outros, 

geralmente, são carregados de potentes afetos, nos encontram de maneira 

arrebatadora, atravessando nossos corpos por sentidos que não podemos 

compreender no primeiro momento, mas que nos impelem a dar início a uma 

jornada.  

Transcende o campo da racionalidade cartesiana, como uma seta 

atravessada na alma, uma necessidade de dirigir a energia para aquela 

produção de sentido que se mostra ricamente polifônica, repleta de memórias e 

história, articulando a ancestralidade residual (WILLIANS, 2011) do Recôncavo 

Baiano em uma cidade global, como é o caso da capital paulistana. De maneira 

que toda trajetória levou à Casa do Mestre Ananias. 

Quando se vê apenas com olhos, podemos facilmente ser enganados, 

percebendo apenas o que queremos, o que podemos, escravos de um 

repertório viciado. O termo “construção” faz todo sentido nas incursões 

etnográficas desta pesquisa, já que a experimentação no cotidiano da Casa do 

Mestre Ananias promoveu um ganho gradual, um olhar atento que buscava 

avançar na investigação de um objeto tão complexo, repleto de contradições e 

belezas, que tendem a distrair e essencializar as percepções primárias.  

A paixão com que os sujeitos se entregam à cultura da capoeira, como 

modo de vida e articuladora de identidades pela arte, apoiados no desejo de 

construir uma vivência de “permanência”, faz sentido para quem busca 

compreender o ser e estar no espaço, como práxis de resistência e negociação 

contra higienizações raciais e apagamentos da cultura negra.  

“O todo é falso”, alertava Theodor Adorno (2009), na obra Dialética 

Negativa, já que não damos conta de toda a complexidade, o que não significa 

navegar na superfície. A pesquisa precisa mergulhar, sentir e procurar 

perceber como a presença do pesquisador foi sentida nesta interferência, em 

uma alternativa para uma compreensão mais ajustada com as práticas 

experimentadas. 
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Segundo Adorno (2009), existe uma falsa totalidade que envolve o 

pensamento ocidental branco, a qual pode ser superada por um resgate da 

experiência individual por meio de uma dialética que não reduza o indivíduo por 

meio de conceitos universais, trazendo a materialidade à metafísica através de 

uma dialética negativa que repele a constituição de conceitos para aprender 

pela vivência. Para Adorno, as abstrações conceituais refletem a totalidade 

falsa que nega a possibilidade de alteridades. O reencontro de sentido, pela 

experiência, é a redenção proposta pelas práticas populares da capoeira, entre 

rituais sagrados e profanos, constituintes de uma construção de subjetividades 

ancestrais. Os acontecimentos singulares e espontâneos transcendem a 

violência dos conceitos e permitem a força singular do individual, do 

irreprodutível, para além do propósito capitalista e homogeneizador. 

Não se trata de navegar em mares de nostalgia. A Casa do Mestre 

Ananias utiliza dos recursos residuais (WILLIAMS, 1979), de uma tradição 

ancestral de capoeira do Recôncavo baiano, como âncoras que permitem 

identidades negras entendidas naquele espaço como protagonistas vivos e 

atualizados no presente. Um interstício no cotidiano urbano, repleto de 

estigmas (GOFFMAN, 1988) e repressão para os grupos negros, de onde as 

ladainhas da capoeira fazem sentido e derretem certezas brancas 

colonizadoras que, de diversas maneiras, rebaixam a autoestima dessas 

pessoas, por sua cor negra, sua origem nordestina e sua religiosidade de 

matriz africana. A Casa do Mestre Ananias é compreendida como possibilidade 

de outras subjetividades que escurecem o modelo branco paulistano. 

Contrariando a estética da violência, da pobreza e da opressão pela 

escravidão, a Casa apresenta outras possibilidades de visibilidade/audibilidade 

e construção de identidades, que legitimam a perspectiva cultural negra e 

baiana. O orgulho e a autoestima encontrados nesses sujeitos, praticantes da 

arte da capoeira e seus atravessamentos, indicam a importância da valorização 

de representações locais, repletas de sabedoria, ainda que cercadas de 

mazelas. Essas representações de forças sociais são expressas como formas 

de resistir, desafiando as convenções de narrativas parciais e conformadas, 

transmitidas pelas mídias hegemônicas. 
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A precariedade de recursos não disfarça a pobreza material, mas amplia 

a necessidade internalizada de buscar alternativas nas experiências do 

cotidiano, encontrando referências na ancestralidade, em uma estética ligada 

ao Recôncavo Baiano, valorizando e agregando saberes de figuras como o 

mestre Ananias. Figuras estas que são catalisadoras de tensões e 

ressignificações, já que compensam a escassez material com 

transbordamentos artísticos, afetuais e corporais, repletos de potência, 

cedendo o lugar da estética ligada ao sofrimento a uma que encontra seus 

afetos na festa, na celebração da vida e na arte. 

Esses protagonistas personificam uma identidade atrelada à capoeira, 

rompendo com a caricatura do vulgar e do grotesco que tantas vezes foi 

atribuída às expressões populares, em estigmas (GOFFMAN, 1988) que são 

perversamente atribuídos a esses sujeitos, corroendo suas subjetividades. 

Seus corpos, em presença nos espaços urbanos, dão a possibilidade de uma 

aproximação que estimula o contato com outras representações celebradas 

nas festas e nas rodas. 

Os modelos midiáticos que se apoiam no álibi de “a vida como ela é”, ou 

ainda de “denúncia social”, acabam por cristalizar um exotismo que, de 

maneira rasa e parcial, não contempla todo potencial cultural que integra a 

cultura negra. As perspectivas locais fogem do espetáculo homogeneizador de 

fabricação do medo, da inabilidade de narrativas que exponham e revelem 

outras formas de ser e estar, não brancos, na urbe. 

 Paralelamente, durante as incursões pela Casa do Mestre Ananias, o 

que se encontra são orgulhosos guerreiros, homens e mulheres engajados, 

que escapam à totalização condensada das narrativas hegemônicas. Sujeitos 

reconciliados com as suas raízes que sobrevivem à margem dos privilégios, 

frequentemente carentes de recursos materiais. Tomados por um ambiente de 

experiências inclusivas, democráticas e coletivas, os quais testemunham outras 

possibilidades de se incorporar na cidade, ressignificando e ocupando os 

espaços urbanos centrais paulistanos.   

Simbolicamente, é o que a Casa do Mestre Ananias representa: uma 

resposta legítima à opressão, que rompe a estética da precariedade, sem 

negar as carências, em nome de outras maneiras de incorporar e resistir, por 
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meio das vivências ligadas à cultura baiana da capoeira, através da festa, do 

encontro e do coletivo, pilares que sustentam estas experiências horizontais. 

Como residual da cultura ancestral africana, muito ligada ao candomblé, 

os mais velhos são muito respeitados, um ideal a ser buscado, o que se explica 

também pela herança escravizada, já que a precoce mortalidade, devido às 

péssimas condições de existência, era a regra. Os mais velhos são percebidos 

pela comunidade como heróis, fontes de sabedoria, bibliotecas vivas da 

ancestralidade, fontes do poder da tradição.  De acordo com a hierarquia da 

capoeira, a voz dos mais velhos é a de maior prestígio, autoridade e força. 

Assim como no candomblé, a capoeira é uma cultura que presume a 

experiência e todo repertório adquirido ao longo dos anos de vivência nesse 

estilo de vida.  

É uma complexa equação repleta de particularidades: a reputação e o 

prestígio dentro das rodas e a capacidade de continuar expondo o seu 

conhecimento refletem elementos de sentido que definem o “quem é quem” no 

mundo da capoeira, onde tudo é fortemente simbólico e envelhecer é um 

mérito para poucos, ainda hoje, já que grande parte de seus praticantes está 

nas periferias das cidades, em condições difíceis de manutenção da saúde e 

da vida. Até a morte é compreendida de maneira positiva, em relação ao modo 

ocidental, já que representa a condição de assumir o papel de ancestral. Para 

os iniciados nas religiões de matriz africana, eles não morrem, mas iniciam 

outro ciclo. 

Reverenciar os antigos mestres é parte ritual das rodas de capoeira, 

suas fragilidades e precariedades são percebidas com grande respeito. 

Envelhecer, no Brasil negro, é um ato de resistência, e o grupo relaciona essa 

condição de maneira produtiva, valorizando a sua presença, o que contraria a 

perspectiva comum social de atividades de velhos e jovens, uma contradição 

que integra e valoriza dentro das rodas de capoeira, e exclui fora desses 

espaços. 

Nas produções encontradas na Casa do Mestre Ananias, percebemos 

uma arte na qual o tradicional e o novo se enlaçam pela criatividade dispersa 

(CERTEAU, 1994) desses capoeiristas, que se inspiram e constroem 

identidades ligadas às práticas de valorização de sua estética, moldando 
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critérios muito próprios de qualidade, ao mesmo tempo em que ser visto e se 

identificar com o que se produz permite a construção de identidades que 

valorizam e moldam critérios positivos de representação. 

A partir disso, definimos, como objetivos primários, compreender as 

dinâmicas presentes na Casa do Mestre Ananias e como é esboçada e 

performatizada (Yudice, 2006; Butler, 2013) a cultura ancestral nas suas lutas, 

músicas, festas e socialidades (Martin-Barbero, 2002), bem como se dá a sua 

presença no ambiente urbano do Bixiga, região central da cidade de São 

Paulo. Articulado a isso, é objetivo central, nesta tese, interpretar como as 

práticas da capoeira na Casa estabelecem relações com as experiências de 

construções identitárias (construídas, performadas) (Hall, 1996; 2003) de ser, 

ouvir, produzir e distribuir suas representações simbólicas ligadas à cultura 

tradicional negra baiana, como potencial articulador de protagonismos negros.  

Como objetivos específicos, esta tese buscou:  

 

 Investigar o cotidiano e as singularidades de localidade e 

território (Haesbaert, 2002) da região periférica central1 

paulistana do Bixiga, como potencializador de uma cultura 

negra “tradicional”, ligada ao Recôncavo Baiano. 

 Analisar o histórico e o papel da Casa do Mestre Ananias em 

seus modos de resistir e negociar da cultura negra/baiana na 

cidade de São Paulo, formulando modos e sentidos do que 

aqui denominamos comunicação urbana. 

 Investigar as narrativas sobre uma ancestralidade ligada ao 

Recôncavo Baiano, a principal referência de tradições 

emergentes, residuais e dominantes (Williams, 1979) nas 

                                                 
1
 Por “região periférica central” queremos dizer que uma localidade, ainda que estando em 

áreas centrais da cidade, possui índices de desigualdade e exclusão semelhantes aos 
verificados nas periferias da cidade. A Bela Vista (e o Bixiga) está compreendida na área 
central da capital paulistana, cercada de recursos e aparelhamentos que favorecem a 
qualidade de vida; contraditoriamente, muitas famílias da região sobrevivem em condições 
precárias, nos cortiços e ocupações, caracterizando um modo de vida periférico. Segundo o 
Seade CDHU – Pesquisa Socioeconômica de 2000, o número de cortiços da área central era 
de 24 mil, nos quais havia 596 mil pessoas (6% da população do município). Disponível em: 
http://www.cdhu.sp.gov.br/documents/20143/84083/RelatorioGeralProgramaCorticos.pdf/cef12
342-5419-23a0-bf8c-95360484fe86. Acesso em 12/07/2020. 
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práticas e modos de negociar e resistir da cultura negra da 

capoeira (Hall, 1996) na cidade de São Paulo.  

 Buscar compreender os elementos de performance (Taylor, 

2011) e performatividade (Butler, 2013) na música, nas 

danças e nas lutas que atravessam as identidades dos 

praticantes.  

 Analisar, em práticas, eventos, festas, atividades, enfim, da 

Casa na compreensão por elementos de socialidade (Martin-

Barbero, 2002) e formas de estar juntos no Bixiga, 

configurando sentidos nas culturas urbanas em metrópoles 

como São Paulo. 

Na parte introdutória da tese, vamos situar, no tempo e no espaço, o 

problema de pesquisa, propondo uma perspectiva de trabalho que elabore o 

lugar de fala e a voz branca, deste pesquisador, em busca de compreensão 

dos espaços negros da capoeira paulistana. A transição entre um olhar 

construído por outros tipos de relações faz parte da experiência desta tese, em 

que a cosmologia negra ganha espaço e indica, por via dos afetos do corpo, 

uma presença, ou vontade de presença, em determinado tempo e espaço, na 

urbe. 

As articulações movidas por construções simbólicas, ligadas à 

ancestralidade negra, e as tradições residuais do Recôncavo Baiano não 

devem ser compreendidas neste trabalho como simples nostalgia. Para que 

seja possível o mergulho mais profundo nestes afetos, a cosmologia do 

pensamento negro é acionada, tornando esta pesquisa, assim, uma descrição 

esmiuçada de como é o cotidiano da Casa do Mestre Ananias, um híbrido que 

articula culturas ocidentais brancas, urbanas e, ao mesmo tempo, uma 

memória representada pela construção de identidades que desejam se 

apropriar de suas raízes, atribuindo valores nos vínculos com a terra e com o 

grupo social de origem baiana da capoeira. 

Esta pesquisa nasce a partir de uma pesquisa de campo com 

inspirações etnográficas no território do Bixiga, como resultado de uma 

construção metodológica na qual o ambiente permite revelar ao pesquisador 

quais afetos interferem e constroem as possibilidades do ver, do ouvir e do 
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sentir o território em relação aos espaços da cidade, seus usos e possibilidades 

de representações.  

Uma observação flutuante (DELGADO, 1999), que consiste em 

permanecer disponível, em não mobilizar a atenção sobre um objeto preciso, 

mas deixando os sentidos “flutuarem” de modo que afetem o pesquisador sem 

filtro, sem a priori, até o momento em que pontos de referência, de 

convergência e repetições apareçam e nós cheguemos, então, a materializar, a 

nomear as descobertas no cotidiano urbano. Essa abordagem representa uma 

maneira de perceber as polifônicas configurações desses territórios repletos de 

construções simbólicas, que articulam elementos tradicionais da cultura negra 

baiana com as disputas por uma área central da cidade, um espaço valorizado 

pela especulação imobiliária, movidos pela interpretação fria do neoliberalismo 

para com as culturas tradicionais locais.  

A cidade de São Paulo é reconhecida como tendo seus espaços centrais 

organizados e controlados pelas autoridades, sejam elas religiosas, militares ou 

institucionais civis, que limitam e contêm os corpos subalternizados de seus 

fluxos. A mesma metrópole é constituída por um imaginário de lugares de 

diversidade, do movimento incessante, da circulação incontrolável das pessoas 

e das coisas, da pluralidade cultural, heterogênea em sua complexidade. Isso 

levanta a dúvida sobre a liberdade de mobilidade urbana: para quem? 

Entendemos que a busca por protagonismos negros nos espaços urbanos 

acontece sempre com tensões e resistências, já que a simples presença dos 

corpos negros é ato político de visibilidade/audibilidade. 

Fruto de uma incursão nomeada como “derivas urbanas” - promovidas 

pela disciplina: Comunicação, Vida Urbana e Cidades, guiados e orientados 

pela professora Dra. Simone Luci Pereira (PPGCOM Universidade Paulista – 

UNIP), no ano de 2018 - no território do Bixiga, foi realizada uma caminhada 

coletiva, sem planejamento prévio, com circulação pelas ruas, parques e 

viadutos para a experimentação da prática de deriva pelo grupo, que, 

previamente, havia estudado e discutido, em sala de aula, esse modelo de 

investigação e experiência sensível nas cidades. Segundo Dias (2007), a 

noção de “deriva” urbana advém da Internacional Situacionista, grupo que 

surgiu no ano de 1957 e se manteve muito ativo até o início da década de 
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1970, tendo, como uma de suas principais agendas, dar visibilidade à perda do 

“caráter lúdico” nos grandes centros urbanos. Engajados como críticos do 

urbanismo moderno por seu urbanismo unitário, os situacionistas propuseram 

um modo de apropriação e percepção da arquitetura, urbanismo e arte, sob 

uma perspectiva que os aproximava do cotidiano urbano, ao mesmo tempo em 

que considerava a paixão e a emoção articuladas à cidade.  

Dias (2007) aponta que os situacionistas se definiam como: "indivíduos 

que se dedicavam a construir situações". O conceito de “situação” é apropriado 

da "teoria dos momentos", descrita por Lefebvre, que demonstra uma intenção 

de incorporar à vida cotidiana as reflexões sobre arte, lazer e vida urbana. A 

proposta de situações construídas considera que o cotidiano pode incitar 

paixões que provocam um sentido de jogo no espaço urbano, onde, apesar da 

repetição de hábitos, permite a possibilidade para o aleatório, o incontrolável e 

o apaixonante. 

É importante destacar que a Internacional Situacionista tinha também 

uma proposta política em seus posicionamentos, entendendo que a 

participação coletiva, na construção e no planejamento urbano, é fundamental, 

questionando o domínio do planejamento urbano pelos urbanistas. A proposta 

do urbanismo dos situacionistas se posiciona contra o que consideravam “a 

espetacularização da sociedade consumista moderna”, compreendendo a 

participação ativa dos cidadãos como possibilidade contra a sociedade 

capitalista e a homogeneização, na qual o jogo é transmutado em competição e 

os lazeres acontecem nos finais de semana, distanciados do cotidiano. 

Em busca de um “jogo perdido” na vida cotidiana, os situacionistas 

propunham o caráter lúdico como possibilidade, ou “provocação”, para o jogo 

que é a presença humana, o “jogar” proposto como um ato que se relaciona 

com o perceber, o vivenciar e o construir as cidades, em um momento que faz 

parte de uma “zona de temporalidade” articulada no lugar, denominado 

“espaço-temporal” (I.S., 1960a, In: JACQUES, 2003). A crítica dos 

situacionistas compreende a vida como uma repetição de situações aleatórias 

e, embora singulares, seriam tão indiferenciadas e insossas que dariam a 

percepção de igualdade. Deve-se, então, buscar construir situações, ou seja, 
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ambiências coletivas, em um conjunto de impressões que determinam a 

qualidade de um momento (DEBORD, 1957. In: JACQUES, 2003, p. 56). 

As incursões ou as derivas urbanas, propostas então pela disciplina 

Comunicação, Vida Urbana e Cidades2, apropriaram-se da ideia de situação, 

que seria construída como um momento determinado, por uma duração 

prevista, e que deveria acontecer em um lugar específico, o Bixiga. Assemelha-

se, portanto, à proposta de “partida”, relacionada ao jogo, uma limitação 

prevista no código da estrutura das características de limite e repetição, 

podendo ocorrer também em diferentes lugares e momentos. Essas regras 

estimulam e norteiam o grande jogo urbano. 

A analogia com o jogo, proposta pelos situacionistas, expunha a 

carência do caráter lúdico no contexto urbano. Assim, destaca-se a importância 

do jogo com referências invocadas de Johan Huizinga, que entendia que toda 

atividade cultural é eminentemente lúdica e, portanto, não poderia existir uma 

distinção radical entre atividade “séria” e jogo. O ritual teve origem no jogo 

sagrado. A poesia nasceu do jogo e dele se nutriu. A música e a dança eram 

puro jogo. Na capoeira, denomina-se “jogo” as atividades desenvolvidas nas 

rodas. As regras da guerra e as convenções da vida foram baseadas em 

modelos lúdicos. Daí se conclui, necessariamente, que, em suas fases 

primitivas, a cultura é um jogo (HUIZINGA, 2004, p.21). 

Cabe ainda desvincular a construção de finalidade de jogo para vencer 

uma competição, como destaca Huizinga; os situacionistas a deslocam para a 

satisfação no ato de jogar, considerando que os jogadores sejam vivenciadores 

de uma situação proposta pelo orientador. O fato de ganhar ou perder, até 

então quase inseparável da atividade lúdica, aparece ligado a todas as outras 

manifestações de tensão entre indivíduos quando buscam apropriar-se de bens 

(IS, 1958a. In: JACQUES, 2003, p.60).  

No final de cada deriva, proposta pela professora Simone Luci Pereira 

para o grupo de pesquisadores, a sensação era de uma grande vitória, 

construída pelo compartilhamento de saberes, reconhecimento dos espaços 

urbanos, até então ignorados pelo cotidiano de cada membro. Uma das 

                                                 
2
 Ministrada pela Prof.ª Dra. Simone Luci Pereira, orientadora desta tese, no PPG 

Comunicação da UNIP, no primeiro semestre de 2018.  
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narrativas mais comuns das incursões era: “Passo por aqui todos os dias e 

nunca entrei”, ou ainda, “Moro na cidade há décadas e desconhecia estas 

histórias”. As trajetórias urbanas paulistanas, absorvidas pelo cotidiano 

monótono (JACQUES, 2003), pela pressa, por compromissos e tensões, 

acabam por invisibilizar a própria vida, em seus múltiplos significados e valores. 

No modo ocidental e branco de compreender o jogo, partimos da ideia 

polarizadora, entre a seriedade em oposição ao jogo, indicando um contraste 

hierarquizado, que tende à mesma relação entre o trabalho e o lazer, o que é 

um erro, pois certas formas de jogo podem ser extraordinariamente sérias 

(HUIZINGA, 2004, p.8). Essa mesma perspectiva deslocada e estigmatizada 

também pode ser aplicada para a dificuldade que as pesquisas direcionadas às 

culturas das juventudes, populares, festas e demais humanidades enfrentam 

na compreensão das chamadas ciências duras. 

A utilização das derivas urbanas nas pesquisas de campo seria, ao 

mesmo tempo, uma teoria e um procedimento. Ela inspira-se nos pressupostos 

da flaneurie de Baudelaire (1985), mas se apropria dos objetos nos quais 

investe o olhar, tendo uma atitude mais crítica ao desmascarar a 

homogeneidade dos espaços urbanos. No ensaio intitulado “Teoria da Deriva”, 

Debord a define como uma forma de investigação espacial e conceitual da 

cidade, por meio do andar “vagabundo”. Isto implicava “uma conduta lúdico-

construtiva”, centrada nos efeitos do entorno urbano sobre os sentimentos e as 

emoções individuais. A deriva, dessa forma, reafirma o “valor de uso”, em 

detrimento do “valor de troca” da cidade e de seus objetos. Pretendia modificar 

a cidade pela forma como é habitada e, assim, reedita a figura do flaneur.  

Em muitos aspectos, encontramos cruzamentos entre a proposta dos 

olhares da deriva urbana e a cultura da capoeira, encontrada na Casa do 

Mestre Ananias. O termo “vadiar”, assim como o jogo, de onde seus praticantes 

assumem espaços nas rodas realizadas pela cidade, em fluxo, a própria 

circulação pela cidade, o reconhecimento de novas maneiras de ser e estar 

fazem parte desta cultura, que tem em sua gênese o caminhar urbano, já que a 

capoeira paulistana se articula pelos encontros na região central da cidade, 

denominando alguns pontos como “consulado baiano”, pelos próprios 

praticantes, o que apontava um caráter mais urbano e objetivo da deriva em 
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contrapartida dos encontros casuais. Essas histórias serão descritas mais 

adiante, em um capítulo próprio desta pesquisa.   

O conceito de deriva está ligado à percepção e ao reconhecimento de 

efeitos de natureza psicogeográfica e à afirmação de um comportamento 

lúdico-construtivo, o que o torna absolutamente oposto às noções hegemônicas 

de passeio (DEBORD, 1958. In: JACQUES, 2003, p. 87). Derivar, portanto, 

além de se relacionar com o estudo do meio urbano, seria uma forma de 

apropriação desse espaço por meio das situações urbanas do cotidiano. Seria 

o jogo levado à seriedade da pesquisa acadêmica. 

Em Teoria da Deriva, Debord busca apontar algumas regras que 

deveriam ser aplicadas para uma maior estruturação enquanto jogo. A primeira 

seria a composição de pequenos grupos que devem seguir uma orientação 

indicada previamente por um “mestre”, que tenta antecipar as situações que 

fariam parte da deriva, demonstrando que ela deve ser, até certa medida, 

planejada. O acaso e as interferências aleatórias que surgem devem ser 

percebidos como a parte mais rica da exploração, constroem as experiências e 

os afetos reconhecidos durante o trajeto. Da mesma forma, os lugares que não 

são conhecidos por aqueles que derivam não são excluídos da observação. 

Essas características tornam cada deriva uma observação ligada a um tempo, 

podendo ser repetida dentro de um mesmo lugar, porém com afetos e 

experiências sempre singulares. 

Já em Careri (2013), a noção é apropriada pelo campo da Arquitetura e 

Urbanismo, entendendo o caminhar pela cidade como prática estética e 

política. A prática da deriva urbana, apropriada posteriormente pelo grupo de 

pesquisa UrbeSom (Grupo de Pesquisa em culturas urbanas, música e 

comunicação), utiliza o relato como prática de investigação dos percursos e 

fluxos urbanos, em sua complexidade heterogênea e formas de manifestar o 

cotidiano. Interpretar o espaço paulistano, atravessado pelas trocas simbólicas 

e materiais dinâmicas de negociações e resistências, que desconstroem 

identidades, modos de estar juntos e afetos, em diferentes formas de 

cosmopolitismos.  

Assim como Careri, em suas derivas com o grupo Stalker, as derivas 

dos pesquisadores do UrbeSom utilizaram diversas vezes a audácia de 
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explorar ambientes sem a certeza da autorização, em trajetos que acabaram 

levando à descoberta de sujeitos extraordinários, que vivenciam o cotidiano 

dos lugares, manifestando, em verdadeiras palestras, reflexões que 

confirmaram versões oficiais, ou que levaram o grupo a outros rumos, expondo 

a contradição e os confrontos que existem nos espaços urbanos. 

Uma das regras da deriva urbana, proposta por Careri (2013), é a de sair 

por um caminho diferente do que foi usado no início do percurso. Essa conduta 

demostra o caráter experimental do trânsito pelo espaço urbano, em sua 

potência de deslocamento, de desorientação tática e performática. 

Adversidades que surgiram durante as derivas, como grandes tempestades 

que causaram alagamentos na cidade, manifestações, obras de reparos nas 

vias e demais casualidades, alteraram os planos do grupo, o que sugeriu o 

improviso e o imediatismo para que alternativas fossem rapidamente aplicadas, 

e mantidas as experiências relevantes para a incursão.  

Os trajetos condicionados, por forças ocultas do planejamento 

prévio, levaram à descoberta de outras perspectivas, como a caminhada pela 

região central da capital paulista, na Bela Vista, por ruas tranquilas, casas 

antigas que remetiam à sensação de uma pequena cidade do interior, crianças 

brincando nas ruas, cadeiras posicionadas para o bate-papo com os vizinhos 

nas calçadas, a paisagem sonora alterada, dos ruidosos motores para as 

risadas e brincadeiras de adolescentes do bairro denominado informalmente 

como Bixiga. 

Ali fomos levados pelos caminhos que conduziram a observações pela 

Rua Treze de Maio, área reconhecida pelas famosas cantinas italianas, onde o 

grupo de pesquisa UrbeSom desfrutou de espaços públicos em calçadas, 

bancos e mesas de madeira muito bem construídos, limpos e conservados, 

adornados por flores, promovidos pela prefeitura paulistana e cuidados pelos 

restaurantes, que utilizam a área como um espaço de ambientação para seus 

negócios. Dando sequência à caminhada pela região, o grupo acabou 

chegando até a sede da escola de samba da Vai Vai, percorrendo, por baixo do 

movimentado viaduto da Avenida Nove de Julho, e passando pela área dos 

cortiços, até chegar à Rua Major Diogo, no Centro de Preservação Cultural da 

Universidade de São Paulo – Casa da Dona Yayá. Devido à longa caminhada, 
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boa parte do grupo estava exausta depois de uma tarde quente de fluxos e de 

ambulações pelo território do Bixiga. Em uma incursão casual, estendendo a 

caminhada, o grupo chegou à Casa do Mestre Ananias, que estava fora do 

horário das atividades convencionais. Era uma quarta-feira, fim de tarde, mas 

fomos recebidos pelo Mestre Minhoca, que, prontamente, abriu as portas e 

apresentou o espaço, contando brevemente sobre a missão cultural da Casa, o 

que plantou a semente da curiosidade nos pesquisadores, que retornaram 

posteriormente por diversas vezes em festas, atividades, reuniões e demais 

acontecimentos que ocorrem naquele espaço de capoeira, samba e cultura 

baiana. A experiência da deriva foi encerrada já no escuro da noite paulistana, 

retornando para a “Escadaria do Jazz”, uma área tombada, construída em 

1929, que abriga diversas manifestações artísticas da região entre a Rua Treze 

de Maio e a Rua dos Ingleses, ligando a parte alta e baixa da Bela Vista. Em 

sua variada programação, estão: saraus, capoeira do Mestre Ananias, jazz, 

ensaios da Bateria da 13 - Vai Vai, rodas de conversa, teatro, feira de 

antiguidades, danças variadas e mostras de cinema.  

Desde então, o processo inicial desta pesquisa nasceu na busca para 

compreender os processos de comunicação e cultura no cotidiano urbano, 

sugerindo uma aproximação entre a investigação de inspiração etnográfica e a 

deriva urbana (CARERI, 2016), pela capacidade de trânsito pelo Bixiga, em 

processos que confluem para o reconhecimento de diferentes paisagens que 

reconstroem e ressignificam maneiras de ser e estar híbridas, entre a busca da 

tradição ancestral negra ligada ao Recôncavo Baiano, promovido pela Casa do 

Mestre Ananias, e uma metrópole cercada por uma expansão violenta do 

capital. A proposta desta tese demonstra que as percepções não são prontas 

para serem coladas em teorias, de forma que o pesquisador se apropria e 

sente antes de compreender (MAFFESOLI, 1998).  

Território de circuitos de produção e consumo, reconhecido 

hegemonicamente como reduto de imigrantes italianos, a região do Bixiga 

(distrito Bela Vista) vem, ao longo de muitas décadas, dialogando e 

promovendo o convívio e a negociação cultural de diversidades étnicas, como 

os italianos, negros, nordestinos e refugiados de diversos países. Estes últimos 

chegaram à região em maior quantidade nos últimos anos (PEREIRA, 2018). 
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Essa proposta de caminhar à deriva (CARERI, 2002), para conhecer e 

entender o uso dos espaços, por se partir da afirmação de que a cidade é um 

sujeito ativo e pulsante; e que este constante dinamismo e mutação só pode 

ser percebido, vivido e observado quando estamos presentes na cidade, 

perspectiva que, mais tarde, se mostrou alinhada com as praticadas na Casa 

do Mestre Ananias, denominadas como “vivências”. Esta metodologia de 

incursão pelo território sugeriu a caminhada não pré-determinada pelo espaço, 

tendo um ponto de início, e permitindo a observação no tempo suficiente para 

perceber os diferentes pontos, interações entre os que circulam pelos espaços, 

apenas seguindo os fluxos dos sujeitos e vontades indicadas pelo espaço 

urbano, permitindo que a experiência revelasse, no seu tempo, os 

acontecimentos. Esta presença de corpo sensível permitiu uma observação de 

formas de ressignificar territórios urbanos, inventando práticas colaborativas 

nos usos e apropriações da cidade (HERSCHMANN e FERNANDES, 2016). As 

ruas, casas de tantos mestres, nos deixaram ensinamentos valiosos para esta 

tese. O angoleiro da “luta-bailado”, Mestre Pastilha, dizia que a capoeira é 

“mandinga de escravo em ânsia de liberdade; seu princípio não tem método, e 

seu fim é inconcebível ao mais sábio capoeirista” (SIMAS, 2020). 

Buscando orientação entre os mestres das ruas e da academia, a tarefa 

empregada, nesta pesquisa, foi a experiência do expectador atento, 

ressignificando e sensibilizando outros sensórios, capazes de perceber novos 

tempos e espaços (DELGADO, 1999) que, muitas vezes, não são regidos pela 

perspectiva cartesiana, solicitando repertórios que desarticulem certezas de 

mãos únicas, para uma orientação de fluxos de encruzilhadas. Quando se 

acredita ter compreendido a cidade, provavelmente significa que não se 

entendeu o que é a cidade. O urbano acontece no campo do imediato, por vias 

táticas (CEARTEAU, 1994), singular de um tempo e espaço, raramente 

ancorados em modelos fixos e cristalizados, dados pela ordem urbanística. A 

metrópole é constituída pela percepção simbólica do humano que ocupa seus 

territórios, e, assim como a vida, é transitória, morrendo e renascendo entre 

múltiplos conflitos e sintonias. Uma exigência de partes sensíveis que se 

acumulam, oriundas de diversas localidades, impregnadas na porosidade das 
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articulações que formam nossas subjetividades, acumulam-se em camadas 

para assinar hibridismos cosmopolitas.  

 Partindo-se da proposta de que a cidade pode ser um cenário inclusivo 

de subversões, o reconhecimento do espaço articula, de maneiras tácitas ou 

explícitas, construções políticas, superando meras situações de visibilidades 

pela presença, para representações que excedem e englobam as demarcações 

previsíveis que demonizam, seletivamente, alguns grupos. Enquanto isso, os 

usos dos espaços públicos promovem a possibilidade de uma circulação mais 

democrática da cidade. Consideramos, ainda, o papel da cidade como 

protagonista, com ativa participação no ambiente (LATOUR, 2012), levando em 

conta que a cidade, como coautora, ou, neste caso, como objeto mediador, 

atua como agente não-humano de mudanças sobre os agentes, ou aqui 

denominados sujeitos, que, neste momento, estão na posição de mediados por 

um território repleto de potentes significados residuais das tradições da 

capoeira, já que a Praça da República é o palco do início paulistano deste 

movimento na década de 50, representado, nesta tese, pelo baiano do 

Recôncavo, Mestre Ananias. 

Essas derivas levaram, entre outras ricas apreciações, até a Casa do 

Mestre Ananias, a qual, somada à história da região, se destaca em suas 

articulações como protagonista de uma forte resistência cultural negra da 

cidade de São Paulo, compartilhando uma potente experiência de afetos que 

reconfiguram e revelam audaciosas maneiras de ocupações dos espaços 

urbanos, que são percebidos como um sujeito ativo e pulsante, um produtor 

autônomo de afetos e relações (CARERI, 2013).  

A região da Bela Vista, na cidade de São Paulo, apresenta o desafio de 

ser a área com maior densidade demográfica da metrópole. De acordo com o 

IBGE (2010), a Bela Vista possui, aproximadamente, 69.460 habitantes, com 

uma área de 2,6Km², cuja densidade demográfica é de 26,715 (hab./Km²) 

(AVELAR, 2019). Segundo a HABI3, cerca de 3.460 famílias estão distribuídas 

entre os 267 cortiços do Bixiga. Cortiços estes que são antigos casarões, cujos 

                                                 
3
 Prefeitura do Município de São Paulo, HABI - Superintendência de Habitação Popular. 

Cortiços: A Experiência de São Paulo, 2010. Disponível em: 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/comunicacao/noticias/?p=117133. Acesso 
em: 21 abr. 2020. 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/comunicacao/noticias/?p=117133
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interiores estão precariamente subdivididos, de modo a comportar a 

necessidade de um maior número de famílias, onde até os porões são 

alugados, algo característico do bairro desde a imigração italiana, no final do 

século XIX. Entretanto, pelas incursões na região e conversas com os 

moradores mais antigos do bairro, constatamos que, hoje, os principais 

moradores dos cortiços são negros e nordestinos, e não os imigrantes italianos. 

O distrito da Bela Vista é um dos mais importantes bairros da cidade. 

Tendo parte de sua área denominada informalmente como Bixiga, esta área 

agrega diversos teatros, inúmeras festas tradicionais de rua; além da casa da 

escola de samba Vai Vai, de espaços de valorização e identidade negra, 

nordestina e italiana; e dos diversos imóveis tombados. Em suma, trata-se de 

um território de desenvolvimento econômico, cultural e social da cidade de São 

Paulo. Nos últimos anos, voltou a ser um ponto central de encontro de 

juventudes de diversas partes da cidade, depois de algumas décadas um 

pouco eclipsada (PEREIRA, 2018; PEREIRA, 2017), o que configura uma 

possibilidade de participação cidadã, na representatividade popular, no coração 

e no imaginário coletivo da metrópole paulistana. 

A Capoeira Angola, encontrada na Casa do Mestre Ananias, apresenta, 

em seus rituais, um dos principais pilares de seu imaginário social. Adentramos 

aquele espaço, cercado pelos berimbaus e pelo atabaque do antigo mestre, 

que emprestam seus atributos sagrados e são reverenciados nas rodas de 

capoeira. Suas ladainhas narram acontecidos cotidianos, lendas de deuses e 

orixás que, junto ao Catolicismo, compõem o sincretismo de uma religiosidade 

peculiar às manifestações culturais dos descendentes africanos no Brasil, 

formulando um rico espaço de percepção, potente em suas variadas 

representações. 

À medida que este pesquisador vivenciava o cotidiano da Casa, de 

modo muito intuitivo, captava como estes pensamentos atravessam as 

maneiras de produzir e distribuir o alternativo da Casa do Mestre Ananias; 

percebia, assim, a busca de vínculos, alimentados por uma ancestralidade, que 

comunicam, através e pelo corpo, valores ligados ao coletivo na urbe. Uma 

produção de sentido, ligada à cultura negra baiana, que transcendia o estar do 

espaço e do tempo, tornando-se uma mescla de camadas mais finas, que 
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permitem vivenciar, ainda que em construções de ser e fazer tradicional, outra 

forma de fazer parte, coletivamente, de uma comunidade. 

Dessa experiência, veio a troca de meu objeto de pesquisa, que, 

naquela altura, permitia algum nível de conforto, já que era uma extensão de 

minha dissertação de mestrado sobre o funk ostentação paulistano, na zona 

norte paulistana. Assim, meu foco passou para o reconhecimento de uma nova 

pesquisa de doutorado sobre a Casa do Mestre Ananias, um espaço que 

tensionou muita curiosidade frente a um mundo desconhecido, mas presente 

no cotidiano dos espaços de cultura e resistência da cidade. Uma experiência 

que permitiu que a minha ignorância branca e privilegiada doesse e pesasse 

diante de tanta beleza, apesar de minha capacidade sensória atrofiada para 

reconhecer o que estava, até então, submerso e inefável.  

A proposta de investigar a Casa do Mestre Ananias conta com um 

conjunto complexo de representações, uma estrutura de sentidos e significados 

que circulam entre seus membros, mediante diferentes formas de narrativas, 

alicerçando as ações que compõem e determinam o cotidiano daquele lugar. 

Denominamos esse espaço imaginário, que se expressa pela capoeira e nas 

diversas produções de experiências que atravessam as atividades da Casa, 

fornecendo indícios das relações sociais estabelecidas no interior do grupo e 

sua repercussão na comunidade. Dessa forma, ao traçar o objetivo deste 

estudo, que é desvelar alguns aspectos do cotidiano, presentes na Casa, esta 

tese espera contribuir para o entendimento das tramas simbólicas que 

constituem as identidades culturais ali presentes. 

As identidades, que compõem as construções sociais, fragmentadas e 

dinâmicas no indivíduo contemporâneo, podem ser percebidas como parte de 

um processo mais amplo de mudança, que desloca as estruturas centralizantes 

hegemônicas das sociedades para outras referências, que permitem aos 

indivíduos outra construção, mais próxima dos repertórios locais. 

Desta maneira, não percebemos esse movimento, encontrado na Casa 

do Mestre Ananias, como uma “crise de identidade”, algo tão propalado pelos 

apocalípticos da globalização, mas como um reencontro com uma identidade, 

pela ruptura com modelos estruturados que excluem perversamente culturas 

ligadas à cultura popular, negra e periférica. Ou ainda podemos perceber as 
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construções de identidades periféricas subalternizadas, negras, como um modo 

de reformular a perspectiva de “centralização”, para outros pontos de sentido e 

produção de subjetividades. 

A suposição de identidades fixas, cristalizadas e essencialistas do 

iluminismo, há muito, foi substituída por uma noção dinâmica, que considera a 

complexidade cultural das interações sociais que mediam os sentidos e valores 

projetados em nosso cotidiano pela performance, alinhando nossos sentidos 

subjetivos com os lugares objetivos que ocupamos no urbano. A identidade, 

desta forma, sutura (Hall, 2000) o sujeito a um tempo e a um espaço. 

Por vezes, essas identidades podem parecer contraditórias, em um 

mundo que se apresenta, cada vez mais, provisório e conveniente para os 

interesses do capital.  E essas narrativas do eu (HALL, 1990), cambiantes, 

buscam se ajustar entre negociações e resistências que a incerteza produz, 

como um desafio individual, apoiado em um coletivo, que permite a 

identificação simbólica e cultural desses sujeitos. Na impermanência, buscam-

se as bases estruturantes da ancestralidade revivida no presente. Anthony 

Giddens sugere que, nas sociedades tradicionais, o passado é venerado e 

seus símbolos são valorizados, pois contêm e perpetuam a experiência de 

gerações. A tradição é um meio de lidar com o tempo e o espaço, inserindo 

qualquer atividade ou experiência particular na continuidade do passado, do 

presente e do futuro, os quais, por sua vez, são estruturados por práticas 

sociais recorrentes (GIDDENS, 1990, p. 37-38). 

A Casa do Mestre Ananias, então, oferece a possibilidade de um centro 

organizador, uma referência, que liga a cultura tradicional, construtora de 

outras subjetividades ligadas à cultura negra, com as novas gerações, que, 

muitas vezes, não encontram referências em uma sociedade estruturada pelo 

racismo. O princípio que articula essa possibilidade está nas tradições da 

capoeira baiana, representada pela figura do mestre Ananias.   

Perceber a complexa dinâmica da Casa do Mestre Ananias é uma tarefa 

que exige uma abordagem muito próxima, que compreenda como a 

gentrificação dos espaços urbanos paulistanos ratifica a discriminação de 

culturas periféricas (ainda que em áreas centrais da cidade), havendo muros 

simbólicos e reais para a possível circulação desses corpos.  
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De maneira que o recorte escolhido para esta pesquisa compreende a 

articulação teórica e a etnográfica, principalmente nas festas, momento em que 

o espaço recebe o maior fluxo de pessoas e inspira a reprodução cotidiana das 

rodas em suas canções, na capoeira, no teatro e nas demais propostas da 

Casa, em vozes que se rebelam, pela dinâmica dos afetos, contra a lógica 

urbana da região central da cidade de São Paulo.  

A região do Bixiga já foi objeto de inúmeras reflexões, como nos 

trabalhos de Nascimento (2014); em “Lembrança eu tenho da Saracura”, há 

notas sobre a população negra e as reconfigurações urbanas no bairro do 

Bixiga; menciona-se ainda Rolnik (1989), com “Territórios Negros nas Cidades 

Brasileiras - Etnicidade e cidade em São Paulo e Rio de Janeiro”; e, 

recentemente, a pesquisa de Avelar (2019), denominada “BIXIGA: dinâmicas 

comunicacionais e urbanas e seus sentidos políticos”, entre outras importantes 

investigações, que não puderam ser esgotadas nas pesquisas realizadas, 

devido à sua polifônica complexidade. Nesta tese, buscamos compreender as 

festas e as rodas de capoeira, em seus usos e apropriações na cidade de São 

Paulo, na forma como estes eventos são organizados, realizados e divulgados, 

cotidianamente, pela Casa do Mestre Ananias. Isso se dá em todos seus 

hibridismos e apropriações culturais, em paralelo com uma forte identificação 

local ligada com as tradições baianas, em identidades que negociam entre 

fortes estigmas (GOFFMAN, 1988), e uma possibilidade de valorização e 

elevada autoestima em suas corporalidades e visibilidades negras. 

A cidade de São Paulo é considerada uma "cidade-mundial", uma 

construção simbólica, estratégica, que vem sendo difundida pelo mundo como 

um modelo urbano capaz de garantir seu espaço entre as principais cidades no 

contexto moderno da globalização. Se esse modelo criado muitas vezes mostra 

bons resultados no contexto das grandes cidades desenvolvidas, isso não 

ocorre da mesma maneira nas grandes metrópoles periféricas, como é o caso 

do cotidiano paulistano das regiões menos privilegiadas do Bixiga. A tendência 

é, historicamente, predatória quando as perspectivas de sucesso econômico se 

reduzem.  

A autora Saskia Sassen chama a cidade de São Paulo de “The Global 

City” (1998), pois esta passou a aparecer constantemente em diferentes 
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relações e classificações com o rótulo de “cidade-global”, embora em 

hierarquizações diversas. Para a autora (SASSEN, 1998, p.17), a 

“desigualdade na concentração dos recursos e atividades estratégicas, entre 

cada uma dessas cidades e outras cidades do mesmo país” ajudou a estruturar 

uma rede de nós urbanos responsável pelos principais fluxos da economia e do 

comércio mundiais, em níveis hierárquicos de intensidade.  

A metrópole de São Paulo expressa, hoje, a marginalidade social de um 

país que combina, conflituosamente, o atraso com a modernização, uma 

cidade que ainda não se livrou completamente de sua herança colonial. Aplica-

se um modelo construído como uma "entrada" para o primeiro mundo, pela via 

da globalização, mas que, muitas vezes, representa a continuidade da 

imposição dos interesses de um capitalismo predatório hegemônico, tanto no 

que tange à dependência internacional, quanto à hegemonia interna exercida 

por nossas elites.  

Em contrapartida, as periferias, de onde sai grande parte da força de 

trabalho, buscam seu espaço nesta metrópole, rearticulando identidades e 

expressando suas construções simbólicas de um “fazer parte” desta “cidade 

global”, principalmente via sociabilidades, atravessados por lógicas 

comunicacionais apropriadas e expressadas de forma alternativa pela Casa do 

Mestre Ananias, que valoriza a identidade negra e nordestina, resistindo e 

operando como um ponto central de encontro para os capoeiristas de toda 

cidade, protagonistas de uma história negra insistentemente atacada. 

O modelo, baseado na repressão, preconiza, como solução, medidas de 

força, tais como as forças policiais, presídios e leis mais duras e violentas. 

Essas propostas elegeram o atual governo, em discursos repletos de ódio e 

preconceitos em todas as esferas. Um modelo de gestão que não reconhece 

as injustiças socioeconômicas do país, as dívidas históricas ligadas à 

escravidão e à diversidade cultural brasileira. Apesar disso, é o modelo mais 

popular, pois, aparentemente, demonstra resultados rápidos, e contribui para 

uma sensação abstrata de segurança para as elites brancas.  

A necessidade de construir uma vivência de permanência, baseada nas 

tradições negras baianas que a Casa do Mestre Ananias produz, faz muito 

sentido para um grupo em que o ser e estar no espaço urbano é uma práxis de 
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resistência, entre a higienização e os apagamentos sistemáticos de sua 

identidade.  

Com Hall (2003), entendemos que a vida social e a formação das 

identidades consistem em incorporar e resistir, construir e reconstruir sentidos, 

considerando a possibilidade de negociação. Para o desenvolvimento desta 

pesquisa, buscaremos as bases de sua construção para compreensão dos 

motivos e sentidos de suas tradições seletivas construídas (WILLIAMS, 1979), 

chegando até o cotidiano contemporâneo de uma construção da “capoeira” 

como um ator protagonista naquele espaço. O processo de construção de 

identidade tem sua raiz na memória social, um processo fundamentado na 

troca entre indivíduo e sociedade. O antropólogo Munanga (1994) descreve: 

 

A identidade é uma realidade sempre presente em todas as 
sociedades humanas [...]. A definição de si (autodefinição) e a 
definição dos outros (identidade atribuída) têm funções 
conhecidas: a defesa da unidade de grupo, a proteção do 
território contra inimigos externos, as manifestações 
ideológicas por interesses econômicos, políticos, psicológicos 
etc. (MUNANGA, 1994, p.177-178).   

    

 Buscamos perceber as articulações sociais entre os frequentadores da 

tradicional Casa do Mestre Ananias, localizada na região central da cidade de 

São Paulo, mais especificamente na área reconhecida como Bixiga, usando 

suas apropriações e ressignificações, numa abordagem pós-periférica 

(ROCHA, SILVA e PEREIRA, 2015), de usos do espaço, já que compreende 

um borramento de fronteiras entre centro e periferia, de onde circulam os 

praticantes em fluxos de todas as áreas da cidade de São Paulo, entendendo a 

Casa como um ponto de encontro de diversas escolas, mestres e praticantes, 

um “campo neutro” para socialidades, disputas e trocas.  

Vozes do passado e das juventudes se postam, entre tensões e 

negociações, para pensar coletivamente as práticas cotidianas, festas e demais 

atribuições da Casa do Mestre Ananias, residência esta que é uma de cultura 

negra na capital paulistana, em uma práxis que evoca dinâmicas de existência 

alternativa, horizontais, de construção de um espaço de convivência 

importante, uma referência para muitos jovens que se identificam com o 

reconhecimento cultural e o valorizam. 
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O conceito de pós-periférico pode, num primeiro momento, parecer se 

referir apenas às dimensões espaciais e sincrônicas da vida social e cultural 

que analisamos. Neste sentido, ampliamos o conceito de pós-periférico4 

(ROCHA, SILVA e PEREIRA, 2015), do espaço para o tempo, para a 

temporalidade e a diacronia, pensando em como a Casa circula e articula 

múltiplas temporalidades entre uma ancestralidade construída, ligada ao 

Recôncavo Baiano, e a contemporaneidade cotidiana urbana, dos usos de 

tecnologias de visibilidade para produção, distribuição e divulgação das 

atividades promovidas pela Casa, atreladas aos sentidos de consumo cultural 

alternativo na cidade. A Casa do Mestre Ananias posiciona-se como um 

espaço do “entre tempos”, mobilizando memórias afetivas ligadas a 

construções de identidades que se legitimam por meio da cultura ancestral e 

negociam com uma cidade voltada para a lógica da velocidade e consumo, 

ligados ao capital urbano.  

O que repercute entre aquelas paredes amarelas, repletas de elementos 

simbólicos, é um interstício no tempo e espaço para que a comunidade dos 

capoeiristas possa restabelecer seus vínculos, muitas vezes negados ou 

apagados pelo racismo organizador das estruturas sociais paulistanas. A Casa 

do Mestre Ananias não elimina o problema, mas oferece a possibilidade, ainda 

que limitada por sua estrutura relativamente reduzida, de transcender a uma 

narrativa de dor e carências, para acender o protagonismo negro, orgulhoso e 

repleto de beleza. 

Essas barreiras, entre uma sociedade branca e privilegiada e uma negra 

e estigmatizada, não se acabam, mas se borram e abrem fissuras, permitindo 

ainda, entre tensões e negociações, um convívio mais democrático, algo 

presente também no Bixiga, caracterizando-o como uma área singular da 

capital paulistana, de exercício da interculturalidade (CANCLINI, 2007).    

Durante as rodas e festas da Casa do Mestre Ananias, a experiência 

mais comum, retratada por visitantes não praticantes, é a de “estar em outro 

mundo”, ou ainda “se sentir no passado”, o que torna a Casa um espaço de 

                                                 
4
 Pós-periféricas – abordagem desenvolvida por Rose de Melo Rocha, Simone Luci Pereira e 

Josimey Costa da Silva (2015), que propõe cenários em que as fronteiras rígidas entre centro e 
periferia se encontram menos nítidas, exigindo uma perspectiva epistêmica que possibilite a 
compreensão de realidades complexas, em que o trânsito entre esses espaços ocorre.   
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interesse para o público que busca um entretenimento e consumo cultural 

alternativo na cidade de São Paulo.  

Raramente esse público, que aparece somente durante as festas, 

trazido pela divulgação nas redes sociais e pelo boca a boca, compreende, na 

totalidade, os rituais implícitos em todas as atividades da Casa do Mestre 

Ananias, contentando-se tantas vezes com a exotização das cores e 

corporalidades, repletas de movimentos de grande beleza e destreza. A música 

é um elemento dos mais legitimados, considerado de “mais alto nível” por todos 

os públicos da Casa, em rodas de samba, samba de roda e na própria 

capoeira. Buscamos aqui escapar de uma visão simplista que louva a diferença 

pela diferença, numa apologia ao exotismo e sua possibilidade de gerar 

“commodities” para o consumo e, também, valorizando e acreditando em um 

essencialismo acrítico, que acredita em uma romanização das práticas culturais 

ali encenadas como puras, intactas, fixadas em seu valor de uso e não de 

troca. O que se interpreta, sim, é uma visão de hibridismo (BHABHA, 1998), em 

que esses espaços “entre lugares”, como lógicas diversas, são múltiplos e de 

sentidos contraditórios. Ou seja, ao mesmo tempo em que se analisa o 

consumo cultural alternativo (e suas lógicas globais / locais), envolto 

(queiramos ou não) nas práticas da Casa, também entendemos a força e a 

potência das identidades, das performances e dos repertórios ali mobilizados 

em sua legitimidade e potência política.    

Os frequentadores esporádicos são bem-vindos, já que é uma maneira 

de popularizar e divulgar as atividades da Casa do Mestre Ananias, e ainda 

traz recursos, no consumo de alimentos e bebidas que é realizado durante as 

festas principais, eventos estes mobilizados pela comunidade, que doa pratos 

com a especialidade de cada família, o que gera uma saudável disputa entre os 

“dotes culinários” disponibilizados. O tema será apresentado em capítulo 

próprio sobre a dinâmica das festas na Casa. 

A Casa do Mestre Ananias é caracterizada pelas referências de 

elementos dominantes, residuais e emergentes (WILLIAMS, 1979), que 

negociam espaço e sentido nas fronteiras borradas entre centro e periferia da 

cidade de São Paulo, e ainda entre contemporaneidade e ancestralidade. Uma 

lógica que desafia e negocia, buscando sua legitimação, apropriando-se de 
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símbolos do passado residual personificado na figura do antigo mestre. A 

comensalidade, as representações culturais em forma de indumentária, e, 

principalmente, a música são pontos de apoio das atividades que atravessam 

aquele lugar. 

Prioriza-se, nesta pesquisa, a questão da produção de sentido e a 

corporalidade em suas representações de pertencimento, configurando 

espaços interculturais repletos de apropriações cosmopolitas, porém em 

diálogo com a identidade cultural residual do Recôncavo Baiano, em seus 

processos de hibridismos e interculturalidade (CANCLINI, 2007). Esta pesquisa 

dá ênfase à dimensão cultural da capoeira e ao papel das apropriações 

estabelecidas como práticas de ser e estar na cidade, na rearticulação das 

identidades (PEREIRA, 2012) que estabelecem sentido para seus praticantes. 

Devemos ainda destacar que a trajetória da Casa do Mestre Ananias 

está vinculada diretamente com as práticas da capoeira de rua, já que o projeto 

da Casa nasce a partir das rodas, que se iniciaram na Praça da República. Ela 

é cercada por uma história de resistências, disputas por espaço com os 

barraqueiros e órgãos públicos, embates históricos com policiais, que, ainda 

hoje, são lembrados, cantados e valorizados, como movimentos de luta, pelo 

direito de existir da capoeira paulistana. Fundada pelo mestre Ananias, em 

1953, essa roda na praça ainda hoje recebe, todos os domingos, capoeiras, 

turistas e entusiastas de todo mundo.  

Segundo seus praticantes, trata-se da roda de capoeira mais antiga do 

Brasil, transcendendo a intolerância nos seus quase 70 anos de práticas sem 

interrupção. Um espaço de protagonismo negro e de prontidão de resposta, 

sempre que esses guerreiros são invocados. Isto pôde ser visto no ato 

realizado em razão do assassinato de Mestre Moa, em 2018, que também 

esteve na roda da República. Esse ato será detalhado e analisado em capítulo 

posterior, sobre festas e eventos. 

A necessidade de espaços como a Casa do Mestre Ananias está na 

urgência da comunidade e das práticas coletivas, de onde os relatos vêm à 

tona, incitados não apenas pela violência sistêmica que tantas vezes obriga a 

calar, mas pelo orgulho de ser quem se é. Não se reproduzem, assim, 
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narrativas sobre o que faz morrer, mas sobre o que faz viver, em sua potência 

produtora de outras subjetividades. 

Como resultante, viver a Casa, em seus fundamentos e práticas, 

possibilita um desaprender a falar sobre a obrigação do calar subalternizado, 

retomando, pelas sabedorias populares ancestrais, o que resgata a dignidade e 

a cidadania de uma escravidão moderna. Deste modo, a Casa do Mestre 

Ananias está incluída nas mais profundas raízes de produção de seres 

políticos, a partir de seus corpos e identidades ligados à cultura baiana e negra.     

Além disso, será rastreada a trajetória do Mestre Ananias em sua 

vertente da capoeira (Angola), um dos pioneiros na cidade de São Paulo que, 

especificamente no Bixiga, configurou-se de maneira singular, agrupando todos 

os capoeiristas da cidade em um ambiente onde os rituais ancestrais se 

mesclam com as disputas e resistência por sobrevivência e visibilidade da 

cultura negra.    

 Entendemos que o tema de pesquisa sobre a Casa do Mestre Ananias 

tem relevância devido à grande importância na constituição de identidades 

negras e nordestinas para os moradores da cidade de São Paulo, que, pelas 

migrações, constituíram uma parcela importante da população periférica da 

metrópole. Isso se dá pela valorização da ancestralidade, pois esses migrantes 

e descendentes produzem, apropriam-se e participam de uma cultura residual 

ligada às tradições negras do Recôncavo Baiano.  

Os estudos da área de Comunicação e Cultura podem trazer valiosas 

contribuições para a reflexão acerca do uso que se faz das tradições regionais 

e como influenciam esses paulistanos, na atualidade, por meio da capoeira e 

seus atravessamentos. As identidades desse grupo buscam inspiração em 

raízes ancestrais, construindo possibilidades alternativas de protagonismos 

negros, híbridos entre uma sociedade urbana, altamente ligada a um cotidiano 

de tecnologias, competição e lógicas compartilhadas, horizontais, de ser e 

estar nos espaços coletivos. 

A observação etnográfica realizada na Casa do Mestre Ananias ainda 

contribui para entender o cotidiano desses participantes, como constroem suas 

identidades e buscam seu espaço nas áreas urbanas de São Paulo, seus 

conflitos, resistências e negociações, compartilhando heranças culturais 
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ligadas a uma ancestralidade residual atrelada às tradições negras baianas, de 

onde as festas, produtoras principais de visibilidade, reconhecimento e 

autoestima, permitem esta construção de socialidades, de encontros e trocas 

culturais.  

Esta pesquisa pretende contribuir para os estudos de Comunicação em 

sua articulação com as culturas urbanas, que articulam as lógicas do viver em 

metrópoles como São Paulo em seus sentidos culturais, de criação de 

socialidades, identidades, contribuindo ainda para pensar, por meio dos muitos 

atravessamentos vistos na Casa, sentidos do que chamamos de comunicação 

urbana em seus muitos desdobramentos. Como hipóteses, partimos das 

seguintes perspectivas: 

 

 As possibilidades de hibridismos e interculturalidade em uma 

região “periférica central” paulistana (Bixiga). 

 As relações da ancestralidade residual baiana como “janela” 

para as dimensões culturais das apropriações urbanas e sua 

potencialidade, como possibilidade de ressignificação e a 

criação de valores relacionados à identidade negra. 

 Os caminhos e processos de rearticulações de identidades 

culturais, pela presença de corpos negros, protagonizando 

espaços culturais centrais na cidade de São Paulo. 

 A possível articulação das festas e encontros, como potenciais 

espaços urbanos de promoção de visibilidade, 

reconhecimento e autoestima, ligados à cultura negra baiana e 

seu papel nas formas de sociabilidade urbana. 

 

Referenciais Teóricos 

 

No intuito de estabelecer um diálogo entre pesquisadores da sociologia 

urbana, cultura e comunicação, esta pesquisa ampara-se nas complexas 

relações sociais que a Casa do Mestre Ananias providencia como centro de 

encontros entre a ancestralidade negra baiana e a região onde está inserida, 

uma área central paulistana, polo cultural da cidade, a região do Bixiga. 
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A pesquisa ampara-se no referencial teórico e conceitual oferecido pelos 

teóricos da matriz inglesa de pensamento, com os Estudos Culturais Britânicos 

e as apropriações desta agenda de teoria e pesquisa na América Latina, como 

Jesús Martin-Barbero e Néstor Garcia Canclini com sua proposta de se 

deslocar o debate dos meios para mediações e usos, propondo uma visão 

sobre cultura por meio da Casa do Mestre Ananias e suas reflexões sobre 

identidades e socialidades, estabelecendo, assim, uma relação entre a 

comunicação e o campo da cultura, representado pela perspectiva cultural 

popular híbrida da capoeira, seus atravessamentos e seu papel na 

comunicação urbana. 

Apoia-se também, no conceito de pós-periférico, desenvolvido por Rose 

de Melo Rocha, Josimey Costa e Simone Luci Pereira (2015), já que os 

frequentadores da Casa do Mestre Ananias centralizam seus encontros 

naquele espaço, vindos de todas as regiões da cidade de São Paulo, 

permitindo novas possibilidades de fluxos urbanos e representações de 

identidades. Compreende, assim, uma comunicação urbana que, embora em 

tensão, articula limites borrados, menos nítidos, para o trânsito desses corpos, 

que reconfiguram os espaços urbanos paulistanos. Estes fluxos culturais, 

caracterizados pela circulação, reeditam a experiência dos encontros e da 

presença periférica, potencializados pelas tecnologias, que dinamizam a 

presença, por exemplo, na praça da República, ponto tradicional de encontro 

da capoeira paulistana, de onde vídeos das rodas dominicais são postados 

semanalmente, introduzindo, no imaginário de capoeiras de todo mundo, a 

persistência dos corpos negros, que resistem e negociam a sua potência, de 

ser e estar, no coração da cidade de São Paulo. 

Estas visibilidades, presenciais e virtuais, expandem uma territorialidade 

mainstream branca, para uma representação pós-periférica (Rocha, Silva e 

Pereira, 2015) de fluxos polifônicos, que dialogam com a construção de 

identidades capoeiras, de corpos livres nas ruas, e com a produção de um 

cosmopolitismo que busca viver a cidade, reconhecendo-se como valor cultural 

que resiste em tensão, atravessado por ordens de vigilância e segregação 

racistas. A arte da capoeira propicia este trânsito de expressões de 

protagonismos nordestinos e negros, muitas vezes em disputa, em um 
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enfrentamento que marcou o nome de mestre Ananias, para esta cultura, como 

sujeito que se posicionou como articulador destes enfrentamentos coletivos na 

praça da República, representando a presença destes corpos naquele espaço 

simbólico, entre batalhas contra a ordem pública, representadas pela polícia, e 

por tentativas de desqualificação da capoeira enquanto expressão cultural.  

Diaspórica em sua matriz, ligada à escravização negra brasileira, a 

capoeira é, essencialmente, uma expressão pós-periférica (Rocha, Silva e 

Pereira, 2015), uma cultura de atravessamentos e circulação, praticada em 

mais de 150 países, segundo mestre Minhoca. De base oral, é uma arte que 

envolve a comunicação, a musicalidade e os encontros, levando os 

estrangeiros a terem um contato maior com a língua portuguesa brasileira, 

permitindo este intercâmbio entre as culturas. A capoeira possui uma 

perspectiva cosmopolita5, de fluxos entre seus membros, é parte da cultura, 

entre eles, o respeito e a circulação em busca de vivências com outros mestres 

e afiliações. O pertencimento é valorizado na forma de “quem é seu mestre”, 

porém sem a perspectiva de fronteiras, compartilhando conhecimentos de uma 

tradição ligada à ancestralidade negra, ‘o capoeira’ circula, busca a visibilidade 

de um “ser e estar” político de seu corpo, como uma resposta para a negação 

de sua existência devido ao racismo. A difusão de sua cultura amplia e 

aproxima. A capoeira existe enquanto conjunto de sujeitos, sempre praticada 

“com”, e não “contra”.   

O conceito de Raymond Williams sobre a presença de elementos 

dominantes, residuais e emergentes, em qualquer formação cultural, em que se 

negocia espaço, sentido e temporalidade (WILLIAMS, 1979) nos é caro, pois 

atravessa todo o trabalho, de modo a entender as construções de sentido 

alavancadas pela cultura ancestral, ligada às tradições negras do Recôncavo 

Baiano. A ancestralidade residual, inspirada na figura do mestre Ananias, 

articula as atividades da Casa, projetando uma Bahia construída por valores 

                                                 
5
 Por cosmopolitismo entendemos as perspectivas antropológicas de Appadurai (2004) e 

Hannerz (1997), que compreendem que os métodos etnográficos no mundo global devem levar 
em conta as relações locais / globais e seus fluxos. A noção de cosmopolitismo, que aqui 
abraçamos, refere-se à perspectiva crítica e epistêmica (Delanty, 2008) de pensar fenômenos 
no “entre”, na negociação entre local e global, afastando-se de noções universalistas e 
coloniais ligadas ao norte Global.   
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tradicionais, de beleza e valores que permitem narrativas de protagonismos 

negros. 

Também se articulam, nesta pesquisa, o conceito de estigma social, 

amparado pelas reflexões de Erving Goffman, com o intuito de explorar como 

se dão as relações comunicacionais no Bixiga, ligadas às representações 

culturais negras e ao racismo, que está impregnado em todas as estruturas de 

um país, e que teve, na escravidão, uma de suas marcas mais significativas de 

constituição. O “ser negro” e o “ser baiano”, na Casa do Mestre Ananias, é uma 

busca, uma construção valorizada, e diferencia a experiência de seus 

membros. A busca por essas raízes, ligadas ao Recôncavo Baiano, berço da 

capoeira e seus atravessamentos, determina um grau de distinção e hierarquia 

entre o grupo.      

Curiosamente, as referências se invertem naquele espaço de encontros 

e fluxos, expressos nas identidades de seus sujeitos, outras etnias buscam 

corporalidades ligadas à cultura negra, na busca por uma legitimidade naquela 

cultura em que pesam a cor branca e seus privilégios, como uma vergonha 

pela consciência das atrocidades praticadas, e que repercutem no tempo 

contemporâneo. 

Na busca por uma pesquisa que sente antes de compreender, Michel 

Maffesoli será de grande valia para reflexões em torno da possibilidade de 

construir um modo de ser e de estar junto (MAFFESOLI, 2009) “alternativo”, o 

que Harvey denominou de “utopismo espaço-temporal” (HARVEY, 2013). A 

proposta desta pesquisa demonstra que as percepções não são prontas para 

serem coladas em teorias, de forma que o pesquisador se apropria e sente 

antes de compreender (MAFFESOLI, 1998). 

Também se referenda Michel de Certeau, para pensar as dinâmicas 

táticas e a criatividade dispersa encontradas nas expressões populares da 

capoeira e seus atravessamentos. A criatividade é entendida como a arma do 

fraco (CERTEAU, 1994), a adaptação torna-se mais do que uma forma de 

expressão; trata-se de um recurso de sobrevivência pela dissimulação, nesses 

grupos de extremas carências; do engodo, que permite a expressão 

subalternizada de uma cultura que sobreviveu às senzalas, às mais profundas 
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atrocidades relacionadas à escravidão e, ainda hoje, às tentativas explícitas de 

apagamentos e higienização.  

A pop-lítica de Omar Rincón será acionada para pensar os meios de ser 

e estar da Casa, nas participações culturais, nos espaços urbanos por meio 

das festas tradicionais e apresentações que invocam grande visibilidade entre 

os engajados na capoeira e boa parte da comunidade do Bixiga, que se 

compromete com as propostas trazidas, reivindicando, desde a proposta do 

Parque do Bixiga, até outras demandas que exigem a representação da 

comunidade nas decisões urbanas. A imagem cultuada do mestre Ananias 

orienta o “modo de ser capoeira”, falas, cds, camisetas, instrumentos, histórias 

contadas por quem conviveu, ou não, com o antigo mestre são reproduzidas e 

seguidas por muitos praticantes e simpatizantes da cultura tradicional da 

capoeira.  

Serão referenciados, ainda, Micael Herschmann e George Yúdice, no 

sentido de apresentar as negociações da cultura e o uso de tecnologias, 

demonstrado pela análise das festas e suas divulgações por redes sociais, e 

como suas identidades são expressas pela capoeira e através da música 

tradicional do samba de roda. Implementando a práxis de uma cultura como 

recurso (YÚDICE, 2004), nas atividades cotidianas que atravessam os modos 

de negociar e resistir da Casa do Mestre Ananias, está a figura do Mestre 

Rodrigo Minhoca, que, habilmente, transita entre os mundos da capoeira 

ancestral e o mercado, viabilizando projetos que permitem a existência daquele 

espaço. Comprometido com as trocas, que não prejudicam a identidade e a 

autonomia da Casa do Mestre Ananias, essa figura singular da cultura popular 

da capoeira paulistana receberá um capítulo próprio, no qual as considerações 

de Yúdice sobre performatividade da cultura e seu uso como recurso nesta era 

global nos serão úteis. 

O mesmo projeto neoliberal, que ameaça as formas de vida locais na 

região do Bixiga, principalmente com a gentrificação, é explorado por brechas 

táticas (CERTEAU, 1994), de mobilização em novos tipos de ativismos que 

exploram as trocas, ainda que muitas vezes assimétricas, para a sobrevivência. 

Assim, define George Yúdice (2004), com o conceito chave dessas práticas de 

cultura como recurso. A arte que mobiliza, integra e afeta, encontrada nas 



 

 

 

45 

 

práticas da Casa do Mestre Ananias, é um cenário conveniente para esta 

abordagem. 

Essa cultura é entendida como um recurso, ou seja, com múltiplas 

finalidades, sobretudo no que se refere ao desenvolvimento econômico, à 

promoção da cidadania e de agendas que buscam por práticas mais 

democráticas de vida na urbe. Isso porque, para além da circulação dos bens 

culturais nas sociedades contemporâneas e do dinheiro que essa indústria 

movimenta, a cultura é também utilizada como forma de fortalecer o tecido 

social. Por isso, no lugar de compreender a cultura por seu conteúdo, devemos 

partir de “uma abordagem da questão da cultura de nosso tempo, caracterizada 

como uma cultura de globalização acelerada, como um recurso” (YÚDICE, 

2004, p.26).   

Os movimentos da sociedade civil são organizados e extremamente 

atuantes na região do Bixiga, articulando diversas redes que amadureceram, 

desde a gênese do bairro, com a chegada dos negros que formaram o 

quilombo urbano do Saracura e, posteriormente, com a chegada dos italianos, 

o que construiu esse modo singular, ainda que entre tensões e negociações de 

diversidade que o bairro possui.  

Neste cenário, em que se consolidam as relações entre diferentes 

povos, a integração na busca de bens comuns tornou-se uma valiosa 

ferramenta de repercussão pela organização social, e até mesmo por tentativas 

de emancipação social. O que legitima a cultura é a sua utilidade. Yúdice não 

retoma a crítica adorniana, que enxerga o processo de produção da cultura 

enquanto mera mercadoria, o que pode sustentar uma redução da arte para 

uma instrumentalização, alienação e reprodução da dominação. A cultura, 

enquanto recurso, invocada por Yúdice, é uma maneira de pensar as relações 

práticas da arte com a política e a economia no cenário contemporâneo 

neoliberal.  

Nesta abordagem, ainda fazemos necessária a perspectiva dos usos da 

chamada performatividade, “a conveniência da cultura sustenta a 

performatividade como lógica fundamental da vida social hoje” (YÚDICE, 2004, 

50). Esse conceito, trazido de Judith Butler, considera que a reprodução das 

hierarquias sociais é obtida pela repetição de normas performativas.  
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Ao buscar adequar-se ao modelo social estabelecido, o sujeito deixa 

remanescente alguma discrepância entre a norma performativa e a sua ação. E 

está nessa discrepância a possibilidade de agência do sujeito, de onde pode 

tirar vantagens, como um meio de afirmação de suas necessidades, 

interagindo com os modelos e as normas. À medida que age, nessas 

construções de modelos sociais, a performance tem, sobre os indivíduos, um 

efeito de negociação, resistência ou atualização. Simultaneamente, a 

performance atua nas identidades e nas próprias possibilidades performativas 

em uma sociedade.  

Deste modo, a performance torna-se contagiante, afetando as 

experiências de quem a produz e transmitindo este contágio para o coletivo. Ao 

performar, o capoeira se modifica, e altera também aquilo que foi dado a 

conhecer em seu repertório. Entendemos que o sujeito e a Casa do Mestre 

Ananias performam a cultura, na medida em que se apropriam dela para 

diversos fins. Sendo assim, esses sujeitos atuam nessa cultura e em suas 

próprias construções de identidades. Seja para se adaptar ao que solicitam em 

editais de financiamento, seja para reivindicar um lugar social de protagonismo, 

ou seja ainda para sobreviver por meio da arte, os sujeitos explicitam sua 

concepção de cultura no ato da performance.  

Autores como Manuel Delgado, Francisco Cruces e Francesco Careri 

permitem articular as caminhadas urbanas como uma potente metodologia 

para o ver, o ouvir e o sentir das produções de sentidos urbanas. Buscando 

compreender os processos de comunicação e cultura no cotidiano urbano, esta 

pesquisa sugere uma aproximação entre a investigação formal e a deriva 

urbana (CARERI, 2013), em processos que confluem para o reconhecimento 

de diferentes paisagens que reconstroem e ressignificam maneiras de ser e 

estar híbridos. Essa observação flutuante (DELGADO, 1999) do cotidiano 

urbano, na região do Bixiga, representa uma maneira de perceber as 

polifônicas configurações destes territórios (CRUCES, 2016) repletos de 

construções simbólicas, que articulam elementos tradicionais da cultura negra 

baiana e as disputas por uma área central da cidade, um espaço valorizado 

pela especulação imobiliária. 
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As derivas urbanas foram utilizadas, enquanto alternativa complexa de 

ferramenta metodológica de experimentação da cidade, através da caminhada 

que induz e conduz os sentidos durante o trajeto. Esta prática estética (Careri, 

2013) permite interpretar os espaços que interferem nos afetos, 

desorganizando leituras pré-estabelecidas. A percepção coletiva, de tantos 

olhos e sentidos de experimentação e vivências, mostra-se valiosa, permitindo 

resultados pautados na diversidade do grupo, abrindo possibilidades da 

paisagem como integradora da cultura, que se mostra nos percursos de fluxos 

destas derivas. Os sentidos se escondem sem cuidado pela cidade, pedindo a 

presença para se revelarem, em uma tarefa do sentir antes de nomear, em 

uma busca pelo escapar do vício reprodutor de narrativas, corrompido, assim, 

pelas próprias práticas, que certamente olharam, o que não implica em 

percepções cristalizadoras.  

É essencial, para o desenvolvimento deste trabalho, desconstruir as 

formas de colonialidade do pensamento ocidental branco, trazidas por Flor do 

Nascimento, Théophile Obenga e Frantz Fanon, buscando uma orientação 

híbrida entre a africanização do pensamento e as contribuições de 

pesquisadores que dessem conta das interconexões encontradas no Bixiga. A 

pesquisadora Lélia Gonzalez contribui com a perspectiva da africanização 

dessas narrativas, incorporando modos de observação que transcendem as 

polaridades. 

A noção da civilização africana banta possui o termo ubuntu, o qual 

remete a avançadas civilizações que praticavam religiões tribais, em que a 

ênfase era dada ao culto a seus antepassados, algo que se verifica também 

em diversas apropriações dessa cultura encontradas pelo Brasil, em especial 

na Bahia, o estado mais negro e terra natal do Mestre Ananias. 

Flor do Nascimento (2016) apresenta a noção de ubuntu como um 

reflexo do pensamento ético e político, de modo geral, nas práticas da capoeira 

e em seus atravessamentos na comunidade. Em uma tradução simplificada, o 

conceito de ubuntu é expresso como “sou porque somos”, o que já é uma 

apropriação problematizada, por não expressar corretamente o pensamento. 

Em muitas nações bantas, o conceito refere-se ao princípio dinâmico da 
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existência da humanidade, trazendo as relações de interdependência para o 

centro das ações sociais.  

A responsabilidade coletiva é ligada à compaixão e à inclusão, já que, 

para esses povos, um indivíduo não é reconhecido e nem tem valor isolado em 

si, mas é importante enquanto parte de um todo. Daí a necessidade de buscar 

o sentido de pertencimento pelas marcas de identidade relacionadas com o 

coletivo: o nome, a vestimenta e a ancestralidade, elementos que propiciam 

uma identificação familiar.  

O reconhecimento dessa noção começou a ser elaborado, durante a 

pesquisa, quando percebemos que o sobrenome de muitos engajados com a 

capoeira era “Fiu” nas redes sociais, o que mais tarde a contramestra Natália 

Fiu explicou se tratar de uma abreviatura para ‘Família Irmãos Unidos’, um 

tradicional grupo da capoeira paulistana. Seus membros se identificavam com 

este uso, apropriando-se do sobrenome “Fiu”, de modo a fortalecer a 

representatividade coletiva do grupo, reconhecendo-se em coletividade. Essas 

relações sociais baseadas na pertença e na solidariedade apontam para a 

própria sobrevivência dos povos subalternizados.  

Outro exemplo da política de consensos, que se verifica na Casa do 

Mestre Ananias, está nas reuniões para as decisões coletivas sobre as festas e 

demais atividades. As opiniões, colocadas de forma circular, são ouvidas e 

discutidas, buscando-se as melhores decisões, alinhadas com os interesses 

coletivos da Casa e da comunidade, maneiras transversais de se resolver em 

comunidade os desafios do ser e estar urbanos.  

Em outra ocasião, discutiu-se a postura de um indivíduo que se envolveu 

em brigas repetidas vezes. Alguns mais exaltados indicaram a expulsão e não 

permissão da presença dele nas rodas de capoeira da Casa, sugestão que foi 

imediatamente rebatida pelo mestre Minhoca, com o sábio argumento de que: 

“A vida já exclui a nossa gente de muitas formas, aqui ninguém será expulso, 

temos que educar”. Isso demonstra um modo ontológico de compreensão e 

resgate do indivíduo; a proposta elabora a mais importante reivindicação do 

pensamento negro: a do reconhecimento da dignidade humana.  

Essa demanda é muito coerente, pois compreende um cotidiano 

excludente da vida periférica, sobretudo quanto à colonização da vida, que 
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impõe violenta redução, ou apagamento, de meios de construção de 

autoestima, o que implica refazer a própria imagem em um processo gradual 

de desconstrução de estigmas (GOFFMAN, 1998) colocados pela vida 

colonizada. Este estigma é compreendido enquanto uma rotulação que designa 

o portador de maneira desqualificante, desvalorizando a sua aceitação social 

plena, e está relacionado com a identidade social dos sujeitos desta pesquisa, 

atravessados pelo racismo, estereótipos e preconceitos elaborados a partir da 

perversidade da escravidão, passando pela naturalização até a internalização 

da posição subalternizadora, que é imposta estruturalmente em relações de 

poder baseadas na exclusão de um grupo estabelecido pelo branco, que detém 

o poder e atribui para si orientações superiores, negando para o grupo 

estigmatizado as possibilidades democráticas de participação e oportunidades. 

À capoeira, assim como a outras expressões culturais ligadas ao popular e à 

negritude, são atribuídas as construções de percepção ameaçadoras, 

relacionadas à criminalidade, incapacidade, preguiça e outros adjetivos que 

constituem uma identidade indesejável, justificando a violência e carência que 

designam estes papéis. Para Elias e Scotson (2000), a designação entre 

“insiders” e “outsiders” define estas relações desiguais baseadas em estigmas, 

autorizando esta percepção desumanizadora entre os grupos sociais (ELIAS, 

SCOTSON, 2000). 

A discussão sobre ubuntu, por Flor do Nascimento (2016), assume uma 

posição central para compreender a noção de justiça, que, para a nação banta, 

é compreendida sempre como justiça social, já que considera a alteridade uma 

proposta de reconhecimento da humanidade como um coletivo.  

Quando ocorrem problemas com qualquer indivíduo que seja colocado 

em posição de exclusão, a comunidade sofre como um todo. Isso inverte a 

lógica ocidental branca, que considera algumas pessoas menos humanas para 

poder tutelá-las e conduzi-las a um estado desejado por meio da repressão ou 

da exclusão, para, com isso, o coletivo se beneficiar. A justiça ocidental não é 

restaurativa, o que contribui para o aumento da violência (FLOR DO 

NASCIMENTO, 2016). 

Ubuntu é entendido como humanidade que se revela pelos vínculos 

entre as pessoas da comunidade, de modo que alguém só possa ser 
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identificado como humano por existir uma comunidade de humanos ancestral 

ao indivíduo, proporcionando um princípio de justiça restaurativo e integrador, 

na medida em que se visualiza e se faz visível a injustiça, mas se buscam 

meios para resgatar esse indivíduo. Esta noção de “comunidade” também é 

compreendida a partir de Muniz Sodré (2017), que indica a proposta 

comunicacional de uma “ciência do comum”, estabelecida pelos vínculos que 

resgatam a potência política e ética que orientam as relações horizontalizadas 

encontradas na Casa do Mestre Ananias. 

Não é possível a reparação sem se restaurar a dignidade do sujeito em 

harmonia com uma coletividade radical. Assim como mestre Minhoca, a ética 

ubuntu é solidária, comove-se com a situação precária do sujeito e posiciona-

se sempre de maneira ativa, buscando o melhor para a totalidade do grupo, 

para o reconhecimento da importância de cada membro da comunidade.  

Barbosa (2012) explica que os antepassados zulus não acreditavam no 

gesto cristão de “dar a outra face”, mas que se deveria abraçar o sujeito 

agressor. Isso é a práxis do ubuntu em ação. Os zulus diziam que nunca se 

deve voltar as costas à cultura dos seus antepassados. Quem o faz, nega a si 

mesmo. É um valor moral considerar os valores de todas as pessoas com 

quem nos relacionamos, não só dentro da sua tribo, mas com toda a gente. Ao 

mostrar compaixão e hospitalidade, alargamos o círculo da nossa tribo para 

toda a humanidade.  

O autor ainda indica que há outra palavra em zulu – simunye – que 

significa a unidade pela força, e que somos um só. Ficamos mais fortes à 

medida que nos tornamos um só, numa única voz sinérgica. A expressão em 

zulu – umuntu ngumentu ngabuntu – quer dizer que podemos nos tornar mais 

humanos a partir dos outros, já que ser humano é afirmar a humanidade, 

reconhecendo a humanidade dos demais na sua diversidade. Quanto mais as 

pessoas entrarem na nossa vida, mais participamos do mundo (BARBOSA, 

2012). 

Para aproximar a compreensão sobre essas vivências, é necessária 

uma desconstrução de alguns pensamentos comuns ocidentais, da ordem de 

lugar e tempo. Os valores entendidos naquele espaço são atemporais, 
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segundo Théophile Obenga, que propõe uma Afrocentricidade como proposta 

para descolonizar as narrativas e as manifestações.  

O “existir”, como duração, também é um processo dinâmico que se 

refere a qualquer ponto do tempo. É por isso que uma mesma sentença pode 

ser entendida em um sentido passado, presente ou futuro (OBENGA, 2004), o 

que permite compreender como se materializa a ideia de que mestre Ananias 

não se foi, já que ele é compreendido como presente: “se foi”, “é” e ainda “será” 

em uma presença que transmite valores por intermédio de outros sujeitos.  

É preciso expor e dividir os saberes ancestrais. A memória, enquanto 

vivência junto ao velho mestre, é entendida entre os praticantes da capoeira 

como um símbolo de prestígio. Ter acompanhado as rodas lideradas pela 

presença de Ananias é algo contado para os mais novos, que reconhecem a 

sua autoridade como história, uma potente afirmação de identidade fincada na 

obra do mestre. Em tudo aquilo, há a percepção de origem, de onde viemos, 

em narrativas orgulhosas, acompanhadas pela potência da música ancestral, 

que orienta e faz o papel de ponte entre a memória e a história, entre o hoje e 

um passado repleto de construções saudosas.   

Esse deslocamento de tempo da existência antecede as epistemologias 

ocidentais hegemônicas, formas de viver que dialogam com uma existência 

ancestral, e alcançam o cotidiano das práticas observadas na Casa do Mestre 

Ananias, como centro de referência de tradições.  

Uma vez que, no modelo ocidental, somos constituídos por modelos de 

mundo universais, ditos legítimos, que pressupõem o uno, um único 

direcionamento epistemológico, de modo que se constroem centralidades de 

um Norte global que busca eliminar, da reflexão epistemológica, o contexto 

cultural e político da produção e da reprodução do conhecimento denominado 

como Sul global (SOUSA SANTOS MENEZES, 2009a). 

Ainda podemos considerar “sulear” o pensamento de Campos (1991), 

que problematiza e contrapõe o caráter ideológico e colonizador do termo 

nortear (o norte é acima, superior; o sul: abaixo, inferior), dando visibilidade à 

perspectiva do Sul global como uma forma de resistir à dominação a partir da 

qual o norte é apresentado como referência universal. Campos (1991) 

questiona a demarcação de certos espaços e tempos, períodos da história 
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universal e da geografia que foram impostos pelos países considerados nortes 

globais.  

O educador Paulo Freire (1992) emprega o termo “sulear” em oposição 

ao verbo nortear, no livro Pedagogia da Esperança, que propõe “um reencontro 

com a pedagogia do oprimido”. Apesar de o termo não constar formalmente, 

Freire também destaca a conotação ideológica do termo nortear, a sua 

orientação e as suas outras derivações, citando como referência o físico Marcio 

D’Olme Campos. “Sulear” é associado, especificamente, à epistemologia do 

saber com a defesa e a valorização da identidade local e do contexto regional 

no processo educacional e de compreensão do mundo.  

“Sulear” pensamentos e práticas cotidianas é uma perspectiva freireana 

para fortalecer a construção de práticas emancipatórias que escapem ao 

condicionamento colonial de uma potencialidade civilizatória única. 

Deste modo, podemos considerar uma possibilidade pluriversal de ser e 

estar no espaço, com perspectivas e variedades narrativas polifônicas que 

permitam outros engajamentos. Não se trata de negar os valores ocidentais, 

mas de considerar outras possibilidades menos polarizadas de construção de 

sentidos.  

A universalidade, em oposição à pluriversalidade, energiza-se do 

epistemicídio (CARNEIRO, 2005) como tecnologia de poder. O epistemicídio 

caracteriza-se como a morte do conhecimento fora da centralidade de mundo 

euro referenciado, tendo o ocidente como verdade a ser conservada em 

contrapartida ao apagamento sistematizado de outras perspectivas, moldando 

os sujeitos que constituem o “dentro” e “fora” das possibilidades de autonomia 

cultural, econômica e geográfica. 

Deslocar a sensibilidade de determinados corpos faz com que a 

racionalidade ocidental pareça ser a única proposta de ascender nesse modelo 

de vida: limitando as maneiras de se constituir, enquanto sujeitos capazes de 

representar outras propostas de subjetividades que não fazem parte da 

proposta subalternizadora imposta pelo Norte global.  

O movimento colonial destitui e determina quem é o sujeito humano e o 

que é desumanizado, rebaixado, considerado irracional por ter a sua lógica de 

ser alocado dentro da lógica do sensível. O povo negro, constituído como 
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“fora”, não se molda como um modelo de humanidade legítima, referenciada no 

outro, que foi apagado pelo epistemicídio, negligenciando conhecimentos de 

povos que não são considerados humanos, neutralizados em seus 

protagonismos sensíveis. 

A pluriversalidade é legítima e permite refletir sobre os modelos vigentes 

na Casa do Mestre Ananias, em sua capacidade de inclusão e adequação que 

escapa da proposta ocidental branca, que nega a agenda da diversidade; 

colonizados, como propõe Fanon (2008), por meio de agências que o 

epistemicídio permite instalar, de onde se acredita na farsa de que as nossas 

narrativas devem ser a da subalternização. O assassinato dessas narrativas é 

também o assassinato desses corpos, silenciados pela matriz existencial 

branca.  

A proposta da Casa do Mestre Ananias não é a de negar, mas a de 

suspender, em um tempo e espaço, as relações colonizadoras, para, então, 

pela festa, permitir possibilidades de outros agenciamentos, muito mais 

democráticos. A Casa busca, na Bahia negra, as referências existenciais 

inspiradas nas tradições residuais como perspectivas de mundo, que escapam 

do sequestro histórico e Maafa (ANI, 1998). 

Maafa, grande tragédia, é um neologismo usado para descrever a 

história e os efeitos contínuos das atrocidades infligidas ao povo negro, 

particularmente quando cometidos por não africanos, no contexto da 

escravidão, incluindo o racismo contemporâneo, por meio do colonialismo e de 

outras formas de opressão, como o genocídio das juventudes negras no Brasil.  

Maulana Karenga (2001) coloca a escravidão no contexto mais amplo do 

Maafa, sugerindo que seus efeitos excederam a perseguição física e a 

marginalização legal: a destruição da possibilidade de humanidade envolveu a 

redefinição da humanidade africana para o mundo, envenenando relações 

passadas, presentes e futuras com outros que nos conhecem por essa 

estereotipagem, assim, danificando as relações verdadeiramente humanas 

entre os povos (ubuntu).        

Alguns pensadores afrocêntricos sugerem o termo Maafa em vez de 

Holocausto africano, porque acreditam que a terminologia indígena africana 

transmite mais veracidade aos eventos, com suas particularidades. O termo 
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Maafa pode servir para o mesmo propósito psicológico cultural aos africanos 

que a ideia de Holocausto serve para nomear a experiência culturalmente 

singular dos judeus sob o perverso nazismo alemão.  

Outros argumentos a favor de Maafa, em vez de Holocausto africano, 

dão ênfase para o fato de que a negação da validade da humanidade africana 

é um fenômeno secular sem paralelo: o Maafa é um sistema contínuo, 

constante e completo de total negação e anulação humana.  

 O pensamento que orienta esta pesquisa se articula a partir de uma 

cosmologia negra, diferente do discurso ocidental, de uma cosmogonia racista 

e tendenciosa, já que está ligado à ancestralidade que constitui os sujeitos, o 

que não representa a busca por essencialismos, mas sim a construção de 

subjetividades que escapem de modelos produtores de subalternização.  

Desta forma, a constituição comunicacional está na narrativa em espiral, 

o que também pode ser traduzido como uma ordem oral ligada a Exu, o 

movimento. As bases teóricas legitimadas, no Ocidente, nem sempre dão conta 

da proposta negra que encontramos nos espaços da capoeira, provavelmente 

por conta do próprio racismo introjetado nesses pensadores, como se verifica 

em diversas passagens que Andrade (2017) nos apresenta sobre o racismo na 

filosofia ocidental: 

 

A principal característica dos negros é que sua consciência 
ainda não atingiu a intuição de qualquer objetividade fixa, como 
Deus, como leis, pelas quais o homem se encontraria com a 
própria vontade, e onde ele teria uma ideia geral de sua 
essência [...] O negro representa, como já foi dito, o homem 
natural, selvagem e indomável. Devemos nos livrar de toda 
reverência, de toda moralidade e de tudo o que chamamos 
sentimento, para realmente compreendê-lo. Neles, nada evoca 
a ideia do caráter humano [...] A carência de valor dos homens 
chega a ser inacreditável (Hegel apud Andrade, 2017, p. 83-
86). 
 
O seu rosto [negro] parece-nos horrível, a sua inteligência 
parece-nos limitada, os seus gostos são vis, pouco nos falta 
para que o tomemos por um ser intermediário entre o animal e 
o homem (Tocqueville Apud Andrade, 2017, p. 262). 
 
Os negros da África não possuem, por natureza, nenhum 
sentimento que se eleve acima do ridículo. O senhor Hume 
desafia qualquer um a citar um único exemplo em que um 
Negro tenha mostrado talentos, e afirma: dentre os milhões de 
pretos que foram deportados de seus países, não obstante 



 

 

 

55 

 

muitos deles terem sido postos em liberdade, não se encontrou 
um único sequer que apresentasse algo grandioso na arte ou 
na ciência, ou em qualquer outra aptidão; já entre os brancos, 
constantemente arrojam-se aqueles que, saídos da plebe mais 
baixa, adquirem no mundo certo prestígio, por força de dons 
excelentes. Tão essencial é a diferença entre essas duas raças 
humanas, que parece ser tão grande em relação às 
capacidades mentais quanto à diferença de cores. [...] Os 
negros são muito vaidosos, mas à sua própria maneira, e tão 
matraqueadores, que se deve dispersá-los a pauladas (Kant 
apud Andrade, 2017, p. 75-76). 
 
Eu estou em condições de suspeitar serem os negros 
naturalmente inferiores aos brancos. Praticamente não houve 
nações civilizadas de tal compleição, nem mesmo qualquer 
indivíduo de destaque, seja em ações seja em investigação 
teórica. [...] Tal diferença uniforme e constante não poderia 
ocorrer, em tantos países e épocas, se a natureza não tivesse 
feito uma distinção original entre essas raças de homens. Sem 
citar as nossas colônias, há escravos negros dispersos por 
toda a Europa, dos quais ninguém alguma vez descobriu 
quaisquer sinais de criatividade, embora pessoas de baixa 
condição, sem educação, venham a progredir entre nós, e 
destaquem-se em cada profissão. Na Jamaica, realmente, 
falam de um negro de posição e estudo, mas provavelmente 
ele é admirado por realização muito limitada como um 
papagaio, que fala umas poucas palavras claramente (Hume 
apud Andrade, 2017, p. 252). 
 
Os percebemos com os mesmos olhos que vemos os negros, 
como uma espécie de homem inferior (Voltaire apud Andrade, 
2017, p. 294). 

 

 Quando determinou o modelo europeu como o horizonte (Norte) 

unilateral, a filosofia moderna ocidental lançou bases para o etnocentrismo e 

para uma de suas consequências mais devassas, a legitimação do discurso 

racista, que não aceita as tradições orais como bases consistentes para 

sustentar as condições de autodeterminação do povo negro. No candomblé, 

dizem: “Toda palavra tem axé”, indicando o cuidado que se deve ter com o uso 

das palavras, a responsabilidade com o dizer.  

A humildade e o polimento com as narrativas puderam ser verificados 

em diversos momentos durante as incursões realizadas na Casa do Mestre 

Ananias. Quando perguntados sobre histórias, rituais e outros procedimentos 

de ocorrência cotidiana da Casa, raramente os mais jovens se sentiam 

confortáveis para explicá-los, apesar de dominarem completamente o tema, 

mas por não se sentirem legitimados para isso. Entrevistas que registrassem 



 

 

 

56 

 

esses momentos foram negadas, sempre indicando os mais velhos como fonte 

para aquela sabedoria.  

Ainda existe outro aspecto: muitos dos acontecimentos verificados na 

Casa não se verbalizam formalmente, pertencem à ordem dos sentidos, 

experimentados e degustados com a vivência, o que exige grandes períodos 

de observação entre as diversas ocorrências, sempre ricas em detalhes, 

durante os encontros na Casa do Mestre Ananias. A sabedoria do ver e do 

ouvir, antes de falar, é compreendida desde muito cedo. O sentir, como parte 

integral da pedagogia aplicada nas atividades da casa, está atravessado em 

tudo, do momento em que se atravessam as enormes portas, até as ondas de 

afetos durante os cantos e o modo receptivo que se faz questão de aplicar, 

novamente invocando a ideia de ubuntu que se aloca naquela comunidade. O 

pensamento, baseado na cultura negra, é uma possibilidade de mudança 

epistêmica para uma visão mais acolhedora, humana e ecológica, opondo-se a 

lógicas coloniais que desterritorializam o corpo negro, não reconhecendo a 

contingência de seu ser e de sua identidade. A capoeira pode ser 

compreendida como uma busca, uma subversão, que reafirma certa 

personalidade africanizada, condição de brecha para uma cultura hegemônica 

branca, racista. A periferia torna-se introjetada nas identidades negras, como 

condição subalternizadora, produtora de subjetividades que não se adequam à 

branquitude. Frantz Fanon (2008, p. 39) indica que todo idioma é um modo de 

pensar, logo, espaços de cultura tradicionais da Bahia, tais como a Casa do 

Mestre Ananias, dentre outras, com suas rodas de capoeira, levam à sociedade 

um conjunto de saberes e ritos que permanecem vivos no imaginário popular, 

exercendo seus poderes de significação e ressignificação dentro e fora da 

Bahia. Esses espaços sobrevivem à filosofia cartesiana de perspectiva 

ocidental branca, mesmo que, durante muito tempo, tenham sido tratados com 

animismo, e reprimidos, sobrevivem, seguem resistindo e negociando 

criativamente (CERTEAU, 1994). O processo perverso de diáspora e 

escravização não fomentou apenas o capitalismo, o progresso e a riqueza da 

civilização europeia. Os mais de vinte milhões de exilados da África 

viabilizaram o acúmulo de capital europeu, assim como, com sua sabedoria e 

poder de resistência, espalharam sua rica cultura, colocando em curso, nos 
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transatlânticos, toda uma cosmogonia baseada no axé de Exu, senhor da 

ordem, conhecedor dos caminhos da desordem, manipulador do axé que, em 

seu movimento transformador, desestrutura/harmoniza.  

Atravessado por outros discursos, o que aponta para uma disputa pela 

centralidade epistêmica, atravessado pelo axé conduzido por Exu, que é o 

princípio nagô de retroalimentação e troca, o axé, de forma geral, “se deixa 

conduzir pelas palavras e pelo som ritualizado” (SODRÉ, 1998, p.67), o que 

não se faz sem a entidade do Exu, com a sua estrutura dinâmica, em que se 

assentam toda a cosmogonia, os mitos, os ritos e o imaginário dos Orixás. O 

axé, assim como Exu, não pode ser compreendido binariamente. Não é 

sinônimo de “bem”, “bondade” ou de “paz”. É uma palavra que atravessa o 

culto das religiões de matriz africana, e rasura a lógica maniqueísta cristã, 

europeia e branca, porque marca, em cada par de opostos, o ato, a cena 

constrangedora em que “um” é determinado em relação ao outro, sendo este 

outro sempre o deslocado no ato da sua utilização. Exu é aquele que 

transforma o caótico mundo mítico na criação ordenada dos tempos atuais, e 

dinamiza o mundo à medida que harmoniza/desarmoniza; mantém/restitui; 

desorganiza para organizar, e desorganizar novamente. Exu evoca uma 

epistemologia preta, aberta a outras maneiras de ser humano, porque não 

exclui a diversidade e a diferença, sendo elas fatores, e não obstáculo para o 

desenvolvimento. Colhe o movimento de conhecimentos que circulam, 

retroalimentando-se na vida que existe em todos os ambientes, nos 

movimentos sociais, nas favelas, nos cortiços e nos povos periféricos. 

Caminhar por estas outras cosmogonias foi possível graças à iluminação 

de Luiz Antonio Simas, que costura com maestria a análise dos fluxos culturais, 

entre os encantamentos e os “arquivos das ruas” (SIMAS, 2019), indicando os 

encontros improváveis das vivências práticas dos saberes ancestrais, ditados 

pelas gramáticas dos tambores, em que os fluxos, manifestados por Exu, 

dominam as encruzilhadas que atravessam a cidade (SIMAS, 2019). O autor 

aponta para as perspectivas das “miudezas” do cotidiano, reconhecendo a 

potência criativa das táticas que gingam, e se esquivam para reexistir.  

O universo africano é como uma imensa teia de aranha, da qual não se 

pode tocar o menor elemento sem fazer vibrar o conjunto. Tudo está ligado a 
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tudo. Cada parte, solidária com o todo, contribui para formar uma unidade. 

Uma vez adotado esse ponto de vista, torna-se impossível permanecer 

indiferente ante as questões ecológicas e o bem-estar alheio. A árvore abatida, 

desnecessariamente, e tantos outros atos de crueldade contra os mundos 

mineral, vegetal ou animal passam a ser reconhecidos como gestos de 

agressão contra si mesmo (RIBEIRO; SÀLÁMÌ, 2008, p. 181). 

Osaniiyi (2019) sugere a percepção de uma filosofia preta, de onde a 

destruição e a morte, erros e acertos que se evocam, não são antitéticos. Tudo 

está em conexão, percebe-se a crise como possibilidade de desenvolvimento. 

Não se trata de abater, dominar, controlar, mas promover o equilíbrio, 

sentimento carregado de potência no Candomblé. O conhecimento preto não é 

da ordem da escrita, daquilo que pode ser revelado por meio das palavras 

formalizadas com seus signos, mas tem a ver com uma “prática iniciática”, que 

atravessa todo o corpo, esta casa do mistério, da vivência e do envolvimento, 

não necessariamente religioso, muito menos expansionista e evangelizador. 

Trata-se do refinamento de uma abordagem “exuriana”, um jogo de corpo, 

denominado ginga, um movimento e uma bricolagem, um jogo em que não se 

deve dar luz ao invisível. Em nagô, se diz: Ògbèri Nko Mo Màrìwò. Isso 

significa: o não iniciado não pode conhecer o mistério do Màrìwò (SODRÉ, 

2005, p. 138). Não se trata aqui de um veto proibitivo, mas da indicação de que 

o conhecer passa pela ordem do afeto e do afetado, do simbólico e do 

ritualístico, do sentir, e não dá razão a produzir um “terceiro excluído”. Nesse 

esquema, não há o terceiro excluído, porque não há síntese, não há dialética 

que se amenize em tese, antítese e síntese.  

Exu não se confina à visão dialética porque não é um que está para 

dois, mas um que se dá num sistema de diferenças, diferindo-se e deixando 

suas marcas em cada um dos termos, assombrando-os. Exu rasura a lógica 

ocidental cristã porque não é dado a polarizações. Evoca a ambivalência e o 

antagonismo, sem qualquer censura e, também, não pretende um sentido 

homogêneo e monolítico. Escorregadio e intraduzível, mesmo que possa ser 

“traduzido”, mantém-se muito mais ligado ao sentido imprevisível e às afecções 

do afeto, ou seja, a tudo aquilo que nos afeta, constrange, maravilha, dói ou 

alivia, do que a um enunciado autoexplicativo.  
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É da ordem do afeto, e não de uma razão positiva cujo modelo hegeliano 

vê a história como progresso, que trato aqui. É da desordem e do 

constrangimento da poesia de Exu. É o Inefável expressando-se inefavelmente. 

O sentido é esticado e uma tensão extrema deixa entrever o indizível. Diz-se 

tudo e nada ao mesmo tempo, promove-se a luta do sentido que não se 

resolve na tradução, mas na poética luta entre mar e rocha, razão e afeto, 

abraçando os contrários sem aniquilá-los.  

Essas afirmações convidam à necessária conquista de outro tipo de 

prática de pensamento. Exu convoca a uma abertura à visão universal, afetiva, 

afetada e afetando, segundo os múltiplos modos dos sensórios, alegre, triste 

ou melancólico, vibrando caos e ordem, agenciados no contato com as forças 

dos vínculos ancestrais, com o jogo da vida e do destino. A vida cotidiana 

produz intensidades canalizadas, rotas engendradas de agenciamentos 

heterogêneos, polifônicos caminhos de fluxos de energia, zonas em que 

espaços de fronteira se borram, de modo que podemos pensar em um Exu 

pós-periférico (ROCHA, SILVA e PEREIRA, 2015). Para compreender esse 

dissenso, que é a visibilização da diferença, de ordens diversas para a 

interpretação do cotidiano, a perspectiva de Exu colabora com esta pesquisa, 

articulando-se com as ordens propostas de busca de caminhos que levam à 

Casa do Mestre Ananias. 

Para refletir sobre o corpo, no contexto da oralidade da cultura da 

capoeira, na Casa do Mestre Ananias, incorporamos uma postura metodológica 

e epistemológica de investigações que lança olhares ao universo performativo 

das construções ligadas ao residual (Williams, 1979), das tradições do 

Recôncavo Baiano. Essa oralidade é relacionada nos efeitos da presença, do 

ambiente e do corpo em ação numa concepção singular de performance, 

segundo Paul Zumthor (1997), de experiências ouvidas, vistas e sentidas, 

sempre atravessadas pela musicalidade, que é elemento comum das 

atividades da Casa do Mestre Ananias.  

A voz, o corpo e a ação, ou seja, experiências orais encontradas na 

capoeira, e em seus atravessamentos, induzem a uma similaridade entre 

oralidade e corporeidade, pois, no contexto em que interseccionamos tal 

reflexão, a oralidade não pode ser separada do corpo, ou seja, a oralidade, 
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assim como define Setenta (2008, p. 143), pode ser entendida como uma “fala 

construída no corpo e pelo corpo”. A oralidade surge como uma expansão do 

corpo, “seja um gesto mudo, um olhar” (ZUMTHOR, 1997, p. 203). 

Leda Martins nos diz que “numa performance da oralidade, o gesto não é 

apenas uma representação mimética e instaura a própria performance, ou 

ainda, o gesto não é narrativo ou descritivo, mas performativo” (MARTINS, 

2003, p. 65). No campo das culturas orais, o corpo é um sistema complexo, um 

lugar de saberes ancestrais, no qual os sujeitos são atravessados por 

memórias que articulam construções de outros tempos e espaços, onde o 

corpo significa e é significado de modo a representar outras possibilidades e 

protagonismo.  

Tais articulações serão possíveis acionando Paul Zumthor (2007, 1997), 

acerca da oralidade e da performance, já que o autor também estabelece 

relação entre a oralidade, corpo e performatividade. O corpo, nesta paisagem 

da oralidade, pode ser flexionado (corporalidade - corpo + oralidade), como 

uma característica de fluxo do corpo performativo. Dessa articulação, é 

possível perceber um abrangente conceito que possa inserir o corpo como 

expressão comunicativa, e a voz assume condição de narrativa, em que corpo 

e memória se integram na expressão de um pensamento expandido e não 

linear, num evento atualizado no presente da ação performativa (ZUMTHOR, 

2007).  

Entre seus encontros e desencontros, em uma comunidade que é vinculada 

por um imaginário popular ligado à imigração italiana, mas que teve sua 

gênese constituída por negros, que ali buscavam abrigo, em um dos principais 

quilombos urbanos, habita o Quilombo do Saracura, que mais tarde foi o nó 

vinculante de uma comunidade voltada para as articulações coletivas de ser, 

estar e sentir híbridos nos espaços públicos da região do Bixiga. Apesar da 

presença e do protagonismo negro na região, ainda hoje, diferentes meios 

difundem a imagem de um Bixiga “genuinamente” italiano. Além disso, o bairro 

tem sido alvo de intensos processos de redefinição territorial, o que tem 

promovido o deslocamento forçado de famílias negras e pobres pela 

gentrificação. Diante das relações assimétricas de poder, esta pesquisa busca 

discutir as reconfigurações urbanas, no bairro, por um viés que considera o 
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estudo das identidades e das relações culturais dos capoeiras como 

imprescindíveis para a compreensão da Casa do Mestre Ananias na urbe. 

O geógrafo Milton Santos (1999) cunhou os termos psicoesfera e 

tecnosfera, para explicar os atravessamentos que caracterizam o espaço, os 

ambientes e a relação entre a natureza e o social, influenciados por variáveis 

fixas e em fluxos.  

Essa tecnosfera nomeia o mundo material e é regida pelos sistemas 

produtivos, tecnologias e conhecimentos técnicos-científicos, tão inseridos nos 

usos e nas práticas do cotidiano urbano, mas que podem se manifestar como 

substitutos ao meio natural ou ao meio técnico que a precedeu (SANTOS, 

1999), impondo-se verticalmente, regulando novas formas de ser e estar, 

tecnicista e racional. 

Já a psicoesfera está voltada para o campo das ideias, das práticas e 

crenças, das paixões e solidariedades, da copresença (SANTOS, 1999). 

Movimentada pelas interações e pelos imaginários sociais, a psicoesfera 

qualifica e ressignifica o mundo dos objetos em novas possibilidades e 

sentidos, assumindo, assim, uma horizontalização que dialoga com os lugares, 

uma dimensão do social, do cotidiano e da práxis, que se aproxima com a 

possibilidade criadora de vínculos.   

O entendimento da questão “lugar”, dado nesta pesquisa, está na esfera 

ambivalente, que oscila entre o passado, ligado às tradições do Recôncavo 

Baiano, apropriado por meio do mestre Ananias e pela posição da Casa, como 

referência central para a capoeira paulistana, como dimensão social do 

cotidiano de disputas, tensões, visibilidade e negociações. Inserida na região 

do Bixiga, e assim assumindo as lutas por espaço, reivindicações da 

comunidade, e até como possibilidade de subversão, a Casa recebe e apoia a 

diversidade na região.  

O “lugar”, apresentado nesta tese, é o lugar das paixões, dos rituais 

ligados à ancestralidade e da política pelo corpo, pela festa e pelos encontros. 

Um lugar híbrido, de fluxos e sentidos, de possibilidades, cruzamentos e 

encruzilhadas. Nesta proposta epistemológica, que assume o “entre” de um 

tempo e espaço, o lugar torna-se a referência do encontro, o centro dessa 

encruzilhada que especula o futuro, acionando as raízes de um passado, que 
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ancora a história desses sujeitos a partir de outra perspectiva, que não aciona 

o “escravo”, mas orgulhosos guerreiros, resistências e belezas.  

O termo espaço sugere a análise de dois fatores que influenciam o 

impacto nos espaços da cidade: os espaços físicos e o espaço dos afetos. A 

maneira em que se operam as canções em produção de sentidos solicita a 

compreensão dos afetos (ESPINOZA, 2008), utilizados, nesta pesquisa, para 

designar aquelas que seriam as causas, as razões que levam determinados 

indivíduos a construírem narrativas tão ricas de elementos ligados à 

ancestralidade representada por Mestre Ananias. São os motivos 

determinantes das práticas da convivência, muito próxima nos espaços 

geográficos que, agindo na esfera íntima da vontade do indivíduo, fazem com 

que ele atue no mundo externo, causando uma modificação identitária 

relevante, cercada de elementos simbólicos tradicionais, articulando elementos 

residuais que negociam espaço e sentido (WILLIAMS, 1979). Paralelamente, 

esses sujeitos estão cercados por uma sociedade de consumo que utiliza as 

mídias virtuais de forma extremamente poderosa, influenciando nessas 

identidades, de modo a proporcionar significados poderosos em meio a 

estratégias de visibilidade, em que se negociam valores e ideias que transitam 

em fluxos entre o passado tradicional e o presente. 

O conceito de localidade, representado por Arjun Appadurai (2004), 

aparece no sentido de demonstrar como o uso de tecnologias conduz a 

processos de conexão, levando à diversidade, em um processo local de 

pertencimento histórico construído de um paulistano focado no trabalho, na 

cidade que não dorme, da velocidade e da produção. As articulações 

encontradas na Casa do Mestre Ananias apontam para uma realidade híbrida, 

contraditória, já que se verifica um desejo de inclusão, principalmente pelos 

usos de estratégias de visibilidade que as tecnologias propiciam. Mas buscam-

se construções de valores marcados pela cultura de rituais ancestrais, sempre 

ligados ao Recôncavo Baiano, materializado na figura do Mestre Ananias. 

Milton Santos apresenta o espaço como: “um conjunto de formas, mais a 

vida que as anima” (SANTOS, 2008, p. 103), entendendo como os objetos 

sofrem ressignificações de sentidos e valores. Segundo o autor, sociedade e 

espaço não se separam, embora suas associações sejam temporárias, não se 
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extinguem, mas sofrem alterações. O que compreendemos, nesta pesquisa, 

são as representações do espaço (SANTOS, 2008) ancestral da casa, para 

uma localidade (APPADURAI, 2004) construída e reconfigurada com o intuito 

de visibilidade em redes sociais.  

A vida rompe os limites disciplinares, de modo que os estudos culturais 

sugerem outras práticas com viés transdisciplinar para integrar o ver, o ouvir e 

o sentir em uma vontade de romper os limites de cada ciência. As narrativas, 

como combinação da história ancestral e de discursos, evocam um repertório 

construído que assume a forma como a Casa do Mestre Ananias, onde se 

posiciona e se organiza a experiência dos encontros e fluxos. 

De acordo com Walter Benjamin (1992), o objetivo maior do ato de 

narrar e do narrador está no compartilhar das experiências, as próprias e as 

dos outros: “a experiência que anda de boca em boca é a fonte onde todos os 

narradores vão beber” (BENJAMIN, 1992). Assim, essas experiências são 

apropriadas e ganham novos formatos, transformando cada narrador em uma 

versão marcada por sua percepção e valores. 

Marcadas pela oralidade, as narrativas centradas na cultura negra, que 

operam na Casa do Mestre Ananias, possibilitam o rompimento dos fatos, 

substituídas por outras perspectivas ligadas a outro trajeto e tempo, o que 

contrasta com a ideia inocente de “pureza” imaginada para as culturas 

tradicionais. Ao mesmo tempo em que conservam a sua força, resistindo ao 

tempo, justamente por não ficar cristalizado, as narrativas ressignificam 

sentidos. Cada narrativa, assim, traz consigo um pouco do narrador, o que se 

percebe em uma presença forte de mestre Ananias no cotidiano da Casa, 

impresso na organização dos objetos, rituais e sujeitos.        

Milton Santos (1999) afirma que “cada lugar é, à sua maneira, o mundo”. 

As formas de vida, em que os capoeiras se posicionam em São Paulo, inspiram 

as espacialidades em suas tensões e confrontos, qualificando e transformando 

os locais de maneiras muito próprias, o que dá origem a outras possibilidades 

de lugares, baseados em um ser e estar da presença de seus corpos. São as 

reinvenções e as ressignificações dos espaços urbanos, atualizados pelo 

dinamismo dos usos, instáveis e fragmentadas.  
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Como exemplo, podemos tomar a Escadaria do Bixiga, localizada na 

ligação entre a Rua Treze de Maio e a Rua dos Ingleses, palco informal, ao ar 

livre, da cidade de São Paulo. Na mesma escadaria, em que pela manhã 

acontece uma apresentação de música erudita, na parte da tarde, grupos de 

dança fazem interações com o público, e, em seguida, a capoeira surge, tudo 

em uma organização implícita na boa convivência e diversidade, informal, para, 

logo depois, já na caída da noite, o palco ser ocupado por outro público, jovens 

em busca de bares e espaços alternativos na noite paulistana do Bixiga.  

A famosa rua das cantinas italianas tem seus fluxos tomados de 

diversos públicos, entre carros que disputam passagem, com os múltiplos 

serviços de manobristas que se encadeiam nas portas dos restaurantes, e as 

pessoas, que tomam a calçada, rumo à feirinha gastronômica ou à de 

antiguidades. Dinâmicas estas que serão apresentadas em capítulos próprios 

sobre o Bixiga. 

 

 

Metodologia 

 

A proposta de uma pesquisa de campo, de inspiração etnográfica 

urbana, evoca a perspectiva “de perto e de dentro” do pesquisador Magnani 

(2002), que articula uma reflexão sobre a cidade, abrindo espaço para 

compreender as dinâmicas culturais contemporâneas, e para compreender os 

hibridismos (CANCLINI, 2000) que influenciam esses sujeitos da Casa do 

Mestre Ananias, e de que maneira se articulam esses processos no cotidiano 

desses indivíduos. 

Para isso, o desenvolvimento desta pesquisa foi orientado por 

metodologias flexíveis de investigação, já que seu objeto é extremamente 

dinâmico e desafiador, sugerindo rotas que conseguiram acompanhar a sua 

paisagem com sensibilidade e rigor científico. O refinamento desta observação 

metodológica ocorreu de modo progressivo, pressupondo um aprendizado 

cultivado duplamente, no campo e na academia, em movimentos conjuntos que 

foram construídos no próprio processo da vivência do pesquisador, o que 

indica uma observação afetiva, engajada nos movimentos dos acontecimentos, 
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o que possibilitou deslocar a investigação “sobre” a Casa do Mestre Ananias, 

para uma perspectiva “com” os sujeitos que compõem aquele espaço.  

A observação de inspiração etnográfica e as reflexões teóricas 

permitiram circular pelo objeto central deste trabalho, de maneira a não se 

fechar para novas possibilidades que se mostraram relevantes durante as 

incursões. A cultura popular contemporânea atua com velocidade e, desta 

perspectiva, pensar a comunicação e cultura, de modo a interpretar suas 

narrativas e identidades, compreende estabelecer vínculos entre as condições 

de protagonismo, resistências e negociações, em um espaço urbano cheio de 

tensões e possibilidades de afetos.  

Tomamos, como evidência, as profundas transformações que o acesso 

às novas tecnologias proporcionou, em busca de protagonismos e visibilidades 

nos diversos modos de acesso e uso desses canais, de maneira que 

reconhecemos uma possibilidade democrática de exercer uma aproximação 

política para além das barreiras, reais e virtuais, em que essa parcela da 

população se insere. A rica multiplicidade criativa, encontrada nas atividades 

da Casa, articula construções repletas de hibridismos, e permite investigações 

que aproximam suas experiências a fragmentos urbanos ligados à maior 

metrópole da América Latina. 

Entendemos a etnografia como metodologia qualitativa mais adequada 

para a realização desta investigação no campo das ciências sociais, em 

destaque para a disciplina de Antropologia; a qual tem, em seu objetivo, o 

estudo da cultura e o comportamento de determinados grupos sociais. 

Literalmente, etnografia significa descrição cultural de um povo. Essa 

metodologia de pesquisa tem ganhado muito destaque, e molda os trabalhos 

desenvolvidos sobre música e cidades de importantes grupos de estudos no 

campo acadêmico.  

Compreendendo o rigor que uma etnografia propõe, apropriamo-nos 

dessa metodologia, de maneira a desenvolver uma investigação de campo de 

“inspiração” etnográfica, propondo presença, encontros e interações entre o 

pesquisador e os sujeitos da Casa do Mestre Ananias, aprofundando a 

percepção do cotidiano dessas relações compartilhadas. Estão, no trabalho de 

campo, o espírito e a potência desta pesquisa, na observação e no sentir antes 
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de entender, em um rigor científico que se permite emocionar-se com os 

acontecimentos que atravessam a investigação, o que não significa perder a 

criticidade sobre os acontecimentos, mas buscar a compreensão da 

perspectiva do outro em relação à Casa e à região do Bixiga. 

Para Eduardo Restrepo, o trabalho de campo refere-se à fase de 

pesquisa orientada, predominantemente, para a obtenção de dados 

(RESTREPO, 2016, p.35), porém, a experiência obtida, nesta pesquisa, 

entende que essa perspectiva precisa ser ampliada para além dos dados, com 

um refinamento pela sensibilidade obtida com a proximidade na pesquisa.  

Podemos dizer que os dados indicados pelo autor envolvem dois níveis 

ou perspectivas: podem ser interpretados como a “emic”, que significa o olhar 

de dentro, ou seja, ao olhar, temos sobre aspectos da vida a sua própria vida 

social, ou como a “étic”. Apesar de utilizar o olhar interno, o etnógrafo elabora 

suas próprias interpretações à luz dos modelos teóricos com que opera e 

orienta a sua observação. 

Os processos sistemáticos de documentar e descrever os 

acontecimentos foram facilitados pela mediação da fotografia, que, desde o 

primeiro contato, foi a “chave” que permitiu a minha aproximação e o registro 

detalhado desses encontros. Em média, foram mais de novecentas imagens 

registradas em cada encontro, as quais, posteriormente, foram disponibilizadas 

para a Casa, como registro importante para materializar, entre os participantes, 

a beleza das festas, das rodas e dos encontros. Eduardo Restrepo (2015) 

considera que a etnografia é um enquadramento metodológico que busca um 

entendimento capaz de sustentar um conjunto de técnicas de pesquisa, que 

dão ênfase à descrição do que uma coletividade pensa e faz. 

Assim, o problema de pesquisa apresentou-se durante o cotidiano na 

Casa, evitando predefinições rígidas de hipóteses. Somente a experiência do 

contato pessoal permitiu perceber os rituais e as convenções das práticas que 

ocorrem naquele ambiente. O contraste, entre a cultura do pesquisador e a 

apresentada por aqueles sujeitos, não foi entendido como um elemento que 

afastou a investigação, mas, ao contrário, potencializou a percepção de 

diversas práticas e narrativas.  
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Realizada por meio da interação entre o pesquisador e os 

frequentadores da Casa do Mestre Ananias, a etnografia permite construir a 

história do grupo, as suas crenças, os valores que o regem, as linguagens que 

adota, rituais etc. Deste modo, a fonte principal do conhecimento obtido por 

métodos etnográficos são os dados provenientes de situações do cotidiano.  

Rocha, Barros e Pereira (2005) destacam que a busca etnográfica define 

uma postura do pesquisador (e não apenas uma técnica), que pressupõe uma 

concepção de observação que não está cristalizada. Por meio da noção de 

“definição da situação”, incorpora-se a percepção de que os próprios atores 

definem a situação na qual se encontram e, com essa definição, constroem 

coletivamente (ROCHA; BARROS; PEREIRA, 2005). 

A etnografia, aliada com outras possibilidades metodológicas, permite o 

trânsito a significados culturais profundos, que poderiam não estar explícitos na 

dimensão consciente e verbal da comunicação humana, ressaltando a 

complexidade das pesquisas em culturas orais, de maneira que a observação 

das corporalidades, a presença nos espaços de encontro e a sensibilidade se 

tornam essenciais para a construção de sentidos (ROCHA; BARROS; 

PEREIRA, 2005). Reconhecer um tom de voz embargado, tímido, ou relutante 

de uma fala, pressupõe intimidade e empatia entre o pesquisador e a 

experiência que se apresenta. 

Foi realizada uma pesquisa de inspiração etnográfica de observação 

para compreender a Casa do Mestre Ananias em suas atividades e sentidos 

produzidos pelos frequentadores, principalmente durante as festas, reuniões e 

rodas de capoeira. O período que compreende as análises desta pesquisa de 

inspiração etnográfica ocorreu entre dezembro de 2018 e dezembro de 2019 

(um ano), período decorrido entre duas edições de uma das principais festas 

da Casa, o aniversário do Mestre Ananias.  

A escolha do período justifica-se pelo calendário principal da Casa, que 

repete as suas festas sistematicamente, seguindo as tradições ligadas à cultura 

baiana. O caráter tático (CERTEAU, 1994), imprevisível e informal de algumas 

reuniões será considerado com o ato ocorrido na praça da República, em razão 

do assassinato de Moa do Katendê, durante as eleições presidenciais de 2018. 
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O ato será descrito em capítulo sobre as articulações que organizam as festas 

e eventos da Casa do Mestre Ananias. 

Considera-se que a comunicação é uma disciplina que se intersecciona 

com outras áreas do conhecimento. Nesse sentido, o campo da comunicação, 

nos estudos urbanos, articula as relações sociais e apresenta grande 

relevância para a compreensão espacial da cidade, suas tensões e seus 

pontos comuns, em suas formas de comunicabilidade, em modos de ser, estar 

e sentir, individuais e coletivos. 

Partimos da aproximação da noção de um espaço de 

interdisciplinaridade ou transdisciplinaridade, pois a comunicação oferece-nos 

possibilidades de um mover epistêmico, que insurge das necessidades que se 

apresentam nas pesquisas de campo, nas quais confrontam e dialogam em um 

espaço de afetos, no qual, nem sempre, acontece amigavelmente, pois nele se 

encontram valores e percepções individuais complexas, principalmente quando 

estamos lidando com culturas subalternizadas, carregadas de conflitos, 

políticas de apagamentos e violência.  

 

Essa percepção cósmica e filosófica entrelaça, no mesmo 
circuito de significância, o tempo, a ancestralidade e a morte. A 
primazia do movimento ancestral, fonte de inspiração, matiza 
as curvas de uma temporalidade espiralada, na qual os 
eventos, desvestidos de uma cronologia linear, estão em 
processo de uma perene transformação. Nascimento, 
maturação e morte tornam-se, pois, eventos naturais, 
necessários na dinâmica mutacional e regenerativa de todos os 
ciclos vitais e existenciais. Nas espirais do tempo, tudo vai e 
tudo volta (MARTINS, 2001. p. 84). 

 

Martins (1997) aborda a encruzilhada como lugar radial de 

centramentos, descentramentos, intersecções, cruzamentos, influências, 

divergências, cisões, fusões, rupturas, multiplicidade e convergência, unidade e 

pluralidade, origem e disseminação. 

Deste modo, entende-se que a não linearidade invoca outra perspectiva 

metodológica, híbrida e sincrética, acionando os espaços de encruzilhadas 

como potencial lugar de encontros e desencontros, ou seja, trata-se de um 

entrelugar, como apresenta Homi Bhabha (2013), que o define como um 

espaço propiciador de uma produção de significados diversos e, portanto, de 
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sentidos e de elaboração discursiva, determinados pelos próprios discursos 

que ali coexistem. Nesse entrelugar, noções de um corpo-sincrético, ou corpo-

encruzilhada, podem ser pensadas como indicativos dos efeitos de processos e 

cruzamentos culturais, que resistem e negociam.  

Para Bhabha (2013), um entrelugar não está fora nem dentro, mas numa 

relação tangencial entre essa fronteira que se borra, ou numa zona de 

negociação entre dentro-fora, centro-periferia ou, ainda, global-local para a 

desestabilização de categorias centralizadoras do pensamento, e que ainda 

aciona, mais uma vez, o conceito de pós-periférico (ROCHA, SILVA e 

PEREIRA, 2015), de onde os fluxos de corpos estabelecem a possibilidade de 

outros protagonismos e legitimidades, num posicionamento tenso, complexo e 

híbrido, entre disputas e negociações. 

Sendo a encruzilhada o ponto de rupturas e encontros, há nela conflitos, 

sincretismos e aproximações, um espaço da ação de corpos no contexto da 

oralidade e ancestralidade, de onde a performatividade exerce um papel 

pedagógico de transmissão de saberes das tradições regionais baianas, 

inscrições nos corpos que borram a temporalidade e localidade, transcendendo 

o Bixiga para um Recôncavo Baiano híbrido, opondo-se ao cotidiano 

paulistano. As festas e rodas transfiguram o espaço numa espetacularização 

que, ao romper com o tempo e espaço, abre caminho para a arte se 

manifestar. Esses encontros ganham status de performance, e sua festividade 

a dimensão da performatividade. Em conformidade com esse status, a festa, 

então, adere à dimensão da cultura, expressando modos de fazer, pensar, 

estar e existir nessa construção de mundo. Pode ser compreendida como uma 

“suspensão” temporária do cotidiano. 

 

A festa é formada por experiências históricas; é fruto das 
movimentações e interconexões dos corpos-culturais que 
constituem uma das formas mais reveladoras do modo de ser 
de um grupo, de uma cidade e de um país, é nesse espaço 
‘intervalar’ que ficam suspensas algumas normas sociais e 
outras são invertidas (CASTRO JÚNIOR, 2014, p. 26-27). 

 

Nos entrelugares de Bhabha (2013), de encruzilhadas, o corpo é o 

próprio acontecimento da experiência, buscando sempre táticas adaptativas, 

pois, segundo Diana Taylor (2013), “os saberes corporificados são aqueles que 
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foram constituídos historicamente na relação com a experiência social e que 

compõem nosso repertório, podendo ser imediatamente utilizados na solução 

de novos problemas”. 

Dessa maneira, percebemos que, para esta pesquisa, é propícia a 

pulsão de uma transgressão metodológica (SANTOS, 2010b, p.78), num 

momento intitulado, pelo autor, de paradigma emergente, no qual “a distinção 

hierárquica entre o conhecimento científico e o conhecimento vulgar tenderá a 

desaparecer e a prática será o fazer e o dizer da filosofia da prática” (2010b, p. 

20). Invocando o cotidiano como proposta de observação etnográfica, 

colocando o pesquisador no campo, em uma presença sensível dos afetos, que 

atravessam e constroem as socialidades, na Casa do Mestre Ananias, 

construímos uma percepção própria da cultura cultivada naquela tradição, que 

busca, na vivência, a construção de sentidos. 

A etnografia, como ramo das ciências humanas, permite o estudo da 

cultura de uma localidade, ou de algum dos seus aspectos fundamentais, já 

que trata das atividades de determinado grupo, consideradas na sua 

especificidade, com o objetivo de descrever, o mais fielmente possível, o 

cotidiano, a fim de se atingir a compreensão mais aproximada. Assim, ela 

compõe a aproximação desses grupos culturais, a partir de trabalhos de 

campo, da observação direta e da recolha das ocorrências.  

Enriquece esta pesquisa a colaboração do grupo de pesquisa 

URBESOM6, permitindo trocas de perspectivas em conjunto, somadas, de 

variados pesquisadores e seus trabalhos sobre música e cidade, em especial 

os que dedicam seu tempo em pensar o Bixiga, área de grande interesse para 

muitos integrantes. O grupo de pesquisa Urbesom tem em comum a inspiração 

etnográfica, fazendo incursões e produzindo artigos sobre diversas regiões da 

cidade, incorporando as derivas (CARERI, 2013) em suas práticas. Segundo 

Canclini (2008, p. 15):  

 

Não atuamos na cidade só pela orientação que nos dão os 
mapas ou o GPS, mas também pelas cartografias mentais e 

                                                 
6
 GP URBESOM (Culturas Urbanas, Música e Comunicação), certificado pelo CNPq, do qual 

sou membro, é liderado/coordenado pela Prof.ª Dra. Simone Luci Pereira, e ligado ao PPG 
Comunicação da Universidade Paulista - UNIP. 
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emocionais que variam segundo os modos pessoais de 
experimentar as interações sociais.  

 

A pesquisa de inspiração etnográfica está na base de trabalhos de 

campo. Ela constitui a segunda fase da investigação, logo após a realização de 

uma deriva urbana (CRUCES, 2016), o que proporciona uma melhor 

contextualização da Casa do Mestre Ananias, percebendo os fluxos da 

proximidade, os caminhos que atrapalham ou levam ao encontro daquele 

espaço com os riscos e prazeres do trajeto, o corpo que responde à caminhada 

entre calçadas e ruas movimentadas.  

Em um segundo momento, mediante a recolha de dados e a descrição 

das impressões, está a observação etnográfica, o momento da investigação 

que busca por referências. A atenção passa a ser dirigida de forma 

predominante para as diferenças, de maneira que o estranhamento permita 

criar questões, uma das vantagens desses tipos de investigação, mas que 

nunca pode excluir o mapeamento dos pontos comuns dos cruzamentos e 

atravessamentos, já que a transversalidade costuma marcar os estudos 

urbanos.  

Portanto, chamo a atenção para uma epistemologia que permita incluir a 

subjetividade e a perspectiva pessoal como parte da pesquisa acadêmica, 

indicando a especificidade de perspectiva não apenas de um tempo e espaço, 

mas de um lugar de fala específico, branco e privilegiado. Grada Kilomba 

(2019) explica que não há discursos neutros. Quando pesquisadores brancos 

reivindicam uma neutralidade objetiva, essas perspectivas não reconhecem um 

lugar específico que não é neutro, nem objetivo, nem universal, mas 

dominante. É um lugar de poder (KILOMBA, 2019). 

Então, se meus escritos incluem emoções e subjetividade como parte do 

discurso teórico, eles, desta forma, relembram que a teoria é sempre localizada 

em algum lugar, porque sempre é escrita por alguém. 

Isso é indicado na prática da deriva, conforme Latour (2012) aponta: 

uma abordagem não linear para a observação da urbe como um espaço 

dinâmico, que se atualiza a cada instante, a partir das interações sensíveis 

entre os atores. A perspectiva do investigador em movimento, flâneur de 

Baudelaire, e narrado por Benjamin (2007), remonta àquele que, em fluxo, 
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constrói uma representação da realidade observada, ouvida e sentida, sempre 

orgânica, temporária e fragmentária.  

Cada experiência é única, individual e repleta de construções de 

sentidos, deficiente para dar conta da complexidade, porém compartilhada pela 

dinâmica coletiva do ser e estar metropolitano, que é atravessada pelo tempo, 

que se posta em camadas flexíveis e dinâmicas, mostrando-se e se 

escondendo, conforme o contexto e repertório do observador e observado 

permitem. Alguns são dispersos e momentâneos, outros profundos e 

duradouros, mas nenhum inerte e indiferente, já que cada elemento afeta, e é 

afetado porosamente (CYRULNIK, 1999), na experiência da presencialidade do 

corpo no cosmopolitismo da vida urbana. “O indivíduo é um objeto ao mesmo 

tempo indivisível e poroso” (CYRULNIK, 1999, p. 92).  

Essa noção de porosidade trata das relações de afetos que incluem as 

dimensões dos vínculos construídos pelo eixo dos relacionamentos sensíveis, 

penetrados pelos elementos sensoriais, físicos e sociais. O ambiente da 

capoeira constitui e é assim constituído, no que Cyrulnik denomina 

“comunicação porosa” (Cyrulnik, 1999). Essa vinculação é uma captura 

permitida, prazerosa, de um interagir atravessado pelo outro e pelo ambiente 

da Casa, produtora de “encantamento” para uma produção de sentido via 

comunicação porosa dos sujeitos (CYRULNIK, 1999). Um “jeito de corpo”, 

necessário, que tensiona a representação invocada pela ancestralidade ligada 

à Casa do Mestre Ananias. 

As experiências coletivas verificadas nas rodas e festas da Casa do 

Mestre Ananias promovem um senso de apropriação, transmutando os 

significados dos espaços da cidade (FERNANDES e HERSCHMANN, 2014a, 

p. 13), de modo que as territorialidades se materializam e reorganizam o 

espaço urbano, seus significados são reagenciados cotidianamente pela 

atuação sensível dos indivíduos, promovendo a possibilidade de 

reconfigurações dos territórios urbanos. 

A etnografia, sobretudo, estabelece a relação entre a teoria acadêmica e a 

realidade cultural das sabedorias populares, ocupando-se não apenas do 

objetivo (os fatos), como também do subjetivo (os problemas), com a intenção 
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de traçar caminhos que conduzam a uma interpretação, aplicando, assim, a 

teoria à técnica. 

Mergulhar em uma cultura diaspórica7, representada pela Casa do 

Mestre Ananias, solicita uma abordagem “especial”, que dê conta da 

compreensão híbrida de uma cosmologia negra e das apropriações ligadas ao 

cotidiano de uma grande metrópole. A posição do pesquisador branco precisa 

ser explicitada, pois, ao se contar uma perspectiva, nega-se a visibilidade de 

outras, tão importantes quanto. No entanto, uma única pesquisa jamais daria 

conta dessa polifonia de dimensões.  

O trabalho etnográfico realizado nesta pesquisa foi facilitado pelo 

recurso da fotografia, que, desde o início, abriu as portas da Casa para a 

colaboração do pesquisador como agente participante, registrando os 

acontecimentos, os quais eram posteriormente disponibilizados como registros 

das festas, rodas e demais eventos de que a Casa do Mestre Ananias 

participa. Essa receptividade afetiva, construída e cultivada, é o “cimento” que 

permitiu a vivência de campo desta pesquisa, em uma perspectiva ativa, de 

reconhecimento dos acontecimentos, na busca por conexões através da 

presença do corpo, conexões estas que marcam o propósito metodológico de 

consistência prática da observação sensível do cotidiano.  

Esse “mergulho” etnográfico participante foi realizado com alguns 

cuidados, principalmente para evitar o deslumbre com o objeto, que é 

encantador em toda a sua arte e diversidade, sugerindo a imersão naquele 

espaço sem a pretensão da submersão excessiva, uma “apneia” que durava o 

tempo que o fôlego teórico permitia para compreender os acontecimentos, 

afastando e retomando, conforme a complexidade daquilo que ocorria. Com o 

passar do tempo, a experiência adquirida no cotidiano da Casa e nas reflexões 

realizadas na Universidade, mergulhos mais profundos foram se tornando 

possíveis, em busca de uma aproximação mais íntima com os sujeitos da Casa 

do Mestre Ananias. 

                                                 
7
 Entende-se, por diaspórico, o conceito trazido por Paul Gilroy (2001), para explicar o fluxo das 

culturas negras no mundo devido ao sequestro e à escravidão dos povos africanos. A diáspora 
negra são todas as representações e ressignificações simbólicas e culturais transatlânticas 
trazidas pelas comunidades africanas para o resto do mundo. 



 

 

 

74 

 

Um exemplo das decisões tomadas, em relação ao mergulho no 

cotidiano da Casa, foi a negação de se fazer os treinos de capoeira, apesar da 

grande vontade, evitando, assim, o envolvimento direto, de maneira que 

permitisse a observação próxima das ocorrências, circulando por todo o 

ambiente em busca das narrativas e construções incorporadas. A consciência 

sobre o lugar de pesquisador, que afeta e é afetado, pode ser um valioso mapa 

para muitos lugares da pesquisa, sendo essencial para evitar o “afogamento” 

nos resultados do trabalho acadêmico que uma perspectiva apaixonada pode 

proporcionar. O reconhecimento da alteridade, das relações de contraste entre 

sujeitos da pesquisa e pesquisador, colabora para uma distinção entre o 

engajamento e a observação metodológica da tese. 

A responsabilidade de colocar uma perspectiva sobre a história de um 

templo, considerado sagrado na cultura da capoeira paulistana, tal qual é a 

Casa do Mestre Ananias, pesa sobre os ombros deste pesquisador, e a tarefa 

implica em uma dinâmica diferente de compreensão: a da complexidade da 

cultura oral, considerando-a como uma ferramenta importante, por se colocar 

justamente no ponto onde se cruzam vida individual e contexto coletivos.  

A observação de múltiplos aspectos e a diversidade encontrada na Casa do 

Mestre Ananias demandam recortes, breves relampejos de uma complexidade 

muito ampla. A cada oportunidade, era possível deparar-se com novas 

experiências e possibilidades, sempre não programadas. Através da 

observação atenta e interpretação, comuns da cultura oral, grande ansiedade 

se instalava em busca de uma degustação mais sofisticada dos 

acontecimentos, o que demandou alternativas de repertório de novas leituras e 

métodos de observação.  

O pesquisador Magnani (2002, p.17) destaca a perspectiva “de perto e de 

dentro”, sobre etnografia urbana como um método que:  

 

[...] não se confunde nem se reduz a uma técnica; pode usar ou 
servir-se de várias, conforme as circunstâncias de cada 
pesquisa; ele é antes um modo de acercamento e apreensão 
do que um conjunto de procedimentos. Ademais, não é a 
obsessão pelos detalhes que caracteriza a etnografia, mas a 
atenção que se lhes dá: em algum momento, os fragmentos 
podem arranjar-se num todo que oferece a pista para um novo 
entendimento. 
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Acostumados a buscar respostas prontas, dentro do conforto de nossas 

referências legitimadas, o desafio da sensibilidade e do tempo a que se dedica 

energia é a aposta desta pesquisa. Dessa maneira, as revelações implícitas 

das experiências encontradas, neste trabalho, possibilitam apreender as 

intersecções entre a identidade dos sujeitos reconhecidos na Casa do Mestre 

Ananias e o contexto urbano em questão, as festas e rodas de capoeira, com 

suas táticas e artes de fazer (CERTEAU, 1994). 

Para Bruno Latour (2012), o social não deve ser compreendido com um 

dado estável e composto apenas pelas pessoas, mas como uma composição 

híbrida de redes sociotécnicas formadas por diferentes actantes, humanos e 

não humanos. Consideramos, então, a composição entre o Bixiga, as ruas, a 

arquitetura, o contexto paulistano e brasileiro, assim como as pessoas que, 

agindo e provocando ações e interações com não humanos e humanos, 

constroem as redes de actantes, relacionais e heterogêneas das experiências 

apreensíveis desta pesquisa, buscando essas associações. 

A estrutura da Casa está alocada em um imóvel antigo, de cuja área 

principal brota uma árvore enorme. Tijolos grandes e aparentes dão o aspecto 

“tradicional” do bairro, o que combina com os antigos móveis pesados de 

madeira e grandes janelas e portas que inspiram viajar para uma construção de 

interior imaginado do sul da Bahia. 

Esta perspectiva ainda reforça a Casa, como actante ativa da 

experiência afetiva potente de encontros, nomeada por seus frequentadores 

como “axé”, ou pela energia que propicia uma roda que sincroniza os actantes 

humanos e não humanos, sendo tudo isso perceptível aos participantes, que 

vibram em sintonia com os tambores.  
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Capítulo 1 - O Bixiga da Interculturalidade 

 

Neste primeiro capítulo, será apresentado o contexto singular de uma 

área central da capital paulistana, informalmente denominada como Bixiga, 

compreendida aqui como território (Haesbaert, 2002). A sua gênese negra, que 

ainda hoje inspira a cultura local, é atravessada por hibridismos, principalmente 

de imigrantes italianos, nordestinos e refugiados de diversas localidades no 

século XXI, tornando-se um campo fértil para o projeto da Casa do Mestre 

Ananias.   
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Serão demonstradas as razões do Bixiga ser uma referência cultural na 

cidade de São Paulo há várias décadas, devido também à ampla presença de 

equipamentos culturais, já que a região é cercada por teatros, restaurantes, 

bares, centros culturais, museus e usos de espaços públicos pela arte e 

cultura. Contaremos este histórico do bairro e sua expansão dentro do 

planejamento urbano da cidade, seus momentos de decadência, 

reterritorialização e visibilidade/audibilidade nos últimos anos; enfim, 

indicaremos o seu lugar no mapa mental e imaginário da cidade (Pereira, 2018) 

como local de cultura. Buscamos ainda mostrar como a Casa do Mestre 

Ananias está inserida como uma referência de encontro da comunidade da 

capoeira paulistana, recebendo em suas rodas, festas e demais atividades um 

público engajado e simpatizantes, que encontram, em sua estrutura, uma 

opção alternativa de ser e estar urbanos, bem como o seu lugar no território do 

Bixiga e na capital paulistana, compreendendo como a Casa se faz e acaba por 

engendrar também o que chamamos de Bixiga.  

A região da Bela Vista, na cidade de São Paulo, possui o desafio de ser 

a área com maior densidade demográfica da metrópole. O distrito é um dos 

mais importantes bairros da cidade8. Denominado informalmente como Bixiga, 

a área agrega diversos teatros, inúmeras festas tradicionais de rua, abriga a 

sede da tradicional escola de samba do bairro, o Grêmio Recreativo Cultural 

Social Escola de Samba Vai-Vai (GRCSES Vai-Vai), além de espaços de 

valorização da identidade negra, nordestina e italiana, dos diversos imóveis 

tombados, sendo um território de desenvolvimento econômico, cultural e social 

da cidade de São Paulo. Trata-se de um ponto central de encontro da 

juventude de diversas partes da cidade, uma possibilidade de participação 

cidadã, na representatividade popular, no coração e no imaginário coletivo da 

metrópole paulistana.  

Verificamos, na Casa do Mestre Ananias, muitas das dinâmicas dos 

usos e apropriações dos espaços urbanos encontrados no Bixiga, suas redes, 

que negociam e disputam agendas, em alguns momentos comuns e em outros 

há contradição, e, em disputa, buscam-se a visibilidade e o protagonismo. Esta 

                                                 
8
 Dados da Prefeitura Municipal de São Paulo. Disponíveis em: 

www.prefeiturasp.gov.br/cidades/secretarias/regionais. Acesso em 29/06/2018. 
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dimensão da Casa está diretamente associada com a história que constitui a 

capoeira na cidade de São Paulo, como um ponto de encontro e disputas dos 

capoeiras vindos da região Nordeste do país, que buscaram, na Praça da 

República, região central da capital paulistana, maneiras de apropriação do 

espaço público, resistindo e negociando constantemente. Este aspecto 

destacou o mestre Ananias como um líder da antiga roda, pioneiro na 

constituição da cultura da capoeira naquele território. 

A Casa do Mestre Ananias, no Bixiga, representa um importante espaço 

de representatividade nordestina e negra, que colabora nesta constituição 

dinâmica dos encontros e tensões verificados no Bixiga. Nota-se, assim, um 

actante (Latour, 2013) complexo, que articula a comunidade em suas práticas 

do cotidiano ligadas à capoeira e seus atravessamentos culturais. 

A noção de Ator-Rede, desenvolvida por Latour (2012), pode ser valiosa 

aqui, observando-se o território do Bixiga e a Casa como um ator não-humano, 

promovendo a possibilidade de modificar o estatuto das coisas mediadas, 

tendo um papel ativo sobre um fenômeno. Avelar (2019) demostra que tal 

teoria colabora para pensar o Bixiga como agente ativo, participando das 

relações de usos, conflitos, negociações e apropriações entre todos os agentes 

envolvidos, atores humanos e não-humanos. Levamos em consideração que o 

Bixiga age e atua transformando as relações de interações em redes de 

associações e, para que tais associações possam ser compreendidas, 

observa-se a necessidade de desconstruir mapas prontos já pré-existentes, e 

considerar a existência de camadas de sentidos e territórios sem delimitações 

definidas e fixas. É importante considerar que, em alguns momentos, tais 

associações podem dar a impressão de estarem desconexas e sem 

articulações, mas, quando observadas a partir de uma perspectiva amplificada, 

sob o ponto de vista da comunicação, possuem sentido e justificam um nó, um 

ponto de ligação. A teoria Ator-Rede de Latour (2012), apresentada por Avelar 

(2019), demonstra o engajamento dos actantes que compõem as redes do 

Bixiga, das quais a Casa do Mestre Ananias faz parte, em situações de 

unificação e convergência dos agentes para um mesmo sentido. Esta espécie 

de associação temporária permite a legitimidade da comunidade, favorece a 
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reflexão sobre questões que, num dado momento, parecem resolvidas, não 

tensivas e estáveis (AVELAR, 2019).  

Para Delgado (1999), a noção de observação flutuante do cotidiano 

urbano representa uma possibilidade de perceber as polifônicas configurações 

destes territórios, que são repletos de construções simbólicas, e articulam 

elementos tradicionais da cultura negra, italiana, nordestina, entre outras. Os 

conflitos e tensões fazem parte das interações e socialidades urbanas 

paulistanas. A noção sobre o cotidiano urbano de Delgado (1999) nos ajuda a 

pensar que, mesmo se tratando de outro tempo, esta característica do Bixiga 

está presente como matriz cultural (Martin-Barbero, 1997) das camadas que 

constroem as identidades daquele território. Exercitamos esta observação 

conduzida pelo inesperado, pelos fluxos dos acontecimentos da cidade, 

desarmados das abordagens apriorísticas, buscando a investigação dos 

múltiplos significados que transcorrem das observações realizadas no cotidiano 

da Casa. Encontra-se uma dimensão que articula os modos oficiais de ser e 

estar na cidade, percorridos pelos sentidos de organização da segurança, do 

tráfego pelas vias urbanas e por autorizações necessárias para a realização 

das festas e encontros, assim como há toda uma documentação necessária 

para a participação de editais e projetos ligados às crianças. Na dimensão 

informal, observamos os modos de construção de um cotidiano baseado no 

coletivo, nos sentidos compartilhados dos encontros e modos de ser e estar 

juntos. Esta disponibilidade individual, que os membros da comunidade 

demonstram, indica um sentido comum no território do Bixiga, em seus modos 

de constituir um urbano participativo, ainda que repleto de tensões, em 

disputas de interesses de cada grupo, mas que acabam por convergir na 

realização de valiosas contribuições culturais para a cidade.  

Abrangendo os arredores da Rua Treze de Maio, entre a Praça Dom 

Orione e a Rua Santo Antônio, o Bixiga faz parte de uma Subprefeitura da Sé, 

e sua denominação formal se deu em dezesseis de dezembro de mil 

novecentos e dez, quando foi promulgada a lei número mil duzentos e quarenta 

e dois, que atribuiu à área o nome oficial Bela Vista. Castro (2006) aponta que 

é comum encontrar duas grafias em diversas fontes que tratam sobre a região: 

Bixiga e Bexiga. Bexiga seria a forma mais antiga e remete às origens do nome 
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popular do bairro. Bixiga seria a denominação que teve origem no sotaque dos 

imigrantes italianos, e apropriado pelos negros como designação para a região. 

Segundo Soares (1999), Bixiga - com ‘i’- foi popularizado por meio das canções 

de Adoniran Barbosa, e representaria uma tentativa da ala tradicional do bairro 

em resgatar um italianismo. Soares (1999) afirma que a percepção construída 

do Bixiga também é usada pelos “donos de estabelecimentos comerciais, que 

pretendem, através da atração causada pelo exotismo de um bairro que seria 

‘um pedaço da Itália’ em São Paulo, ampliar os seus lucros” (SOARES, 1999, 

p.17). Desse modo, neste trabalho, será utilizado o termo Bixiga, que é o uso 

apropriado também pelos frequentadores da Casa do Mestre Ananias. 

Gonzales (1988) denomina “pretuguês” como modo de confrontar o 

paradigma dominante elitista, que recorre a uma linguagem considerada fora 

do modelo estabelecido para a produção textual acadêmica, ou seja, sem 

obediência às convenções da gramática normativa, mas que, no entanto, 

reflete o legado linguístico de culturas escravizadas. Nesta pesquisa, a 

denominação de “capoeira” é empregada para identificar os capoeiristas, a 

“vadiação” remete ao encontro dos corpos nas rodas, e o termo “malandragem” 

significa a malícia empregada na arte da capoeira, fugindo da atribuição 

negativa que o termo sugere na perspectiva elitista da palavra. O engodo é 

parte da capoeira, induzindo o adversário ao erro, sugerindo movimentos 

diferentes dos aplicados (como qualquer arte marcial). A teatralidade e os 

movimentos rebuscados contribuem para esta proposta, sendo a surpresa um 

elemento essencial de um bom capoeira. Faz parte da performance (Zumthor, 

2007) do capoeira o emprego do pretuguês, nas letras das canções, conversas 

e demais modos de se construir a presença nas rodas. 

Ainda sobre o português africanizado, continua a autora: 

 

É engraçado como eles [sociedade branca elitista] gozam a 
gente quando a gente diz que é ‘Framengo’. Chamam a gente 
de ignorante dizendo que a gente fala errado. E de repente 
ignoram que a presença desse r no lugar do l nada mais é do 
que a marca linguística de um idioma africano, no qual o l 
inexiste. Afinal quem é o ignorante? Ao mesmo tempo acham o 
maior barato a fala dita brasileira que corta os erres dos 
infinitivos verbais, que condensa você em cê, o está em tá e 
por aí afora. Não sacam que tão falando pretuguês. 
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E por falar em pretuguês, é importante ressaltar que o objeto 
parcial por excelência da cultura brasileira é a bunda (esse 
termo provém do quimbundo que, por sua vez e juntamente 
com o abundo, provém de um tronco linguístico bantu que 
'casualmente' se chama bunda). E dizem que significante não 
marca... Marca bobeira quem pensa assim. De repente bunda 
é língua, é linguagem, é sentido, é coisa. De repente é 
desbundante perceber que o discurso da consciência, o 
discurso do poder dominante, quer fazer a gente acreditar que 
a gente é tudo brasileiro, e de ascendência europeia, muito 
civilizado etc. e tal. 
 
[...]. E culminando pinta este orgulho besta de dizer que a 
gente é uma democracia racial. Só que quando a negrada diz 
que não é, caem de pau em cima da gente, xingando a gente 
de racista. Contraditório, né? Na verdade, para além de outras 
razões, reagem dessa forma porque a gente põe o dedo na 
ferida deles, a gente diz que o rei tá pelado. E o corpo do rei é 
preto e o rei é escravo (Cardoso, 2014). 

 

Estas narrativas populares ainda podem ser compreendidas, segundo 

Fanon (2008), pelo colonialismo, que produziu a chamada inferioridade do 

colonizado que, uma vez conquistado, acaba por ceder e internalizar essa 

versão de mundo. O colonizador se sustenta no racismo para estruturar o seu 

projeto e justificar a sua intervenção, pois, através da difusão ideológica da 

suposta superioridade colonial, a sua ação é vista como benefício, e não como 

violência, o que resultou na alienação colonial, na construção mítica do 

colonizador e do colonizado. O branco ocidental é retratado como herdeiro 

legítimo de valores civilizatórios universalistas e o negro, como selvagem, 

exótico e primitivo, despossuído de tradições merecedoras de serem 

transmitidas. Muito pelo contrário, o que se verifica são construções negras 

negadas, higienizadas e apagadas do contexto urbano paulistano. 

São muitos os motivos que apontam para a Casa do Mestre Ananias e 

seus sentidos simbólicos plenos na localização, que se encontra no território do 

Bixiga. Foi lá onde se organizou o primeiro quilombo urbano paulistano, 

reconhecido como Quilombo Saracura, nome do rio que era utilizado como guia 

entre as “capoeiras” (mato alto) do Tanque do Reúno, local onde hoje se 

encontra a Praça 14 Bis. Lugar de resistência negra, de onde, até nos dias 

atuais, se buscam protagonismos na própria história, já que o reconhecimento 

da região é, em grande parte, lembrado pela instalação dos italianos, 

principalmente dos calabreses, que chegaram ao Brasil no final do século 
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dezenove, patrocinados pelo governo brasileiro, dividindo o cenário com a 

cultura negra estabelecida no local.  

Ainda hoje, em grande parte por agressivos processos de gentrificação, 

as famílias negras passam por redefinições territoriais forçadas, abandonando 

as suas raízes com a região do Bixiga, em uma reconfiguração urbana que é 

realizada com a violência do deslocamento urbano. 

A gênese do Bixiga, pelo quilombo urbano Saracura, é explicada por 

Rolnik (1989) pela capacidade do meio urbano de oferecer um maior 

anonimato para os negros foragidos das fazendas, que moravam em cômodos 

e casas coletivas no centro da cidade, ou em núcleos semirrurais, muito 

parecidos aos que são as roças de periferia dos terreiros de candomblé nas 

cidades.  

O terreiro é um elemento espacial fundamental na configuração dos 

territórios negros urbanos – são os terreiros de samba, de candomblé, de 

jongo, de capoeira etc. espaços que permitem a manifestação de elementos 

culturais resistentes que os atravessam ao longo da história. Dessa maneira, 

no final do século XIX, constituiu-se o Quilombo do Saracura, na região brejeira 

às margens do Ribeirão Saracura.  

Outras versões sobre a constituição do Bixiga também são encontradas 

entre os moradores. Os autores Sacchetto (2001) e Castro (2006) descrevem 

estas versões sobre a sua origem a partir da sua nomeação popular Bexiga, 

grafado com “e”. Estas narrativas revelam uma disputa, entre os italianos e 

negros, acerca de quem seriam os pioneiros. De acordo com uma das versões, 

o local abrigava uma hospedaria próxima ao Largo do Piques (atual Largo da 

Memória, próximo à estação de metrô do Anhangabaú), cujo dono era 

reconhecido como Antônio Bexiga. Bexiga seria um apelido popular que faz 

referências à doença varíola, uma vez que Antônio apresentava as marcas da 

doença no rosto.  

Outra versão considera que a região se encontrava mais afastada do 

centro urbano, pois seria um lugar designado para os escravizados acometidos 

pela mesma varíola, como modo de isolamento. Uma terceira versão teria 

origem no fato de o dono da chácara vender “bexiga de boi”, comércio bastante 

explorado na São Paulo daquela época. 
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Ainda segundo os autores, a baixada do Largo do Piques, 

contemporaneamente denominada como Praça da Bandeira, era um local onde 

se promoviam semanalmente o leilão de escravizados. As fugas faziam parte 

desse ambiente:  

As capoeiras e capinzais que havia em torno do Tanque 
Reúno, no Bexiga, como em outros pontos que corriam o 
Anhangabaú e o Riacho do Saracura, serviram de esconderijo 
onde se aquilombavam negros rebelados. Esses matos eram 
convidativos para esconderijos. Em 1831, foi feito um 
documento com a tentativa de fechar o acesso do Anhangabaú 
para o Bexiga, cujo objetivo era impedir o trânsito de escravos 
fugitivos para o Bexiga (LUCENA, 1984, p.24). 
 

Podemos perceber que os autores Lucena (1984) e Castro (2006), entre 

outros pesquisadores, utilizam a citação de Afonso A. de Freitas, que declarou, 

por volta da década de mil oitocentos e setenta, antes da ocupação de 

imigrantes europeus, que “a Chácara do Bexiga possuía extensas plantações 

de jabuticabeiras, laranjeiras e capinzais, onde se caçavam veados, perdizes e 

até escravos fugitivos”. Isso demonstra que os negros foragidos estavam na 

região do Bixiga desde muito antes da chegada dos italianos, constatação que 

também concorda com o artigo de Raquel Rolnik (1989). Logo após a abolição 

da escravatura no Brasil, a capital paulistana passou por uma intensa 

ressignificação territorial/racial, dirigida pelo poder público e pela elite 

paulistana, fazendo com que os negros fossem expulsos para as regiões 

periféricas.  

A “higienização” do Centro Velho da cidade ocorreu durante a gestão do 

prefeito Antônio Prado, que aconteceu entre mil oitocentos e noventa e nove, 

até mil novecentos e onze, e foi marcada pelo deslocamento da população 

negra local.  

Diante do caos do desalojamento forçado, uma parcela considerável de 

negros buscou refúgio no Bixiga, tendo em vista o já existente núcleo negro do 

Saracura e a proximidade em relação às regiões valorizadas da cidade, que 

demandavam mão de obra subalternizada, principalmente nas mansões dos 

barões do café, fatores que contribuíram para que o Bixiga se consolidasse 

como um importante território negro da zona central da cidade, por uma então 
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“conveniência” das elites centrais. Koguruma destaca, no jornal Correio 

Paulistano, de mil novecentos e sete, uma descrição da região do Saracura: 

 

[A Saracura] é um pedaço da África. As relíquias da pobre raça 
impelida pela civilização cosmopolita que invadiu a cidade, ao 
depois de 88, foi dar ali naquela furna. O vale é fundo e 
estreito. Poças d’agua esverdeada marcam os logares donde 
sahiu a argila transformada em palacetes e residências de luxo. 
Cabras soltas na estrada, pretinhos semi-nus fazendo gaiolas, 
chibarros de longa barba ao pé dos velhos de carapinha 
embranquecida e lábio grosso de que pende o cachimbo, dão 
áquelle recanto uns ares do Congo (KOGURUMA, 2001, p.210 
apud CASTRO, 2006, p. 57). 
 

Mobilizadas pelo Estado, as teorias racistas impulsionaram a vinda 

massiva de imigrantes europeus para substituir a mão de obra dos negros 

escravizados no século XIX, pois foi construído um ideal de progresso a partir 

do branqueamento da população, o que propunha o “branqueamento 

fenotípico” por meio da miscigenação, com o intuito de redução da população 

negra. Nesse sentido, no final da década de mil oitocentos e setenta, os 

italianos ocuparam o Bixiga, região mais acessível e de baixo custo.  

Apesar da proposta de “branqueamento”, estes europeus também 

sofreram com a discriminação relacionada à sua posição empobrecida e 

simples sob a perspectiva das novas elites paulistanas. Desse modo, a região 

do Bixiga do século vinte abrigava uma particularidade nas relações sociais, de 

onde as pessoas conviviam no mesmo espaço, contribuindo, até hoje, para que 

os encontros ocorram, entre tensões e negociações de diversidade, uma 

convivência de tolerância, quando comparada a outras regiões da cidade, 

ainda que hierarquizadas.  

A pesquisadora, antropóloga e política Lélia Gonzales (1983) destaca a 

solidariedade fundada em uma experiência histórica comum, no cotidiano das 

práticas discriminatórias que as populações subalternizadas estão 

mergulhadas. Ainda que de maneiras diferentes, a convivência nos mesmos 

espaços urbanos, entre italianos, negros e nordestinos, contribui para que os 

vínculos sejam construídos como uma identidade do Bixiga. 
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Os projetos urbanos que inspiram a memória negra da região tornam-se 

o último recurso para o reconhecimento de identidades negras que dialoguem 

com a sua história, ainda que parcial, já que muitos acabaram perdendo seus 

vínculos ancestrais ligados à “África mãe”. Compreender a cidade de São 

Paulo, principalmente a região do Bixiga, sem passar pelas questões ligadas às 

relações raciais e econômicas é uma tarefa impossível, visto que as 

assimetrias constituintes destas áreas indicam a presença e saída (forçada) 

das famílias tradicionais. O que reforça a importância da Casa do Mestre 

Ananias como um ponto de encontro desta comunidade, que retorna para o 

local, sustentado por uma representação de identidade que remete à 

ancestralidade da resistência negra nos espaços centrais da urbe.    

Um exemplo dos usos e apropriações negativas dos espaços urbanos, 

que, contemporaneamente, poucos conhecem a história, está na própria Rua 

13 de Maio, na qual, segundo Sacchetto (2001), no começo do século XX, os 

negros passaram a comemorar o dia treze de maio (data em que foi assinada a 

Lei Áurea) nesta rua, que era chamada Festa de Santa Cruz. Portanto, em 

1916, a localidade que, antes, era Rua Celeste, passou a ser denominada 

como Rua Treze de Maio, em que grande parte dos paulistanos reconhece 

como “a rua das cantinas italianas”. 

Alguns exemplos de busca por visibilidade e protagonismo negros, na 

região, são: a escola de samba GRCSES Vai-Vai, de mil novecentos e vinte e 

oito; a Casa do Mestre Ananias, de dois mil e sete; a fundação da Pastoral Afro 

Achiropita, de mil novecentos e oitenta e oito; e do terreiro de candomblé 

Instituto Afro Religioso Ilê Asé Iyá Osun, de mil novecentos e oitenta. Tanto a 

Pastoral, o Ilê e o GRCSES Vai-Vai – única escola de samba ativa no centro da 

capital paulista – são muito presentes no cotidiano do bairro, mesmo com o 

constante deslocamento de famílias negras, que retornam para a região para 

participar do cotidiano local. 

Importantes artérias do transporte urbano delimitam a região do Bixiga, a 

Avenida 23 de Maio, a Avenida Paulista, a Avenida 9 de Julho e a Radial Leste 

permitem pensar o local como uma área de encontros, entradas e saídas para 

todas as regiões da cidade de São Paulo.  
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Essa localização privilegiada, repleta dos principais hospitais 

paulistanos, postos de saúde, estações de metrô, terminais de metrô, escolas, 

museus, centros culturais, entre outros equipamentos de lazer, cultura e arte, 

valorizam os imóveis desta localidade, e acabam por ser a “maldição” 

contraditória, quando as políticas públicas não protegem os moradores locais, 

inviabilizando, por meio da gentrificação, a sua permanência na região. 

Esta posição central, combinada com a relativa facilidade de acesso a 

toda diversidade de transportes públicos oferecidos nesta capital, valoriza a 

região para a especulação imobiliária, mas sem considerar a imensa riqueza 

cultural que as dinâmicas dos encontros permitem para uma produção cultural 

mais democrática, articulando a perspectiva pós-periférica (Rocha, Silva e 

Pereira, 2015) de usos dos espaços urbanos em fluxos, de onde a presença 

dos corpos ocupa posições de visibilidade e busca de legitimidade. 

O Bixiga é um ponto de encontro, pela cultura, de todas as áreas da 

cidade, buscando alternativas para os usos dos espaços públicos muito menos 

disponíveis nas bordas da cidade; espaços como a Casa do Mestre Ananias 

promovem e reúnem fluxos, grupos de todas as áreas, e articulam, através das 

rodas de capoeira semanais e festas, a sociabilidade, as trocas de experiências 

e a visibilidade.   

Segundo Pereira e Lopez Moya (2018), estas importantes dinâmicas 

comunicacionais estão diretamente ligadas à investigação e compreensão das 

cidades sob um viés comunicacional, levando em conta a complexidade de seu 

tecido material, os fluxos humanos, as imagens, as tecnologias, as construções 

dos imaginários, as culturas e subjetividades; o que resulta em que o urbano 

seja um lugar heterogêneo, pautado nas negociações culturais (PEREIRA; 

LOPEZ MOYA, 2018). 

A respeito da arquitetura urbana do Bixiga, nota-se que é contraditória, 

dividindo o seu espaço entre modernos empreendimentos e os diversos 

cortiços. Entre estes, está a Vila Itororó, um dos mais antigos da capital 

paulistana, compreendido entre as ruas Monsenhor Passalacqua, Maestro 

Cardim, Pedroso e Martiniano de Carvalho, uma construção reciclada dos 

adornos do Teatro São José, demolido após ser destruído pelo fogo. Este foi o 

primeiro teatro da cidade de São Paulo, e está parcialmente transplantado nas 
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riquezas de detalhes das trinta e sete casas construídas entre mil novecentos e 

dezesseis e mil novecentos e vinte e dois.  

Em março de 2013, as últimas 86 famílias que residiam na Vila Itororó, 

antigo cortiço do bairro, foram despejadas por meio de um decreto de utilidade 

pública; o governo estadual desapropriou o local com uma indenização ao 

proprietário oficial, a Fundação Augusto de Oliveira Camargo. Em seguida, o 

imóvel foi repassado para a Prefeitura de São Paulo, responsável por elaborar 

um plano de restauração. Considerando que seria inviável a permanência dos 

moradores depois da reforma, a Secretaria de Habitação (Sehab) ficou 

responsável pelo atendimento provisório das famílias e o CDHU em construir e 

financiar suas habitações.  

O projeto foi motivo de grande insatisfação local, já que a demanda 

emergencial da população está ligada às questões habitacionais, e não à 

criação de um novo estabelecimento cultural, já que a região possui muitos 

equipamentos direcionados à cultura. Isso indica a associação da revitalização 

aos processos de especulação imobiliária em áreas com acesso amplo ao 

transporte, equipamentos culturais e demais pontos ligados à qualidade de 

vida, com a expulsão dos moradores locais. 

As populações negras não reivindicam o Bixiga como um espaço de 

exclusividade cultural; em seus discursos, a interseccionalidade (Knudsen, 

2006) é defendida, compreendida como uma agenda defendida e proposta 

contra o apagamento, considerando as tradições italianas, assim como os 

refugiados que chegaram à região mais recentemente, como legítimos e bem-

vindos para a diversidade local. Estes outros eixos de identidade, interagindo 

em níveis múltiplos e, muitas vezes, simultâneos, sustentam a 

interdependência que constitui a proposta atual da Casa, que reconhece as 

formas de opressão experimentadas de diversas maneiras.   

Os sistemas de opressão agem assim, em sobreposição, interagindo em 

múltiplas frentes, discriminando por meio do racismo, xenofobia, sexismo, 

homofobia e classismo. Propor uma sociedade democrática e mais justa só é 

possível considerando a complexidade dos diversos grupos que estão na 

região do Bixiga. Suas construções e hierarquias são diluídas, ainda que em 

espaços de “trégua”, nos encontros da comunidade para discussões sobre 
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agendas comuns, como a organização para reivindicar o Parque no Bixiga, 

área em disputa entre o Grupo Silvio Santos e a comunidade da região. A 

interseccionalidade (KNUDSEN, 2006) sustenta ainda que não pode haver 

experiência singular de identidade, já que a opressão atravessa todas as 

camadas da sociedade, agindo nas representações sociais com maior ou 

menor violência.    

As festas no bairro do Bixiga atestam isso, acionando encontros e trocas 

com respeito de tempos e espaços, sendo muito comum que membros e 

representantes de todos os grupos estejam presentes nas festas locais, 

apoiando e participando ativamente, muitas vezes, para a realização destes 

encontros da comunidade. Canevacci (2004) aponta para a polifonia dos 

encontros urbanos, para as múltiplas e heterogêneas vozes que se relacionam, 

se cruzam, se sobrepõem, se isolam e se contrastam, constituindo as cidades. 

A investigação urbana em uma área tão complexa, como o Bixiga, 

requer que se acione o conceito sobre território de Haesbaert (2002), que 

propõe o produto de uma relação desigual de forças, envolvendo o domínio ou 

controle-político do espaço e de sua apropriação simbólica, ora conjugados e 

mutuamente reforçados, ora desconectados e contraditoriamente articulados 

(HAESBAERT, 2002, p. 121). Esta percepção pode ser encontrada nas 

diversas atividades encontradas no Bixiga, de onde o sincretismo e diversidade 

são a chave para os fluxos, encontros e tensões, que negociam e resistem, 

organizam e ressignificam a região para um viver urbano (Avelar, 2019), que 

pressupõe uma noção de espaço comum, público, onde não se excluem as 

dimensões do privado.  

O conceito de território está presente em múltiplas dimensões desta 

pesquisa, já que expressa um diálogo direto com a constituição da Casa do 

Mestre Ananias, como um microcosmo do que o Bixiga irradia dentro da cidade 

de São Paulo, compondo uma complexa associação entre os tempos e locais, 

que se expandem e se retraem, que organizam e desconstroem, em algumas 

vezes emancipam, e em outras reproduzem sujeições e dominação. Estes 

recursos apropriados pela Casa recorrem à potencialidade emanada pelo 

território do Bixiga, estendendo as suas linhas de captura para um público que 

extrapola os praticantes da capoeira, advindo de outros extratos sociais e de 
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outras áreas da cidade, tema que será discutido em um capítulo próprio, sobre 

as festas da Casa. 

Milton Santos (2001) permite compreender a perspectiva do território e 

do lugar que, de um lado, acolhem uma nova ordem globalizante e, de outro 

lado, permitindo a produção de uma contraordem, baseada nos excluídos e 

marginalizados. Para Deleuze e Guattari (1997), este território é uma 

construção provisória, que está entendida pela relação entre os processos de 

desterritorialização e reterritorialização. Este território só é válido em relação a 

um movimento através do qual dele sai, não sendo possível se constituir um 

território sem um vetor de saída; mais ainda, não há saída do território, ou seja, 

existe uma desterritorialização, sem que haja, ao mesmo tempo, um esforço 

para se reterritorializar em outra parte. 

Este território dinâmico e vivo do cotidiano, retratado nesta investigação, 

contrasta com a perspectiva tradicional da geografia estática e dura dos 

tradicionais, indicando uma perspectiva indissociável entre os usos das práticas 

sociais e os substratos materiais, artificiais e naturais que este todo dinâmico 

apresenta, em todo o seu potencial afetivo político. A cultura, em sua potente 

dimensão simbólica, constitui, através do corpo, o entendimento de um 

território que transcende a noção modulada pelos limites das fronteiras 

tradicionais inscritas nas paisagens. Deslocando, assim, a perspectiva para a 

produção de sentidos manifestada pela ordem cultural, em construções que 

habitam as práticas cotidianas. Esta abordagem, trazida por Santos (2001), 

permite dar conta das práticas encontradas no território do Bixiga e na Casa do 

Mestre Ananias, de maneira que transcende seus espaços e tempos, 

revisitando a construção de sentido pela ancestralidade ligada ao Recôncavo 

Baiano, das práticas tradicionais, que são cultivadas por juventudes que 

anseiam por uma integração por meio do consumo e por poderosas 

ramificações com a cultura ancestral.     

Essa dualidade incide no território que não é neutro, já que acolhe e 

beneficia os vetores dominantes, mas também permite a emergência de outras 

possibilidades de vida. Essa “esquizofrenia do território” (Santos, 2001) atua 

ativamente na constituição dos sujeitos. “O espaço geográfico não apenas 

revela o transcurso da história como indica a seus atores o modo de nela 
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intervir de maneira consciente” (Santos, 2001, p.80). A cidade potencializa a 

criação e ressignificação da cultura, identificada, nesta pesquisa, por seus 

movimentos comunitários, que se desdobram na Casa, muitas vezes, como 

formas de resistências cotidianas para a sobrevivência, uma necessidade de 

continuar existindo (Santos, 2001).  

Ainda acionamos a perspectiva de Deleuze e Guattari (1986), que 

compreendem este território a partir de uma articulação entre os sentidos 

etológico, subjetivo, sociológico e geográfico do conceito, como um 

agenciamento entre seres, fluxos e matérias (HAESBAERT; BRUCE, 2002). 

 

A noção de território aqui é entendida num sentido muito amplo 
[...]. Os seres existentes se organizam segundo territórios que 
os delimitam e os articulam aos outros existentes e aos fluxos 
cósmicos. O território pode ser relativo, tanto a um espaço 
vivido quanto a um sistema percebido no seio do qual um 
sujeito se sente “em casa” (GUATTARI; ROLNIK, 1986, p. 323). 

 

Fazemos aqui uma analogia com o rio/córrego Saracura, que possui sua 

nascente nas proximidades da Avenida Paulista, atualmente canalizado por 

galerias subterrâneas, correndo desce a Rua Rocha até a Avenida Nove de 

Julho, onde acaba por desaguar no Ribeirão Anhangabaú, capturado pela urbe, 

subterrâneo, que persiste, ainda que apagado da paisagem do Bixiga, 

resistente à sombra do capital, assim como o universo das tradições ancestrais 

negras residuais, que colidem com o cotidiano urbano, que busca organizar 

sentidos que não necessariamente produzem significados dentro da 

cosmologia ocidental branca.  

A partir desta agenda, a Casa do Mestre Ananias se coloca como uma 

maneira de dar sentido ao caos da complexidade da vida na cidade, pelo 

reencontro de uma construção tradicional naquela comunidade. A angústia de 

uma diversidade não inclusiva, de onde o sujeito não se entende representado 

e valorizado pelo sistema, pede a busca desta referência residual, revisitando 

locais, costumes e pessoas de outro tempo e espaço. Repleto de contradições, 

que desarticulam o estabelecido padrão cruel de identidades subalternizadas, 

em possibilidades de novos sentidos.  

Segundo Campos (2012), uma sociedade que constitui suas relações 

por meio do racismo tem sua geografia, lugares e espaços com as marcas 
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dessa distinção social. Castro (2006) revela que, atualmente, apesar de ser 

encontrado um número de moradores negros e nordestinos considerável, o 

Bixiga é representado, simbolicamente, como um espaço italiano tradicional 

paulistano.  

A mídia mainstream colabora na construção dessa imagem parcial. E, 

apesar da história oficial comprovar a presença negra muito antes da chegada 

dos imigrantes italianos, representando um aspecto importante em relação à 

demografia da região, o seu protagonismo na constituição do Bixiga é pouco 

representado e valorizado, assim como outras representações culturais de 

matriz afro-brasileira no Brasil. 

Negar ou reduzir o acesso à história das origens do bairro é negar e 

buscar apagar a identidade negra como formadora importante da cultura local 

paulistana. O legado histórico, social e cultural afro-brasileiro do Bixiga não é 

exaltado com as mesmas dimensões de visibilidade.  

Não se trata de hierarquizar as contribuições de europeus e negros, mas 

de reestabelecer as referências que constituíram a região do Bixiga, nomeando 

a forte presença no contexto do bairro e da cidade de São Paulo com as 

devidas valorizações. Escosteguy (2006) destaca que não existe um confronto 

polarizado rígido entre diferentes culturas. Na prática, o que ocorre é um sutil 

jogo de intercâmbio entre elas. Assim, estas culturas não devem ser vistas 

como exteriores entre elas, mas atravessadas por cruzamentos, intersecções e 

negociações.  

Entretanto, não se deve adotar a perspectiva de que os diferentes 

grupos identitários se hibridizam sem tensões, posto que estão situados 

assimetricamente em relação ao poder. As resistências e negociações ocorrem 

em disputas por espaços dentro da cidade, repleta de desigualdades. Nestor 

García Canclini, ao definir a modernidade, o faz como um movimento de busca 

de entrada e de saída. Os sujeitos que o assumem desenham uma oscilação 

entre as tensões da desterritorialização e a reterritorialização: "[...] com isto me 

refiro a dois processos: a perda da relação “natural” da cultura com os 

territórios geográficos e sociais, e, ao mesmo tempo, certas relocalizações 

territoriais relativas, parciais, das velhas e novas produções simbólicas" 

(CANCLINI, 2012, p. 281). Esta perspectiva, mais uma vez, demonstra que o 
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conceito de território trazido nesta pesquisa, principalmente por Milton Santos 

(2001) e Deleuze e Guattari (1986), abrange a perspectiva afetiva e híbrida que 

o Bixiga apresenta. A Casa do Mestre Ananias assume o papel de um cluster 

de onde se encontram e emanam as práticas culturais locais daqueles sujeitos, 

um espaço de centralidade para os encontros que se desdobram para outros 

espaços da cidade. Este papel de representação simbólica, construída por 

referências de uma cultura ligada à ancestralidade da capoeira, invoca um 

pertencimento do que é ser negro, baiano e capoeira na cidade de São Paulo.   

Podemos perceber como essa cultura vai se adaptando em função dos 

fluxos pelo território, fazendo cair por terra a noção de cultura coerente, 

exclusivamente como a origem de um povo. Compreende-se, nisso, as 

transformações dos mercados simbólicos e das migrações, que causam um 

movimento entre circuitos fronteiriços. Michel Certeau (1981, p.10) afirma que 

"[...] a vida consiste em atravessar constantemente fronteiras", fronteiras estas 

borradas, menos nítidas, e que se deslocam, ora impeditivas e negligenciadas, 

ora dentro de espaços como o Bixiga e a Casa, incentivadas e respeitadas em 

sua dimensão intercultural.  

Por interculturalidade, compreendemos a identificação como posição 

intermediária, ou de interação das zonas intersticiais, estabelecendo uma forma 

de se construir uma ponte, uma intermediação, um encontro, ou, ainda, 

possibilidades de construção de vínculos. Canclini (2004) destaca que a 

interculturalidade se constitui como instrumento conceitual potente para 

compreender os encontros, conflitos e negociações culturais, remete à 

confrontação e entrelaçamentos, porque se trata de grupos entrando em 

relacionamento e intercâmbio, entre os quais a diferença estabelece relações 

de negociação, conflito e trocas. Os modos de vida urbanos, das grandes 

metrópoles, incrementam a junção de culturas com um desenho peculiar. O 

conceito de interculturalidade, de Garcia Canclini, coloca-se como um avanço 

frente à perspectiva de multiculturalismo – muito em voga nos anos 1990 – que 

supunha a multiplicidade de culturas num mesmo espaço, mas sem 

compreender suas zonas de contato, seus conflitos e negociações, gerando, 

tantas vezes, análises e entendimentos da cultura que mais fragmentavam e 

essencializavam as identidades (Hall, 2003).   
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Nestas interações observadas, proporcionadas pela lente da 

interculturalidade, vemos as misturas e tensões que circulam nos grupos, para 

tentar compreender como se apropriam e ressignificam os valores simbólicos 

do Outro. A interculturalidade permite uma abordagem mais complexa das 

situações, dentre as quais as teorias da diferença têm que se articular com as 

concepções da interculturalidade, entendendo-se a interação como desigual: 

conexão/desconexão, inclusão/exclusão. A agenda da diferença traz um 

equilíbrio interpretativo na interculturalidade. O autor menciona uma passagem 

do multicultural ao intercultural e a descreve: "[...] a passagem que estamos 

registrando é de identidades culturais mais ou menos autocontidas a processos 

de interação, confrontação e negociação entre sistemas socioculturais 

diversos" (CANCLINI, 2004, p. 40). Desta maneira, abandona o conceito de 

multiculturalidade, tão em voga nos anos 1980 e 1990, adotando o conceito de 

interculturalidade. 

A Casa do Mestre Ananias é uma linha de referência latente de 

memórias e vivências, que permite, pelas brechas, ocupar espaços sensíveis 

que foram, de maneira perversa, tentados ao apagamento e invisibilidade, já 

que reproduzem práticas de uma cultura considerada subalternizada. Desta 

maneira, torna-se desvalorizada e demonizada por equivocadas perspectivas 

elitistas, contra as representações populares presentes naquele território. 

São Paulo é o estado brasileiro que mais recebeu migrantes da região 

nordeste do Brasil, os quais, em busca de melhores condições de 

sobrevivência, cruzaram o país. Abrigando as suas diversas culturas e crenças, 

seus costumes se enraizaram na cultura da capital. De acordo com o DNI 

(Departamento Nacional de Imigração)9, entre os anos de 1950 e 1960, 

noventa e um mil italianos entraram no Brasil, dos quais sessenta por cento 

buscaram São Paulo para se instalar. Em contrapartida, no mesmo período, 

segundo o DNI, novecentos e vinte e quatro mil e quinhentos nordestinos 

migraram para a capital paulista. Este êxodo movido pela seca formatou a 

cidade, que até hoje carrega as suas fortes influências. 

                                                 
9
 Departamento Nacional de Imigração:  

http://www.arquivonacional.gov.br/br/component/content/article?id=17:acervos-sobre-
estrangeiros. Acesso em: set./2020. 

http://www.arquivonacional.gov.br/br/component/content/article?id=17:acervos-sobre-estrangeiros
http://www.arquivonacional.gov.br/br/component/content/article?id=17:acervos-sobre-estrangeiros
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O Bixiga é reconhecido pelo mainstream turístico da cidade de São 

Paulo como “bairro italiano”, repleto de famosas cantinas e festas populares, 

como a tradicional Festa Nossa Senhora de Achiropita, que ocorre no mês de 

agosto, na paróquia localizada na Rua 13 de Maio. Uma narrativa hegemônica 

que hierarquiza e torna outras expressões populares, ligadas a narrativas 

negras, quase desconhecidas, mesmo para os paulistanos, que desconhecem 

a riqueza de outras manifestações locais. 

As relações polarizadas, mais frequentes e aparentes devido à superior 

capacidade de fluxos de informações, sem as mediações formais dos canais 

hegemônicos, permitem representações identitárias (HALL, 2003), rotuladas 

como inadequadas, manifestadas pelas práticas de usos e apropriações dos 

espaços da cidade, que sofrem grande discriminação, mas, ainda assim, 

evocam a oportunidade do debate e envolvimento, podendo levar a 

possibilidades futuras de diminuição da violência, já que a indiferença pela 

invisibilidade é a herança mais perversa das sociedades racistas que se 

construíram no Brasil.  

Pela efetividade da lei Áurea, que, desde o dia 13 de maio do ano de 

1888, não se conseguiu a liberdade adquirida, e aponta-se para a ironia da 

formalidade, que jamais eliminou a prática social da discriminação e servidão 

do povo negro. Os dispositivos coloniais (BHABHA, 2013) efetivaram a 

opressão e construíram uma cidade que castiga seus moradores mais 

carentes, deslocando suas condições de vida para áreas distantes, nas bordas 

da cidade, e elaborando sujeições políticas de invisibilidade e higienização, 

sempre em estruturas hierarquizadoras de valores, formas de distinção entre o 

popular e o erudito, centro e periferias, pobres e ricos.  

Esta coexistência redutora jamais imobilizou as periferias, que, de 

maneiras criativas e pelas brechas, sempre ressignificou e encontrou outras 

possibilidades de negociar e resistir às agendas que agem negando a 

participação nos espaços da cidade. Houve, assim, a tentativa de um 

apagamento social, que ganhou força com políticas públicas para o progresso 

privado da cidade, rejeitando os estilos de vida destas pessoas, em nome de 

reconfigurações de espaço para uma especulação imobiliária (ROLNIK, 2015). 
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Atualmente, a Casa do Mestre Ananias articula discussões e 

manifestações contra a violência gentrificadora da especulação imobiliária, com 

a participação da sociedade civil, coletivos da região do Bixiga, organizações 

não governamentais e estabelecimentos engajados. Todos se encontram 

aliados pelo grito “Vem Parque do Bixiga” na resistência contra a construção de 

torres residenciais de alto padrão, projeto do Grupo Silvio Santos, na área 

vizinha ao Teatro Oficina Uzyna Uzona, um espaço que a sociedade civil 

solicita para a administração pública instituir um parque no Bixiga, uma área 

para cultura e lazer no espaço de onze mil metros quadrados.  

A região do Bixiga possui a maior diversidade paulistana de espaços 

tombados, o que não tem impedido a agressiva expansão do mercado 

imobiliário, comprometendo a região em lógicas gentrificadoras que estão 

alinhadas com a proposta da atual administração pública, que aponta para uma 

lógica da privatização dos espaços urbanos (AVELAR, 2019).  

O movimento dos moradores e frequentadores da região do Bixiga é 

pelo direito à cidade (PEREIRA e AVELAR, 2020), uma disputa pelo último 

espaço verde da região central da cidade de São Paulo, uma área atravessada 

por baixo pelo Rio do Bixiga, que, junto com o Saracura e Itororó, desemboca 

no Vale do Anhangabaú, um local cercado por história e tradições. O terreno 

abriga um pomar com uma grande variedade de espécies: manga, cereja 

selvagem, jaca, romã, abacate e pitanga. O projeto de verticalização do Grupo 

Silvio Santos é considerado, pelos moradores do Bixiga, como uma violência, 

travestido de “revitalização” pelo progresso de um novo ritmo de urbanização 

que não leva em consideração os ofícios tradicionais da região, o impacto 

causado pelo aumento do tráfego, a interferência direta das torres em uma 

paisagem que possui um conjunto estético arquitetônico baixo, cercada de 

áreas de grande valor cultural e artístico popular, que tende a sofrer grande 

impacto pelos processos gentrificadores que ameaçam o Bixiga. 

Os mesmos braços que constroem esta cidade, que servem às casas e 

cumprem ordens que permitem a organização formal dos espaços de luxo, são 

os que são rejeitados em sua presença e circulação quando, eventualmente, 

estão em trânsito pelas áreas reservadas pelo imaginário seletivo branco e 

“superior”. Sua concentração nas periferias representa áreas de convivência, 
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permitidas pelo estranhamento elitista, que os considera exóticos, relacionados 

a estigmas (GOFFMAN, 1988) de crime, ou simplesmente negam a sua cultura 

de senzala.  

Com formas de sujeição pela despersonalização periférica, em regimes 

de controle militar, havendo desqualificação cultural e condições de vida cruéis, 

estas pessoas foram, por gerações, postas em lógicas que garantiam sua baixa 

autoestima. A objetificação e estética desvinculada dos padrões locais 

contribuíam para uma posição de máxima exploração, muitas vezes pertinentes 

e análogas ao escravizado, em moradias improvisadas, baixa escolaridade, 

alimentação insuficiente, exposição às dificuldades de trabalhos insalubres, em 

regiões distantes e com extremas dificuldades de transporte e saúde. Para 

completar, some tudo ao fator do endividamento, sua renda comprometida, o 

que, de certa maneira, os aproxima novamente da condição escravizada, 

reduzindo, ainda mais, a sua liberdade, e perpetuando as relações de 

exploração contemporâneas. 

O Bixiga contemporâneo é um território efervescente de cultura. A sua 

vocação boemia e artística atrai muitas pessoas, em busca de seu variado 

leque de casas de cultura, bares e restaurantes, shows, teatros, escola de 

samba e tradicionais festas de rua (Pereira, 2018). A sua diversidade de 

atrações, e a localização central privilegiada, permite o fluxo de um público que 

varia, do mais tradicional e conservador, para um cosmopolitismo alternativo 

(Pereira e Pontes, 2017). Esta característica contempla muitos trabalhadores, 

que percebem, no entretenimento, uma oportunidade para sobreviver, pelas 

vias da formalidade ou informalidade, atuando em grande parte nos muitos 

restaurantes da região. 

Pereira (2018) ainda aponta para um circuito de cunho político e de 

constituição identitária que alguns projetos demostram no Bixiga, tendo como a 

referência o espaço cultural Al Janiah, um bar e restaurante árabe palestino, 

que transcende a sua função econômica, para atender a uma demanda política 

e cultural, promovendo a arte, debates e apresentações de imigrantes de 

diversas partes do mundo. Em suas discussões, abordam criticamente a 

questão dos refugiados, o diálogo pela paz entre as diversas comunidades de 

frequentadores, absorvendo muitos refugiados, já que mais da metade de seu 
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quadro de funcionários traz estrangeiros de diversas partes do mundo. Cria-se, 

assim, uma atmosfera empática de contato e proximidade, o que invoca o uso 

da cultura como recurso (Yúdice, 2002), nas práticas encontradas naquele 

local. 

Pereira (2018) ainda inspira pensar nestas práticas artísticas, 

encontradas no Bixiga, como possibilidades midiáticas políticas que abrangem 

questões complexas como a interculturalidade (Garcia Canclini, 2007) e a 

cidadania cultural (Yúdice, 2002) e comunicacional, envolvidas nas disputas 

por narrativas em busca de visibilidade/audibilidade e direito à 

autorrepresentação, em que estão inseridas as experiências, narrativas e 

imaginários (PEREIRA e HERSCHMANN, 2018).  

Toda diversidade que pode ser encontrada em um território, 

relativamente reduzido, porém altamente povoado, remete a pensar um Bixiga 

plural, estendendo a sua atuação para além de sua dimensão geográfica, o que 

indicaria a existência de “Bixigas”, um espaço imaginado que permite o fluxo de 

representações entre tempos e culturas, demandando complexas negociações 

e resistências, próprias da constituição daquele lugar. Talvez esteja neste “dna” 

de lutas e encontros o fascínio de juventudes que buscam referências de 

entretenimento que permitam propostas políticas mais democráticas e críticas, 

de negociações de relatos e protagonismos, expressados pela arte e 

reconhecimentos culturais mais amplos. 

 

1.1 - A nossa Casa: treinos, rodas, atividades educativas 

 

O Bixiga inspira a diversidade cultural por muitas frentes: pela europeia, 

reconhecida hegemonicamente devido às cantinas da região e pela festa de 

N.S. Achiropita; pela frente negra, parcialmente compreendida e representada, 

principalmente, pela escola de samba Vai-Vai; e ainda por festas que 

acontecem tradicionalmente na região. A Casa do Mestre Ananias atua em 

duas frentes, uma ligada a um público interno, mais íntimo, reconhecido pelos 

nomes e história; e outra mais abrangente, com um público frequentador 

flutuante, que busca um espaço alternativo de entretenimento, salientando 

cores e sentidos de um consumo onívoro e cosmopolita entre parcelas das 
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juventudes das camadas médias metropolitanas (PEREIRA e PONTES, 2017; 

PEREIRA, 2017). Os projetos sociais da Casa atendem a todas as faixas 

etárias, e a Casa é reconhecida como “Ponto de Cultura”, ligada às tradições 

baianas, à ancestralidade e preservação da cultura oral da capoeira. 

 

                      Fotografia 1 - Placa na entrada da Casa do Mestre Ananias 

 

Fonte: Bras (2018). 

 

As enormes portas e a placa de pesada madeira remontam a um 

passado ligado ao interior baiano, em plena Rua Conselheiro Ramalho, região 

central paulistana. Com portas muito fortes e pesadas, em contradição a um 

espaço que se coloca sempre aberto à comunidade, a Casa já atendeu a mais 

de quinhentas famílias desde a sua inauguração, em abril de 2007. “A nossa 

Casa”, corrigia energicamente o mestre Ananias, referindo-se à constituição 

comunitária e agregadora que aquele espaço representa, como uma extensão 

das rodas de capoeira de rua, praticadas até hoje por seus frequentadores. O 

que começou de maneira ingênua, como um jeito simples do garoto Rodrigo 

Minhoca, para se aproximar do mestre Ananias, agora é um potente espaço de 
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cultura e projeto social. O espaço da Casa ainda é dividido com algumas 

editoras e projetos sazonais que se abrigam no estilo “coworking”, de modo 

que uma sala de reuniões e um improvisado anfiteatro recebem algumas 

atividades, reservadas e pagas à parte, conforme a demanda. 

Mestre Minhoca não entende os sujeitos dos projetos da Casa como 

“atendidos”, mas simplesmente como “as pessoas que fazem parte da Casa”, 

completando ainda: “Aqui a gente não atende, a gente convive”, fortalecendo o 

sentido de bem-estar e comunidade que emana daquele ambiente. Explica 

também que o conceito buscado na Casa é o de “educação integral”, sendo um 

complemento da “educação familiar e formal”; a família dos alunos é bem-vinda 

e solicitada a comparecer nas atividades propostas. Apesar de todas as tarefas 

acumuladas, Rodrigo Minhoca não delega a atividade de visitar, conhecer e dar 

feedback para as famílias, e o faz com grande prazer, buscando identificar as 

necessidades individuais de cada uma, as quais não medem esforços para 

remediar, acionando a sua grande rede de contatos. A sua legitimidade 

proporciona uma adesão significativa da comunidade, necessária, já que a 

única atividade paga da Casa é a aula de capoeira dos adultos, que possui 

preços muito acessíveis a todos. A Casa funciona sem nenhum tipo de apoio, 

público ou privado, sobrevivendo duramente com a arrecadação do que ocorre 

na venda de camisetas, nas barracas de comidas doadas pela comunidade 

durante as festas e ainda com a venda de cds.   

O modelo atual de atuação da Casa do Mestre Ananias é fruto do 

amadurecimento da geração de capoeiras - discípulos do Mestre Ananias - que 

se forma no início da década de 1990, a partir da roda dominical de capoeira 

na Praça da República, um projeto, naquele momento, denominado como 

Associação de Capoeira Angola Senhor do Bonfim (fundada por Mestre 

Ananias no ano de 1953). 

Ela está sediada hoje na Casa do Mestre Ananias, no Bixiga, onde 

também estão os grupos de samba de roda “Garoa do Recôncavo” e o grupo 

de samba “Sem Vintém”, além de toda iniciativa cultural e sócio-educacional 

proposta nas atividades regulares da casa, como a escola de capoeira, oficinas 

de artesanato e diversas festas inspiradas na cultura do Recôncavo Baiano.   
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Uma autêntica ágora, espaço de resistência, de confronto, de 

negociação, de diálogos e de aprendizagem de múltiplos talentos e 

interculturalidade (GARCIA CANCLINI, 2005). Este espaço é a emanação da 

visão de Mestre Ananias, expressão potente de afetos que inscreve esta 

vitalidade coletiva num lugar altamente simbólico para a cultura negra, 

compatibilizando a liberdade informal da rua com o comprometimento com as 

causas que afetam a região do Bixiga.  

A Casa do Mestre Ananias configura-se como espaço de referência 

sócio-educacional e vivencial dos saberes populares, patrimônio cultural e 

imaterial da humanidade, representado pela capoeira, no centro da cidade de 

São Paulo, favorecendo o desenvolvimento local da comunidade onde atua, 

com ações que visam a educação cultural de crianças e jovens, aproximando a 

família, a comunidade e a escola na região do Bixiga. Impressiona ver as 

crianças cantando e tocando músicas tradicionais de seus antepassados, 

brincando com naturalidade com instrumentos musicais, e se divertindo em 

atividades quase extintas hoje, em uma cidade como São Paulo, na região 

central: histórias em volta da fogueira, capoeira, carrinho de rolimã, pião, bola e 

outras brincadeiras distantes de toda aparelhagem eletrônica, invocando a 

convivência e vínculos com as tradições ancestrais e com a comunidade.  

Trata-se de um processo identitário de estimular a integração social, a 

cidadania e a elevação da autoestima, principalmente nas tradições afro-

brasileiras, com foco nas expressões da cultura baiana para as gerações 

descendentes que vivem na capital paulistana. É um espaço onde a 

informalidade e o caráter familiar são os ingredientes fundamentais para 

hospedar as manifestações populares aos que buscam alternativas à 

sociedade de consumo massivo moderno.  

A capoeira é compreendida na Casa do Mestre Ananias como a própria 

entidade educacional, uma vez que a sua riqueza e abrangência artística, além 

da força de resistência e socialização, promovem a autonomia no processo de 

formação das subjetividades destas culturas juvenis (BORELLI et. al., 2009). 

Tanto na roda de capoeira, na ginga e na mandinga, como na entonação e nas 

manifestações do canto, do pandeiro, do atabaque, nos passos inesperados do 

samba dançado e na produção artesanal de seus instrumentos, estas 
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juventudes portam, no seu corpo, as marcas gestuais ancestrais, as posturas, 

as inflexões vocais que denotam a origem cultural africana e nordestina.  

Outra forte característica popular de Mestre Ananias é marcada pela 

condução de rodas de capoeira em praças públicas, em diversos espaços da 

cidade, favorecendo para que a roda na Casa não seja restrita a uma linhagem 

ou estilo dentro do universo da capoeira. Propõe-se um ambiente descontraído, 

que preza a autonomia, o respeito e, sobretudo, o diálogo entre as diferenças, 

que o espaço público permita manifestar visibilidades e usos democráticos do 

território. Sabedoria esta de quem passou a vida resistindo e negociando 

possibilidades de ser e estar, numa presença marcada por histórias de 

violência e rechaços para dispersão da presença da capoeira na praça da 

República. Esta luta é reconhecida e valorizada pelas novas gerações de 

capoeiras, que recebem estas histórias durante os encontros semanais, e a 

vivência com os antigos mestres que participaram destes embates.  

O que define um "padrão" é a exigência do Mestre Ananias, mantido 

atualmente por seus discípulos, em relação a sua herança tradicional de ritmo 

e musicalidade de grande qualidade, elementos de reconhecimento e 

legitimidade de seu trabalho por toda comunidade da capoeira. O Samba de 

Roda segue as tradições do Recôncavo Baiano, tendo a viola-machete e o 

samba chula como identidade principal de suas representações nas frequentes 

festas organizadas pelo mestre Rodrigo “Minhoca”. 

O espaço da Casa do Mestre Ananias, contemporaneamente 

administrada pelo respeitado Rodrigo Bruno Lima, mestre “Minhoca”, recebe, 

em suas rodas capoeiristas, pessoas de todas as regiões da cidade (não raro 

de outros estados e até países), atuando como um cluster de capoeira e 

tradições baianas na cidade de São Paulo, o que aponta para uma perspectiva 

que transborda as fronteiras entre as periferias e o centro da cidade, indicando 

uma leitura pós-periférica (Rocha, Silva e Pereira, 2015) para as práticas 

destas juventudes que frequentam e reconhecem a importância simbólica do 

local, em suas rodas de capoeira, festas e reuniões, sempre invocando a 

cultura da tradição da capoeira e sua diversidade de atravessamentos. Esta 

perspectiva epistêmica ajuda a compreender os modelos de fluxos e encontros 

promovidos pela Casa, que ultrapassam localidades e lógicas de cada território 
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da cidade ajudada pela localização central, que possibilita, ainda que muitas 

vezes com grande esforço, que os sujeitos encontrem transporte para as 

diversas partes da cidade, buscando este espaço de inclusão e representação 

de identidades que valorizam os seus talentos. As barreiras, ainda que 

existentes, materiais e virtuais, tornam-se menos nítidas, borradas e possíveis 

de serem transpostas, trazendo para a Casa uma perspectiva pós-periférica 

(Rocha, Silva e Pereira, 2015) de presença destes corpos, que circulam e 

fazem uso de espaços públicos sustentados pela arte da capoeira e seus 

atravessamentos culturais. 

Nas incursões realizadas na Casa do Mestre Ananias, percebemos a 

participação de jovens de grupos de capoeira de todas as localidades da 

cidade de São Paulo e proximidades, assim como a presença de mestres 

legitimados da tradição da capoeira, sambadores e artesãos. Ainda frequentam 

a Casa moradores da região da Bela Vista, jovens de diversos bairros que 

procuram espaços alternativos de consumo cultural ligados ao samba e forró 

tradicionais. A comunidade mostra-se engajada nas lutas e discussões que a 

Casa promove, está sempre presente, e colabora para a organização e 

realização das festas.  

O público do cotidiano de capoeira da Casa tende a ser jovem, e se 

desloca por grandes distâncias de transporte público, das bordas da cidade, 

para participar das rodas de capoeira semanais, não limitando sacrifícios para 

estar presente naquele espaço tradicional da cultura negra baiana. Participar 

da roda de capoeira na Casa do Mestre Ananias é uma maneira de visibilidade 

e legitimidade entre os capoeiristas paulistanos, requer coragem, habilidade e 

toda malícia que a luta exige. A capoeira Lígia Simeone frequentemente posta, 

em suas redes sociais (Facebook e Instagram)10, inspiradas expectativas sobre 

as rodas que acontecem semanalmente na Casa:  

 

Hoje é dia de encontrar os amigos, de vadiar, de ouvir bom 
berimbau, boa cantoria, de aprender, se arriscar, rir, se 
emocionar... dia de aguçar os sentidos, de reparar nos olhos 
que brilham encantados, de admirar os que chegam de longe 
sorrindo, de renascer na força do coro que responde, se nutrir 
da energia do coletivo que transborda amor em forma de 

                                                 
10

 Disponível em: https://www.facebook.com/ligiasimeone. Acessado em 05/04/2020. 

https://www.facebook.com/ligiasimeone
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capoeira!!! Dia de sentir a presença dos que já se foram e 
transformar a dor em arte. Dia de honrar os mais velhos e o 
privilégio de resistir e estar presente. Ah... hoje é dia de se 
sentir viva, de me sentir parte e galho da mais linda árvore! 
Hoje é dia de roda na Casa do Mestre Ananias! 

 

A Casa do Mestre Ananias se posiciona como um espaço cultural que, 

para além da beleza plástica da arte da capoeira, reforça as identidades juvenis 

através da apresentação de suas raízes baianas, de onde erradia sua dinâmica 

de legitimidade. A estética é mais que a arte, é uma matriz de percepções e 

discursos que envolve um regime de pensamento, bem como uma visão da 

sociedade e da história. Estética e política: ambas produzem ficções, ambas 

servem para pensar a democracia. Distribuem o sensível, constroem ficções, 

regimes de intensidade sensível, acionam coletivos de enunciação, das 

relações entre o que se vê e se diz (RANCIERE, 2015).    

A administração da Casa acontece por meio de propostas de estratégias 

coletivas, horizontais, de produzir a partir de outras lógicas de liderança. 

Escolhendo as lutas coletivamente, que valem a energia empregada, a Casa se 

firma na região da Bela Vista, o tradicional Bixiga. Esta “função do comum”, 

trazido por Muniz Sodré (2014) em uma construção de sentido partilhado e 

transverbal - já que aciona o corpo e pelo corpo -  expõe esta interação entre 

os sujeitos e a reciprocidade que encontramos nas experiências humanas 

promovidas pela Casa, instância inerente da partilha comunicacional, capaz de 

articular a produção de valor social, cultural e político. Estes laços constroem o 

comum, a partir da esfera pública do cotidiano, passando da interação (contato 

humano interpessoal) à interatividade (o contato humano mediado pela 

tecnologia), suportada por meio das significações potentes das trocas sociais. 

Somos seres comunicantes por estabelecermos vínculos ou porque 

organizamos mediações simbólicas, de modo consciente ou inconsciente, em 

nome da partilha de algo em comum. 

Sodré sugere a busca pelo comum em três níveis operativos que 

dinamizam o discurso e a produção de sentidos: o relacional, que se refere à 

produção e à reprodução da ideologia no sistema social por meio de trocas 

sociais em determinadas épocas; a vinculação, que traz um sujeito 

fragmentado e exposto pelo comum; e o crítico-cognitivo ou metacrítico, 
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privilegiando as conexões entre teorias e fenômenos na tradução de um 

conhecimento específico para outra especificidade. Mesmo com a evolução 

das técnicas e alterações antropológicas, incorporadas por muitos indivíduos 

em forma de dependência tecnológica, a comunicação segue por princípio 

elementar a construção do bem comum que se materializa pela troca entre 

indivíduos (SODRÉ, 2014). 

Em sua tese, Cíntia Sanmatin Fernandes (2005) analisa, em diálogo 

com Maffesoli, a noção do indivíduo orientado não apenas por uma "conduta" 

racional, mas que se deixa conduzir pela afetividade, pelo sentimento de 

pertencimento. Isso acaba por remeter a um reencantamento da comunidade, a 

uma perspectiva coletiva de ação, que promove o encontro e proximidade com 

o outro, ainda que em tensões, mas sem nos agredirmos demasiadamente ou 

freneticamente. Percebe-se, assim, o sentido da ação do outro, ou do coletivo, 

fazendo sentir prazer físico, sensível, visual, ou seja, há jogos sociais que 

atraem e que seduzem o bastante para o engajamento, vinculando os 

indivíduos uns aos outros, costurados por valores compartilhados encontrados 

naquele espaço de encontro e trocas (FERNANDES, 2005, p. 63). 

 

 O que faz com que o indivíduo se ligue, desligue, re-ligue às 
práticas sociais compartilhadas dentro de um grupo, a uma 
determinada manifestação cultural é muito mais do que o 
respeito às leis instrumentais. É a busca para suprir o desejo 
de estar e ser reconhecido, e de se identificar com projetos 
comuns, em que não só a racionalidade, mas também a 
afetividade se faz presente. 

 

Judith Butler (2018) também contribui para a compreensão destas ações 

conjuntas, que podem ser uma forma de atuação por meio do corpo, "aspectos 

imperfeitos e poderosos da política contemporânea" (p.17). A autora sustenta 

esta possibilidade de duas formas: a primeira está na compreensão de que os 

protestos, na atualidade, se expressam por meio de reuniões, assembleias, 

vigílias, assim como pela ocupação dos espaços públicos; 

complementarmente, a segunda ancora-se na constatação de que os corpos 

são o objeto de muitas das manifestações que têm a "precariedade como 

impulso fundamental” (BUTLER, 2018). Estas assembleias expressam a 

precariedade tantas vezes observada nas pautas comuns e condições 
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compartilhadas, em que estes encontros permitem uma coexistência como 

alternativa ética e social: “versões emergentes e provisórias de soberania 

popular” (p.23). O encontro entre as pessoas, que fundamenta a proposta da 

Casa, alinhado pela rua e pelas experiências na Praça da República (como 

relataremos mais à frente), apresenta-se não apenas como suportes materiais 

da ação, mas parte da teoria da ação pública e corporal. Butler ainda aponta 

uma potência na dimensão da solidariedade destes encontros de pessoas que 

nem sempre se conhecem, mas que se unem por uma causa. Existe, dessa 

maneira, a exposição do corpo a outras pessoas, impressões estas que 

visibilizam nossas precariedades e demandas. 

Com a conservação de tradições baianas, principalmente do Recôncavo 

Baiano, a Casa do Mestre Ananias transcende o culto à ancestralidade, e se 

move para uma ação no espaço político, permitindo que novas maneiras de 

resistir e negociar ocorram para a sobrevivência sustentável do projeto. 

Aproximações com o passado, que são transmitidas diretamente pelo 

legitimado Mestre Ananias, e reproduzidas contemporaneamente pelo Mestre 

Minhoca, seu discípulo, movem afetos e sentidos de uma representação viva 

da cultura da capoeira. Esse processo sempre ocorre em camadas, pelas 

tecnicidades que as visibilidades da comunicação via internet possibilitam para 

mobilizar os diversos grupos de capoeiristas, nos convites para festas, rodas e 

demais atividades que a Casa realiza.  

A perspectiva do pensamento ancestral, ligada às tradições afro-

baianas, se faz presente no cotidiano da Casa do Mestre Ananias, em grande 

parte devido à ligação estreita com a cultura proveniente do Recôncavo 

Baiano, operando por outra ordem, diferente da qual aprendemos nos espaços 

de pensamento predominantemente ocidental, branco. Não se trata de negar a 

colonidade, mas de indicar outros modos de lidar com estas agências, nem 

sempre nomeadas, porém praticadas no cotidiano das atividades da Casa, o 

que exigiu do pesquisador a busca por um repertório que desse conta das 

lógicas de valores encontradas. 

Na ancestralidade residual (WILLIANS, 2011), está a busca do saber, 

em que se debruça a condução da Casa do Mestre Ananias, figura que é 

invocada em todos os instantes, e atravessa a práxis dos sujeitos dentro e fora 
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daquele espaço. Trata-se de uma materialidade que está presente, de maneira 

muito intensa, entre os que conviveram com Ananias em vida e entre os mais 

jovens, que, mediados por narrativas e práticas do cotidiano, aprendem a 

valorizar a vivência segundo os ensinamentos do antigo mestre.  

Williams (2011) demostra esta expansão da noção de cultura, como 

articuladora de experiências significativas no mundo social, um materialismo 

cultural que possibilita significativas mudanças e protagonismos. Entendendo a 

cultura como práticas, sentimentos e pensamentos articulados, estas inter-

relações disputam e negociam legitimidade, o que podemos concluir, então, 

que se trata de uma agenda política e democrática. A questão da cultura, 

apresentada pela perspectiva do autor, encontra-se vinculada ao pensamento 

sobre o cotidiano e às práticas populares encontradas na Casa. 

A cultura é ordinária para Williams, e a possibilidade de transformações 

sociais ocorre no cotidiano, gerada a partir das “estruturas de sentimentos”, um 

sentido potente e coletivo de experiências, que se realiza nas sutilezas das 

práticas da cultura ativa. Não se trata de reflexo, mas de uma resposta coletiva 

e criativa para um novo momento histórico, podendo ser percebida como as 

brechas que a experiência permite, como consciência e resistência que atuam 

nos limites da insatisfação hegemônica, uma saturação que traduz uma agenda 

política. 

Existe uma certa malícia na maneira como a hegemonia se apropria dos 

valores culturais, significados e experiências que não reproduzem a cultura 

dominante, praticados e vividos como “cultura residual” (WILLIANS, 2011), de 

formações sociais antigas, passíveis de sobrevivência na cultura dominante se 

não a contradizem. Uma conveniência que incorpora sutilmente, e assimila 

rapidamente, transmutada como “emergente”. É o que se traduz como tradição 

seletiva (WILLIANS, 2011), de onde alguns significados são incorporados e 

outros negligenciados, ou ainda excluídos, dando vez a rearranjos e novas 

formas de releituras de sentidos. Obviamente que, embora seletiva, a tradição 

não deve ser compreendida como cristalizada, ou como uma construção rígida, 

mas sim estruturada pelas experiências que se constituem em sentimentos de 

um dado tempo e espaço. Estas estruturas de sentimento dão conta das 

“emergências” capazes de subverter a hegemonia, liberando as possibilidades 
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de mudanças de trajetórias, uma “perturbação” da ordem. A estrutura de 

sentimentos (WILLIANS, 2011) expressa uma fase de mudanças na 

organização social, e sua existência é material, social e histórica.   

A capoeira e seus atravessamentos são compreendidos como arte, 

filosofia, cultura e movimento. Uma maneira de se encontrar com o próprio 

corpo e com o ritmo do corpo do outro, que compartilha, em sincronia, a roda 

de “vadiagem”. As atividades oferecidas na Casa do Mestre Ananias podem ser 

compreendidas como uma forma de disposição para sobreviver no cotidiano 

urbano, uma proposta de ressignificação por meio da cultura tradicional baiana, 

nomeando e promovendo outras versões não brancas das histórias negras na 

cidade de São Paulo. Diana Taylor (2013) entende que não há um caminho 

único para compreender a performance e as tentativas de seu enquadramento, 

elas apenas contribuem para uma redução de sua potência, empobrecendo as 

investigações, de modo que ignoram a complexidade dos sujeitos.  

O conceito de incorporar de Taylor (2013) também se mostra valioso 

para refletir sobre as práticas de repertório. A autora aplica o termo “incorporar” 

no sentido de trazer para o corpo, levando a uma crítica à cultura letrada, que 

levou as práticas de arquivo e seu fetiche de formalidade: escrever, arquivar e 

armazenar o conhecimento para a possibilidade de consulta. Em outra 

perspectiva está o repertório, ligado às performances do corpo, do não registro, 

da efemeridade da palavra falada e performada, conforme percebemos na 

informalidade das práticas encontradas na Casa do Mestre Ananias, baseadas 

na cultura oral e em uma pedagogia da vivência cotidiana. Por meio das 

possibilidades de registro, Taylor ainda questiona as hierarquias culturais que 

se estabelecem e perpetuam, através dos registros, permitindo a higienização 

de práticas culturais que poderiam ser ameaçadas, ou até estariam sujeitas ao 

esquecimento (TAYLOR, 2013). 

Esta institucionalização da cultura escrita pode ser interpretada como 

uma relação de poder colonizadora, de modo que o repertório, promovido pelas 

práticas da Casa, se coloca como uma opção de resistência cultural, de onde 

outras maneiras potentes de construção de identidades são estabelecidas, pela 

oralidade, teatro, danças, música, capoeira, construção de instrumentos e 

artesanato, um modelo de manutenção da memória. Não se nega a hegemonia 
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das práticas de arquivamento, mas se encontram possibilidades de brechas, 

que acionam a ideia de roteiro (TAYLOR, 2013), para se pensar além do 

conceito de repertório. No roteiro, a regra está previamente estabelecida, com 

movimentos, gestos, falas mais ou menos acordadas. Porém, há neles, 

possibilidades para o escape, para a ironia, para a apropriação em novas 

manifestações, novas formas de produções de sentido. 

O preconceito e racismo que são direcionados para todas as dimensões 

da cultura negra são percebidos pelo tratamento dispensado às “coisas de 

preto”, como é a capoeira, o samba e as demais atividades que a Casa 

oferece, que são vinculadas à cultura tradicional nordestina. O olhar de fora é 

vinculado a reduções do tipo “crendices, superstições”, e sempre associadas à 

demonização da cultura popular.  

Quando não está sob a ótica da intolerância, a cultura negra ainda pode 

cair na dimensão do folclore, romantizado e estereotipado, proporcionando 

uma visibilidade que entende os trajetos daqueles indivíduos como limitados, e 

permitidos apenas em alguns espaços e tempos, que são percebidos como 

“doados”, um ato de bondade branca para com uma cultura subalternizada. A 

cultura, percebida como prática discursiva, de significação e de enunciação do 

sujeito, acaba por representar identificações e diferenças como estratégias de 

poder (HALL, 2000). Homi Bhabha (2013) contribui para a compreensão desta 

relação quanto ao âmbito político de outra forma, na medida em que permite 

pensar a cultura de uma perspectiva não essencialista, híbrida e heterogênea, 

articulando uma abordagem para a identidade e agência política sem reativar o 

discurso de um sujeito autossuficiente, mas também sem cair em 

essencializações, que buscam fixar as tradições e identidades culturais 

idealizadas, necessariamente imaginadas, as quais intercambiam, 

discursivamente, termos como: diferenças, diversidades e pluralidade. 

Estas polarizações deterministas constituem um projeto político já 

estipulado, para um suposto sujeito, que atua de maneira definitiva e previsível, 

escapando da realidade constitutiva do cotidiano e da complexidade da vida, o 

que acaba por reforçar os estereótipos e preconceitos. Estas “realidades 

autênticas” devem ser evitadas, desconstruídas, valorizando o hibridismo como 

elemento fundamental da representação. Bhabha (2013) rejeita este binarismo 
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que tende a seduzir a perspectiva colonizadora, retratando o sujeito colonizado 

de uma maneira “mais autêntica”. Um sujeito que se constitui enquanto fluxo 

discursivo, o que leva a pensar a cultura em construção, híbrida e avessa aos 

totalitarismos. 

Esta perspectiva, proposta por Bhabha (2013), não significa ignorar as 

ações do poder hegemônico, assim como o seu efeito, que, de maneira 

perversa, entende alguns sujeitos mais legítimos que outros. Também não 

significa negar a força de um estereótipo, mas compreender que um 

estereótipo só é possível quando é intermediado de repetição discursiva, 

nomeando o outro de modo hierarquizador, reiterando as marcações de valores 

que produzem sentido, e limitando protagonismos.  

Uma atitude que profana os significados da cultura oferecida na Casa do 

Mestre Ananias, que não nega a profundidade destes corpos e o 

enriquecimento urbano por meio da diversidade. Estas hierarquizações 

impedem que mais pessoas tenham acesso à riqueza dos valores que 

sublimam a natureza e a sabedoria dos antepassados e, intencionalmente, 

ignoram e omitem a dimensão social que a capoeira oferece, como 

possibilidade de preservação da cultura, em seus cantos, comidas, ritos, 

danças e lutas, pautadas na tradição oral, sem ignorar os hibridismos e 

potenciais apresentados por sujeitos em fluxo, que permitem outras 

visibilidades e acessos, evoluindo e se adaptando ao cotidiano da comunidade. 

Segundo Barbosa (2012), a educação é um processo que influencia o 

modo de pensar, sentir e agir, não podendo ser compreendida como a 

repetição de informações estruturadas numa ordem determinada. A educação 

fundamenta-se na aquisição de estratégias diversas, repertórios, valores, 

habilidades que nos tornam mais humanos, cidadãos ativos de uma sociedade 

complexa (BARBOSA, 2012).  

A educação, no cotidiano da Casa do Mestre Ananias, é pautada pela 

tradição, algo seletivo, segundo Williams (1979), do entendimento do que as 

formas de ações, práticas e ativas, desencadeiam nas práticas comunitárias. A 

educação é entendida como uma responsabilidade compartilhada, de onde 

todos devem oferecer aos mais jovens as possibilidades de desempenharem 

seus potenciais. Os princípios da hierarquia, oralidade e ancestralidade, 
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compartilhados com o candomblé, podem ser percebidos nas práticas das 

atividades oferecidas pela Casa. A esfera cultural e a preservação de suas 

práticas são entendidas como fundamentais para a construção das identidades 

de seus frequentadores.  

Quanto à noção de temporalidade, Taylor (2013) indica que, se a 

performance é associada a um acontecimento efêmero, do campo do repertório 

e da pedagogia pelo corpo presente, e não do arquivo e da cristalização da 

escrita; ela, no entanto, não diz respeito apenas ao presente, mas também ao 

passado e ao futuro. As práticas da capoeira e seus atravessamentos estão 

associados por vínculos estreitos de produção e ancestralidade. Conhecer para 

valorizar e, assim, respeitar as produções de sentido, que, em muitos 

momentos, estão em tensão e contradição com a lógica urbana do capital. A 

natureza é entendida como parte do todo, o que aciona o princípio ecológico 

das relações que valorizam o espaço e a ação das relações de modo 

horizontal.  

A musicalidade assume um papel central nas atividades da Casa, 

aprendida pelo contato, pela experiência; as crianças têm o contato com os 

rituais e instrumentos de uma maneira muito natural, já que estes instrumentos 

estão permanentemente alocados em todos os espaços, contribuindo para que 

suas práticas sejam ativas, estimulantes, e repercutam positivamente, 

acolhendo as canções nas práticas cotidianas. São, assim, percebidas como 

uma manifestação da performance e da oralidade, o que remete para a 

questão da voz, oralidade e performance a partir dos pressupostos teóricos de 

Paul Zumthor (1997). 

Considerando a voz como materialidade histórica da constituição do 

sujeito, estaremos diante de uma forma potente de organização do imaginário 

social. Essa voz implica a presença de um corpo ativo em um determinado 

contexto social (ZUMTHOR, 1997). Essa materialidade da voz significa ser 

“uma coisa” (ZUMTHOR, 1997, p. 99), possibilitando descrições e 

interpretações. Outro aspecto relevante, apontado pelo autor, é que a voz “se 

situa entre o corpo e a palavra, significando ao mesmo tempo a impossibilidade 

de uma origem e o que triunfa sobre essa impossibilidade” (ZUMTHOR, 1997, 

p.100). A voz é a linguagem do sonho, já que não "se sonha a escrita; a 
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linguagem sonhada é vocal" (ZUMTHOR, 1997, p.100). Ainda se aplicam os 

aspectos relacionados à alteridade: a voz, como “uma forma arquetípica”, 

articula sentidos de sociabilidade; e o outro aspecto, em que a voz “implica 

ouvir”, acionando “dois ouvidos, simultâneos, uma vez que dois pares de 

ouvidos estão em presença um do outro, o daquele que fala e do ouvinte” 

(ZUMTHOR, 1997, p.101). 

A voz “interpela o sujeito, o constitui e nele imprime a cifra da alteridade” 

(ZUMTHOR, 2007, p. 15), capaz de nomear o mundo e representar a potência 

simbólica. Essa voz ainda “ultrapassa a palavra” (2007, p. 11), emanada de um 

corpo ativo, que possui historicidade, é capaz de transcender a materialidade 

corporal percebida pela ancestralidade, sendo, no inconsciente, uma forma 

arquetípica, por onde surgem as possibilidades de construções simbólicas. 

Considerando, assim, que a oralidade transcende a mera exposição oral, como 

demonstra Zumthor (2007, p. 35-36), articulando oralidade, vocalidade e 

performance. 

Durante uma aula para as crianças com o mestre Magnata, era difícil 

separar quem estava mais feliz com a atividade, se o experiente mestre, que 

sorria largamente com cada som que as crianças extraiam dos berimbaus e 

atabaques, ou se as próprias crianças, que, divertidamente, se aplicavam para 

tocar. O mestre ensinava e ouvia cada criança com a mesma energia e 

interesse que, mais tarde, iria compartilhar na roda com os capoeiristas 

experientes. Uma experiência que, para um educador, emociona e aciona a 

perspectiva de outros modos, populares, de pedagogia acionada pelos afetos. 

A equidade também é parte da proposta da Casa do Mestre Ananias, 

todos são recebidos, sentindo-se bem-vindos naquele espaço. Além dos 

frequentadores usuais, a Casa recebe frequentemente curiosos, pessoas que 

buscam fontes alternativas de eventos culturais, capoeiristas de todos os 

lugares da cidade e do mundo, que entendem a Casa como um templo da 

capoeira na cidade de São Paulo.  

O nome do mestre Ananias repercute entre os iniciados e está ligado 

com a própria história da capoeira na metrópole paulistana. São lendários os 

ensinamentos do antigo mestre, assim como o respeito pelos modos de ser e 

estar de uma capoeira ligada à ancestralidade. O acolhimento, percebido no 
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espaço da Casa, remete à noção de ubuntu, em suas práticas de ser e estar 

vinculadas à humanidade, o que implica compaixão, partilha, respeito e 

empatia. Na esfera política da Casa, o conceito é percebido para enfatizar a 

necessidade da união e do consenso nas tomadas de decisão, bem como na 

ética comunitária ligada à ancestralidade. A ideia de ubuntu (Barbosa, 2012) 

inclui respeito pela individualidade e particularidade dos outros, na importância 

do consenso das decisões e reconciliações.  

Embora possa haver uma hierarquia de importância entre os mais jovens 

e os mais velhos, cada pessoa recebe uma chance igual de falar, até que 

algum tipo de acordo seja atingido, uma coesão entre os membros do grupo. A 

voz da criança recebe o mesmo respeito da voz dos mais experientes. Nelson 

Mandela11, um líder reconhecido mundialmente pelas práticas do ubuntu nas 

políticas de reintegração na África do Sul, explica esse ideal: 

 

Respeito. Cortesia. Compartilhamento. Comunidade. 

Generosidade. Confiança. Desprendimento. Uma palavra pode 

ter muitos significados. Tudo isso é o espírito de Ubuntu. 

Ubuntu não significa que as pessoas não devam cuidar de si 

próprias. A questão é: você vai fazer isso de maneira a 

desenvolver a sua comunidade, permitindo que ela melhore? 

 

Esta configuração, à qual a Casa se propõe, como polo de referência 

socioeducacional e vivencial dos saberes populares, relacionados à cultura 

negra tradicional baiana, mostra também outros atravessamentos, que foram 

se provando importantes para a visibilidade e continuidade do projeto. Os usos 

da tecnologia, das lógicas conscientes, das apropriações de práticas negociam 

e articulam outras maneiras do ser e estar urbanos. As práticas acionadas na 

Casa se inspiram fortemente na ancestralidade, mas não especializam, 

propondo a valorização do hibridismo como elemento fundamental da 

representação, destes sujeitos (Bhabha, 2013). Estes seus processos de 

hibridismos e interculturalidade dão ênfase à dimensão cultural regional e a 

seus possíveis deslocamentos (Appadurai, 2005), bem como às mídias na 

                                                 
11

 Nelson Mandela and the Rainbow of Culture» Anders Hallengren, Nobelprize.org, site oficial 
do Prêmio Nobel. 
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rearticulação das identidades. Neste contexto, a localização na região central 

da cidade de São Paulo favorece os encontros e fluxos.    

A técnica não é apenas transmissora, mas é constitutiva dos novos 

modos de produzir a cultura e as linguagens, ativando e transformando os 

processos de comunicar. Articulando a técnica e a tecnologia, podemos falar 

em “tecnicidades”, termo que Martín-Barbero utiliza para ressaltar a apreensão 

da técnica na subjetividade, pensando nas transformações da sensibilidade e 

nos modos de percepção que surgem nos indivíduos em função da técnica, 

reorganizando experiências, modos de ouvir, escutas do mundo (PEREIRA, 

2012). Enfim, um “novo sensorium”, em profunda relação com os novos tempos 

(Martín-Barbero, 1999). 

Nas festas, rodas e demais experiências promovidas pela Casa, o 

número de smartphones que fotografam, filmam e compartilham os 

acontecimentos não é diferente do que se percebe em outros tipos de 

ambientes onde as juventudes se encontram. Muitos querem registrar e 

compartilhar aqueles momentos. Essa polissemia de sentidos e representações 

tornam a Casa do Mestre Ananias tão interessante, em suas contradições e 

fluxos, que variam entre a valorização do passado e o fetiche tecnológico do 

presente. Em alguns momentos, competindo e disputando, por exemplo, 

quando os professores da Casa precisam estimular o interesse dos alunos para 

as aulas de artesanato, instrumentos musicais, entre outras artes, de maneira 

que os smartphones sejam postos de lado. Em outros momentos, a captação e 

compartilhamento gera visibilidade para os projetos que a Casa representa. 

A ferramenta do blog12 centraliza as informações sobre a Casa, com um 

projeto gráfico simples, cores que lembram as pinturas da Casa física. O Blog 

distribui as informações sobre as festas, os vídeos e fotos dos acontecimentos 

mais relevantes. Além de campanhas direcionadas para a comunidade, 

verifica-se uma função de “arquivamento” dos acontecimentos. As fotos 

costumam ser disponibilizadas pela Casa do Mestre Ananias, sem um 

processo de seleção, considerando-se que todas as imagens são importantes, 

de modo que as pessoas que participam destas experiências busquem as suas 

                                                 
12

 Disponível em: http://mestreananias.blogspot.com/p/os-grupos_01.html. Acessado em: 

set./2020. 

http://mestreananias.blogspot.com/p/os-grupos_01.html
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recordações, o que, para alguns, pode não ser considerado importante, para 

outros representa uma recordação valiosa do dia. Naturalmente, as redes 

sociais Instagram e Facebook ganharam espaço nos últimos tempos, no 

sentido de eficiência de comunicação com a comunidade, atingindo um número 

muito maior de pessoas. O blog conta com apenas duzentos e quarenta e cinco 

seguidores, sendo mais acionado via pesquisas do Google. No Facebook13, 

doze mil quinhentos e trinta pessoas seguem a página. Na plataforma, além de 

se permitir a venda de camisetas, bolsas e CDs, há a divulgação das notícias e 

festas, ocorre uma maior visualização, devido à facilidade de 

compartilhamento. O Instagram14 possui cerca de dez mil pessoas que seguem 

as imagens, sendo menos acionado pela Casa, que postou apenas duzentas e 

noventa vezes, destacando-se durante o período da quarentena pelas lives, 

com grande duração e atração de um público curioso sobre a história da Casa 

do Mestre Ananias, tema que será tratado mais adiante nesta pesquisa.  

Segundo o blog da Casa do Mestre Ananias, o espaço ainda repercute 

movimentos artísticos como o samba de roda do Garoa do Recôncavo, que 

surge na capital paulistana como expressão da comunidade da capoeira em 

torno de Mestre Ananias, entre outras expressões culturais que atravessam as 

atividades da Casa. No ano 2000, alunos do Mestre Ananias se organizam 

para pesquisar e desenvolver o Samba de Roda, que, até aquele momento, 

acontecia espontaneamente nas festas e após as rodas de capoeira. Foi um 

movimento pioneiro na capital paulistana, que preza pelos valores do Samba 

Chula (ou Samba de Viola). Reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial da 

Humanidade (UNESCO, 2005), é um gênero que tem como características 

centrais a viola machete e a técnica de dueto vocal. Oficinas de viola, entre 

outras técnicas, são promovidas na Casa, como modo de aproximar e 

transmitir estas valiosas expressões populares. 

A proposta musical busca manter características comuns às formações 

tradicionais encontradas no Recôncavo da Bahia, para onde Rodrigo Minhoca 

e outros integrantes já viajaram diversas vezes em busca de referências, além 

                                                 
13

 Disponível em: https://www.facebook.com/mestreananias. Acessado em: set./2020. 

14
 Disponível em: https://www.instagram.com/mestreananias/?hl=pt-br. Acessado em: 

set./2020. 

https://www.facebook.com/mestreananias
https://www.instagram.com/mestreananias/?hl=pt-br
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do próprio Mestre Ananias, que tinha um vasto repertório. O canto em duas 

vozes e a viola tradicional machete, como instrumento central, buscam 

preservar a tradição do Samba Chula, em declínio, mesmo na região de 

origem. São evidentes certas influências urbanas, uma vez que não se 

pretende fazer uma cópia caricata, e sim acatar as transformações naturais da 

manifestação no ambiente que se desenvolve, sem descaracterizá-la. Assim, o 

grupo retrata o hibridismo da capital paulistana que, em seu processo de 

formação social, recebeu enorme contingente de nordestinos, sobretudo 

baianos. 

Essa modalidade de samba de roda é característica da região de Santo 

Amaro da Purificação, na Bahia, e absorvida pelos discípulos do Mestre 

Ananias no convívio e pesquisa junto aos grandes Mestres do Samba no 

Recôncavo Baiano. O grupo Garoa do Recôncavo tem, em sua formação 

harmônica: viola machete, violão de 7 cordas, cavaquinho e percussiva de 

pandeiros, atabaque e o tradicional prato e faca. Possui ainda um grupo de 

sambadeiras, que cantam e dançam trajadas com longas saias e adornos 

típicos desta cultura, respeitando os rituais e tradições que a modalidade 

solicita. 

Além da “Garoa do Recôncavo, a Casa também abriga o grupo Samba 

sem Vintém, que surgiu em meados de 1999, quando os capoeiras, a partir das 

tradições do samba de roda, buscavam também as referências do samba 

urbano paulistano. Os encontros aconteciam inicialmente no bar “Ó do 

Borogodó”, no bairro paulistano da Vila Madalena, quando o bar ainda não 

possuía apresentações de música ao vivo, e o samba acontecia informalmente 

na calçada, em frente ao cemitério. Durante pouco mais de um ano, toda terça-

feira, muitas pessoas chegavam para degustar o samba de qualidade até de 

manhã. Após esta fase, o grupo ganhou visibilidade, e se firmou durante cinco 

anos no Centro Cultural KVA, mantendo o clima informal, sem cobrança de 

entrada. Realizou centenas de apresentações em eventos, bares e unidades 

do SESC, na capital de São Paulo e em outras cidades15. 

                                                 
15

 Estas articulações com práticas culturais/artísticas e de consumo cultural mais alternativo, 
entre Pinheiros e Vila Madalena (no início dos anos 2000), e agora mais destacadas no Bixiga, 
revelam, por um lado, indícios das redes de coletivos musicais que atuam na cidade, suas 
dinâmicas e, por outro lado, seus deslocamentos pela cidade, salientando um circuito cultural 
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Os grupos Garoa do Recôncavo e Samba sem Vintém são ações de 

longo prazo, propostas pela Casa do Mestre Ananias para criar um lugar de 

referência vivencial, através das expressões populares promovidas no bairro do 

Bixiga, para o desenvolvimento dessa manifestação da cultura baiana em São 

Paulo.  

Com o projeto “Meu povo, meus saberes”, a Casa do Mestre Ananias 

conquistou o prêmio Itaú Unicef, de 2012, comprovando, mais uma vez, a sua 

proposta socioeducativa de reconhecimento cultural, ligada ao Bixiga e aos 

saberes ancestrais. Com poucas opções para as crianças, a comunidade 

carente do Bixiga tem, na Casa, um centro de apoio e enriquecimento para as 

suas crianças, aproximando as famílias do espírito comunitário, engajando nas 

discussões sobre as demandas da região. 

No próximo capítulo, iremos apresentar as figuras que constituem a 

materialização do espírito da Casa do Mestre Ananias, em suas contradições, 

articulações, mediações e modos de construir o que representa o “ser 

capoeira”, segundo a preservação e tradições seletivas trazidas pelo antigo 

mestre e continuadas por seu discípulo, Rodrigo Minhoca. Ainda 

apresentaremos o contexto da capoeira angola, em suas práticas e rituais, que 

servem de pano de fundo na construção desta pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                               
alternativo mais visível nas áreas centrais da cidade de São Paulo, nesta última década (mais 
informações sobre isso em PEREIRA, 2017; PEREIRA, 2018). 
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Capítulo 2. O Residual, O Emergente e Outras Pedagogias Mediadoras 

 

2.1. Mestre Ananias, o bravo da capoeira 
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Quem é esta figura singular na cultura da capoeira? Qual é a sua história e 

seus potenciais simbólicos? Este capítulo propõe-se a apresentar a história e 

personalidade deste velho mestre, considerado em sua trajetória como “a 

ancestralidade personificada”, residual (WILLIANS, 2011), ligado à própria 

história da capoeira paulistana. A proposta é de apresentar um Mestre Ananias 

segundo a perspectiva dos sujeitos frequentadores da Casa, em suas 

contradições e modos de inspirar a didática oferecida nos projetos da Casa. 

Interpretamos como esta figura lendária e controversa da capoeira ancestral é 

percebida, cada vez mais viva, na oralidade da cultura da Casa do Mestre 

Ananias, em seus modos de ser representada, homenageada e cultuada.  

Mestre Ananias é considerado como “a ancestralidade viva” por quem 

conviveu com o antigo mestre em vida, e por quem vive a sua memória 

contemporaneamente, na Casa do Mestre Ananias, ou na roda de capoeira da 

Praça da República. Projetado por sua voz e personalidades marcantes, 

Mestre Ananias vestia-se apropriadamente às suas crenças e discursos, 

sempre marcados pela ancestralidade que exalta uma Bahia repleta dos 

recursos simbólicos, invocando, assim, todo potencial afetivo que podemos 

compreender como pop-lítica (RINCÓN, 2006). Rincón considera que as 

expressões pops transcendem as limitações polarizadas entre o entretenimento 

e a estética (ROCHA e GHEIRART, 2016), invocando a dimensão política, o 

que aponta para uma possibilidade de brecha, escapando dos modelos 

conservadores essencialistas, pelo que o autor chama de uma experiência de 

“bastardia”, mesclada entre os fluxos culturais diversos, que se apropria e 

associando ou negando, conforme a conveniência criativa de um tempo e 

espaço. 

Para os não iniciados, pode causar certo estranhamento a articulação 

teórica desta pop-lítica, o que indica uma colonidade, já que é mais fácil 

vincular a naturalização do conceito à indústria mainstream. Porém, Ananias 

transcende os rótulos do exotismo convencional, facilmente imposto para as 

expressões tradicionais de culturas periféricas. É preciso desconstruir estas 

referências ligadas às mídias hegemônicas, chegando-se até outras formas de 

construções potentes de reconhecimento. Fazendo uma analogia, Mestre 

Ananias está para capoeira, como Michael Jackson está para a música pop 
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internacional. Como uma referência mundial, a sua imagem legitima e invoca 

padrões entre os praticantes da capoeira. 

A cultura pop (SOARES, 2016), construída por relações contraditórias 

com o capital, transcende esta dimensão comercial para a possibilidade de 

uma agenda política, que desconstrói a lógica de imposição do poder que 

subalterniza o sujeito, para uma brecha, que usa o sistema contra o sistema, 

negociando posições e resistindo. As atividades da Casa do Mestre Ananias 

não podem ser consideradas como expressões de cultura pop. Entretanto, o 

que argumentamos aqui é que as lógicas comerciais, econômicas e de 

consumo, da atualidade e do Capitalismo, em sua lógica cultural (Hall, 1997; 

Yúdice, 2006), impulsionam os atores ligados à Casa em ações que 

transcendem o puramente ritualístico e o purismo, que muitas vezes os 

pesquisadores e a academia querem ver em expressões culturais como esta. 

Conjugando ritualismos, ancestralidades e o uso da cultura como recurso – 

seja na busca por editais, patrocínios, apresentações corporativas, gravações e 

comercialização de músicas, entre outros meios de visibilidade e estruturação 

econômica – as lógicas de ação da Casa dialogam com certas expressões da 

cultura pop, na bastardia e na possibilidade de brechas apontadas por Rincón, 

indicando estes ativismos negros e subalternizados, articulados pela cultura 

ancestral como uma possibilidade política potente.  

Rincón sugere que as estéticas populares/pop não estão hierarquizadas, 

e nem devem ser analisadas como tendo menor potência política, sendo 

capazes de romper antigos paradigmas por meio das experiências “bastardas”, 

vinculadas às práticas periféricas, com nomes, vozes e atitudes. O que o autor 

propõe, assim, é uma noção de política para além de seu sentido tradicional, 

institucional e formal, para pensar formas políticas que advém da cultura, dos 

usos das mídias e suas possibilidades de evidenciar visibilidades periféricas. 

Neste contexto, Ananias rompe com as higienizações socioculturais, e se 

estabelece como uma referência imortalizada entre os praticantes da capoeira, 

sambadores e admiradores da cultura negra baiana, estabelecendo modos de 

“ser capoeira”, em sua corporalidade, arte e história. 

Estas representações, que mobilizam afetos de um imaginário 

construído do que é “ser capoeira”, são reproduzidas pelos sujeitos, assim 
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como por admiradores da cultura tradicional, que consomem a estética desta 

Bahia negra, com performances que transcendem as rodas de samba e 

capoeira. Assumem códigos, antes marginalizados, como alternativos e ligados 

a uma identidade que valoriza a ancestralidade contida na precariedade de 

regiões como o Recôncavo Baiano.  

A tecnologia, principalmente os usos dos celulares como possibilidade 

audiovisual de registro, partilha e visibilidade, perpetua a vida do antigo mestre, 

tendo as suas falas, jargões e preconceitos reproduzidos e cultuados, inclusive 

entre os mais jovens que não conheceram o mestre em vida. Com as suas 

conexões intensas com um passado ligado à referência principal da cultura da 

capoeira, o Recôncavo Baiano garante a posição de Ananias. Todos engajados 

na arte da capoeira paulistana conhecem alguma história de enfrentamentos 

contra a polícia na Praça da República, da exigente afinação dos instrumentos 

e vozes, ou das lutas e encontros com outras figuras de destaque. 

A sua força narrativa inspira as novas gerações, uma presença vaidosa, 

orgulhosa de ser quem era, de ter nascido em São Félix/ Bahia, e promover o 

Recôncavo Baiano como a “Meca” entre os capoeiras. Representa, ainda hoje, 

um entrelugar (BHABHA, 2013), ou, ainda, a encruzilhada onde todos os 

caminhos se encontram e performam possibilidades de ressignificados.  

Mas são nas rodas de capoeira e festas, promovidas hoje pelo seu 

discípulo Mestre Rodrigo Minhoca, que a participação política de Mestre 

Ananias mostra a sua força, pautando os caminhos pelo “gosto do mestre”. 

Serve como referência pedagógica na Casa do Mestre Ananias e de conduta 

dos capoeiras, ou uma forma de passar o seu conhecimento, que vinha de 

outras formas, indiretas, demoradas, que exigiam um empenho muito grande 

do capoeira, que tinha que primeiro provar o seu valor, para só então receber 

alguma atenção do mestre.    

É difícil colocar, em qualquer parte desta pesquisa, o fato de o mestre 

Ananias ter falecido em 21 de julho de 2016, aos 91 anos, tendo se tornado um 

dos mais antigos capoeiristas do mundo em atividade. A sua presença é 

marcante e cotidiana entre os frequentadores da Casa e admiradores das artes 

da capoeira, passando a impressão de que ele está sempre presente, 

materializado em cada objeto, paredes e energia da Casa. Sua voz se mantém 
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ativa, reproduzida por diversas vozes, sempre imitando o seu jeito peculiar de 

fazer uma observação. Por diversas vezes, durante as festas, visitantes que 

estavam prestigiando os eventos me perguntaram: “Onde está o Mestre 

Ananias?”, em princípio, tentava explicar da maneira mais racional possível, 

mas depois de incorporar as lógicas que movimentam a Casa, a resposta se 

tornou mais simples: “Em toda parte, depois de hoje (de conhecer a Casa), ele 

também estará em você”. 

Uma presença repleta de contradições, um severo e exigente líder, 

amado e venerado por sua representatividade e identificação, capaz de criar 

pontes entre o contemporâneo e um passado, que possibilita a construção de 

uma identidade negra na capoeira paulistana. 

Stuart Hall indica que é por meio dos significados produzidos pelas 

representações que damos sentido à nossa experiência e àquilo que somos. 

Neste caso, a figura de Ananias sugere um sistema simbólico que torna 

possível aquilo que somos e aquilo no qual podemos nos tornar. Esta forte 

representação, compreendida como processo cultural, estabelece identidades 

individuais e coletivas, e os sistemas simbólicos nos quais ela se baseia 

fornecem possibilidades para compreender: quem eu sou? O que eu poderia 

ser? Quem eu quero ser? (HALL, 2000, p. 17). 

A figura lendária de Mestre Ananias influenciou intensamente muitos dos 

que conviveram com ele, e até mesmo os que não estiveram em sua presença 

física, recebendo seu legado por meio das histórias nas rodas e por meio de 

seus discípulos. O mais famoso deles, certamente, é o Mestre Minhoca, figura 

que merece ser explicada mais adiante, em um capítulo próprio. 

As narrativas desempenham importante papel na Casa, exaltando e 

codificando os ritos, sugerindo os princípios que irão garantir a eficácia no 

cotidiano de seus praticantes, orientando os membros do grupo, ainda mais, 

apontando caminhos a se seguir, oferecendo um modelo exemplar que, entre 

outros aspectos, sacraliza a figura ancestral do antigo mestre. A Professora 

Fernanda Guimarães lembra: 

 

Cada vez que o Mestre pegava um instrumento era 
impressionante, como tirava som de um jeito único, com seus 
dedinhos curtos e firmes: pandeiro, prato e faca, atabaque. 
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Geralmente ele fazia isso na hora que estávamos tocando na 
aula, pegava o instrumento de quem estava tocando e 
demonstrava como era para fazer. Era de cair o queixo. Ainda 
cheguei a ver ele tocar berimbau, no começo da Casa, e a 
gravar alguma coisa com a primeira câmera da Casa. Era um 
esforço imenso que foi ficando cada vez maior para ele. Ele 
empinava o peito, levantava a cabeça e arranjava fôlego sei lá 
de onde16. 

 

Todo iniciado na arte da capoeira compreende e reverencia o legado do 

baiano Ananias Ferreira, o Mestre Ananias, para a estruturação da cultura da 

capoeira, na cidade de São Paulo. Considerado uma referência de qualidade 

musical, de maneira que diversos mestres destacam a afinação sofisticada dos 

berimbaus da casa de Ananias, a sua obra reflete poderosos elementos 

residuais (WILLIANS, 2011) de sua terra natal.  

Nascido em 1904, em São Félix, no estado da Bahia (Recôncavo), que é 

uma região de potente influência africana, de maneira que o candomblé, o 

samba e a capoeira construíram seus referenciais simbólicos, compartilhados 

com uma dura realidade de carências. Isso levou Ananias a buscar a 

sobrevivência nas lavouras da cana e fumo, fazendo o caminho que tantos 

jovens, ainda hoje, reproduzem, da busca de melhores oportunidades de vida. 

Seguindo para Salvador, conviveu e foi influenciado por grandes nomes da 

capoeira.  

Foi na região conhecida como “Corta-Braço” (onde se localizava o 

Barracão do Mestre Valdemar), que os produtores Wilson e Sérgio Maia 

buscaram Mestre Ananias para trabalhar na cena teatral paulistana no ano de 

1953, de onde contribuiu para dar visibilidade à riqueza do patrimônio espiritual 

e estético do negro brasileiro, destacando-se em diversos teatros paulistanos 

(Municipal, Arena, São Pedro, TAIB, São Paulo Chic, entre outros), com os 

sambistas Geraldo Filme, Toniquinho Batuqueiro, Zeca da Casa Verde, 

Talismã, Jangada, Silvio Modesto, João Valente, João Sem Medo e outros 

importantes nomes da música paulistana. Atuou nas peças como Balbina de 

Iansã e Jesus Homem (ambas de autoria de Plínio Marcos).  

                                                 
16 Depoimento de Fernanda Guimarães, obtido durante conversas no ano de 2020, sobre as 

suas experiências como pioneira na constituição da Casa do Mestre Ananias.  
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Esteve no elenco da primeira encenação de O Pagador de Promessas 

(dirigida por Flávio Rangel), como Jesus Homem e Balbina de Iansã (dirigido 

por Plínio Marcos), e teve participação na trilha sonora da filmagem deste 

enredo, em cartaz nos cinemas. Também participou dos filmes: Brasil do Nosso 

Brasil (produzido por Xangô), Fronteira do Inferno e Ravina (de Anita 

Castelane), e fez gravações com Jair Rodrigues, entre outros grandes nomes 

da música popular brasileira.  

Ananias iniciou a sua trajetória de transmissão de sabedoria em São 

Paulo, junto com os capoeiras pernambucanos Venâncio e Corumba, no 

tradicional Edifício Martinelli, fundando a Associação de Capoeira Angola 

Senhor do Bonfim, que hoje se perpetua na Casa do Mestre Ananias, 

reconhecida por seu olhar de pluralidade artística e social na capoeira, não 

apenas na comunidade do Bixiga, mas mundialmente, perpetuando o legado 

do antigo mestre. 

O pioneiro entre os capoeiristas na cidade de São Paulo, Mestre 

Ananias faleceu em 2016, mas seu legado está até hoje em plena atividade, e 

é de enorme influência para as novas gerações na tradição da capoeira 

paulistana, um representante do samba de roda do Recôncavo Baiano na 

capital. Seu legado está presente em projetos de responsabilidade do mestre 

Rodrigo Bruno Lima, “Minhoca”, discípulo escolhido com todo o rigor que 

caracterizava a personalidade do velho mestre da capoeira. Mestre “Minhoca” 

mantém o legado de Ananias Ferreira (uma figura emblemática da cultura afro-

brasileira) de maneira muito efetiva. Seus trabalhos são conhecidos e 

reconhecidos por sua dedicação e qualidade, uma referência cultural da 

capoeira e cultura baiana na cidade global de São Paulo. 

Na paisagem saturada do relevo central paulistano, rompe uma 

presença baiana, uma liderança que organiza e articula a capoeira, Mestre 

Ananias, o “bravo da capoeira”. Suas broncas são lembradas, repetidas como 

uma forma saudosa e engraçada de materializar a presença do velho mestre, 

homem duro, desconfiado de tudo e todos, até mesmo dos mais próximos, 

como Rodrigo Minhoca, que narra que “o Mestre sempre achava que estavam 

passando a perna nele, ficava de olho em tudo, coisa de quem viveu a 

malandragem, que passou por muita coisa”.  
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Em uma vivência (janeiro de 2019), denominada “Negros do Bixiga”, um 

projeto (em que estive presente) que traz moradores e ex-moradores para falar 

sobre a herança negra do Bixiga - tendo a curadoria de Wellinton Souza, um 

engajado morador - ocorrida na Casa Rocha, 259 / Livraria Simples, Mestre 

Minhoca contou sobre a dificuldade de viver próximo do Mestre Ananias:  

 

Morreu achando que eu o enganava, apesar de toda 
intimidade, de levar ele no colo doente, de morar na minha 
casa durante todo este processo. Desconfiava de todo mundo, 
e é digno dele pensar assim, embora a gente tenha vivido tanta 
coisa juntos, desde o enterro da finada esposa dele, Valdé, a 
doença dele que foi muito debilitante, foram muitas coisas 
mesmo, batizado das netas, padrinho da Gilmara (filha de 
Ananias). Se eu estivesse falando com outro capoeira, ele iria 
estar de olho, o tempo inteiro, olhando para minha boca e do 
sujeito, para ver o que estávamos falando, porque supunha que 
poderia estar enrolando ele. Mas é digno, era um homem muito 
sofrido, embora a gente tenha transformado o jeito dele em 
uma coisa cômica para conviver. É a forma negra, que na 
alegria esconde muita dor, sofrimento, é o samba e a capoeira. 
Eu tive muita raiva, como todos que conviveram com ele, mas 
também muita compreensão para poder estar do lado dele, 
porque toda hora isso tinha que ser acionado, explicar o que 
estava fazendo, e recebendo muita ingratidão, muita porrada. 
Várias pessoas a gente perdeu, de amizade, de convívio, 
porque era muito duro. 

 
Experiente e preparado, Minhoca aprendeu a lidar com as contradições 

e atritos que a personalidade de Ananias despertava. Nestes anos de 

convivência, em que esta pesquisa se deu, jamais ouvimos o jovem mestre 

defender as posturas controversas, machistas e homofóbicas, que são motivos 

de algumas mágoas de quem passou por situações difíceis.  Minhoca rebate: 

“Quem bate esquece, mas quem apanha...”. Em diversas vezes, presenciamos 

quando o tema era sugerido para que se comentasse a respeito. Nessas 

ocasiões, ele passava a palavra para as mulheres que foram as vítimas diretas 

destas situações, para que narrassem, por suas próprias perspectivas, os 

acontecimentos.  

 

Quadro 1 - Cartaz de divulgação do evento 
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Fonte: Redes Sociais da Casa do Mestre Ananias (2019). 

 

Era comum o mestre não deixar as mulheres tocarem os instrumentos, 

ou minimizar a qualidade das suas participações, de modo a substitui-las por 

um homem, que, em alguns casos, o fazia constrangido por perceber o 

desapontamento da colega. Em outros momentos, apoiava e cristalizava o 

movimento, o que trazia mais rancor, pois as atitudes do antigo mestre eram 

até certo ponto compreendidas, devido à sua criação voltada para os valores 

de outros tempos, ou ainda sugeridas pelas próprias capoeiras, como um 

“cuidado”, já que era uma característica do Mestre Ananias não querer 

violência em suas rodas, repetindo, em momentos mais quentes da luta: “Eu 

não quero ver sangue aqui”. Outro ponto importante está na ligação da 

capoeira com a religiosidade, que, segundo Ananias, não se separam: “Comem 

todos no mesmo prato”. Nos rituais do candomblé, as mulheres não tocam o 

instrumento sagrado, e o berimbau, para Ananias, seguia a mesma lógica. 

Ainda neste evento de 19 de janeiro de 2019, em uma vivência sobre 

personalidades negras do Bixiga, em que Rodrigo Minhoca era o convidado 
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para falar sobre Mestre Ananias, ele passou a palavra, como sempre faz, para 

que as mulheres contassem a experiência do machismo. A capoeira Lígia 

Simeone, que enfrentou diversas vezes o machismo na capoeira, contou para o 

público, presente no evento acima citado: 

 

Quando eu cheguei à Casa, e comecei a frequentar a roda 
mesmo, foi em 2013; então, essa presença era complicada, as 
mulheres não podiam jogar capoeira do jeito que podem hoje, 
de realmente participar da roda. Eu não entendia isso, eu 
queria participar, eu já cheguei lá capoeirista. Não podia 
porque o Mestre era de outra geração, então tocar o berimbau 
seria uma afronta, ele dizia que não tinha homem lá não para 
tocar, provocando a masculinidade dos outros. Podia jogar 
apenas se tivesse outra menina, dentro do olhar dele via 
fragilidade, era uma relação bem difícil.  

 
Mestre Minhoca narra que viu muita gente chorar neste difícil 

convívio com o antigo mestre. Existiram duas rebeliões “formais” de 

mulheres, que se sentaram no meio da roda, e não permitiram a 

continuidade, assunto que correu o mundo da capoeira, com a polêmica 

sobre o desrespeito do Mestre Ananias para uns, e o apoio a outros. 

 

Talvez a minha formação tenha favorecido. Eu tinha um amigo 
que estava prestando Exército. Então, imagina. O cara estava 
onde não queria estar, um momento esquisito da vida. E ele foi 
pra roda. Isso lá em 97. E lá o mestre esculachou, como era o 
normal dele. Este cara desceu, e fui atrás dele, pois era muito 
meu amigo. Ele estava chorando. Quem conviveu com o 
mestre de verdade chorou, sofreu, era a herança. Até hoje 
passo por este processo, de muito entendimento de onde ele 
veio, e como as coisas eram. Até meus treze anos, a minha 
vida era uma coisa, estudei em escola particular. Depois dos 
treze, a minha vida mudou completamente, comecei a conviver 
com pessoas com outras necessidades, com ele, e vi essa 
raiva e amor o tempo inteiro, absolutamente intenso, uma 
relação profundamente humana. Se ele estivesse aqui, a 
intensidade de tudo seria outra. Primeiro que ele não me 
deixaria fazer isso, falar sobre as coisas, diria que estou 
falando demais, iria mandar parar de falar. Porque essa minha 
fala construída é uma ameaça. A fala dele era no berimbau, 
tocando, mandando e conduzindo a roda. Eu o vi fazer coisas 
que nenhuma fala vai ter a capacidade de fazer, uma liderança 
implícita, mas um olhar simples e bruto de um homem da 
década de trinta.   
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Neste depoimento, na mesma ocasião, Mestre Minhoca deixa clara a 

personalidade difícil de Ananias, como a convivência e o choque de gerações 

levavam às tensões que eram suportadas pelo respeito aos mais velhos e 

perante a legitimidade emanada pelo antigo mestre, fiel às tradições ancestrais. 

O poder da oralidade, da liderança exercida por meio de outros sensórios, 

também é um ponto de destaque nas narrativas das pessoas que conviveram 

mais com Ananias. A sua presença, olhar e gestos diziam algo nas rodas que, 

para os envolvidos, soava como lições ou cartilhas para quem reconhecia os 

códigos. 

Recolhidas durante a preparação da sua tradicional festa de aniversário, 

no ano de 2018, foi solicitado para a comunidade que enviassem suas 

lembranças, através das frases marcantes, que representavam a personalidade 

do Mestre Ananias. Estas foram impressas e coladas nas paredes da Casa do 

Mestre Ananias, de maneira que os convidados lembrassem saudosamente de 

seus dizeres. Frases do mestre: 

 

“Diga aí, Bahia”. 
“Quem não sabe não canta”. 
“Você é doido... ou é maluco?” 
“Capoeira não é pra todo 
mundo não, viu. É pra quem 
tem amor”. 
“Tá afinado... Vamos ver agora 
com a bateria”. 
“Vamos ver se vai melhorar ou 
se vai ficar pior, né?!?!?” 
“Dinheiro não é tudo nesta 
vida”. 
“Cadê, cadê você?” 
“Ô meu filho, não me leve a 
mal...”. 
“Quem não tem gogó num 
canta, num quero ver ninguém 
berrando aqui”. 
“Será possívi... parece que o 
diabo cagou na boca de 
vocês”. 
“Você é o diabo, num é 
capoeira!”. 
“A roupa faz o homem”. 
“Não sou palhaço pra me vestir 
que nem você”. 
“Ô minha filha...”. 
“Gilmara... sinhá nigrinha!”. 
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“Zulu sacana...” 
“Marca, marca, marcaaaaa!”. 
“Esse aí... só come e dorme”. 
“Isso é um diabo mesmo”. 
“Ô minha filha, só tem homi 
aqui!”. 
“Uiii!”. 
“Ô minha filha... vai pra casa 
cuidar da sua mãe”. 
“Jogo maluco, capoeira 
maluca”. 
“É pra jogar bonitinho...”. 
“Mais dois”. 
“Você é viado?!”. 
“Para de me olhar”. 
“Você não tá com nada”. 
“Nessa vida eu já fiz de tudo, 
só não fui ladrão e viado”. 
“Assim não dá meu filho”. 
“Você é surdo?”. 
“Tá com porra nenhuma!”. 
“Não quero ver sangue, minha 
gente”. 
“Eu só vou morrer quando a 
capoeira acabar”. 
“Meu tempo é agora!”. 
“A Bahia é nossa”. 
“Capoeira, candomblé e 
samba come tudo no mesmo 
prato”. 
“Você vai ser bicha!”. 
“Solta a voz!”. 
“Perante a Deus...”. 
“Gente que nem você, que tem 
um defeito, não pode beber”. 
“É meu aluno!!!”. 
“Vocês num têm ouvido não?”. 
“Iê!!!”. 
“Você é mestre?”. 
“Mas ela vai? Tá ocupando o 
lugar de um capoeira”. 
“Quero ver todo mundo junto... 
preciso de todo mundo”. 
“Acha bonito isso?”. 
“Muito obrigado, meu Deus”. 
“Volta lá e fala pro seu mestre 
que ele não é mestre coisa 
nenhuma”. 
“Bateria!!!”. 
“Se as pedras se encontram, 
quanto mais as criaturas”. 
“Quem muito quer saber 
mixirico quer fazer, vou fritar a 
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sua língua no azeite de dendê, 
diaaaaabo!”. 
“Você é maria homi?”. 
“Não tem homi aqui?”. 
“Ô meu filho, quem fez isso 
com você?”. 
“A paaaaalma!”. 
“Mas num é mestre?”. 
“Você quer me matar?”. 
“Quero ver quem é o 
valente...”. 
“É no samba que a mulher 
mostra as suas qualidades”. 
“Olha o silêncio aí!”. 
“Tem que aprender muito pra 
chegar lá”. 
“A Casa não é minha, a Casa 
é de vocês”. 
“Chama berimbau”. 
“Eu não sou nada sem vocês”. 
“Cadê minha bolsa?”. 
“Essa Casa é nossa”. 
“A Bahia é viva!”.  

 

A capoeiragem paulistana tem origem baiana, tendo como patrono o 

Mestre Ananias, segundo conta Rodrigo Minhoca, em uma das vivências sobre 

o Mestre Ananias, e explica que, na época, muitos mestres estavam envolvidos 

também com outras lutas, como o judô e o karatê, que tinham maior 

organização econômica nas academias. Mas Ananias não, sempre se manteve 

leal à capoeira e à musicalidade, o que considera uma “história oculta” do 

Mestre Ananias, entre a década de 1950/1960, período de grande participação 

de Ananias nos teatros paulistanos. Esse silêncio e a dificuldade para saber 

sobre a história do velho mestre se deve ao seu jeito reservado, que escolhia o 

que falar e para quem. 

Ananias tocou e conviveu com os grandes nomes do samba paulistano, 

Zeca da Casa Verde, Talismã, Geraldo Filme, entre outros. Instalado no Bixiga, 

Ananias experienciou boa parte da cultura que constituiu a região. O 

compositor da escola de samba da região do Bixiga, da Vai-Vai, Fernando 

Penteado, no samba “Tributo à Velha Guarda”, pergunta: “Quem é que guarda 

a memória do samba?” E o povo responde, em coro: “É a velha guarda, seu 

moço”, reverenciando os mais antigos, sempre presentes nas festas do local. 
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Nessa velha guarda, as histórias não oficiais da constituição da cidade se 

apresentam, tempos duros e gloriosos, segundos esses senhores. 

De acordo com o que narram, entusiasmados, os antigos sambistas, 

“nos tempos” (décadas) de quarenta e cinquenta, as rodas eram feitas pelos 

engraxates na Praça da Sé, que batucavam nas latinhas de graxa. “Estes 

garotos se juntavam para fazer um batuque e brincar de tiririca, que, para quem 

não sabe, é uma espécie de capoeira sambada, onde eles formavam a roda, 

um rapaz se postava no meio, e os outros em volta sambavam e davam 

rasteiras para derrubar”. Assim, o sambista bom era aquele que se mantinha 

em pé na brincadeira. 

Esta capoeira sambada da Praça da Sé foi tema da música “Tebas”, de 

Geraldo Filme, no LP “Geraldo Filme”, gravado em 1980. “Engraxate batendo a 

lata de graxa / e camelô fazendo pregão / O tira teima dos sambistas do 

passado / Bexiga, Barra Funda e Lavapés / O jogo da Tiririca era formado / o 

ruim caía e o bom ficava de pé”, conta Germano, sambista da velha guarda. 

Minhoca ainda se lembra das cinco esquinas, Largo do Glicério, nos encontros 

da Rua do Lavapés com a Rua da Glória, outro ponto onde os sambistas se 

encontravam para fazer as suas rodas. 

Representado como um artista visceral, Ananias representava a “alma” 

da capoeira ancestral, na contramão de outros capoeiras, que formaram grupos 

e prosperaram, apropriando-se das formas de organização e administração que 

vinham de outras artes marciais, estabelecendo dicotomias entre a capoeira 

angola e a regional. Estes mestres tiveram outra estrutura e conseguiram 

atravessar o tempo, adaptando-se diferentemente de Mestre Ananias, 

resistente às mudanças, e que preferia entender estas mudanças 

respondendo: “Para mim, existe a capoeira, come tudo no mesmo prato”. 

A Praça da República é espaço tradicional da capoeira paulistana, 

chamado de “consulado da Bahia”, por ser um local de encontro de 

capoeiristas baianos de todas as regiões da cidade. Conta Rodrigo Minhoca 

que a fama de violenta da República é cíclica, resultado da sociedade e das 

opressões que o povo periférico enfrenta. Em tempos mais duros, a roda se 

mostra mais violenta; em tempos menos difíceis, a capoeira se reinventa e se 
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adapta, organizada pela necessidade. Em uma canção, Mestre Minhoca 

imortaliza a praça como espaço da capoeira paulistana: 

Eu vou falar da velha praça, 

De exercício militar. 

Antigo Largo dos Curros. 

República é de lá pra cá. 

Do Centro Velho ao Centro 
Novo. 

Viaduto do Chá. 

Caetano de Campo é. 

E o capoeira ali está. 

 
Mestre Ananias viveu muito tempo na Cidade Tiradentes (extremo da 

Zona Leste de São Paulo), de onde vinha de ônibus para a Praça da República 

e para onde mais fosse encontrar a capoeira, carregando seus instrumentos, 

sempre trajado com a elegância extrema com a qual era reconhecido, vaidoso 

e ligado aos costumes antigos. Minhoca conta que eram usuais as 

reclamações sobre estas experiências de Ananias: 

 

Ananias: Aqueles miserávi, filha da puta, naquele inferno que 
eu moro, aquilo não é lugar de gente. Aqueles filhos da puta 
dos moleque, agora deu de jogar pedra em mim, deve ter 
inveja. Não sei o que é que eu tenho que as pessoas têm 
inveja de mim, estes miserávi táca pedra em mim. 
Minhoca: E o senhor faz o quê? 
Ananias: Eu desvio rapaz! E às vezes, quando dá, eu pego a 
pedra no ar e devolvo. 

 
O que demostra, segundo as narrativas de Minhoca, que “Mestre 

Ananias era o cão, não tinha quem viesse para cima”, em sua malandragem 

desconfiada. Rodrigo Minhoca ainda lembra que, diversas vezes, receberam a 

visita de possíveis patrocinadores ou parceiros, que poderiam colaborar com a 

manutenção do projeto da Casa, mas, em sua desconfiança, o mestre 

incorporava uma postura mais dura: 

 

Se viesse alguém, ele percebia, sabia que aquela pessoa 
estava lá para alguma coisa, e acreditava que o cara era 
alguém que iria roubar ele. Começava com discurso, que aqui 
é o diabo rapaz, fazendo eu (Minhoca), articulador dos 
contatos, entrar em pânico. Xingava as crianças, virava o 
Satanás. Quando eu fechava eventos de empresas para levar 
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a capoeira, não podia levar ele, levava vários outros mestres, 
demorou para ele se ressignificar e poder participar.  

 

Minhoca ainda explica que compreende esta maneira de ser do Mestre 

Ananias como uma resistência: 

 

Foi a forma como o mestre encontrou. Se a sociedade 
invisibiliza, se todos o desprezam, aaah, meu velho, você vai 
ver de algum jeito! Seja tocando, jogando, seja dando 
porrada... Então ele perdeu emprego, trabalhou na CMTC17, 
mas saiu na porrada, porque o cara o desmereceu, dizendo 
que era baiano e preto. Depois prendeu os dedos em uma 
prensa, o que gerou a sua aposentadoria. Então foi tudo 
sempre muito difícil, porque ele também não era mole. Quando 
acontecia algo, ele se perguntava por que a vida era desse 
jeito, que sempre vem o diabo e bota o rabo no meio. Mas ele 
também era muito alegre, embora tivessem estes episódios, 
era muito divertido. Fazia todos rirem muito com as suas 
histórias. Uma vez, ele contou que brigou com Evaristo, no 
meio do palco, durante uma apresentação de capoeira. Brigou 
com Plínio Marcos também, quem disse para mim foi o finado 
Toniquinho Batuqueiro, quando a gente juntou os dois, ele 
lembrou este episódio. Que foi o mestre, defendendo a 
rapaziada do samba, porque Plínio Marcos destratou, e foi dali 
que ele saiu do bando do Plínio Marcos, que tocava com 
Geraldo Filme, Talismã, Jangada, Zeca da Casa Verde, essa 
rapaziada da pesada. 

 
 

Apenas aos oitenta anos de idade, Mestre Ananias gravou o seu 

primeiro CD, pelo projeto documental "Mestre Ananias e seu legado de 

capoeira", ao vivo. O material é ainda hoje buscado como referência musical no 

universo da capoeira. 

 

Quadro 2 – Capa do primeiro CD de Capoeira 

                                                 
17

 CMTC: antiga Companhia Municipal de Transporte Público, na cidade de São Paulo. 
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                                Fonte: Blog da Casa do Mestre Ananias (2020)
18

. 

 

Seu segundo CD foi gravado durante a comemoração de seu aniversário 

de oitenta e três anos, de nome “Samba de Roda”, junto com o grupo Garoa do 

Recôncavo, de onde imortalizou a sua voz e conhecimentos sobre o samba de 

roda. 

 

                            Quadro 3 – Capa do segundo CD de Capoeira 

 

                            Fonte: Blog da Casa do Mestre Ananias (2020)
19

. 

 

                                                 
18

 Disponível em: http://mestreananias.blogspot.com/. Acessado em: set./2020. 

19
 Disponível em: http://mestreananias.blogspot.com/. Acessado em: set./2020. 

http://mestreananias.blogspot.com/
http://mestreananias.blogspot.com/
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Mestre Tijolo narra, em uma homenagem realizada para o Mestre 

Ananias, sobre a saudade que sente do amigo: “Eu pensava que o Mestre era 

ruim, ruim era eu que não entendia o Mestre, entendeu?”, finalizando com uma 

gargalhada. Termina também com uma música, que fez para o Mestre Ananias: 

 

Quando eu lembro do 
Mestre Ananias. 

Dá uma dor no meu peito. 

Dá vontade de chorar. 

Relembrando o velho 
Mestre. 

Que aqui não vai voltar. 

Heh Mestre Ananias. 

Capoeira de angola.  

Heh Mestre Ananias. 

Que Deus mandou chamar. 

Heh Mestre Ananias. 

Deus lhe ponha em bom 
lugar. 

 

Em sua inocência, João Pedro, um dos alunos da Casa, descreve, em 

conversas informais, as lembranças carinhosas que marcaram a sua formação 

como capoeira e a curta convivência com o Mestre Ananias: 

 

Teve uma vez que eu cheguei à Casa e estava fechada, tinham 
apenas umas crianças esperando o professor chegar. Então eu 
vi o Mestre Ananias e fui até ele para cumprimentar. Ele estava 
com um papel de bala na mão, e pediu para ir até o bar 
comprar balas, só daquele sabor, que era de iogurte, eu peguei 
dez balas e dei tudo para o Mestre. 

 
“Comprar balas”, para aquela criança, representava uma forma de 

proximidade com o estimado Mestre Ananias, uma figura repleta de valores 

simbólicos para a capoeira, e que transmitia toda legitimidade da autoridade 

ancestral. Uma memória viva dos valores buscados pela Casa, ligados à 

construção do que é ser baiano e capoeira. João segue contando mais 

experiências que marcaram a sua convivência com o antigo mestre:  

A gente ia para Ubatuba, estava tendo um ensaio de teatro na 
Casa, do grupo da Morgana, que é professora. Eu cheguei 
cedo e fiquei assistindo. Foi quando o Mestre Ananias chegou 
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e o pessoal subiu para comer. A Morgana perguntou para mim 
e para o Mestre se a gente queria comer, falou que tinha pão, 
chocolate quente, queijo e presunto. Eu subi para comer, 
depois perguntei para o Mestre se ele queria, e ele falou: oh 
meu filho, faz um e traz aqui para mim. Quando eu trouxe tudo, 
ele não comeu, só tomou o leite. Ele acabou não gostando do 
pão, e deixou em cima do prato. Essa viagem de Ubatuba foi a 
penúltima do Mestre. A última foi em São José dos Campos 
com o Mestre Lobão. Depois que o Mestre faleceu, surgiram 
vários significados para mim, do que é a Casa do Mestre 
Ananias, o que move aquelas pessoas, que estão indo há anos 
na Casa. Uma das coisas que o Minhoca sempre falou para 
mim, é que eu sou a última geração de crianças da Casa, que 
aprendeu e conviveu com o Mestre Ananias. 

 
Sobre o futuro da Casa, podemos identificar um processo de 

continuidade sendo construído, segundo ainda descreve o jovem capoeira João 

Pedro: 

Hoje o pessoal me trata como filho do Minhoca, é este mesmo 
olhar que eu via no Mestre Ananias com o Minhoca, uma 
relação de pai e filho. Já aconteceu várias vezes de mestres 
chegarem em mim e perguntá se eu era filho do Minhoca. São 
esses detalhes que fazem eu ir todos os dias para Casa, esses 
detalhes que o Mestre Ananias tinha, os significados estão 
vindo aos poucos para mim. Parece que quanto mais eu 
entendo o Mestre e a Casa, mais eu viro outra pessoa, com 
outro pensamento.  

 

As reflexões sobre a ancestralidade e a identidade de Ananias, 

demonstradas pelo seu rigor e protagonismo, demandam olhar de onde veio e 

para onde foi trazido um homem negro talentoso, que assumiu a carga de 

representar a cultura da capoeira baiana em São Paulo. Contrariando as 

expectativas, repletas de preconceitos ligados às migrações nordestinas e à 

escravidão, o seu legado propõe uma oposição entre a provocação de viver a 

sua cultura, estendendo-se através do próprio corpo negro e pela sujeição 

pesada em uma cidade, que atualiza as histórias na medida em que interage e 

reproduz o racismo estrutural20. Os velhos mestres, os ancestrais, os que 

caminharam primeiro, raramente foram entendidos em seu tempo, construíram 

caminhos para que outros pudessem seguir a luta, mais abastecidos de uma 

                                                 
20

 Racismo estrutural, segundo Sueli Carneiro (2019) e Silvio Almeida (2018), refere-se a um 
conjunto de dinâmicas e práticas cotidianas: culturais, institucionais e interpessoais, que 
excluem ou reduzem as minorias da participação em instituições sociais. É, substancialmente, 
um sistema formado por uma hierarquia de desigualdade, caracterizado, principalmente, pela 
branquitude, que recebe tratamento preferencial e privilegiado em relação a outros grupos. 
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bagagem que constitui ombros mais poderosos, vozes que ecoam mais 

distantes e mentes que acolhem esta sabedoria de se manter em movimento.   

Encerramos este capítulo com uma percepção que evoca a 

ancestralidade muito próxima de Ananias com a cultura da escravidão. Em 

conversas informais com Rodrigo Minhoca e Fernanda Guimarães, sobre as 

diversas vezes em que o mestre foi protagonista de reportagens, artigos e 

documentários, ele se destacou na elegância extrema das roupas que usava. 

Marcamos ainda o detalhe apontado por Fernanda, sobre o Mestre querer 

sempre que mostrassem os seus sapatos, ao que Minhoca acrescentou, 

indicando os modelos sofisticados que o mestre possuía: “Não sei de onde ele 

tirava aquilo, nem em loja nunca vi para vender”.  

Pouco tempo depois, em uma visita ao Museu Afro-Brasil, localizado no 

parque do Ibirapuera, em São Paulo, um dos guias apontou para o fato de que 

apenas os negros livres tinham permissão de usar os calçados, o que se 

tornava, então, um objeto de desejo entre os poucos que conseguiam a alforria. 

O curioso e terrível é que muitas destas pessoas utilizam os calçados em volta 

do pescoço, provavelmente por terem os pés muito calejados e deformados por 

uma vida difícil de trabalhos forçados. Esta perspectiva permitiu a reflexão 

sobre a valorização que mestre Ananias dava, ainda que inconsciente, para a 

visibilidade de seus sofisticados sapatos, um símbolo de sua força e liberdade.   

Para além do caráter ornamental e utilitário das indumentárias, com os 

quais muitos capoeiras se caracterizam, estas roupas possuem uma carga 

simbólica extremamente potente. Mancam as “pelintrações”21 que Luiz Antonio 

Simas (2019) indica como uma tática de adequação transgressora. Em seu 

Twitter, o autor explica22:  

Um dos pontos mais conhecidos de Seu Zé – Balanço da 
Lagoa – fala da viagem encantada de Zé em direção ao Rio de 
Janeiro. 

Zé vive dentro de uma canoa que balança e, por isso, um de 
seus princípios ontológicos é o do ser que vive em estado de 
“equilíbrio gingado”, para não cair dentro d’água. Instituições 

                                                 
21

 Zé Pelintra foi um catimbozeiro nordestino que, chegando ao Rio de Janeiro, trocou as 
roupas simples de mestre de catimbó, e se apropriou do terno de linho e do panamá. Mudou a 
indumentária para ser reconhecido e – ao se despir dos ícones do catimbó – continuar sendo 
catimbozeiro (SIMAS, 2019). 
22

 Disponível em: https://threadreaderapp.com/thread/1227561860930703366.html. Acessado 
em: set./2020. 

https://threadreaderapp.com/thread/1227561860930703366.html
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que, o tempo todo, negociam com instâncias que estão fora 
dela – o Estado, a Indústria do Turismo, a contravenção etc. - 
as agremiações dependeram, em suas origens, e continuam 
dependendo, desse equilíbrio gingado constituinte das 
pelintrações. 

O Pelintra sabe ficar na moita. Levar o jogo para o seu terreiro 
é um princípio da pelintração. A lógica do malandro não é 
derrotar o oponente, tarefa impossível, mas jogar com o 
oponente, e assumir o protagonismo do jogo, lidando com 
gramáticas corporais e sonoras que o oponente é incapaz de 
dominar. 

Adequar-se para transgredir, gingar para se equilibrar e levar o 
jogo para seu terreiro são pelintrações presentes no processo 
de formação das escolas de samba cariocas. 

No atual contexto, em que as escolas de samba vivem, as 
consequências de aceitar o jogo na casa do adversário (e 
estenderem tapete para o adversário, diga-se) urge pelintrar o 
processo: adequações que não são transgressoras, equilíbrio 
que não é gingado, falta de reconhecimento do inimigo – para 
saber exatamente onde e como jogar – representam o contrário 
de tudo aquilo que, pelintramente, criou a maior aventura 
civilizatória do Rio de Janeiro. 

 

Mestre Ananias é a personificação de um ideal construído do que é a 

identidade “original” da capoeira. Uma voz que ecoa pela Praça da República, 

pela Casa do Mestre Ananias e, principalmente, entre seus muitos guerreiros, 

que reconhecem, na figura de Ananias, o repertório sagrado da figura de 

mestre. Entre estes muitos “filhos”, o mais importante no desenvolvimento 

deste legado é, sem dúvida, Rodrigo Minhoca, figura a quem iremos dedicar o 

próximo sub-capítulo. 

 

2.2 - Mestre Rodrigo Minhoca – O Papel do Mediador 

 

Que golpe é este Mestre Ananias? Quem responde, neste capítulo, é 

Mestre Minhoca, o mediador, que, através de sua dedicação, leva o projeto da 

Casa do Mestre Ananias como um espaço de negociação e resistência 

urbanos. Segundo o próprio discípulo, “a Casa é meu projeto espiritual, a 

minha vida, não entendo o que é a vida sem a capoeira”. O golpe do velho 

mestre arrebata muitos e de diversas maneiras, como um eco de vozes 

ancestrais que atravessa a Casa, a Praça da República, o Bixiga e as pessoas 

que, com maior ou menor grau de afetos, são atravessadas por sentidos 
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ancestrais. Neste capítulo, analisamos a figura do Rodrigo Minhoca como um 

mediador flexível e articulado, especialista na ginga, que se esquiva e absorve 

os golpes das adversidades por estar na linha de frente de um espaço coletivo 

e complexo. Em Mestre Minhoca, notam-se a paixão e o compromisso de um 

representante da memória de uma grande figura da cultura da capoeira, fruto 

da luta de outros que vieram antes. Assim, procuramos mostrar como Minhoca 

dá continuidade a esta cultura, tendo como parâmetro a forte cobrança por 

rigor, que marcava a personalidade de Mestre Ananias. Mostraremos como 

Minhoca se apropria do melhor das lições da figura de Ananias. Ainda traremos 

a capacidade produtora e criativa, e como, apesar das carências, Rodrigo 

Minhoca faz a Casa do Mestre Ananias sobreviver, produzindo sentidos e 

afetos, sempre apoiado nas tradições ensinadas pela cultura da capoeira, 

atuando na mediação de tempos e espaços e de diversos universos 

significantes.  

O produtor cultural Rodrigo Bruno Lima, o Mestre Minhoca, está sempre 

preocupado com o “risco do nó errado”, o qual pode enfraquecer a corda que 

une a tradição ancestral de Mestre Ananias com o cotidiano da Casa. Mestre 

Minhoca não reclama, como entendido na filosofia da capoeira, ele ensina, 

ginga, esquiva e contorna as adversidades de comandar um espaço repleto de 

tensões. A responsabilidade, de guardião da memória de um mito da cultura da 

capoeira, assegura a existência do projeto, fruto da luta de outros que vieram 

antes e permitiram uma reterritorialização do espaço negro no Bixiga. Quando 

perguntado sobre essa hierarquia construída para o Bixiga, que destaca a 

presença italiana, Minhoca responde, rindo: “Quando vou ao mercado, padaria, 

ou ando pelas ruas, quem encontro no cotidiano são negras e nordestinas. Na 

prática é isso, agora, o que se vende...”. Sua percepção aponta para a 

construção de uma visibilidade hegemônica de um bairro ligado aos italianos 

na história oficial e no senso comum, que, sistematicamente, apaga e tenta 

invisibilizar as culturas negras e nordestinas. 

Filho de uma paulistana e de um pai baiano, Rodrigo Minhoca dedica a 

vida ao projeto da Casa desde a adolescência. Envolvido com o mundo da 

capoeira e da cultura popular, buscou, no coletivo da Casa, a estrutura que 

alicerça o seu estilo de vida. No ano de 2004, criou a agência Uirapuru, ligada 
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a grupos de cultura popular, fazendo eventos e outras aparições que sustentam 

a sua família. 

Segundo o Cadastro Nacional da Capoeira23, IPHAN – Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Rodrigo Minhoca indica a sua 

formação como capoeira associada ao professor Palito (1993), ao Mestre 

Geraldo Baiano (de 1993 até 1995) e ao Mestre Ananias (de 1995 até 2016), 

que foi o seu grande mentor, com o qual construiu vínculos profundos que 

vieram a constituir o projeto atual da Casa do Mestre Ananias. 

Sem cristalizar ou caricaturar o velho mestre, Rodrigo Minhoca 

reverencia a sabedoria ancestral sem perder o seu jeito sutil de fazer acontecer 

os projetos da Casa. Cobrado muitas vezes por não impor coisas e ideias da 

mesma maneira que o Mestre Ananias fazia, de forma mais agressiva e dura, 

Rodrigo Minhoca se apropria do que ficou de melhor das lições e do tempo que 

conviveu com a figura lendária de Ananias, vinte e um anos intensos, desde os 

seus dezesseis anos de idade. Minhoca conta sobre o início de seu contato, 

nos anos 1990, com aquele que viria a ser seu mestre. Em uma vivência 

intitulada “Negros do Bixiga”, Minhoca narra parte de sua trajetória: 

 

Quando cheguei à Praça da República, não tinha contato com 
o Mestre, era um coroa que não falava com a gente, nem a 
mão dava. Hoje entendo, era o jeito que ele entendia como 
pedagogia, de outros tempos, que retribuía conforme a gente 
mostrava nosso envolvimento.  O pau cantava [conta ele, 
rindo], a gente ia todo domingo, mas não fazia nada, ficava de 
fora assistindo. Foi então que começamos a levar ele onde eu 
treinava, com o mestre Geraldo Baiano, em Diadema, e ele 
começou a dar alguma atenção. Até que, um dia, fomos levar o 
Mestre Ananias para algum lugar do interior, em um evento de 
capoeira, e, quando batemos na porta, a finada esposa dele, 
Dona Valdé, disse: “Ele não vai e não deixou a gente entrar”. 
Fomos buscar ele na Cidade Tiradentes, e rolou uma 
frustração, insistimos e entramos. Para o nosso desespero, 
encontramos ele evacuando sangue, resultado de uma gastrite 
e úlcera, e colocamos ele no carro e seguimos para um 
hospital. Passamos a semana inteira vindo e voltando do 
hospital, onde Mestre Macaco Santana facilitou o tratamento lá, 
abrindo as portas. Foi então que nos aproximamos de uma 
forma mais íntima, a gente chegava à praça e ele chamava 
para sentar-se junto. Em mil novecentos e noventa e sete, 
propomos abrir uma academia para Mestre Ananias, este 

                                                 
23

 Disponível em: http://www.capoeira.gov.br/user/infor/586. Acessado em: set./2020. 

http://www.capoeira.gov.br/user/infor/586
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espaço ficou até o ano dois mil. Então ele sentiu a estrutura 
que os mais jovens poderiam dar, facilitava ter carro, nem era 
eu, outras pessoas juntas, João Rafael e outros que 
colaboraram muito na época. Então eu continuei, entrei para o 
samba, por influência do mestre, comecei a pesquisar, o 
mestre gostava do samba. No ano de dois mil, começamos o 
samba de roda, que era o samba de caboclo do mestre. Ele 
vinha com as histórias, as lembranças dele da época de 
Muritiba, do tio dele, que era Manezinho da Viola e 
amadurecemos isso, viajando para a Bahia. Em dois mil ainda, 
estávamos sem dinheiro, éramos muito inocentes, era uma 
casa que a gente só tocava e não tinha nada, treinava 
capoeira. Nesta inocência, não conseguimos sustentar, ficou 
com quatro aluguéis atrasados, o rapaz que estava com o 
nome no contrato não resistiu e fechamos o imóvel. Foi a 
primeira vez que vi Mestre Ananias realmente virado no 
satanás. Quem acha que ele era bravo porque dava bronca na 
roda, aquilo ali era refresco. Neste dia que fechou, chegamos 
com chave e tinham trocado o miolo, porque tinha muita dívida, 
mas conseguimos a chave para tirar as coisas. Quando chegou 
o cara que tinha o nome no contrato, para ajudar, Ananias não 
conseguia entender que ele não era o culpado, o homem ficou 
doido, jogou as coisas no chão, virado no capeta, deixando os 
rapazes paralisados. Até que passou, ele foi acalmando, 
voltamos para a praça, indo na casa dos amigos e jogando 
capoeira, soltos por aí. Somente em dois mil e sete, depois de 
muita insistência do Mestre para voltar à nossa Casa, procurei 
imóvel um tempão, até que encontrei aqui no Bixiga, com um 
amigo da minha irmã, dono do imóvel. Ligamos à história do 
Bixiga, com a trajetória do Mestre no centro, sentimos que era 
um ambiente que tinha necessidade social. Quando abrimos a 
porta, começou a entrar criança, a ideia foi engrossando, 
tomando corpo, fomos desenvolvendo outros segmentos 
educativos, sempre ligados às artes, festas. A primeira foi 
Cosme e Damião em dois mil e sete, agora chegamos na 
décima terceira. Buscamos projetos para sobreviver. A minha 
parte: escrever os projetos dos editais. Trouxemos quarenta e 
dois sambadores, mais três grupos de mestres de samba de 
roda do Recôncavo, recebemos montes de mestres de 
capoeira do mundo todo, das quebradas, que é a nossa 
característica, de juntar gente dos cantões de São Paulo. A 
gente traz para o centro o movimento da periferia, que são as 
pessoas ligadas à Praça da República. 

 
Aprendendo a caminhar com um pé calçado e outro descalço, Rodrigo 

Minhoca faz a Casa do Mestre Ananias sobreviver, produzindo sentidos e 

afetos, sempre apoiado nas tradições ensinadas pelo velho mestre. Uma 

política que é feita com o corpo, de gerações que se encontram para produzir 

um movimento, que é vivido como resistência cotidiana.  
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Rodrigo, nascido em 28 de fevereiro, graduado no curso de 

Administração de Empresas pela Universidade Paulista, de personalidade 

ativa, sorridente e acolhedora, demostra grande capacidade de observação, 

cruzando as informações sobre os muitos nós que atravessam a Casa, 

diretamente ou indiretamente, o que também é parte da responsabilidade de 

um líder, algo tão exigido na comunidade carente do Bixiga. Com um perfil 

oposto ao do antigo mestre, Minhoca não grita, não vira “o diabo” nas situações 

de tensão, percebe-se que pausa e reflete, muitas vezes não compreendido 

pela comunidade da capoeira, que exige respostas rápidas, posicionamentos 

firmes e polarizados sobre as ocorrências. Em um vídeo, publicado na página 

da Casa, Mestre Ananias diz sobre Minhoca:  

 

Eu com este menino aqui, o menino que eu escolhi, eu tenho 
vários alunos, mas o meu aluno, meu filho, é este aqui, que 
toma conta da minha Casa. Me leva pra médico, entendeu? 
Durmo na casa dele, ele lava privada. Tá cheio de branco que 
não está nem aí, entende, vai se rebaixar? Ele está aqui ó, a 
Casa que não é nem dele, entende? Escolhi ele, é meu 
empresário, cuida da minha vida... 

 

A “branquitude crítica” (Cardoso, 2010) de Rodrigo Minhoca revela a 

controversa posição do jovem mestre na cultura da capoeiragem; entendendo 

claramente o seu lugar de privilégio racial, ele reivindica, para o seu grupo, em 

sua posição de fala, as condições de igualdade negadas pelas estruturas 

racistas. Minhoca não aceita a normalização do discurso que não visibiliza a 

cultura popular ligada à capoeira negra. Ele é inserido profundamente dentro 

dos valores desta cultura, de onde é entendido como “diferente”, em uma 

hierarquia que privilegia os raros espaços de celebração das tradições, 

atravessadas pela vivência de referências negras. A legitimidade de sua 

posição foi construída pela dedicação visceral e reconhecimento do mestre 

Ananias, que, depois de sua morte, em 2016, teve a continuidade de seu 

legado através de Rodrigo Minhoca. Ainda cabe destacar que o 

posicionamento de Minhoca afasta qualquer possibilidade de ser acusado de 

apropriação cultural (Sovik, 2003). Esta acusação envolve ignorar as práticas 

rituais, e reduzir ou invisibilizar as lutas destas pessoas envolvidas na capoeira, 

negando a sua origem de forma a banalizar e estereotipar o que classificam 
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como “exóticos”. A apropriação cultural invoca uma reflexão política sobre 

como a branquitude toma elementos culturais para si, esvaziando os elementos 

da cultura negra de valores simbólicos, como uma forma de privilégio que 

admite o desrespeito e o mero consumo, deslegitimando as tradições ligadas à 

ancestralidade.  

Todos têm um conto sobre as experiências com Minhoca, seja a 

comunidade da capoeira, seja do Bixiga, ou ainda muitos do Recôncavo 

Baiano. Por onde essa figura singular já circulou, e organizou intercâmbios 

culturais, os que o conhecem o respeitam, circulando em todos os ambientes 

com seu jeito simples, sua figura esguia, boina tradicional entre os angoleiros, 

sempre dizendo “bom malandro tem que saber chegar”. Sua fala é potente, 

segura, como quem entende do que está falando, pois vivencia o cotidiano de 

belezas e tristezas de sua posição. Vaidoso, como muitos artistas, gosta de 

fotografias, filmes, representa uma construção de “ser baiano, capoeira”, em 

uma performatividade da cultura e da identidade capoeira (Yúdice, 2004), que 

desenvolveu com as vivências, com os mestres do samba e da capoeira. 

Seu espaço foi conquistado lentamente, como exigem as culturas 

ligadas à ancestralidade oral da capoeira. O “título” de mestre não está 

vinculado a nenhum diploma formal, como algumas linhas da capoeira 

disponibilizam, mas vem da legitimidade que a comunidade confere. “O paulista 

mais baiano”, brinca um senhor durante a festa, quando descobre que Minhoca 

não veio da Bahia, como muitos que se encontram no espaço da Casa do 

Mestre Ananias. Rodrigo Minhoca ainda explica a sua perspectiva: 

 

Isso fica para todos os capoeiras, hoje a gente não tem que 
pedir nada pro governo, a gente tem que exigir! Toda nossa 
história faz com a gente exija e não peça. Claro que a gente 
dialoga, mas em outro tom, a gente não tem que pedir favor a 
ninguém. Existe uma dívida muito grande, a todo esse serviço 
social que o Mestre iniciou lá atrás, que nossos antepassados 
já vêm fazendo neste solo. Agora a gente tem que cobrar. A 
gente se entender como um agente de modificação social. E 
não só qualquer coisa não, a nossa posição é de desde a 
história. Espero que assim continue, que a gente não se perca 
nesta rede de consumo, do capitalismo, que pode engolir sim a 
própria arte. Que sempre foi uma ferramenta de não nos deixar 
engolir quando a gente está em conjunto, neste povo, que é o 
capoeira, quando é vista assim, porque hoje ela pode ser vista 
de todas as formas. Mas enquanto ela é vista como 
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comunidade, a gente tem que dialogar, tem que interagir, 
senão ela perde essa força. E a Casa tem essa função, a gente 
aproveita este homem, este mestre de capoeira, que tem essa 
força e a gente continua.  

 

Mestre Rodrigo Minhoca personifica, em suas narrativas, o espírito do 

“ser capoeira”, algo que o diferencia de outras práticas postas como 

“fazer/estar”, assim como outros importantes protagonistas da Casa do Mestre 

Ananias, tais como Lígia Simeone, Magnata, Neguinho, Gil, Fernanda, João, 

entre outros. A vivência, no que se percebe do “ser capoeira”, transcende uma 

atividade física, e se configura em um modo de representação, de identidade 

construída a partir dos rituais e práticas de socialidades que atravessam a 

cultura da capoeira. O “ser capoeira”, em sua corporalidade, tem a ver com as 

atitudes em relação à comunidade e com a valorização da ancestralidade, 

ressignifica os espaços, ainda que, muitas vezes, negociando e resistindo às 

tensões que a diversidade coloca. 

Essa liderança suave, que Minhoca pratica invocando as vozes de seu 

grupo, sustentando a democracia nas decisões discutidas em coletivo, sugere 

o equilíbrio que o antigo mestre não desenvolveu, de maneira que podemos 

sugerir que a figura do Rodrigo Minhoca foi o ponto de sustentação do projeto 

da Casa. O que por outro lado coloca um ponto sensível, considerando o futuro 

da capoeira na Casa do Mestre Ananias: sem a figura deste pilar, como poderia 

continuar sustentável?  

A mesma força que conduziu a Casa, que é a dedicação de Minhoca 

como “projeto de vida, espiritual”, segundo o mesmo, também poderia 

inviabilizar a sua continuidade, já que a identidade de Minhoca se mescla com 

a de Ananias, de uma maneira que foi construída e legitimada entre os 

capoeiras. As abordagens nas soluções de conflitos, que são dadas por 

Minhoca, refletem uma estrutura e repertórios muito pessoais, que conseguem 

reproduzir o que ficou de melhor do antigo mestre, buscando não reproduzir os 

aspectos rigorosos e duvidosos da antiga pedagogia. 

 

Fotografia 2 – Rodrigo Minhoca na Festa Junina da Casa do Mestre Ananias 
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Foto: Bras (2019). 

 

Assim como outros, Rodrigo Minhoca vive a capoeira como um estilo de 

vida que atravessa todas as camadas de sua existência, e que está atrelado à 

representação do que é a cultura construída desta arte, produzindo, 

compartilhando e incentivando a sua continuidade através da visibilidade, de 

eventos e da educação dos mais jovens, que são recebidos nos projetos da 

Casa. Este proposto reencontro com a ancestralidade não envolve o sentido de 

“resgate”, que essencializa e romantiza a cultura, estando distante do cotidiano 

e da identidade da comunidade. Trata-se de algo muito mais espontâneo, que 

está intimamente ligado à construção de subjetividades que se percebem 

representadas em suas contradições, histórias e modos de ser e estar. São 

recursos de representação que permitem a valorização de uma identidade 

pessoal e coletiva, confrontando as injustiças sociais.  

Articulado, Minhoca circula entre os mundos com naturalidade, 

apresentando o projeto da Casa em uma linguagem elaborada, e com as 

sofisticações teóricas encontradas na academia, para, logo em seguida, por 

exemplo, quando um conhecido surge para “dar um salve”, empregar o 

pretuguês (Gonzales, 1988), e retomar a conversa no mesmo tom inicial, 

demostrando um engajamento “bilingue”, facilitando a comunicação em todas 

as esferas de sua necessidade. A dimensão informal do cotidiano coletivo 

aproxima e estabelece os vínculos com os quais se constroem as 

identificações culturais, assim como a capacidade de transmutar para a 
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linguagem formal, gerando, assim, uma perspectiva diplomática de sua zona de 

ação para a capoeira, menos pela resistência, como foram os tempos de 

Ananias, representando o direito de ser e estar com a capoeira na Praça da 

República e em outros espaços públicos. O que se percebe é que Rodrigo 

Minhoca negocia, entende as lógicas mercadológicas, muitas vezes revertendo 

este emprego do mercado usando a cultura, e a cultura usando o mercado, o 

que remete a uma apropriação do que Yúdice (2004) apresenta, da cultura 

como recurso, capaz de subverter pelas brechas o neoliberalismo. 

A cultura dinâmica do cotidiano é vivenciada por Mestre Minhoca, que 

atua como um mediador entre a comunidade e a Casa do Mestre Ananias, um 

sujeito em fluxo entre a materialidade das exigências formais que a 

administração de um projeto complexo como a Casa exige e, de modo visceral, 

comprometido com a memória de Mestre Ananias, representado pelas artes 

que se encontram naquele espaço. Apropriando-se da ideia de uma cultura 

como recurso (YUDICE, 2004), nas atividades cotidianas que atravessam os 

modos de negociar e resistir da Casa do Mestre Ananias, Rodrigo Minhoca 

busca uma constância entre os fluxos de exigências que a sua posição 

demanda. Dosando o pensar tradicional, ligado à imagem legitimada de 

Ananias, com as práticas que emergem das negociações práticas com o 

mercado, modos de sustentar o projeto da Casa, formas alternativas de inserir 

a cultura da capoeira nos editais e eventos que valorizam, cada vez mais, as 

referências ligadas à “conveniência da cultura”. George Yúdice (2004) aponta 

para este uso da cultura como um desdobramento destas práticas, estendendo 

a sua utilidade, de maneira que envolva a inclusão da cidadania, lutas por 

justiça social e desenvolvimento econômico, assim, permitindo a manutenção 

simbiótica urbana, fortalecendo o tecido social. Este contexto está inserido nas 

práticas neoliberais, próprias da contemporaneidade, que reduzem o apoio do 

Estado direcionado para os serviços sociais e culturais, solicitando a busca da 

sociedade civil e dos sujeitos por preenchimento destas demandas. Lembra 

ainda Yúdice que estes sujeitos – como Minhoca – possuem a sua “autoria”, 

costurando e negociando o seu fazer cultural entre distintos interesses e 

demandas, performatizando as suas identidades. A cultura, assim, passa a ser 

entendida menos como arte, mas ainda ligada à engenhosidade criativa que 
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viabiliza questões sensíveis da sociedade, legitimada pela sua utilidade. Neste 

contexto, segundo Yúdice, outras instituições começam a perceber a cultura 

como oportunidade de investimentos, a tratá-la como recurso estratégico de 

visibilidade, instrumento valioso que transcende a mercadoria e as relações 

binárias desta performatividade, possibilitando meios de afirmação dos desejos 

destes sujeitos através desta agência. Ao tentar adequar-se ao modelo social 

estabelecido, sejam eles de negociação ou resistência, esta performatividade 

regula e atualiza as identidades, afetando-as e sendo afetadas, 

performativizando a cultura na medida em que a utiliza.   

O discurso de “projeto por amor” é honesto, potente em seus afetos, 

mas o aluguel, a manutenção do espaço, os salários dos professores e a 

viabilidade das festas, burocracias e demais necessidades para manter a Casa 

viva exigem uma quantidade significativa de recursos, apoio e engajamento da 

comunidade. Articular estes aspectos também é um talento, uma arte que 

Rodrigo Minhoca ginga para sobreviver. Algumas vezes sendo derrubado, mas 

sempre se levantando, e, deste modo, levanta junto toda comunidade, que tem, 

em seu esforço coletivo, um importante espaço de socialidade.  

O que entendemos como uma "precariedade como impulso 

fundamental" (BUTLER, 2018, p. 17) evoca a inspiração potente de outras 

ordens de sentidos; para aqueles que se aproximam da ancestralidade da 

capoeira em busca de origens, acabam por se renovar, acionados pelo fascínio 

que vem das raízes que constituem os segredos das expressões culturais que 

marcam os sentidos e preenchem vazios, de uma história negada pelas 

separações providenciadas pela escravidão. Estes vazios não correspondem a 

um “nada”, mas estão intimamente relacionados com uma dor e carência 

profundas, menos material, com uma busca por tempo capaz de ser ontem e 

hoje, simultaneamente. Observando os mais antigos, algo se mostra comum 

entre seus estilos, maneiras pessoais de ser e transmitir, na missão de mestre, 

uma didática da invenção coletiva que se repete para ficar diferente, pois não 

ensina a cópia, introjeta fundamentos que são apropriados em cada 

singularidade de estilos. Existe grandeza neste respeito à intimidade, de uma 

maneira que não se nomeia, mas germina lentamente e cresce, amadurecendo 

em sensibilidade e legitimidade. O mestre da capoeira se constrói junto ao seu 
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povo, alimentando uma semente de escolha de vida, dentro das possibilidades. 

Na primavera, floresce, uns com ramos mais curtos, outros mais longos. Seus 

frutos têm gostos diversos, e isso também depende do tipo de árvore que os 

designa; mas, em comum, todos alimentam a ancestralidade de uma cultura 

ligada a um modo de ser capoeira.   

Mestre Minhoca perpetua o legado de mestre Ananias, transcendendo a 

expectativa do antigo companheiro de rodas, trazendo a sua grande 

capacidade de articular a comunidade e negociar com as redes formais, 

configurando a Casa do Mestre Ananias como um importante núcleo de difusão 

vivencial das tradições orais da capoeira baiana e saberes populares, que são 

valorizados e difundidos como uma proposta de integração em redes urbanas, 

culturais e de sentido mais amplos. Segundo o portal da prefeitura de São 

Paulo, o projeto sociocultural da Casa já foi premiado e reconhecido em dezoito 

editais24, entre estes, destaca-se o Prêmio Itaú-Unicef, Pontos de Cultura 

(Programa Cultura Viva), editais públicos do ProAc, Culturas Populares, entre 

outros de incentivo à cultura e educação.  

Minhoca destaca, orgulhosamente, cada atividade que integra a Casa, 

pois entende o esforço que cada membro desempenha para fazer acontecer o 

cotidiano contínuo do projeto. Entre as atividades regulares da Casa, estão: a 

capoeira, o samba de roda, teatro, dança, criação literária, música, culinária, 

cerâmica e artes visuais. A terceira idade integra um encontro semanal de 

"Samba de Roda com Pilates", além das festas fixas do calendário anual.  

Músico talentoso, Minhoca demonstra grande satisfação quando fala de 

suas influências como sambador, tendo buscado no Recôncavo Baiano uma 

formação mais próxima dos grandes mestres, Gerson Quadrado e 

Manteguinha, João do Boi e Alumínio, Domingos Preto e Antônio, além de 

Elcinho. Nestes anos de intercâmbio cultural, já trouxe “mais de 44 estrelas do 

Recôncavo”; e, como ele descreve, “a viola come”. Reafirmando a herança de 

Ananias, a Casa se torna a “Bahia Viva”. 

Mestre Minhoca personifica o “malandro” que Simas (2019) traz em um 

aforismo designado como “pelintração”, que, em uma de suas versões, 

apresenta o malandro batuqueiro como um discípulo de mestre Inácio, mestre 

                                                 
24

 Disponível em: https://spcultura.prefeitura.sp.gov.br/espaco/1689/. Acessado em: set./2020. 

https://spcultura.prefeitura.sp.gov.br/espaco/1689/
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da Jurema Sagrada (rito do catimbó), versado nas práticas da cura, que 

quando morre, ou se encanta (depende da versão), ressurge como o Príncipe 

da Jurema, o mestre do chapéu de couro. Com a migração nordestina para a 

região Sudeste, o mestre do catimbó José Pelintra é apropriado como o 

malandro encantado nos terreiros do Rio de Janeiro, trocando as suas roupas 

originais - muito simples, descalço, com a característica da calça dobrada na 

altura da canela, um modesto chapéu de palha e cachimbo – pelo sofisticado 

terno de linho branco, chapéu tipo panamá, sapato bicolor, gravata vermelha e 

de personalidade boemia, um clássico malandro, sinônimo da sabedoria dos 

fluxos das ruas (SIMAS, 2019). 

Minhoca, em seu papel de mediador, usa desta capacidade adaptativa 

para a sua circulação de acordo com as circunstâncias impostas, em uma 

potência de subversão, já que, desta maneira, consegue manter as tradições 

que representa, sendo capaz de transformar brechas em portas, ainda que não 

sejam explícitas. Esta abordagem reafirma a perspectiva de Yúdice (2004), nos 

usos desta cultura como recurso entomológico, ou “pelintração” (SIMAS, 2019), 

compreendendo a performance indumentária do catimbozeiro como subversão 

contra a disciplina urbana, de onde estas táticas usam outros códigos para 

manter a sua identidade, em gramáticas periféricas, o que o autor descreve 

como “equilíbrio gingado” (SIMAS, 2019).   

A capoeira aprendeu a jogar com esta sabedoria para sobreviver aos 

ataques contra a sua cultura, transgredindo por meio de adequações que 

escondiam, em seus códigos corporais e musicais, toda ancestralidade 

conservada através do tempo. Isso será apresentado no próximo subcapítulo, 

entre outras importantes referências para se compreender a capoeira da Casa 

do Mestre Ananias. 

 

 

  2.3 – A Capoeiragem Angola 

 

Aqui, apresentamos e contextualizamos o que é a capoeira angola que a 

Casa do Mestre Ananias desenvolve, em seus rituais, práticas, instrumentos e 

fundamentos, em seus modos de construção de socialidades, edificados a 
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partir de heranças ancestrais do Recôncavo Baiano, representados na figura 

mítica de Mestre Ananias, imortalizado entre os capoeiras da Praça da 

República. Neste sub-capítulo, analisaremos a capoeira ali encenada e suas 

corporalidades, a partir da noção de performance discutida à luz de autores 

como P. Zumthor, D. Taylor, entre outros. 

Uma característica marcante desta pesquisa de inspiração etnográfica 

está nas contradições e multiplicidade de narrativas, a complexidade de 

variadas perspectivas que, em alguns momentos, rivalizam, em outros 

negociam com as lógicas hegemônicas, compreendendo leituras sobre as 

ocorrências que demandam grande tempo de observação. Em cada encontro 

que participei, na Casa, algo novo pôde ser percebido, significado, o que 

permitiu dar um sentido que, embora não pudesse ser único, foi importante 

para compreender como se constroem as relações entre os indivíduos que 

frequentam a Casa do Mestre Ananias naquele determinado tempo e contexto.  

Identificamos aquilo que Ranciere (2015) propõe como partilha do 

sensível, numa constante reconfiguração das relações entre fazer, dizer e ver 

do ser comum, base estética da política proposta pelo autor, de onde lutas para 

transpor a barreira entre linguagem e mundos reivindicam acesso à linguagem 

comum e ao discurso na comunidade, provocando rupturas das leis naturais de 

gravitação dos corpos sociais, indicando possibilidades complexas de brechas. 

Ainda segundo Ranciere, os grandes consensos universais (totalitários) são 

impossíveis. A ordem do coletivo é diferente da ordem universal (bem comum), 

na ordem das particularidades.  

A capoeira e demais atividades encontradas nas experiências na Casa 

do Mestre Ananias indicaram um coletivo capaz de emancipar os sujeitos, 

através da partilha do sensível, que se realiza pela ancestralidade comum. 

Cabe destacar o duplo sentido do partilhar, que Ranciere propõe criticamente 

como projeto moderno: o de compartilhar e dividir, que pode indicar ainda 

hierarquia e desigualdade. Partilhar é definir o que é comum e exclusivo, eu, 

nós e eles, chegando, finalmente, a todos que a autora Grada Kilomba (2019) 

indica.   

Existe um potencial emancipatório da experiência estética pela 

educação popular que está na capoeira. Estética é política – passa pelo dito e 
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pressupostos (extra discursivos) que possibilitam o vínculo comunicacional. Em 

oposição, encontramos resistências localizadas em alguns sujeitos, que 

buscam a afirmação de suas identidades ligadas à capoeira atacando outras 

propostas de culturas pós-periféricas. Toma-se como exemplo o funk, que é 

entendido a partir da perspectiva discriminatória e redutora, reproduzindo a 

mesma violência que a capoeira sofreu em sua trajetória, uma posição que se 

localiza entre um “nós” e “eles”, desarticulando as possibilidades do comum 

entre as demandas.     

A arte popular, encontrada na Casa do Mestre Ananias, proporciona a 

suspensão da hierarquia subalternizadora, pois é representada pela lente das 

tradições/ancestralidades ressignificadas na contemporaneidade, em 

possibilidades de brechas para outros protagonismos, vozes insubordinadas 

que sustentam a sua subjetividade pelo dissenso (RANCIERE, 2015). Uma 

reinvindicação de lugar material e simbólico que atravessa o público (coletivo) e 

privado (indivíduo), manifestando-se em corporalidades que encontramos nas 

rodas de capoeira, samba e demais ações promovidas pela Casa.  

A visibilidade estética dos corpos se dá na superfície, porém se sustenta 

pelas camadas internas de construções de valores de determinados saberes 

ancestrais, numa forma menos hierarquizada que rompe a lógica linear e 

atravessa as expressões populares. O cotidiano das práticas da capoeira 

ocupa lugares diversos das vidas de seus praticantes, o valor do 

aparentemente “banal” deve ser percebido como pista de importantes sentidos 

para a compreensão desta pesquisa, outorgando sentidos ao universo empírico 

(RANCIERE, 2015).   

Grada Kilomba (2019) apresenta questões relacionadas à hierarquia do 

conhecimento, que desqualifica a representação negra por eles mesmos, 

deslegitimando, através da noção colonial da violência epistêmica, localizando 

os discursos produzidos por sujeitos negros e não brancos, como 

conhecimento desviante, enquanto os discursos brancos são reiterados como 

centro, como a norma, como o hegemônico, definindo como e quem pode falar, 

e de que modo será ouvido. O que foi percebido em alguns momentos, 

considerados contraditórios, no discurso de alguns frequentadores da Casa, 

quando, apesar dos discursos racistas e violentos contra a cultura negra (entre 
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outras) que o, até então candidato, Jair Messias Bolsonaro reproduzia 

explicitamente por todo país, identificamos apoiadores destes valores, o que 

remete às “máscaras brancas” que Franz Fanon apresenta. Este autor 

compartilha as próprias experiências, criticamente, sobre os efeitos do racismo 

na situação colonizada, internalizada pela epidermização da inferioridade 

(FANON, 2008). Esta orientação expõe a violência e seus efeitos dos sentidos 

construídos de inadequação que a negritude colonizada enfrenta. Apropria-se, 

assim, da cultura do colonizador em comportamentos que acabam por 

enclausurar, mais uma vez, este sujeito pela perspectiva branca.  

A cultura oral solicita tempo e experiência no campo, entre o ver e o 

sentir, para só então acontecer algum grau de aproximação, com relativo grau 

de apropriação e de sentido, para que se possa descrever de maneira madura 

o objeto. Seus praticantes definem como “vivência” os encontros com os 

mestres de outras casas para transmissão de experiências, como maneiras de 

compartilhar sabedoria em encontros que permitem aos mestres de maior 

reputação grandes deslocamentos pelo Brasil, e mesmo em outros países por 

onde a capoeira está presente.  

Muitas versões se apresentam nestes intercâmbios, o que remete a 

outra característica dos que fazem da capoeira o seu estilo de vida. É uma 

prática comum o deslocamento dos capoeiristas para a Bahia, em busca de 

uma “essência” de sua arte, conhecendo os antigos mestres, seus ambientes e 

a origem da capoeira e seus atravessamentos; praticamente todos os 

capoeiras possuem estas experiências em seus repertórios, e o fluxo é parte 

da construção do que é a capoeira, na circulação entre o chamado “saber 

chegar”, com o qual se conquista a visibilidade e legitimidade entre os diversos 

grupos.  

Um dos fatores importantes para compreender a legitimidade do Mestre 

Ananias está em seu repertório ligado às tradições do Recôncavo Baiano. E 

uma percepção comum entre os que conviveram com o antigo mestre é a de 

que “ele se congelou nos anos cinquenta”, passando a ser uma fonte de 

sabedoria ancestral dentro da capital paulistana. A convivência com aquele 

senhor elegante em suas roupas brancas era uma viagem no tempo, direto 
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para as tradições baianas da capoeira; um “beber na fonte” para os que 

buscavam estas vivências. 

Porém, se pela perspectiva branca e ocidental, podemos considerar 

inefáveis as práticas encontradas durante esta pesquisa, por força de sua 

cosmologia, é inegável a potência dos afetos que se produzem como 

alternativas para uma cidade que projeta, em sua socialidade, as trocas entre 

as periferias e o centro, os diversos interiores e os grandes centros, as ligações 

que são invocadas por uma memória construída por múltiplas identidades, 

questões ligadas à interculturalidade e ao hibridismo (GARCIA CANCLINI, 

2000), reafirmadas na Casa do Mestre Ananias como uma percepção de 

origem que é capaz, naquele espaço, de romper algumas diferenças, e permitir 

vivências de ancestralidade repletas de orgulho e autoestima.    

A capoeira passou por muitas transformações, mas foi no estilo angola 

que se valorizou mais as permanências residuais (WILLIANS, 2011) de uma 

ancestralidade ligada ao Recôncavo Baiano, como uma arte marcial nascida 

nas senzalas, tornando-se uma capoeira ritualizada, e que promove a memória 

ancestral como identidade de seus integrantes. Segundo a reflexão de Macedo 

sobre a capoeira angola, não é a “coisa” que é nova, e sim o olhar sobre esta, 

o que perpetua a sua renovação (MACEDO, 2006).  

Na festa do aniversário de 95 anos do finado Mestre Ananias, ocorrida 

num domingo, dia 01 de dezembro de 2019, o Mestre Joel tomou a palavra na 

roda de capoeira e explicou: “Estamos aqui todos para vadiar; sou velho, mas 

se quiser jogar também, eu jogo”, usando a sua legitimidade para conter os 

ânimos dos mais jovens, e reafirmando ordens do bravo Mestre Ananias, que 

dizia, em seu tom severo: “Aqui não quero ver sangue!”.  

O emprego do termo “vadiar”, que os praticantes da capoeira utilizam 

desde o século XIX, na Bahia, é compreendido de maneira diferente do 

empregado criticamente pelas elites e pelo discurso hegemônico, referindo-se 

às práticas dos batuques, do samba e outras manifestações populares. Para a 

capoeira, vadiar é festejar, é brincar e socializar com alegria. Lutar com trocas 

de gentilezas, respeito e admiração pelo companheiro.   

As rodas de capoeira angola podem ser de grande agressividade e 

malícia, diferentemente do que se considera “vadiar”, que é uma maneira mais 
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leve de manifestar os golpes, sem a intenção de ferir o companheiro. Em 

contrapartida, o jogo, segundo o Mestre Joel, é “pesado” para quem tem 

vontade de trocar golpes duros, uma maneira de ser valente, com grande 

potencial de violência e suas consequências. Rixas, vontade de desforra e 

mesmo o desejo por reputação incitam alguns praticantes - principalmente os 

mais jovens - a buscar o jogo, o que não é recriminado entre seus praticantes, 

que consideram o espaço e o contexto para este tipo de atitude. Uma 

brincadeira que sugere a “cultura de rua”, de desconfiança, malandragem, 

oscilando entre a descontração de um sorriso e a violência, como veremos 

mais adiante nas descrições das festas que acontecem na Casa do Mestre 

Ananias. 

Do ano de 1890 até o ano de 1937, a prática da capoeira foi proibida por 

lei, um crime previsto no código penal, conforme segue abaixo: 

 

Código Penal da República dos Estados Unidos do Brasil25 

(Decreto número 847, de 11 de outubro de 1890) 

Capítulo XIII -- Dos vadios e capoeiras 

 

Art. 402. Fazer nas ruas e praças públicas exercício de agilidade e 

destreza corporal conhecida pela denominação Capoeiragem: andar em 

carreiras, com armas ou instrumentos capazes de produzir lesão corporal, 

provocando tumulto ou desordens, ameaçando pessoa certa ou incerta, ou 

incutindo temor de algum mal; 

Pena de prisão celular de dois a seis meses. 

A penalidade é a do art. 96. 

Parágrafo único. É considerada circunstância agravante pertencer o 

capoeira a alguma banda ou malta. Aos chefes ou cabeças, se imporá a pena 

em dobro. 

Art. 403. No caso de reincidência será aplicada ao capoeira, no grau 

máximo, a pena do art. 400. Com a pena de um a três anos. 

                                                 
25

 Ler mais: https://capoeiraocec.webnode.com.br/a-arte-
capoeira/lei%20de%20proibi%C3%A7%C3%A3o%20da%20capoeira/. Acessado em: 
set./2020. 

 

https://capoeiraocec.webnode.com.br/a-arte-capoeira/lei%20de%20proibi%C3%A7%C3%A3o%20da%20capoeira/
https://capoeiraocec.webnode.com.br/a-arte-capoeira/lei%20de%20proibi%C3%A7%C3%A3o%20da%20capoeira/
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Parágrafo único. Se for estrangeiro, será deportado depois de cumprida 

a pena. 

Art. 404. Se nesses exercícios de capoeiragem perpetrar homicídio, 

praticar alguma lesão corporal, ultrajar o pudor público e particular, perturbar a 

ordem, a tranquilidade ou segurança pública ou for encontrado com armas, 

incorrerá cumulativamente nas penas cominadas para tais crimes. 

 

Silva (2018) explica que, em 1935, a capoeira deixou de constar como 

arte proibida com a queda do decreto de 11 de outubro de 1890. 

Posteriormente, em 1937, a então Secretaria da Educação conseguia um 

registro oficial que qualificava o seu curso de capoeira como Curso de 

Educação Física. Em 26 de dezembro de 1972, a capoeira foi homologada pelo 

Ministério da Educação e Cultura como modalidade desportiva, algo que, na 

prática, não significava o final do preconceito e repressão, mas indicava 

algumas mudanças significativas.  

De forma gradual, as rodas saiam das ruas, abrigando-se nos chamados 

barracões, que eram escolas e academias de onde se podiam centralizar os 

ensinamentos da capoeira e seus rituais, relativamente protegidos, e 

estabelecendo uma formalização e documentação da cultura, contribuindo para 

a sua propagação.     

Descrevendo a trajetória da capoeira, Soares (2004) explica que, com a 

descriminalização outorgada por Getúlio Vargas, a presença da capoeira no 

cenário nacional se popularizou como manifestação cultural, e, em 1941, entre 

outros fatores, o lendário mestre Pastinha abria, na Bahia, o Centro Esportivo 

de Capoeira Angola. A capoeira ingressava, assim, como evento turístico na 

Bahia, o que abria precedentes para a chegada dos grupos folclóricos e demais 

transformações da arte de guerra de senzala, incorporando, na década de 

1950, os instrumentos musicais e cantigas, juntamente com outras 

manifestações culturais como o maculelê e o samba de roda. Buscando 

popularizar e visibilizar a capoeira, mestre Bimba e Pastinha realizaram 

diversas viagens, principalmente para São Paulo e Rio de Janeiro, e, a partir da 

década de 1960, a capoeira passa a ser vista como cultura nacional, momento 
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em que a imprensa passa a se interessar e dar visibilidade para ela  (SOARES, 

2004). 

No ano de 2014, a UNESCO - Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura, legitimou a capoeira como um patrimônio 

cultural imaterial da humanidade, reconhecendo-a como expressão da 

resistência negra, no Brasil, e como forma de valorização e manifestação da 

herança cultural afro-brasileira. 

As cantigas da capoeira retratam o presente, o cotidiano, e celebram a 

ancestralidade; ao mesmo tempo em que enfatizam a temática profana, 

acionam temas ligados aos espaços cristãos, algo muito próprio da 

ambivalência de identidades culturais do povo baiano (HALL, 2000). Desde os 

tempos remotos, os capoeiristas tinham liberdade para suas práticas nos 

terreiros de candomblé, servindo como uma força de defesa destes espaços 

sagrados no seu período de repressão policial. Mestre Minhoca explica que “a 

capoeira não tem religião, quem tem é o capoeirista”, reafirmando a 

característica sincrética dos espaços de capoeira, uma expressão cultural 

complexa e rica, constituída pela circularidade de seus sujeitos, que fazem 

parte de diversos contextos sociais; uma cultura aberta e horizontal que 

absorve e se apropria de diversas práticas, articulando o repertório e estilo de 

vida de seus praticantes.                                                          

A folclorização, ocorrida na capoeira do século XX, observando a cultura 

como residual do passado, se opõe ao ideal construído de uma cidade de São 

Paulo ligada ao progresso, velocidade e trabalho. Distanciada do cotidiano de 

seus praticantes, não pode ser entendida pela simplificação do apego ao 

passado, o que reduz e minimiza a sua capacidade de construção de 

subjetividades pela presença dos corpos negros nos espaços da urbe.  

Os rituais da capoeira angola são manifestações populares com grandes 

potenciais de sentido e pertencimento, atravessados pela representatividade 

singular de cada praticante, que participa, em suas corporalidades públicas, 

com o seu estilo e a sua performatividade. O apego à tradição é ressignificado 

em valores que o capoeirista manifesta, dentro do contexto, do espaço que ele 

representa, expondo a sua história de vida, a maneira com que este sujeito 

interpreta o ritual e a cultura da capoeira angola.  
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Desta maneira, podemos encontrar indivíduos que dedicam a sua 

energia a tocar e/ou construir os instrumentos, a cantar, a compor, a entrar na 

roda para vadiar, ou jogar para desafiar as suas habilidades, a ensinar, entre 

outras possibilidades. Contemporaneamente, surgem ainda os sujeitos que 

filmam e fotografam, registrando e documentando os acontecimentos que 

podem ser propagados nas redes sociais, de modo que mais praticantes e 

simpatizantes acompanhem os acontecimentos. Assim, diversas fontes podem 

ser utilizadas para estabelecer os vínculos entre a gênese da capoeira angola e 

o que presenciamos atualmente nestas incursões, principalmente na Praça da 

República e na Casa do Mestre Ananias.  

O ritual contemporâneo da capoeira angola (MACEDO, 2006) envolve as 

corporalidades que ocorrem na roda com a bateria, instrumento musical 

chefiado pelo berimbau, que representa o ritmo e ordem ditados para que as 

performances ocorram dentro de fundamentos transmitidos pelos mestres ao 

longo dos anos. 

As ladainhas aproximam os capoeiristas em forma de louvação, um 

momento de respeito e preparação; elas possuem trechos, temas e símbolos 

semelhantes aos encontrados em orações populares de benzedeiras. Todos os 

membros da roda ficam organizados em círculo, de maneira que a energia flui 

democraticamente, em expressões de participação coletiva e atenta (Quintero-

Rivera, 2008). As vozes, a música e o ambiente físico da Casa somam-se a 

outras representações simbólicas individuais, nas roupas, nas tatuagens, nos 

cabelos e camisetas que representam diversas escolas e eventos da capoeira. 

Este conjunto sugere um significado sagrado, a mandinga como parte da 

cultura da capoeira, sugerindo a proteção contra adversários.  

Quintero-Rivera (2008) aponta para os processos identitários mediados 

pela música e seus desdobramentos, em um jogo de temporalidades 

complexas, capazes de serem acionadas para expressar e construir sentidos 

“mestiços”, como uma camuflagem da identidade afro, o que não indica a 

domesticação, mas um modo de resistência criativo, libertário. Em uma 

sociedade repleta de violências estruturais, estas expressões artísticas 

rompem as práticas hegemônicas, posicionando-se como uma dimensão 

ritualística capaz de ser passado e presente ao mesmo tempo. 



 

 

 

157 

 

As indumentárias dos capoeiristas são parte importante de suas 

expressões de identidades, pois as vestimentas sugerem muitas vezes um 

estilo ligado à valorização do passado. A capoeira angola não utiliza roupas e 

cores “especiais” para a sua prática, já que se aproxima do cotidiano; o uso de 

calçado e chapéu aponta um elemento de identidade e personalidade de cada 

sujeito. Pastinha citava a argola de ouro na orelha, que simbolizava a valentia 

(PASTINHA, 1964).   

A ginga é um dispositivo da capoeira que transcende a sua prática nas 

rodas para além da dimensão corpórea, e a sua estética repercute em 

desdobramentos culturais de navegação social (DAMATTA, 1986). Tendo a 

sua matriz na cultura africana de diáspora, articula uma dimensão cosmológica 

que está presente nas representações destes corpos; a práxis do capoeirista 

pode ser representada pelo gingar, como indica Mauss (2017) sobre as 

técnicas do corpo enquanto construção estética nas performances culturais, 

tradicionalmente apreendidas e transmitidas, técnicas corporais como formas 

de ser e estar no espaço.  

O reconhecimento da complexidade da ginga, no universo da capoeira, 

solicita dialogarmos com a arte do corpo e a espiritualidade africana, acionando 

a ancestralidade e as construções de saberes residuais (WILLIANS, 2011) 

popularmente reconhecidos na capoeira, no samba e nas religiões de matriz 

africana, em performances que interpretam toda a constelação transversal de 

produção simbólica do negro no Brasil.  

O código estético da ginga indica a própria prática de vida ligada à 

produção de subjetividades. Cristina Rosa (2010) indica que qualquer sistema 

de organização corporal é um sistema de produção de conhecimento, seja em 

forma de dança codificada, ou de uma maneira personalizada do indivíduo 

caminhar, de modo que diferentes sistemas de organização corporal produzem 

discursos distintos sobre o espaço através dos quais eles se movem. 

Rosa (2010) ainda explica que a ginga parte de uma habilidade corporal 

que se desdobra em construções de visões de mundo e agenciamentos sociais 

não hegemônicos. Uma circularidade, própria do repertório da capoeira, que 

corresponde aos modos de enfrentamento das tensões do cotidiano. A ginga 

atua como promotora de tecnologia social, conforme explica Nascimento 
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(2019), refletindo sobre a relação cosmológica de entidades como exus da 

ginga e as religiões de matriz africana no Brasil. Sobre o tema, Nascimento 

aciona Romualdo Rosário da Costa, o Mestre Môa do Katendê: 

 

Eu comecei a capoeira na década de 60, e meu mestre já tinha 
uma didática. Eu me lembro como eu aprendi a ginga. Então o 
mestre fez um risco no chão. Ele dizia, coloca a perna 
esquerda aqui e o braço direito e vai trocando, depois você vai 
pra lá e pra cá. E fazia todos os pontos pra gente entender que 
a ginga não era só prum lado. Você tem que ter um foco. Se a 
pessoa for pro lado de lá você acompanha. Ele fazia um risco, 
como se fosse uma cruz pra você entender que a capoeira tem 
sinais (Depoimento do Mestre Môa do Katendê, 09 de 
setembro de 2018, apud Nascimento, 2019). 

 

Segundo Nascimento (2019), Mestre Môa indicava uma encruzilhada, 

morada das entidades dos exus, onde os caminhos diversos se encontram e o 

mensageiro se comunica com os mundos do visível e invisível. Exu é um ser 

dual, em quem, na ginga, se verifica o cruzamento do equilíbrio e desequilíbrio 

das orientações cruzadas. Gingar é navegar entre mundos, o que articula a 

proposta pós-periférica (ROCHA; SILVA; PEREIRA, 2015) de ser e estar nos 

espaços urbanos em práticas culturais analisadas em uma lógica que desafia e 

negocia para além da capoeira, buscando a sua legitimação e protagonismo 

em um cenário de reterritorialização dos corpos no espaço.  

Priorizam-se as relações das expressões orais como estratégias de 

visibilidade, em suas representações de pertencimento e de resistência, 

sempre construídas através da música, envolvendo o samba e as rodas de 

capoeira como elementos fundamentais, uma vez que permitem a organização 

e construção identitárias de forte poder simbólico, maneiras muito pessoais de 

ler o mundo e produzir manifestações repletas de corporalidades políticas. 

Estas dimensões não podem ser compreendidas de maneira separadas, 

já que a ginga atravessa os corpos e alcança dimensões materiais e 

simbólicas, mediadas pela ancestralidade potente da representação musical. A 

relação dos instrumentos com a capoeira varia, e a associação da capoeira 

com o berimbau não foi constante no desenrolar histórico.  
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O próprio mestre Pastinha26 (1964) documenta que “o conjunto musical 

ou rítmico não é indispensável para a capoeira”. Contudo, para ele, o ritmo é o 

“misticismo que bole com a alma”. Mestre Ananias era famoso pela 

preocupação com a afinação de sua bateria e voz, parando, insistentemente, a 

roda para que todos os elementos estivessem em conformidade, sempre com a 

sua maneira peculiar de disciplinar o grupo.   

A capoeira angola utiliza, basicamente, os berimbaus, o atabaque, o 

pandeiro, o agogô e o reco-reco. O berimbau é um instrumento de percussão 

de origem africana, usado tradicionalmente na capoeira para marcar o ritmo da 

luta, estando intimamente ligado aos rituais da capoeira angola; ainda que 

tenha sido introduzido após os tambores (atabaque), o berimbau se tornou o 

símbolo da capoeira. É impossível ouvir seu som característico e não ser 

conduzido por uma memória ligada às rodas de capoeira.  

O instrumento também é chamado por outros nomes, conforme a região 

e o país de origem. Os mestres mais antigos contam que o berimbau era usado 

antigamente por vendedores ambulantes para atrair fregueses, com seu toque 

característico. No início, as rodas de capoeira eram acompanhadas somente 

por palmas e toques de tambores; posteriormente, foi introduzido o berimbau, 

que só se ligou à capoeira no século XX. Introduzido pelos angoleiros, o 

berimbau se tornou a grande estrela da roda de capoeira. O instrumento é 

ensinado pelos mais experientes, desde as primeiras aulas dos praticantes da 

arte da capoeira, sendo fundamental desenvolver a intimidade com os seus 

variados tipos de toques. 

A capoeira Ligia, habilidosa tocadora e professora em oficinas de 

construção de instrumentos, explica que o berimbau é feito de um arco de 

madeira flexível, e sua escolha demanda experiência e habilidade: um fio de 

aço (arame), tradicionalmente retirado de pneus, é preso nas extremidades da 

vara. Em uma das extremidades do arco, é fixada uma cabaça, que funciona 

como uma caixa de ressonância, e seus tamanhos variam. O tocador de 

berimbau utiliza uma pedra ou moeda (denominada dobrão), a vareta e o 

caxixi, que servem para produzir os sons do berimbau. Faz parte da 

                                                 
26

 Vicente Ferreira Pastinha (1889 – 1983), um dos mais importantes mestres de capoeira 
Angola, “resgatou” a capoeira tradicional das ruas, e deu objetivos e fundamentos organizados 
em sua academia em Salvador, contribuindo para moralizar a imagem da capoeira Angola.  
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experiência do capoeirista a construção do próprio instrumento, de maneira que 

a Casa do Mestre Ananias oferece oficinas para as primeiras incursões 

artesanais. A pintura, ou não, são escolhas pessoais do capoeira, assim como 

os adornos cuidadosamente trabalhados. Essa cabaça ressonante, fixada no 

arco de madeira, e movimentada na direção da barriga ou contrária a ela, é 

classificada em tipos, segundo o timbre que apresenta em uma bateria. Por 

exemplo27:  

 Gunga ou berra-boi: possui um som grave, usado para fazer a base 

do toque numa roda de capoeira (possui uma cabaça maior). O 

berimbau gunga, além de funcionar na roda como guia do ritmo 

aplicado à capoeira, simbolicamente representa a hierarquia da roda, 

pois, em posse dele, o mestre comanda a roda, escolhendo os 

participantes e o ritmo para que os acontecimentos se desenvolvam 

ou parem. Esse instrumento é tão importante para o ritual da roda 

que apenas mestres ou capoeiristas antigos podem manuseá-lo. 

Segundo os praticantes, é nele que está o segredo do axé na roda de 

capoeira, pois é uma espécie de coração da orquestra e, se mal 

manuseado, pode desandar todo o ritual através do ritmo ou da 

energia, justificando a necessidade de algum mestre ou capoeirista 

experiente no comando do instrumento.   

 O berimbau viola possui o som mais agudo, usado para variar sobre 

a base do berimbau gunga (possui uma cabaça menor). 

O instrumento médio possui um timbre que se posiciona entre o 

berimbau gunga e o viola. É usado para variar um pouco sobre a base, 

deixando variações mais sofisticadas para o berimbau mais agudo. 

 

 

 

 

Fotografia 3 – Berimbau ornamentado pela técnica da pirografia 

                                                 
27

 As fontes das informações sobre estes dados musicais e sobre os instrumentos foram 
variadas: desde conversas com os capoeiras, escuta de aulas com anotações de campo, 
experiências nas vivências ocorridas entre os anos de 2018 e 2019. 
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Foto: Bras (2018). 

 

 Atabaque é um instrumento musical de percussão e constitui-se de 

um tambor ligeiramente cônico, com uma das bocas coberta de couro 

de boi ou bode. Geralmente adornado em seu corpo, é um 

instrumento dos mais respeitados, devido a sua ligação direta com os 

rituais religiosos, é um dos instrumentos que mais chama a atenção 

ao se chegar à Casa do Mestre Ananias, adornado com a figura do 

mestre e exposto na entrada, como uma figura materializada da 

presença de Ananias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 4 – Atabaques utilizados nas rodas 
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Foto: Bras (2020). 

 

 O pandeiro é o instrumento musical de percussão que consiste numa 

pele esticada em uma armação (aro) estreita, que não chega a 

constituir uma caixa de ressonância. Na capoeira, ele é utilizado 

dentro dos toques como complemento e ritmo.  

 

Fotografia 5 – Pandeiro, caxixi e varetas 

 

Foto: Bras (2018). 
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 O agogô é um instrumento musical, compõe-se de duas até quatro 

campânulas de ferro ou coco, ou dois cones ocos e sem base, de 

tamanhos diferentes, confeccionado de folhas de flandres, ligados 

entre si pelos vértices. Para se tirar som desse instrumento, bate-se 

com uma baqueta de madeira nas campânulas do instrumento. Na 

Capoeira, o agogô serve como base de ritmo. 

 O Reco-reco, também chamado de raspador ou querequexé, é um 

termo genérico que indica os idiofones cujo som é produzido por 

raspagem. No Brasil, a forma mais comum é constituída de um gomo 

de bambu ou uma pequena ripa de madeira com talhos transversais. 

A raspagem de uma baqueta sobre os talhos produz o som 

característico na roda. 

 

A capoeira sobreviveu aos inúmeros confrontos ligados ao racismo, 

mantendo, em sua composição, aspectos característicos do sincretismo 

religioso, ou melhor, do hibridismo e interculturalidade (Garcia Canclini, 2004) 

brasileiros, compostos por valores híbridos indígenas, africanos e portugueses. 

Alguns nomes dos seus golpes foram apropriados do catolicismo, como benção 

e cruz, outros extraídos da umbanda e encruzilhada.  

Ao entrar na Casa do Mestre Ananias, destaca-se, no centro do 

ambiente, a estrela de Aruanda (lugar em que moram os orixás), onde 

acontecem as rodas; em diversos momentos, pode-se ouvir a dúvida dos não 

iniciados, sobre pisar no símbolo que toma todo o espaço, ou ainda perceber 

pequenos pulinhos evitando desrespeitar a marca no solo.  

Alguns toques executados pelo berimbau possuem o nome de santos 

católicos, como São Bento Grande, São Bento Pequeno e Santa Maria, e 

existem ainda cantigas que louvam os orixás, santos e outros iluminados, 

imprimindo aspectos sincréticos/híbridos da religiosidade na capoeira. Segundo 

Silva (2018), os cantos utilizados na capoeira são: 

 Chula: É uma cantiga curta, normalmente feita de improviso, que faz 

apresentação ou identificação. É entoada pelo cantador para fazer a 

abertura de sua composição. Normalmente, faz uma louvação aos 

seus mestres, às suas origens ou à cidade em que se nasceu ou 
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onde se está no momento, pode ainda fazer culto a fatos históricos, 

lendas ou algum outro elemento cultural que diga respeito à roda de 

capoeira. É comum, aos cantadores da roda, usarem a chula como 

introdução para os corridos e ladainhas e, durante o seu andamento, 

é sugerido um refrão para o coro cantar. 

 Corrido: Como o próprio nome já sugere, é uma cantiga que "acelera" 

o ritmo, e que se caracteriza pela junção do verso do cantador com 

as frases do refrão repetido pelo coro total ou parcial, dependendo do 

tempo que o cantador dá entre os versos que canta. O cantador faz 

versos curtos e simples, que são a toda hora repetidos, e o conjunto 

deles é usado como refrão pelo coro. 

 Quadra: A quadra é uma estrofe curta, de apenas quatro versos 

simples, cujo conteúdo pode variar de acordo com a criatividade do 

compositor, que pode fazer brincadeiras com sotaque ou 

comportamento de algum companheiro de jogo, pode fazer 

advertências, falar de lendas, fatos históricos ou figuras importantes 

da capoeira. 

 Ladainha: O conteúdo de uma ladainha corresponde a uma oração 

longa e desdobrada pelo cantador em versos entremeados pelo 

refrão repetido pelo coro. As ladainhas, exclusivas do jogo de angola, 

são cantadas antes do início do jogo. Os participantes da roda devem 

ficar atentos ao cantador, pois, na ladainha, pode ser feito um desafio 

e, quando for dada a senha para o início do jogo, qualquer um pode 

ser chamado neste desafio. 

A ladainha é uma história cantada, com uma introdução que carrega 

uma mensagem, geralmente, iniciada com o “Iê”, que é uma solicitação de 

atenção, terminando com um agradecimento ou algum tipo de louvação. As 

ladainhas e corridos da capoeira angola podem ser compreendidos como uma 

forma artística de resistência da voz negra. Em sua musicalidade negra, 

narrativas são expostas, repletas de sentidos e afetos, transmitindo 

conhecimento, espiritualidade, história e sentidos políticos, contemporâneos e 

do passado. Trata-se de um momento de grande atenção na roda, conduzindo 

um diálogo visceral durante as rodas de capoeira. Estes momentos viajam no 
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tempo e espaço, podendo invocar uma Bahia ancestral, acontecimentos 

cotidianos, perspectivas de um futuro, manifestar críticas sociais, homenagear 

pessoas e cidades importantes para aquele grupo. A engajada capoeira Natália 

Fiu canta: 

 

Devagar também é pressa, já dizia quem sabia. 
Eu que não sabia nada, ao contrário eu fazia. 
A experiência sempre chega, não tem como se fingir. 
Pra aprender a levantar, você vai ter que cair. 
Há quem mereça o seu amor, há quem mereça a sua mão. 
Há quem não mereça nada, essa é a minha opinião, camará. 

 
 

A oralidade se mostra muito presente em meio à cultura da capoeira, 

pois muitos mestres passam os seus conhecimentos através das histórias e 

músicas. Este foi também um sofisticado meio de manterem vivas estas 

produções de conhecimento, já que as culturas periféricas possuíam uma 

grande limitação na capacidade de escrita, mas jamais de criatividade, ainda 

podendo ser percebidas como táticas (CERTEAU, 1994) resistentes às 

políticas de apagamento que a população negra sofre desde a chegada nestas 

terras. A Casa do Mestre Ananias é um espaço de manutenção de raízes, 

“camuflado” de dança, teatro, poesia e música, mas uma cilada para quem não 

percebe ali uma potente arte marcial. Percebe-se, na oralidade, a força da voz 

nas culturas – naquilo que Zumthor (1997) chama de vocalidade - como meio 

expressivo de poiesis, na qual se baseiam as performances, como ato que une 

emissor, destinatário(s) e contexto ou ambiência (ZUMTHOR, 1997). 

Nas manifestações culturais afro-brasileiras, a oralidade se dá mediante 

a vivência e experiências adquiridas com o tempo de observação e práticas 

cotidianas, de modo que os mais velhos, nesta cultura, são valorizados como 

“dicionários vivos”, manuais de práticas complexas em rituais que 

acompanham gerações de capoeiras. Grande parte do que representa Mestre 

Ananias, para a capoeira paulistana, está nesta capacidade de articular estes 

conhecimentos, expressos em sua maneira peculiar de viver a capoeira, 

entendido como uma entidade por seus seguidores, uma figura que transmitia 

uma vivência muito próxima do que buscam estes praticantes, de uma 

construção do que é ser baiano, de um homem ligado ao Recôncavo ancestral.  
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A figura do narrador benjaminiano se refaz aqui como aquele que tem a 

capacidade de imprimir na narrativa a marca do narrador, fazendo com que a 

ação da experiência se renove e se atualize a cada vez em que é evocada pela 

voz e o corpo deste que narra, que conta, que envolve. 

Na Capoeira, dividem-se os toques dos instrumentos relativamente ao 

jogo que será realizado na roda. Quanto aos estilos, são divididos por angola e 

regional. Os principais toques da capoeira angola, segundo Shaffer (1998), 

são: 

O estilo angola é comandado pelo berimbau gunga, o qual orienta a 

roda, dando início e cadência ao ritmo do jogo, sendo que os capoeiristas 

precisam estar atentos ao som do berimbau. É um toque para um jogo mais 

lento e rasteiro, praticado com a mão no chão, onde o capoeirista mostra força 

e equilíbrio; é jogo solto de “mandingueiro” que surpreende o oponente em 

grandes explosões de força, ou induz o oponente ao erro. É o estilo 

considerado como a origem da capoeira. 

São Bento Pequeno é tocado pelo berimbau médio, acompanhando o 

ritmo do toque de angola. Também conhecido como angola invertida, é um 

toque de berimbau cadenciado e lento. Ele é executado com duas batidas 

apenas, com o apoio do dobrão sobre o aço, seguidas rapidamente de uma 

terceira batida marcada pelo dobrão, uma batida no aço solto e um balanço do 

caxixi. 

São Bento grande de Angola é tocado pelo berimbau viola, 

acompanhando o ritmo do gunga, porém com mais variações. Esse toque é 

utilizado no jogo de Angola, é tocado com o berimbau viola e fazendo-se 

repiques. Mas também há grupos de capoeira que usam o toque São Bento 

Grande de Angola para jogar “regional”, um jogo mais rápido e de floreios. Este 

toque seria o mais próximo do que a capoeiragem do tempo dos escravos 

realizava, com muitas rasteiras e cabeçadas. É um jogo lento e cheio de 

armadilhas. Costuma ser um jogo baixo, com bastante movimentos próximos 

ao chão. 

O toque de “São Bento Grande” corresponde ao toque do terceiro ritmo. 

Quando o berimbau gunga assume, o berimbau médio executa o “São Bento 
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Pequeno” e a viola toca o São Bento Grande. Nesse momento, a luta é 

enfatizada no jogo, exigindo velocidade de reflexos. 

“Jogo de dentro” é o toque que indica a prática do jogo com o mesmo 

nome. Jogo de dentro é jogo de malícia, resistência e muito conhecimento na 

roda de capoeira. 

“Apanha laranja no chão tico-tico” é muito usado pelos capoeiristas e 

mestres antigos; este toque era usado para pegar dinheiro na roda, ou seja, em 

determinado momento, alguns espectadores lançavam cédulas/moedas no 

centro da roda, as quais eram reunidas e envoltas em um lenço. Iniciava-se, 

então, um jogo manhoso, e de muita destreza e malícia, na busca por pegar o 

dinheiro com a boca. Uma brincadeira que acontece na Praça da República, 

sempre divertida e maliciosa, onde dois capoeiras experientes disputam e 

encenam a apresentação, que leva à roda um grande entusiasmo. A prática 

ainda foi presenciada por mim, em uma ação promovida por alguns barracões 

de capoeira para ajudar uma praticante que se acidentou em um treino, 

fraturando vértebras, e estava passando por dificuldades financeiras. 

Segundo Shaffer (1982), a capoeira regional possui sete toques criados 

pelo Mestre Bimba, que variam conforme a intenção: 

 O iúna é um toque que foi baseado no canto do pássaro Iúna. É um 

jogo mais contínuo, em que se executam movimentos de "floreio", e 

apenas os mestres e formados podem participar nesse jogo. Durante 

a sua execução, utilizam-se apenas os instrumentos, e não se canta, 

nem se batem palmas. 

 O toque amazonas é festivo, usado para saudar mestres visitantes 

de outros lugares e seus respectivos alunos. É usado em batizados e 

encontros. 

 A cavalaria é o toque de aviso ou de alerta. Sua origem remonta ao 

tempo da proibição da capoeira, quando era empregada para 

denunciar a presença da polícia montada, do chamado esquadrão da 

cavalaria. Um capoeirista postava-se num lugar estratégico e, ao 

divisar a polícia, imitava o tropel dos cavalos no berimbau e a roda 

transformava-se em "inocente brincadeira". 
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 O toque Santa Maria é utilizado, geralmente, apenas em 

apresentações, e relaciona-se ao jogo de navalha, faca ou facão.  

 O tipo de toque Benguela é um jogo lento, solto, floreado e bastante 

disputado, que foi introduzido para que se pudesse jogar com os 

angoleiros. 

 Idalina é um toque em que não há um tipo característico de jogo, 

claramente definido, sendo que, às vezes, prevalece na 

"performance" dos jogadores uma certa teatralidade que remete à 

conquista amorosa. 

 São Bento Grande de Bimba é um jogo que sugere golpes pelo alto, 

solto e rápido, com dinâmicas explosivas e traumáticas, tendo seu 

toque ditando a performance. Este toque, criado por Mestre Bimba, 

toca-se ele com um berimbau médio. Dois pandeiros de cada lado 

fazem parte da formação da bateria (a essa formação instrumental 

dá-se o nome de “charanga”). É um toque que transmite muita 

energia e exige dos capoeiras muita técnica e atenção. 

 

A forma circular da roda de capoeira, samba e demais atividades da 

Casa do Mestre Ananias inspira a representação simbólica de uma cosmovisão 

“mulata” dos fluxos entre seus membros (QUINTERO-RIVERA, 2000), um 

espaço onde todos são recebidos e bem-vindos, contrapondo-se com a lógica 

do capital, que se eleva com seus suntuosos edifícios no entorno da região do 

Bixiga, reprimindo os espaços de circulação e encontro do jovem pobre e 

negro, expondo a fantasia da neutralidade de uma trama social sem racismo no 

Brasil. 

“Mulato” representa um termo utilizado por Quintero Rivera (2000), como 

uma característica constituída na “impureza” da combinação/mistura entre 

elementos. Mas o léxico popular latino-americano tem se caracterizado por 

transformar positivamente termos pejorativos em sua origem. Neste texto, a 

“mulatice” designa um processo enriquecedor da hibridez. 

A ladainha tradicional cantada nas rodas de capoeira: “Lê, volta do 

mundo! Lê, que o mundo deu! Lê, que o mundo dá, camará!”, invoca essa 

dinâmica múltipla que gesta a capoeira entre África e Brasil, um dos mais belos 



 

 

 

169 

 

exemplos de táticas (CERTEAU, 1994) apropriadas por gerações de escravos 

para resistir e sobreviver com a cultura da prática da capoeira, proibida, punida 

e demonizada até os dias atuais. 

A roda de capoeira, segundo Reis (2000), é caracterizada em um círculo 

de dois metros e meio de raio, circundado por outro, à distância de dez 

centímetros do primeiro. A roda descrita pela autora nos remete às realizadas 

em recintos fechados ou academias, pois, nas que se formam em locais 

informais ou na rua, como manda a tradição dos antigos mestres, dificilmente 

há espaço para uma marcação tão precisa e cristalizada. Porém, na visão de 

Silva (2003, p. 90), a roda de capoeira seria um mundo simbólico, feito em 

“pequenos metros, por dois jogadores ao som de uma orquestra de tocadores 

de percussão, sob a animação de vários(as) capoeiristas em forma de círculo, 

uma espécie de disputa dançada, e no qual o espaço se parece ter intenção de 

conquista e superação”. 

A roda de capoeira angola começa tradicionalmente após a ladainha, 

quando os dois capoeiristas se colocam aos pés do berimbau e reverenciam a 

sua autoridade simbólica, cantigas que trazem em sua melodia algum enredo 

cotidiano, que pode ser de amor, histórico, de disputa, aviso ou louvação. 

Personagens consagrados, como mestre Ananias, são constantemente 

reverenciados e lembrados por sua valentia, sua obra e acontecimentos 

marcantes. A música entoada pode sugerir comportamentos e ações dos 

capoeiristas, que vão da brincadeira ou jogo amistoso (vadiagem) a mais 

agressiva troca de golpes. 

A aparente informalidade dos acontecimentos não permite aos olhares 

externos perceberem os ritos da capoeira angola, a disposição dos 

instrumentos e preocupação com a afinação, a bênção ao pé do berimbau 

antes da entrada das duplas, assim como a ordem das cantigas entoadas na 

roda; estes são exemplos que possibilitam essa prática ordenada nas rodas. As 

cantigas e metáforas cumprem o papel de revisitar a ancestralidade, que leva a 

ocupar um lugar sagrado no imaginário social da capoeira, provocando o 

vínculo potente entre seus praticantes. 

Recorremos à simbologia que Chevalier e Gheerbrant (2003, p. 783) 

descrevem em uma concepção de roda que não representa um círculo perfeito. 
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A roda contém uma parcela de imperfeição, pois “se refere ao mundo do vir a 

ser, da criação contínua, portanto da contingência e do perecível. Simboliza os 

ciclos, reinícios e renovações”, ou seja, os ritos e as manifestações culturais 

populares. Nas expressões culturais, como rodas de capoeira e seus demais 

atravessamentos, “a linguagem corporal (...) tem muita importância, pois é ela 

que irá nos favorecer um pequeno resumo dos significados contidos na roda 

dos capoeiristas” (SILVA, 2003, p. 91). Esses significados, segundo o autor, se 

confundem com a vida social dos praticantes em seus cotidianos. Mestre 

Moraes (1988, p. 41) corrobora essa passagem e completa “o capoeirista deve 

ter a condição de fazer uma correlação entre o que ele viveu dentro do círculo 

menor, a roda de capoeira, e o que vai acontecer fora”. Podemos entender 

essas representações simbólicas como experiências que fornecem sentidos, e 

que agregam valores comuns aos capoeiristas. 

A roda então passa a ser um espaço metafórico do cotidiano dos 

capoeiristas, uma espécie de escola informal que quanto mais se frequenta, 

mais se aprende e se troca, constituindo um saber pautado nos ensinamentos 

dos antigos mestres. Não obstante, encontramos uma variedade de 

manifestações artísticas, lúdicas e religiosas que acontecem dentro da roda, 

como o samba de roda, o mamulengo, cirandas, a contação de histórias e 

demais experiências proporcionadas pela Casa do Mestre Ananias, que podem 

também metaforizar a vida real de seus participantes, com suas tensões, 

estéticas, gingas, malícias e ludicidades incorporadas nas atividades. 

Outra instância a ser considerada está no tempo da roda, que é um 

tempo considerado sagrado, e não o tempo cronológico, da produção, ditado 

pela sociedade ocidental branca. Eliade (1996) caracteriza o tempo sagrado, 

remetendo a uma circularidade, reversível e recuperável, espécie de eterno 

presente mítico que o homem reintegra periodicamente pela linguagem dos 

ritos.  

Nas rodas de capoeira angola, impera o tempo do axé – que, para a 

cultura nagô, significa a força invisível, a força mágico-sagrada de toda 

divindade, de todo ser animado, de todas as coisas (Rego, 1968). Para os 

angoleiros, esse axé aparece como o sentido prático de energia positiva que 

anima e contagia o jogo de capoeira (Lima, 2005). 
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Segundo Reis (2000, p. 171), o acesso a esse tempo sagrado exige uma 

oferta; é preciso ser engajado na capoeira, e para entrar na roda “os 

capoeiristas pagam simbolicamente, ou seja, eles compram o jogo”. A roda 

pode ter o seu tempo prolongado ou reduzido pelos mestres da roda, por conta 

da presença ou falta de axé.  

Alguns mestres consideram essa sensibilidade de percepção da energia 

um dos principais fundamentos da capoeira, atributo possuído por poucos. 

Entende-se que essa energia provoca sinais visíveis percebidos com a 

presença do corpo, pois quando a roda está boa, com performances 

empolgantes, canto animado, ela possui axé; mas, quando o inverso ocorre, a 

roda fica sem esse axé, e seus reflexos podem ser percebidos por toda a roda. 

Este axé equivale ao aumento de potência pelos afetos, descrito por Spinoza 

(2008), o que se traduz, dentro da perspectiva ocidental branca, como 

“felicidade” de ser e estar naquele espaço. 

Não é raro ouvir, durante as rodas, narrativas do tipo: “Se você der as 

costas para a capoeira, com certeza ela também se voltará contra você”, ou “é 

a capoeira quem te escolhe, e não você a ela”. É um sentido que também é 

observado no candomblé. O pesquisador José Beniste (2003, p. 46) descreve 

que, ao escolher o espaço para a instalação de um terreiro, “não é a sua 

dirigente que escolhe o espaço onde irá instalar suas dependências, mas sim o 

espaço que a escolhe através do seu òrìsá” (quem dirige a vida). 

As narrativas do corpo, em seus sentidos de gestualidade, são 

construídas na capoeira como ações mútuas, compartilhadas e reconhecidas 

pelos praticantes. Estas inscrições do corpo materializam imaginários, 

performatividades (Yúdice, 2004; BUTLER, 2013) e sentidos de representação 

individual e coletiva que podem ser interpretadas como identidades de grupos 

de capoeira (escolas) e identidades pessoais destes sujeitos. Estão marcadas, 

principalmente, nos toques dos instrumentos, nas roupas, nas canções e nos 

modos de jogo desempenhados. 

Segundo Mestre Minhoca, “a violência é sazonal, é diretamente 

proporcional ao cotidiano, em tempos mais difíceis percebe-se a exteriorização 

na roda”. Como maneira de extrapolação da experiência do sujeito, a roda atua 

como catalizadora de tensões, compensando a escassez material com 
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transbordamentos artísticos, afetuais e corporais, repletos de potência. Em 

tempos de menor repressão e violência cotidiana, as rodas de capoeira tendem 

a ser menos violentas. Estas impressões foram verificadas em uma das mais 

tradicionais rodas da capoeira paulistana, a da Praça da República, temida e 

reconhecida globalmente por sua violência, reproduzida por vídeos que são 

publicados na plataforma Youtube, e compartilhados por milhares de 

entusiastas das artes marciais. Mestre Minhoca percebe, de maneira crítica, 

esta abordagem e visibilidade, que atinge o maior número de visualizações, e 

constroem imagens distorcidas da cultura da capoeira, já tão demonizada. 

Estas performatividades da cultura e das identidades (Yúdice, 2004) 

indicam um meio de afirmação das necessidades destes sujeitos, interagindo 

com os modelos e normas estabelecidos pelo modelo social. Na medida em 

que agem, nestas construções de modelos sociais, a performance (Taylor, 

2011; ZUMTHOR, 1997) tem sobre eles um efeito de resistência, negociação 

ou atualização. Para compreender estes corpos, devemos redimensionar a 

sensibilidade para a percepção dos gestos, compreendendo os movimentos 

destes sujeitos como uma linguagem que adquire traços de representação 

simbólica; capaz de atravessar o tempo e espaço, a roda de capoeira indica 

uma representação ancestral, de uma construção performativa do que é ser 

negro, baiano e capoeira. Trata-se de uma relação original em sua 

performance, já que cada sujeito agrega à sua subjetividade expressa 

corporalmente um determinado contexto de roda, porém repleto da presença 

de elementos dominantes, residuais e emergentes em sua formação cultural, 

que negociam espaços, sentidos e temporalidades (Williams, 1979). A 

singularidade de cada sujeito é colocada em movimento, tendo em comum 

estes elementos residuais que a ancestralidade apresenta, o que se traduz em 

uma sincronia que gera a impressão de “dança” da arte da capoeira, 

movimentos que não são simulados pelos jogadores, mas que combinam e 

induzem coletivamente, em um repertório diverso de movimentos e 

plasticidades de corpos, como produtores de sentidos. 

Estas representações culturais ainda podem ser percebidas em forma de 

vestimenta e indumentária encontradas nas rodas de capoeira. Como exemplo, 

podemos citar o capoeira Magnata, que é a representação viva da 



 

 

 

173 

 

personificação de uma maneira de performatizar a arte, aproximando o 

universo simbólico da ancestralidade com um estilo pessoal de cores, chapéus, 

colares, cachecóis e demais aparatos, que indicam a sua relação com a cultura 

afro-brasileira. Em uma live, realizada durante o afastamento social ocasionado 

pela pandemia de Coronavírus, em abril de 2020, Magnata narra que o apelido 

surgiu ainda jovem, quando se inspirava no jeito elegante que Mestre Ananias 

apresentava, sempre impecável em sua postura e vestimenta; um homem 

pequeno que se fazia perceber como gigante e representa, ainda hoje, uma 

autoridade nesta cultura. Magnata não copiou o estilo do Mestre Ananias em 

suas roupas claras, que remetem aos anos 1950 na Bahia, mas se apropriou 

do ensinamento, modernizando e propondo a sua individualidade, reconhecida 

e admirada hoje em qualquer roda de capoeira. 

 

Fotografia 6 - Magnata em ação na Casa do Mestre Ananias

 

Foto: Bras (2018). 

 

Fragmentos desta inspiração, no passado, são percebidos em 

praticamente todos os praticantes da capoeira: as boinas são um acessório que 

podem representar esta inspiração, pois são raras as aparições de Mestre 

Minhoca em que ele não estava com a cabeça coberta pelo tradicional chapéu. 

Assim como o uso de sapatos - jamais tênis -, e a calça com cinto e camisa, o 

que remete a uma elegância comum a outros tempos. Algumas exigências do 

antigo mestre ainda são vistas, como, por exemplo, não permitir o uso de 
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bermudas e camisa para fora da calça, como parte do ritual e respeito na roda 

de capoeira. Rodrigo Minhoca conta que o Mestre Ananias fazia questão de 

usar sofisticados sapatos, ainda guardados e apresentados como recordação 

de sua indumentária impecável. Chamam a atenção os sapatos bicolores que o 

Mestre exigia que aparecessem nas fotos e filmagens realizadas sobre a sua 

Casa e história. Apesar de jamais verbalizar isso, encontramos uma possível 

relação quando visitamos o Museu Afro Brasil, localizado no Parque do 

Ibirapuera, na cidade de São Paulo. Uma foto, em especial, permitiu uma 

reflexão: a imagem mostra negros com sapatos amarrados em volta do 

pescoço, mostrando que a peça era muito simbólica, já que os escravos não 

podiam usar os sapatos que, muitas vezes, ironicamente, eram produzidos por 

eles, tornando-se símbolo da liberdade e acesso, uma condição rara para os 

negros. A prática de amarrar sapatos em volta do pescoço estava ligada à 

condição precária que os pés destes ex-escravos apresentavam, mas que, 

ainda assim, faziam questão de carregar este acessório tão poderoso de 

representação. O que remete, ainda que inconscientemente, nesta valorização 

do Mestre Ananias para com os seus sapatos, uma referência ancestral 

simbólica, ligada à sua condição de resistência e liberdade. 

A capoeira angola é entendida pelos capoeiras como a mais antiga, a 

“capoeira mãe”, como a primeira forma de sistematização da arte, ligada à 

marginalidade e malícia. Seu jogo mais lento e de golpes mais próximos do 

chão destacam identidades pontuais de sua prática, que remetem a valores 

ligados às práticas religiosas e ao misticismo. A capoeira regional tende a ser 

mais rápida, modernizada e menos ligada à religiosidade negra, indicada por 

alguns praticantes como “uma elitização branca da capoeira”. Lembrando que, 

para o Mestre Ananias, não se dividiam os estilos e práticas formais, tudo era 

capoeira, tudo era bem-vindo em sua Casa, repetindo sobre o tema quando 

dizia: “Come tudo no mesmo prato”. O que destacamos aqui são as formas de 

usos do corpo, nos seus modos de representar os estilos da capoeira. 

Outro aspecto relevante, e que também possui raízes ligadas ao 

passado, está no uso dos apelidos entre os capoeiras, indicando outra 

referência da construção de identidades, ligadas às práticas ancestrais, uma 

ressignificação de quando a “prática da capoeiragem” era proibida pelo código 
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penal. O uso do apelido tinha como função não revelar a identidade formal do 

sujeito, evitando uma posterior perseguição por parte das autoridades policiais. 

Nos dias de hoje, a tradição foi mantida, reelaborada como um modo de 

tratamento, muitas vezes surpreendendo e tomando proporções de 

reconhecimento que superam a formalidade da nomeação oficial, como o 

Mestre Minhoca, que, em muitos casos, perguntado por Rodrigo, não é 

reconhecido nem pelos companheiros mais próximos. 

A relação com o “outro” na capoeira é essencial, a sua prática está 

diretamente relacionada com a presença e compartilhamento, seja tocando, 

cantando ou jogando. Esta prática cultural está intimamente ligada e carregada 

de sincronicidade, de ritmos dos corpos, instrumentos e pensamentos, que se 

unem para produzir a capoeira. Daí não representar o companheiro de roda 

como “adversário”, como é a nomeação praticada em outras artes marciais e 

esportes. É comum ouvir, nas canções e narrativas de seus praticantes, a 

expressão “camará”, que é a redução informal de “camarada”, de modo que o 

sentido de coletividade é reafirmado e os diálogos são construídos pela relação 

de presença. Esta relação com o “outro”, na capoeira, é estabelecida pela 

noção de reconhecimento e pertencimento, e pela observação atenta entre 

corpos e intenções, atribuindo sentidos e representações. 

Perguntado para Mestre Minhoca, sobre o que é a capoeira em sua 

perspectiva, ele explica que “a capoeira é um espírito livre, não é à toa que 

está em mais de 150 países. O capoeira é um ser do mundo, errante, de 

espírito livre, solto”.  

 

 

2.4 Extensão Comunitária 

 

O legado deixado pela figura de Ananias, continuado por Rodrigo Minhoca, 

é apresentado neste subcapítulo por suas articulações dentro da universidade, 

através das atividades de extensão universitária, de modo que os alunos 

tiveram a oportunidade de vivenciar a Casa do Mestre Ananias e a Casa ir até 

a universidade para apresentações da capoeira e do samba de roda, 

apresentando uma perspectiva cultural de aproximação destas juventudes 
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universitárias com a cultura tradicional do Recôncavo Baiano da capoeira, 

buscando dar conta da multiplicidade de eventos e práticas que ocorrem na 

Casa. 

A aproximação entre o pesquisador e a comunidade frequentadora da 

Casa, permitiu o estreitamento de vínculos entre a Universidade (no caso a 

Universidade Paulista, onde realizo meu Doutorado e também sou docente em 

cursos de graduação) e as demandas que surgiram para a realização de 

algumas propostas do calendário da Casa do Mestre Ananias, articulando 

encontros valiosos, fusão de horizontes de compreensão, verdadeiros pontos 

de referência da experiência acadêmica para diversos discentes que, em 

algumas oportunidades, tiveram a chance de ir até a Casa. Em outras 

ocasiões, a Casa, representada pelo Mestre Minhoca e seus capoeiras e 

sambadores, esteve na Universidade, realizando apresentações que 

repercutiram enquanto representatividade negra, quebrando pré-noções sobre 

as expressões populares, que levantaram plateias com o toque do tambor e os 

potentes berimbaus de Ananias. 

A diretoria de Extensão comunitária da Universidade Paulista possui um 

trabalho muito próximo e ativo dentro de diversas comunidades carentes, 

buscando parcerias e colaborações personalizadas, considerando as 

demandas específicas de cada região. O trabalho de gestão da Extensão é 

personificado na figura da pesquisadora Dra. Rose Reis, que é uma figura 

sensível aos movimentos populares, compreendendo estas demandas por ter 

uma origem ligada ao Nordeste rural, passando pelas tensões e dificuldades 

das migrações e, na vida acadêmica, investigando os temas ligados à cultura 

popular.  

No sábado, dia 27 de outubro do ano de 2018, foi organizado entre a 

Casa (que mobilizou a comunidade local) e a universidade, o Dia da Família. 

Um ônibus, cedido pela Universidade Paulista, levou professores e alunos de 

diversos cursos para oferecer atendimento jurídico, massagem, recreação com 

as crianças, teste de glicemia e aferição da pressão arterial, diagnóstico e 

orientação nutricional. No caso de necessidades mais específicas, como 

diagnóstico bucal e psicológico, os casos foram encaminhados para as clínicas 
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dos campus, de maneira a permitir o devido respaldo de estrutura da 

instituição.  

A dinâmica do improviso e da solidariedade, mais uma vez, se mostrou 

valiosa. Comércios locais vizinhos emprestaram cadeiras para dar conta do 

abrigo dos estudantes. Rapidamente, estes jovens passaram a interagir com as 

pessoas da Casa e do bairro, entre os colegas de outros cursos e com a 

comunidade, que recebeu toda a atenção de inspirados e dedicados 

estudantes, orientados de perto por professores que disponibilizaram o seu 

sábado para acompanhar a atividade.  

Como era imaginado e esperado, houve um encantamento geral por 

parte dos alunos pela Casa, pela receptividade e acolhimento demonstrado. 

Todos acompanharam e riram muito com o atendimento nutricional do mestre 

Rodrigo Minhoca, por ser uma figura muito esguia, alvo de diversas 

brincadeiras sobre seu biotipo, repercutindo com bom humor e reforçando as 

piadas. As crianças também marcaram os jovens estudantes, com sua 

curiosidade sobre os aparatos; isso foi somado à sensibilidade dos 

universitários, que demostraram o funcionamento de aparatos e permitiram o 

contato com algumas atividades de modo inspirador, sobre as profissões, 

estudo e formas humanas de atuação. Chamou a atenção uma pequena 

menina, que disse querer ser “aquilo” quando crescer, sem na verdade saber 

exatamente o que era “aquilo”. Estava encantada com o grupo de seis 

estudantes do curso de enfermagem que estavam aferindo a pressão e a 

deixaram ouvir o próprio coração com um estetoscópio, tirando sorrisos 

imediatos da pequena.  

Em 22 de março de 2019, ocorreu o encontro dos alunos do primeiro 

semestre do curso de Comunicação Social da Universidade Paulista - 

aproximadamente cinquenta jovens – com a Casa, em uma “aula diferente”. 

Inspirado pelos processos pedagógicos que inserem o cotidiano popular nas 

práticas de observação e compreensão do outro, eu organizei uma visita dos 

estudantes para atividades na Casa do Mestre Ananias, que nos recebeu com 

uma apresentação da capoeira e do samba de roda das crianças. Mestre 

Minhoca, Fernanda Guimarães e mestre Magnata apresentaram o projeto para 

os universitários, que participaram e depois se dividiram em grupos de 
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conversa, procurando entender aquele rico ambiente, repleto de objetos que 

representavam uma cultura distante para a maioria deles. 

A experiência trazida pela professora Fernanda Guimarães, uma das 

principais responsáveis pelo início dos trabalhos socioeducativos da Casa, 

ainda em 2007, associada com a paixão pela cultura apresentada por mestre 

Ananias, permitiu aos alunos extrapolar a perspectiva mediada pelos livros, 

percebendo todo o potencial da união da formação teórica formal da 

universidade, com as práticas ligadas à sabedoria tradicional e oral do 

cotidiano. Fernanda é uma figura que representa muita força, é engajada, com 

fala segura, conhecedora das vivências que a Casa representa, tendo ido 

buscar estes recursos diretamente na vivência com os antigos mestres na 

Bahia, inserida no cotidiano da Casa e cuidando do mestre Ananias, que, por 

diversas vezes, foi recebido em sua residência (na época em que era 

companheira do Rodrigo Minhoca), vivenciou todas as alegrias e dificuldades 

que construíram o modelo da Casa atual. Estes afetos podem ser percebidos 

em sua corporalidade nas rodas de samba, expressando todo sentido do ser e 

estar ativo, uma inspiração para os frequentadores que reconhecem a 

legitimidade de sua presença. 

 

Fotografia 7 - Alunos da Universidade Paulista na Casa do Mestre Ananias 

 

 

Foto: Bras (2019). 
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Durante o encontro, alguns grupos tiveram curiosidade sobre as áreas 

carentes no Bixiga, surpreendidos com esta informação, já que consideravam a 

região central (onde está o Bixiga), da cidade de São Paulo, como um espaço 

elitizado em sua totalidade. Focaram as suas perguntas nos projetos para as 

crianças, na vida nos cortiços, nas carências que se desenrolavam e eram 

muito mais próximas da realidade das periferias, onde grande parte destes 

universitários residem.  

Um ponto em comum sobre a percepção dos grupos foi o quanto as 

crianças desenvolviam falas potentes, cheias de personalidade e orgulho, 

demonstrando grande afinidade com as tradições da cultura praticada na Casa, 

seguindo a conversa com os tutores, ouvidos de modo atento, e não se 

intimidando com a quantidade de pessoas “estranhas” no ambiente. Todo ato 

educativo é um ato pedagógico, e percebe-se que, nestas trocas, a experiência 

obtida ecoa, abrindo as possibilidades de repertórios muito mais engajados, 

que mais tarde espero que sejam apropriados nas trajetórias destes jovens 

universitários. Um ano depois, tive o privilégio de ver estas experiências 

aparecerem nas falas dos alunos, nos seus trabalhos e, principalmente, nos 

seus cotidianos, que passaram a perceber outras possibilidades de 

representações estéticas como um valor ligado à sua cultura e identidade. 

Em conversa com o capoeira Mestre Varão Carlos Henrique Santos, que 

sempre traz uma tirada de sabedoria em suas palavras, refleti sobre a 

valorização da saberia ancestral: “Quando você foi tentar, eu já ensinava a 

fazer!”. Esta fala me chamou a atenção, entre muitas das que ouvi naquele dia, 

mas apenas muito tempo depois fui descobrir que aquele ensinamento é parte 

de uma cantiga de capoeira, de autor desconhecido.   

 

Você se diz importante. 

E joga como ninguém. 

Importante pra mim foi seu Bimba. 

Pastinha e meu mestre também. 

No jogo da capoeira, 

todos têm o seu valor. 

Respeito até um aluno. 

Quanto mais um professor. 

Pra ser mestre você tem que ter 
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o mínimo de condições. 

Dar aulas, tocar instrumentos. 

Paciência, também é vocação. 

Não se iluda, ô meu camarada, 

com o que eu vou lhe dizer. 

Quando você foi tentar, 

eu já ensinava a fazer. 

 

 

Fotografia 8 – Carlos Henrique no XI Caruru de Cosme e Damião 

 

 

Foto: Bras (2019). 

 

Compreendemos que a educação se materializa na formalidade de uma 

universidade, mas também em diferentes espaços não formais, principalmente 

pela potência dos afetos, na formação de perspectivas mais humanas, do ser e 

estar na comunidade. A capoeira é essencialmente coletiva, lida com valores 

de tempos e espaços que se hibridizam na roda, submetidas pelo círculo 

formado pelas pessoas, que, por si só, já é um ensinamento de produção de 

sentido entre iguais, que fluem e fazem fluir a proposta da Casa.  

A interpretação é um projeto nunca consumado (SONTAG, 2020) e 

consciente, que ilustra um certo código, regras de interpretação, selecionando 

partes do todo, traduzindo e transformando o mundo pela produção de sentido. 

Entender é interpretar, reafirmando um fenômeno, não constituindo um valor 

absoluto, atemporal, mas considerando os contextos históricos e culturais, 

como um ato libertador, uma forma de revisar e transvalorizar (SONTAG, 
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2020). A autora propõe que, nos contextos contemporâneos, em que a 

interpretação pode intoxicar pelo excesso, empobrecendo e esvaziando, a arte 

domada, confortável e administrável encontra uma insatisfação, um desejo de 

substituí-la, uma arte que viole os arranjos formais, motivada pela fuga, 

comumente rotulada como “não arte”. Ou ainda, é comum reduzir a chamada 

“não arte” em comparação com a arte hegemônica, classificando-a como 

rudimentar. Isto pode ser visto, por exemplo, na “simplicidade” dos 

instrumentos da capoeira, entendendo que as inspirações do cotidiano não 

encontram lugar nos espaços singulares dos grandes teatros e museus, 

mediados por curadores especialistas nestas interpretações, que dizem 

“contaminadas”, como se isso fosse algo negativo, ligado aos saberes 

populares. A distinção (BOURDIEU, 1988), apropriada com a intenção 

arrogante de invisibilizar as práticas culturais negras e subalternas, busca o 

silenciamento como projeto de contenção do potencial disruptivo destas 

experiências. Projetos como a Casa do Mestre Ananias, articulados por outras 

lógicas, com herança afro-centrada, potencializadas pelas interpretações que 

se consolidam nas ruas e praças, permitindo essa recuperação de sentidos, 

reaprendendo a sentir, ouvir e ver outras ordens de construção, baseadas nas 

experiências mais próximas do cotidiano destes sujeitos e contra a 

interpretação sugerida por Susan Sontag.  

Reafirmando a potência de organização e a potência de realização do 

feminino para a Casa, ainda que nem sempre devidamente reconhecido, as 

mulheres se destacam como a linha de frente dos acontecimentos. Para esta 

pesquisa, desde o primeiro contato, Giuliana Eliza, conhecida como Giu, 

articulou todos os contatos, organizando os recursos, pessoas e agindo como 

facilitadora durante todos os processos de encontros, datas e expectativas que 

foram colocadas para que os eventos e visitantes fossem recebidos com 

extrema precisão, capricho nos detalhes, como, por exemplo, os arranjos de 

flores, objetos decorados artesanalmente, delicadamente arrumados um a um; 

ou a preparação das mesas de alimentos, tão impecável que, em algumas 

situações, as pessoas ficavam relutantes para pegar a comida, desarrumando 

a mesa. Incansável, Giu articula as pessoas que participam como voluntários, 

administrando as necessidades para evitar duplicidades e recursos mal 
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direcionados para a realização das festas, centralizando o recebimento de 

todas as fotos das festas, mantimentos, materiais e demais necessidades. Giu 

pode ser entendida como uma ponte segura que a comunidade percebe no 

desembaraço que é a realização de fluxos e encontros que envolvem tanta 

diversidade.    

 

 

 

 

Quadro 4 - Cartaz de divulgação do Pilates 

 

Fonte: Redes Sociais da Casa do Mestre Ananias (2019). 

Giu, filha da benzedeira do Bixiga Maria Eliza Pereira de Luca, a famosa 

Tia Eliza de Categeró28, é reconhecida por todos os capoeiras como um ponto 

de contato, atuando na Casa com precisão e sabedoria, apontando as 

dificuldades com delicadeza e, quando preciso, levando o tema para que o 

Mestre Minhoca auxilie, já que possui mais experiência, e por responder pela 

liderança formal da Casa. Como fisioterapeuta, Giu divide a sua vida 

profissional com o projeto da terceira idade “Pilates com Roda de Samba”, e 

                                                 
28

 Devota de Santo Antônio de Categeró, mantém, em sua residência, uma capela com a 

imagem do Beato em tamanho natural, recebendo as pessoas que buscam o conforto de sua 

escuta, sabedoria e fé.  
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prepara as apresentações das sambadeiras e outros destaques dos encontros 

de gerações promovidos durante as festas. Sempre muito presente e disposta, 

em todos os eventos que a Casa do Mestre Ananias realiza, percebe-se a 

presença da Giu nos bastidores, dando suporte para o andamento da produção 

ou como protagonista, principalmente como sambadeira, lugar em que se 

destaca por sua presença e corporalidade. Considerada de uma geração mais 

recente, iniciou-se na Casa em 2016, buscando a prática da capoeira; e 

acabou encontrando muito mais: “encontrei as minhas raízes”, explica Giu, que 

lida bem com estas disputas e tensões, entre quem se considera mais 

legitimado por ter convivido mais com o mestre Ananias, e quem não conviveu 

diretamente, já que esta ancestralidade está atravessada em todas a vivências 

daquele cotidiano, invocado em todas as atividades, pelas lembranças 

divertidas ou pelas broncas duras e injustas. Esta vivência junto com o mestre 

estabelece uma hierarquia tácita entre os frequentadores, percebida nas falas 

de muitos dos frequentadores e pelas vozes que perpetuam esta cultura como 

uma fonte de tensão entre gerações, herança das tradições orais, que 

valorizam a transmissão de sabedoria pelo tempo de vivência e aprendizado 

cotidiano junto aos mais antigos, o que pode, em algumas circunstâncias, gerar 

um campo de disputa (BOURDIEU, 1988), ainda que poroso. 

 

Fotografia 9 – Neguinho, Giu e Minhoca reagindo ao teatro das crianças 

 

Foto: Bras (2019). 
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Fotografia 10 – Giu no samba de roda 

 

Foto: Bras (2019). 

 

O conceito de campo, trazido por Bourdieu, é utilizado para delimitar 

metodologicamente o capital específico de um grupo. Segundo o autor, a 

autonomia de cada campo é maior e mais representativa quando este grupo 

consegue apropriar as ações externas ao próprio campo. Ainda que não 

possamos utilizar sem ressalvas a noção de campo bourdiana para pensar as 

lógicas e dinâmicas da Casa, a questão das tensões e lutas por legitimidade da 

teoria de Bourdieu nos ajudam a compreender, por exemplo, a disputa interna 
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dentro da Casa, que se centra na percepção e apropriação sobre qual a 

posição predominante de cada um. Como verificamos, o grau de legitimidade 

na Casa é estabelecido pela proximidade e vivência junto ao antigo mestre. 

No caso das mulheres na capoeira, que se apresentam como resistentes 

à cultura patriarcal, o importante é perceber não somente o que as incluem e o 

que as excluem das regras daquele campo da cultura, mas o que as faz ocupar 

esta posição e quais seus jogos dentro e fora do campo, ou seja, quais as 

representações que as situam dentro do campo e fora dele, e que códigos 

culturais elas produzem. Invariavelmente, pode-se notar que as resistências 

surgidas nasceram de sujeitos constituídos de um repertório ligado às práticas 

inclusivas da diversidade, atuantes nas discussões feministas e que buscam, 

em suas vidas, fora da Casa, modos mais democráticos de viver a urbe. 

Reconhecendo, nesta pesquisa, o cotidiano como um lugar importante, 

afetivo, de onde as culturas são praticadas a partir de uma razão sensível, 

dinâmica e potente (Santos, 2001), temos a Casa do Mestre Ananias como um 

espaço de representação comum entre estes sujeitos. O engajamento 

(Fernandes, 2005), comum entre os participantes encontrados, é verificado em 

suas variadas formas de atuação, atravessando os modos de ser e estar 

daquelas pessoas, que se identificam através das suas histórias de vida, da 

ancestralidade e das práticas de socialidades promovidas pelos laços que se 

atam e desatam, pessoas que chegam e ficam, que vão, em um fluxo 

considerado “natural” na dinâmica da Casa, segundo descreve Rodrigo 

Minhoca. 

Além do desafio próprio da administração de um projeto tão importante 

como é a Casa, mestre Minhoca precisa gingar entre estas tensões, sabendo 

que é impossível satisfazer a todos os envolvidos; cada delegação implica em 

ressentimento do lado oposto; cada decisão favorável para algo, implica em 

alguma mágoa para outro. Mesmo se desdobrando para atender a todas as 

demandas, é visível o quanto a comunidade exige do jovem mestre. A 

delegação de algumas destas tarefas facilita este processo, muitas vezes 

aliviando de suas costas as expectativas colocadas e os afetos envolvidos, 

abrindo espaço para que possa colocar esta energia nas prioridades da Casa.  
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O aluno João Pedro, apesar de muito jovem, nos conta, em uma 

conversa informal, que já frequenta a Casa do Mestre Ananias há oito anos, e 

relembra quando conheceu a Casa no ano de 2012, levado por seu irmão, que 

já praticava a capoeira:  

 

Eu só ia para ver ele treinar e assistir a roda, mas, muitas 
vezes, eu chegava tarde da escola e ficava chorando porque 
ele já tinha saído. Foi apenas no ano seguinte que iniciou na 
capoeira, e explica que não aprendia apenas a luta: “Tem 
artes, culinária, teatro... quando me lembro do Mestre Ananias, 
vêm várias lembranças. Minha relação com ele foi curta, mas 
forte, porque eu nunca sabia até que idade ele poderia viver, 
então queria estar ao lado dele para aprender um pedaço da 
capoeira, porque o Mestre foi um dos maiores tocadores de 
berimbau. E toda vez que eu vou à Casa começa, vêm fortes 
lembranças minhas com o Mestre. Lembro de algumas viagens 
que fiz com o Mestre. Era um silêncio no carro do Minhoca, e 
tinha viagem que demorava uma hora ou até mesmo quatro 
horas, mas quando eu ia não fazia pergunta pro Mestre ou pro 
Minhoca, porque eu estava começando. Então não sabia o que 
perguntar, mas às vezes o Mestre perguntava algumas coisas 
pra mim. Teve uma vez que ele perguntou se meu pai joga 
capoeira, aí eu falei que meu pai não gosta de capoeira. Aí, 
depois, ele perguntou se meu pai era baiano. Aí eu falei que 
sim! O mestre falou que nunca viu baiano que não gosta de 
capoeira.  
 

 

A Casa do Mestre Ananias conta, em seu cotidiano, com professores 

legitimados no campo cultural, como o Mestre Rafa da Rabeca, que anima as 

festas da Casa, representando a cultura nordestina pelo forró, ensinando às 

crianças o caminho da arte integrada, articulando as técnicas do artesanato 

com criação de histórias, encenações, músicas, danças, poesias, figurinos e 

comidas tradicionais celebrativas. São as crianças, orientadas pelos 

professores, que preparam intervenções para as festas, sempre com uma 

surpresa diferente: apresentação de dança, teatro, decoração e atividades que 

são preparadas nas aulas anteriores às principais datas comemorativas. É um 

princípio da Casa integrar as crianças e os adultos, seja na capoeira, no samba 

de roda, na organização das festas. Em um depoimento informal, Mestre Rafa 

da Rabeca contou sobre a sua trajetória: 

 

Entendo a cultura popular através de minha vivência em 
Pernambuco, desde criança acompanhando o Pastoril 
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organizado por minha mãe, cantadores de coco e forrozeiros 
que se apresentavam na minha casa, em festas de rua, na 
universidade, conversando com folcloristas, conhecendo os 
mais variados folguedos onde comecei a tocar rabeca. Montei 
meu grupo de forró e fui contramestre em um grupo de 
maracatu rural, aprendi a montar bonecos, fantasias, 
estandartes, confeccionar instrumentos musicais. Em São 
Paulo, fiz parceria com Maria Rosa Caldas, fundamos o grupo 
de forró Acabocaria. Acompanhei e dei assistência em suas 
formações de professores, onde ela organizou, teoricamente, o 
ensino de Cultura Popular para escolas municipais de São 
Paulo. Entendemos que as Culturas Populares são 
multidisciplinares e globalizantes, são Artes Integradas, 
envolvem, num primeiro momento, música e dança, depois 
figurinos, encenações, cenários, artesanatos eteceteras, até 
chegar à culinária, pois todos precisam comer para existir a 
festa.  
 

 

Rafa da Rabeca ainda narra que trabalhar com as crianças da 

comunidade é algo repleto de surpresas, algumas muito boas: ludicidade, 

criatividade e quebra de paradigmas; já outras, nem tanto: “Não se espera de 

crianças cansaço, relutância, preconceito, mas acontece, então o professor 

precisa se reinventar”. Desenvolver atividades interativas, como a confecção de 

máscaras alusivas aos bullings que as crianças sofrem, por exemplo: “Uma era 

chamada de panda, outra de dinossauro, outro de caveira. A partir daí, 

voltamos para o conceito de brincadeiras interativas e bonecos, fizemos Mané-

Gostoso, onde todos quiseram fazer Pandas e Mamulengos”. 

Os cartazes das festas também são elaborados pelas crianças, o que 

teve início em forma de competição, de onde o desenho considerado “mais 

bonito” seria o do cartaz da festa, indo de encontro com a proposta pedagógica 

da Casa. Segundo Rafa da Rabeca, foi muito discutido o conceito de “o que é 

bonito”, e a solução encontrada foi usar um pedaço do desenho de cada 

criança. Assim, também passaram a fazer os estandartes, produzidos 

coletivamente. Mestre Rafa comenta que, no segundo estandarte, uma das 

crianças concluiu: “Não tem isso de feio ou bonito, eles sabem que a gente é 

criança e eles querem desenho de criança mesmo”. 

Em 2019, foram confeccionadas máscaras de animais para o Cacuriá, 

uma dança maranhense que tem a particularidade de ter as poesias sobre 

animais e coreografias com referências à movimentação do animal. Na Festa 

do aniversário do Mestre Ananias, realizaram um teatro de mamulengo, 
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roteirizado pelas crianças na aula de teatro, com bonecos personalizados 

baseados na história criada. A grande discussão foi sobre a “cor da pele” dos 

bonecos, acabando por gerar bonecos azuis, amarelos, verdes, laranjas e em 

diversas tonalidades de misturas de tinta. Percebe-se, durante as 

apresentações, o orgulho e envolvimento não apenas dos professores e 

famílias, mas de toda a comunidade, que preenche cada espaço da Casa. 

Durante as apresentações, sempre muito aguardadas, diversos smartphones 

registram os acontecimentos, emocionando, levando a muitas risadas e demais 

afetos provocados pelas apresentações das crianças. 

Os objetos e figurinos personalizados para o teatro da professora 

Morgana Sales também são uma produção das crianças: uma televisão 

gigante, uma ambulância, uma arca, chapéus de Cosme e Damião, coroas, 

uma cruz, uma câmera, claquete, cortinas etc. Sempre muito coloridos, lúdicos 

e construídos do “jeito de criança mesmo”. Fazer com que as crianças se 

sintam incluídas é importante em todas as atividades da Casa, e perseguindo 

essa ideia, surge a figura do boneco da Ema, para a participação das crianças 

no samba de roda, uma proposta muito divertida e apreciada por todos.  

A indumentária típica é apropriada para a realidade e necessidades 

locais das crianças, que produzem a partir dos recursos que conseguem, 

improvisando criativamente, remetendo-nos a uma noção de economia criativa.  

Mestre Rafa da Rabeca explica sobre os produtos originais que podem ser 

vendidos: “Pode não virar sambador ou mamulengueiro, mas pode aplicar o 

conhecimento em outros setores: produção de artesanatos, embalagens, 

marcenarias, alimentos etc. No mínimo está aprendendo a ter autonomia”. 

 A proposta da Casa do Mestre Ananias está na vivência das culturas 

populares, não apenas da capoeira, mas se dispondo a ser um lugar de 

aproximação entre as juventudes e os atores culturais das emboladas, 

mamulengo, festas de rua típicas da região nordestina, entendendo que as 

culturas populares vêm do mesmo lugar, dialogam e se complementam. Estas 

são capazes de aproximar a comunidade em experiências de socialidades e 

identificações, já que uma parcela significativa dos moradores da região do 

Bixiga é migrante ou descendente de migrantes nordestinos. Mestre Rafa da 

Rabeca diz, sobre as culturas populares praticadas na Casa:  
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Possuem um elo estreito com a infância, e suas manifestações 
são chamadas de brinquedos. Os artistas expressam a criança 
que existe dentro deles. A festa é um momento de desligar o 
mundo adulto, mesmo que não totalmente, é espaço para a 
fantasia, para a máscara, para o boneco, para cores, desenhos 
e efeitos especiais. 
 

 

As palavras de Rafa da Rabeca remetem ao conceito de “inutensílio” 

trazido pelo poeta Paulo Leminsk (1986), em oposição à ditadura da utilidade 

pragmática. A própria definição de arte e poesia, segundo o poeta, não está na 

razão de ser; além da alegria e dos afetos, não precisa que tenham uma razão 

prática e mercadológica, já que as manifestações da arte são uma rebeldia, um 

inestimável inutensílio. 

 

Quem quer que a poesia sirva para alguma coisa não ama a 
poesia. Ama outra coisa. Afinal, a arte só tem alcance prático 
em suas manifestações inferiores, na diluição da informação 
original. Os que exigem conteúdos querem que a poesia 
produza um lucro ideológico. 
O lucro da poesia, quando verdadeira, é o surgimento de novos 
objetos no mundo. Objetos que signifiquem a capacidade da 
gente de produzir mundos novos. Uma capacidade in-útil. Além 
da utilidade. 
Existe uma política, na poesia, que não se confunde com a 
política que vai na cabeça dos políticos. Uma política mais 
complexa, mais rarefeita, uma luz política ultra-violeta ou infra-
vermelha. Uma política profunda, que é crítica da própria 
política, enquanto modo limitado de ver a vida (In ANSEIOS 
CRIPTICOS, Lemisnk, 1986, p. 58-60). 
 

 

  O professor de capoeira Neguinho Black (Neguinho do grupo Onças), 

Joseilton Nascimento, confirma esta perspectiva. Muito engajado nas rodas, 

está sempre presente com extraordinária disposição, com seus olhos 

pequenos, demonstrando a sua grande percepção, sabendo lidar com o 

“chegar e sair” dos lugares. Está sempre cercado pelas mulheres da capoeira, 

que percebem, nesta figura, uma postura de aproximação, respeito e distinção 

entre a capoeira e o capoeirista, a vadiação de uma roda, muitas vezes mais 

dura, e os encontros e amizades alimentados pelo cotidiano. Em uma de 

nossas conversas informais, durante caronas voltando da Casa (Neguinho 

reside na Zona Norte da cidade de São Paulo como eu), ele explicou que “a 
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religião é da pessoa, o capoeira não precisa seguir uma, assim como cada um 

que chega à roda tem a sua cabeça, uns tendem à violência, outros buscam a 

cultura, ou as amizades”, indicando que uma resposta é dada segundo a 

intensidade da provocação, em uma relação de causa e efeito. Ele ainda 

completa: “Cada um dá o que tem, mas anda lado a lado”. 
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Capítulo 3 - As Festas: rituais e celebrações 

 

Este capítulo apresenta e discute o coração da Casa do Mestre Ananias, os 

encontros, as festas, os momentos de potentes afetos, e um dos meios de 

sustentar economicamente os projetos da Casa; as festas garantem 

visibilidade, promovem encontros entre a comunidade e os capoeiras. Sempre 

atravessados pela música e tradições populares, estas celebrações são 

percebidas como uma alternativa também para um público urbano mais amplo, 

que busca outras maneiras de entretenimento e consumo cultural na região do 

Bixiga paulistano. Uma proposta engajada de envolvimento, em clima de 

aproximação, onde todos são recebidos e bem-vindos.   

O conceito de festa, praticado na Casa do Mestre Ananias, aciona as 

manifestações populares organizadas e experimentadas pela comunidade dos 

capoeiras, pelos moradores da região do Bixiga e por um público que busca um 

tipo de entretenimento alternativo, ligado à cultura tradicional/regional. Estas 

atividades programadas são construídas com a intensa participação popular, 

em reuniões marcadas no próprio espaço da Casa, onde, em um clima 

informal, as ideias são colocadas e discutidas, considerando-se as 

experiências de festas anteriores e as necessidades que se apresentam no 

presente. 

A coesão comunitária inerente à construção de vínculos que 

encontramos nas organizações das festas, na Casa, apontam para estas 

organizações provisórias de um “fazer coletivo”, o que nos direciona para uma 
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potência política destas festas, reelaborando este fazer “tático” (Certeau, 1994), 

informal, com certo grau de improviso, e realizado conforme os recursos de um 

momento, mostrando-se sempre muito singular, pensado para cada festa 

conforme as oportunidades e ameaças surgem. Maiores ou menores, estas 

festas mantêm seu significado potente e instrumental, já que é o veículo de 

maior possibilidade de encontros entre os grupos da Casa e o público 

heterogêneo da comunidade e da cidade, mais amplamente. Este “fazer”, 

fundamentalmente como um ato comunicacional do corpo e dos sentidos, 

ancorado no comum de comunidade (SODRÉ, 2014), é produzido no presente, 

mas com uma perspectiva sempre atravessada pelo passado da ancestralidade 

da capoeira. Esta perspectiva, nas tradições, confere a unidade promotora de 

sentidos do grupo, o que legitima a Casa do Mestre Ananias; porém, o “fazer 

presente” permite transcender a perspectiva ingênua de uma construção 

romantizada e cristalizada, permitindo à Casa se reinventar e sobreviver nas 

formas de estar juntos, sofisticando o seu repertório cultural de processos 

sociais de produção, circulação e consumo de significações na vida social 

(Garcia-Canclini, 2005), organizando as suas identidades em uma instância e 

conformação de consenso, a própria comunidade em suas construções de 

produção e reprodução do que é “ser capoeira”, “paulistano”, “da Casa Mestre 

Ananias”, entre outras possibilidades (GARCIA-CANCLINI, 2005). 

Estas festas representam, para a comunidade que as organiza, uma 

forma de cidadania, de estar ativamente na cidade, construindo visibilidades 

pela presença, representada pela cultura negra baiana. As representações, nas 

quais a comunidade se diverte, também mobilizam corpos que, de maneira 

geral, são contidos no cotidiano, subalternizados e invisibilizados. Seu espaço 

de protagonismo nas festas serve como plataforma de possibilidades de 

representação, que escapam das imposições perversas, e encontram na 

“função do comum” (Sodré, 2014) uma construção de sentido partilhado e 

transverbal, potente do corpo e pelo corpo, em modos de sociabilidades 

inerentes à partilha comunicacional, articulando afetos na produção de valor 

social, cultural e político.  

As festas ainda podem ser entendidas como uma urgência de 

construção de saberes decoloniais (Santos, 2010a), que surgem, em meio à 
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precariedade, como alternativas que resistem e negociam a sua presença, 

marcadas pelo atravessamento cultural negro em uma região que é 

representada, hegemonicamente, como italiana. Este tensionamento coloca a 

perspectiva em disputa sobre o que é o Bixiga: uma região que é marcada pela 

diversidade, construída pelas origens múltiplas e culturas híbridas, que se 

posicionam e hierarquizam condições de representatividade.  

A alimentação é outro ponto de ligação e partilha nas festas da Casa, o 

que remete à comensalidade (Poulain, 2004), ou seja, pela função social que a 

produção e o consumo promovem enquanto alimentação dos corpos e afetos, 

tomando uma importante parcela de importância simbólica, tendo em cada 

festa um tipo próprio de pratos tradicionais, reafirmando um resgate cultural da 

alimentação regional brasileira de matriz negra. Em um bairro paulistano, 

reconhecido hegemonicamente pela gastronomia italiana, estas expressões 

culturais trazidas pelas festas fortalecem a complexidade simbólica do Bixiga, 

caminhando pela integralidade, que resiste e negocia.  Variando entre o caruru, 

com ingredientes trazidos pelos mestres e mestras diretamente da Bahia, 

passando para as comidas típicas das festas juninas, e chegando aos pratos 

que cada família da comunidade disponibiliza para estes encontros, orgulhosos 

por expor as competências e singularidades, antes restritas ao campo privado 

de cada casa, para a comunidade (que constrói expectativas a cada ano para 

degustar os segredos destes pratos). A ritualização destas refeições, 

originadas muitas vezes de apropriações religiosas de matriz africana, ilustra o 

espírito íntimo de compartilhar e receber bem, praticados na Casa, 

manifestados no preparo destes alimentos, na divisão das tarefas e na 

distribuição, gratuita para a comunidade. Isso aponta para a dimensão social 

alimentar, de construção de sentidos, estruturados pela refeição organizada em 

grupo, para a comunidade, diferindo das modalidades de produção comercial, e 

colaborando para os fluxos da experiência, transitando entre o passado e o 

presente, materializando a presença de Ananias, em seus gostos e modos de 

organizar a preparação de tudo, reafirmando as tradições de alimentos típicos 

que sugerem lembranças de tempos e lugares relacionados à ancestralidade. 

A alimentação, enquanto energia, abastece os corpos e as almas, 

expressa o hibridismo encontrado na diversidade que constitui a comunidade 
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frequentadora da Casa do Mestre Ananias. Os gêmeos Cosme e Damião, 

santos católicos, foram apropriados nas religiões de matrizes africanas, 

associados a divindades remetidas às crianças. O hábito da distribuição de 

doces surgiu do candomblé, além do caruru dos santos, comida ritualística 

oferecida ao orixá Ibeji, para só depois ser servida para a comunidade. O 

comer e beber, nas festas, atravessa as necessidades do corpo biológico para 

reafirmar os vínculos entre os capoeiras e a ancestralidade, energizando o 

ambiente sagrado que constitui a festa.  

Luiz Antonio Simas (2019) explica estas encruzilhadas do cotidiano, que 

reivindicam a reexistência pela potência dos afetos dos corpos em festa, o 

alimento sagrado que é sempre compartilhado, entre os deuses, os homens, e 

o ambiente que constitui estas trocas, ultrapassando os limites dos terreiros de 

candomblé para marcar os fluxos e encontros dos corpos nos mais diversos 

momentos do cotidiano (SIMAS, 2019). Este alimento, como energia, está 

diretamente relacionado com o axé, potencializado pelas trocas dinâmicas que 

abastecem os corpos e espíritos, a sua preparação requer cuidados especiais. 

O Mestre Minhoca se encarrega da qualidade de cada elemento, de onde faz 

questão de ir escolher e acompanhar o preparo, junto com as talentosas 

voluntárias da comunidade, que sempre surgem para a importante tarefa. Na 

cozinha, de muito trabalho, também surgem as aproximações e trocas de 

sabedorias, a contação de histórias. Lembranças de tantas outras festas e 

risadas evocam uma integração entre seus participantes, que emanam o clima 

positivo deste axé, o que sugere que a festa começa muito antes da data 

oficial, na preparação, de onde os encontros se iniciam e o sentido da tradição 

se faz presente.  

 

Fotografia 11 - Rodrigo Minhoca preparando a paçoca 
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Foto: Bras (2019). 

 

A comida constitui um compartilhamento do espaço em uma relação 

horizontalizada, pois todos pegam a mesma fila, recebem o mesmo tipo de 

prato, dividem os espaços da Casa, reafirmando a comunhão dos corpos. Esta 

comensalidade (Poulain, 2004) é percebida, nesta pesquisa, como ligada à 

transmissão de valores e conhecimentos, que se dá por meio dos fluxos e 

encontros, promovidos pelas festas, que enaltecem a socialização da 

comunidade. Boutaud (2011) aponta a comensalidade como uma condição que 

favorece a diversidade, enquanto prática que situa os sujeitos como integrantes 

de uma família, pois compartilhar alimentos nas festas não exige o 

conhecimento prévio entre os que compartilham a experiência, apontando para 

a perspectiva da hospitalidade universal de Derrida (2011).  

A professora Fernanda Guimarães lembra que, no início da Casa, por 

volta do ano de 2007, a alimentação já mobilizava afetos e construção de 

sentidos. Uma das mais importantes figuras que constitui a Casa do Mestre 

Ananias, Fernanda, a “Fê”, como muitos a chamam carinhosamente, é a 

representação da potência feminina, dona de uma corporalidade marcante 

durante as rodas, sua presença encanta, seja tocando, seja articulando as 

riquezas simbólicas desta cultura. Ela destaca: 
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Toda terça eu corria para minha casa, depois do trabalho, e 
fazia um caldinho: de feijão, de abóbora, caldo verde. Eu já 
levava quentinho de casa, e a minha ideia, no início, era 
tomarmos antes da roda, com quem chegasse, entre os 
professores mesmo, para nos unir e fortalecer. Mas acabava 
sobrando e comecei a servir para todo mundo, quando a roda 
terminava. Para isso, eu precisava esquentar, e, como a gente 
não tinha fogão, lá ia eu com o panelão na cabeça, até o bar do 
Seu Raimundo, que fica na esquina da Ramalho com a 
Brigadeiro. O Rogério, filho dele, me deixava esquentar, e eu 
descia com a panela de volta para servir para o pessoal. O 
Alegria, o capoeira mais engraçado e expressivo que já 
conheci, que foi criado pelo Mestre Joel, me chamava de sopa. 
Depois, de sopa, passou a me chamar de tradição. 

 

Trata-se de prática diferente da experiência da degustação comercial, de 

onde não se esperam interações que permitam vínculos entre os produtores da 

refeição e os consumidores, deixando a partilha de afetos restrita entre os 

comuns, permitidos naquele espaço da mesa. As práticas culturais ligadas à 

comensalidade encontradas nas festas despertam o entrosamento, 

reciprocidade e celebração em comum, que une aqueles sujeitos em um 

determinado, ainda que transitório, tempo e espaço, reelaborando o 

pertencimento à comunidade. Ranciere (2015) propõe essa divisão como uma 

partilha do sensível, reconfiguradora das relações entre fazer, dizer e ver do 

ser comum, base estética da política proposta pelo autor, de onde lutas para 

transpor a barreira entre linguagem e mundos reivindicam acesso à linguagem 

comum e discurso na comunidade. 

Nas comunidades agrícolas ancestrais, os vínculos possuíam uma 

cadeia de encontros maior, envolvendo a preparação da terra, plantio, colheita 

e armazenamento, em que o compartilhamento entre vizinhos e comunidades 

era usual, permitindo que as práticas alimentares encontrassem uma condição 

mais propícia para a comensalidade (Poulain, 2004), através do pertencimento 

e integração no cotidiano. Essa representação de simetria da hospitalidade 

ainda pode ser percebida pela disposição, em roda, dos rituais e práticas 

culturais que constituem as atividades da Casa. 

 

Podemos nos arriscar a dizer que uma das formas mais 
reconhecidas de hospitalidade, em qualquer época e em todas 
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as culturas, é compartilhar sua mesa, ou então sua refeição 
com alguém [...]. Essa forma de partilha, de troca e de 
reconhecimento, é chamada comensalidade (Boutaud, 2011, p. 
1213).  

 

Pensar os encontros realizados na Casa, e as dinâmicas ligadas à 

comensalidade, a partir das culturas diaspóricas, remete à interculturalidade 

(GARCIA CANCLINI, 2012), articulada desde a escravidão, e continuada 

contemporaneamente com o racismo estrutural resultante deste contexto, que 

passa pelo desenraizamento brutal ao apagamento destas identidades em 

fluxo. Estas demandas constroem dinâmicas compensatórias, que valorizam a 

memória e as tradições, como uma possibilidade de ressignificar o trauma 

destes descendentes, que, ainda que não recebam os golpes físicos dos 

chicotes, seguem sentindo a sua repercussão inquestionável, elaborada pela 

violência da branquitude (Hall, 1990). Essa identidade branca, não homogênea, 

ligada a um “ser” e “estar” no poder, é percebida como um lugar de privilégios 

simbólicos e materiais, que buscam conservar as estruturas convenientes de 

suas posições, atribuindo a invisibilidade e violência do racismo como norma 

estruturante da sociedade, demonizando as práticas culturais ligadas aos não 

brancos.  

Quanto ao tempo de duração, as festas seguem um formato que 

privilegia a presença das crianças, iniciando por volta das 14h da tarde, de 

modo que as apresentações de teatro, dança e capoeira deste público possam 

ser mais bem aproveitadas, dividindo esta programação com as brincadeiras 

na rua, que é fechada para que não exista risco de acidentes. A região não 

possui muitas alternativas para que as crianças brinquem nas ruas, sempre 

muito movimentadas; durante as festas, carrinhos de rolimã, bolas, pula-pula, 

piscina de bolinhas e outras atividades programadas, conforme o contexto da 

festa, garantem a diversão das crianças e dos adultos, que participam e 

lembram de outros tempos e lugares, de onde podiam praticar esta liberdade 

do “uso das ruas” com mais frequência. 

Conforme o sol vai sumindo entre os edifícios que cercam a Casa, a 

festa vai tomando outros ares, as atividades voltadas para o público adulto se 

iniciam, o público externo (de outras áreas da cidade) chega em maior número 

e a lotação do ambiente atinge o seu pico. Como diz mestre Chita: “Agora o 
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coro come”, e a capoeira recebe visitantes de muitas partes da cidade, do 

Brasil e, não raramente, do mundo, que entendem a Casa do Mestre Ananias 

como um lugar especial, de visibilidade e de exposição em um “campo neutro”, 

já que a proposta da Casa sempre foi a de manter as suas portas abertas para 

todos. 

Os músicos profissionais, que sempre comparecem quando o Mestre 

Minhoca convoca, fazem as suas participações mais cedo, na parte da tarde, já 

que, durante a noite, muitos seguem para as suas atividades em casas de 

shows, bares e demais apresentações que realizam como trabalho. As rodas 

de samba da Casa são do mais alto nível técnico e estético, recebendo estes 

“amigos da Casa”, que garantem o deleite do público que se amontoa em volta 

da roda, montada no centro da Casa, de onde o som ecoa para todos os 

ambientes.   

O ritmo das apresentações de capoeira, rodas de samba, samba rural, 

forró e demais participações é intenso, tornando quase impossível acompanhar 

todos os acontecimentos. Apesar do espaço restrito onde ocorrem, a 

espontaneidade e informalidade são as marcas desta experiência, o clima 

familiar e amigável transmite uma sensação de aconchego para todos os que 

chegam. Mesmo o público flutuante e mais “externo” à casa tem a impressão 

de serem “velhos conhecidos”, pois são cumprimentados e recebidos com o 

mesmo respeito e carinho, convidados a comer, dançar, conhecer a Casa e, 

principalmente, se divertir. Marca este clima a reprodução do discurso do 

Mestre Ananias: “A Casa é nossa, a Bahia é nossa”.  

Em minha primeira experiência, no ambiente de festa da Casa, 

desenvolvi conversas com muitas pessoas; apesar de não conhecer nenhuma 

delas, estar próximo já era suficiente para ser introduzido nos assuntos, em um 

acolhimento orgânico, próprio daquele tipo de encontro, mas que, naquele 

momento, não era comum para o meu repertório, causando um estranhamento 

muito prazeroso, levando-me a refletir sobre as formas que nos relacionamos 

nos ambientes comuns, na cidade de São Paulo. A experiência ainda foi levada 

para a universidade, discutida entre colegas pesquisadores que demostraram, 

em graus diferentes, não compreender exatamente o sentido de acolhimento 

relatado, ou ainda trazendo memórias de “tempos antigos”, o que indicou uma 
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possibilidade para compreender aquele sentido de acolhimento, baseado na 

construção de vínculos, próprios desta memória residual (Williams, 1979), 

elaborada pela perspectiva de um entrelugar de Bhabha (2013), que não está 

fora nem dentro, mas numa relação tangencial entre essa fronteira que se 

borra, em uma zona de interstício entre dentro-fora, centro-periferia para a 

desestabilização de categorias centralizadoras do entendimento comum, sobre 

passado e presente, e que ainda aciona, mais uma vez, o conceito de pós-

periférico (ROCHA, SILVA e PEREIRA, 2015).   

Nestes entrelugares de Bhabha (2013), ou de encruzilhadas, o corpo é o 

próprio acontecimento da experiência destes encontros, naquilo que Diana 

Taylor (2013) nomeia como “saberes corporificados”, construídos, 

historicamente, no contato com os afetos da experiência social negra, 

compondo um repertório que valoriza os encontros com grande potência, 

celebrando a possibilidade de ressignificar a presença fora de um cotidiano 

elaborado pelo racismo estrutural. Estas festas designam, assim, a Casa do 

Mestre Ananias como uma imediata potencializadora de fluxos entre as 

experiências de exclusão do cotidiano negro para um protagonismo elaborado 

pela valorização dos encontros pela arte da capoeira. 

Por volta das 22h, inicia-se o encerramento das atividades, mesmo com 

o clima em alta, o que dá a impressão de que todos poderiam varar a noite 

facilmente, já que a energia dos participantes continua em alta. Mas, por 

respeito à comunidade do entorno da Casa, o som se encerra, dando início às 

atividades de limpeza e desmonte da estrutura, além de longas despedidas, 

que acabam por invocar cantorias, “contos de causos”, brincadeiras e reflexões 

sobre a experiência. Rodrigo Minhoca, invariavelmente, está rouco e quase 

sem voz, depois de cantar intensamente por horas, de brincar com as crianças, 

conversar, literalmente, com todos e receber as pessoas, que querem abraçar, 

tirar fotos, relembrar acontecimentos, solicitando uma grande energia do jovem 

mestre. Entre os processos de organização do desmonte, as conversas 

continuam seguindo para um público mais restrito, íntimo da Casa, que fecha 

as portas por volta da meia-noite, de onde uns seguem para suas casas, 

enquanto outros buscam a vida boêmia da região do Bixiga para esticar a noite. 
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Segundo descreve a proposta no blog da Casa, e é também indicado no 

convite/flyer postado nas redes sociais para uma das festas, o Mestre Minhoca 

pergunta: “Sabe a diferença entre festa e evento? Vem que você vai descobrir”. 

A Casa do Mestre Ananias não realiza eventos, segundo o seu projeto de visão 

cultural, mas promove festas. Apesar de parecerem sinônimos, explica que 

existe o entendimento de que a festa profana, como algo que não se separa do 

sagrado por completo, mantém continuidade com o cotidiano, sendo diferente 

dos eventos. Prezando a informalidade, o encontro, a amizade, o simples 

prazer na comunhão em torno da música, mais uma vez, acionando a 

perspectiva da “função comum” de Muniz Sodré (2014). 

São quatro grandes festas anuais no calendário da Casa, a festa de 

aniversário do Mestre Ananias, a festa Junina, a festa de Cosme e Damião 

(Caruru) e a festa de aniversário da Casa. Em todas elas, ocorre a realização e 

distribuição de comida para a comunidade gratuitamente, apresentação das 

crianças com danças e teatro, forró, capoeira e samba de roda.   

Elemento central das socialidades da capoeira, a música sempre esteve 

embalada pelos poderosos berimbaus, que apresentam infinidades de 

variações em seu repertório, apresentando-se em cada roda com uma música 

que ainda não se havia escutado. Estas canções foram o fator decisivo para a 

escolha deste tema de pesquisa, quando, depois de uma deriva urbana pela 

região do Bixiga, ocorrida em 25 de abril de 2018, finalizada na Casa do Mestre 

Ananias, fomos convidados, pelo mestre Minhoca e Giu, para participar da 

festa que iria ocorrer dias depois, no dia 6 de maio daquele ano. 

Durante esta celebração, com a Casa completamente lotada, 

acompanhando a roda de capoeira, uma música que nunca havia escutado me 

provocou calafrios; contraditoriamente, ao mesmo tempo em que me 

encantava, também provocava uma grande angústia, pois simbolizava uma 

cultura, das mais significativas de meu próprio país, e explicitava a minha 

ignorância. Todos cantavam, todos reconheciam a importância daquelas 

palavras, e eu, alienígena em meu próprio país, senti uma profunda 

necessidade de iniciar uma busca sobre aquelas pessoas, seus sentidos e 

representações, de maneira que hoje busco introduzir, sempre que possível, 

este repertório entre meus alunos da graduação nos cursos de Comunicação, 



 

 

 

201 

 

entendendo que, assim como eu não conhecia essa cultura, muitos destes 

jovens talvez não tivessem tido esta oportunidade também, e, para os que 

entendiam este universo, que estivessem mais à vontade, contemplados e 

representados também no universo acadêmico.     

O conceito de festa é aqui compreendido e pensado pela perspectiva da 

Casa, em uma descrição etnográfica das experiências e sentidos presenciados 

nas festas, em reuniões coletivas, na pré-produção, na festa, com brigas, 

controvérsias e a repercussão dos acontecimentos. Em 5 de outubro de 2019, 

foi publicado, na rede social Facebook e no blog da Casa, o convite29: “Como é 

bom viajar sem sair de casa. Viva São Paulo, que fica grande quando abrimos 

as portas do mundo e fechamos as do preconceito”, diz uma postagem nas 

redes sociais da Casa, na chamada para uma festa que promoveu um 

intercâmbio ente as culturas da Bahia (representada pela Casa), Belém, Ceará 

e Pernambuco, com vivências no Cariri, jogo de espadas, e uma brincadeira do 

Reisado Cearense, com Antônio Gomides.  

Seguia para a Zona da Mata de Pernambuco, de onde a Rabeca do 

professor da Casa, Rafa da Rabeca, mais uma vez levantou a todos com o 

forró de seu grupo, Acobocaria. Chegando pela primeira vez à Casa do Mestre 

Ananias, vindo da região norte do Brasil, em Belém do Pará, estava o carimbó 

do grupo regional Cabuquinho. Finalizando, com o “retorno” à Bahia, com o 

samba de roda da Garoa do Recôncavo, já tradicional nas festas da Casa.  

Estes encontros podem ser entendidos como afirmações positivas de 

corpos, tempos e espaços, que não podem ser lidos como alienação, evasão, 

puro entretenimento, mas como desejo positivo de presença. Um momento de 

codificação social do desejo como inscrição material do corpo dentro da Casa, 

uma linha de fuga contra a repressão cotidiana dos corpos negros, que são 

codificados pela cidade em lógicas perversas, axiomatizadas pelo racismo. 

Emocionado, Mestre Minhoca relembra, em suas tradicionais conversas 

com o grupo antes da roda, o que ocorreu na semana que antecedeu à festa 

de aniversário do Mestre Ananias, em 01 de dezembro de 2019: 

                                                 
29

 Disponível em: https://mestreananias.blogspot.com/2019/11/da-bahia-pro-belem-passa-por-

ondemesmo.html?spref=fb&fbclid=IwAR1sK0ada7uhzjdaD1v4VG4yKCB0wkCZ0MwO1k3q9V8

d5pYQrhmsxqfwYnk. Acessado em 01/06/2020. 
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Mestre Ananias foi e vai ser sempre o nosso pai, e de muitas 
gerações na história da nossa capoeiragem. É o momento de 
refletir sobre a nossa capoeira baiana aqui em São Paulo, 
sobre essa herança que é deixada neste chão, que a gente 
teve a sorte de ter passado tanto tempo junto, e viver e 
produzir tanta coisa aí. Não tô falando só de mim, mas de nós. 
Não só quem viveu, mas quem aprecia, quem respeita essa 
história, sem achar que é melhor que nada, porque a história é 
muito maior do que o mestre contava, a representação dele é 
muito grande, está muito além da capoeira inclusive. Então, o 
tempo que a gente passou junto, leva sempre a refletir essa 
nossa união, a simplicidade que a gente faz aqui toda semana, 
vale mais que muito evento que a gente pode querer produzir. 
Uma coisa que o mestre deixou, ele era assim, gostava da 
festa, só festa. A gente tem aquela ideia diferente, porque é 
uma festa que não se apresenta, sem protocolo, uma festa em 
casa. E é este valor que a gente quer enaltecer, porque a 
capoeira precisou de muita coisa, precisou de muito evento 
para se manter, para ser o que é hoje, para mandar todo 
mundo para fora do Brasil, então é necessário. Mas também é 
necessário a gente lembrar deste espírito festivo, que alguns 
poucos de nós ainda conseguem manter. É pouco, mas tem, 
essa festa simples, que oferece comida, que chega junto, isso 
é muito rico, está muito além de nós, está além do Mestre, é a 
capoeira, vem de muito longe, acho que é isso que temos que 
refletir para essa festa.  

 

As chamadas destes encontros, publicadas pela Casa do Mestre 

Ananias nas redes sociais, abrem com um antigo mestre (Chita) narrando o 

que as pessoas irão encontrar na Casa no dia, o que dá o tom cômico, pois ele 

nunca acerta as informações, extrapolando e fazendo os capoeiras que 

acompanham darem muitas risadas. O velho mestre diz: “Vai ter tanta coisa 

que perdi até a conta, rapaz aqui é muita coisa demais”. Perguntado sobre 

quantos anos de festas de aniversário de Ananias eram comemorados, ele 

responde: “Olha, tem mais de vinte, quinze, vinte e três (se enrola). Eu perdi 

até a conta, é muito tempo”. Informado que é a festa de número vinte e três, ele 

segue: “... aí tá vendo, é coisa!”.     

 

Fotografia 12 - Mestre Chita (pandeiro) e Fernanda (prato) no samba de roda 
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Foto: Bras (2018). 

 

A música, presente em todas as atividades, funciona como ponte para 

uma construção da memória, muitas vezes imprecisa, sutil, mas sempre 

potente. Uma possibilidade de libertação física e simbólica, relâmpago e trovão, 

os corpos eletrificados, como ligação material entre o simbólico ancestral e a 

terra, pelos pés que sentem o piso sagrado e golpeiam com energia o solo que 

desperta e nutre os afetos daquele espaço. As corporalidades são a linguagem 

das festas na Casa do Mestre Ananias, e a música é a articuladora destas 

socialidades (PEREIRA, 2017). Grada Kilomba explica que a boca simboliza a 

enunciação (Kilomba, 2020), é dela que ouvimos, funcionando como 

ferramenta de opressão e censura em usos que estruturam o poder da 

branquitude. Mas a boca também pode articular outras possibilidades, ecoando 

vozes diferentes, evidenciando o rompimento das perversas “máscaras” 

colonizadoras, experienciando o acolhimento destes fragmentos que não 

sucumbiram ao silenciamento insistente.  

Fernanda Guimarães reforça a experiência musical trazida pelos que 

conviveram com Ananias, em sua orientação rigorosa e comprometida com a 

qualidade, um mestre reconhecido por sua exigência e broncas, que são 

reconfiguradas atualmente em uma leitura mais humorada:  

 

Me lembro do início da Casa, era como se o tempo fosse outro 
tempo, não era a São Paulo da correria. A gente se sentava na 
porta para vadiar. Cantava samba, pontos de umbanda, 
capoeira, candomblé. O Mestre ia lembrando e a gente 
aprendendo.  Era um tempo estendido e mágico, da maestria 
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no ritmo, no tom e na expressão. Eu nunca tinha visto nada 
igual, aquela beleza no cantar. Ficava me esforçando para 
cantar do jeito “certo”, e esse jeito era ditado pela minha 
intuição, e pela cara do Mestre. Se ele reclamava, tava ruim, e 
eu aguçava meus ouvidos leigos pra dar o meu melhor e cantar 
à altura, dar a minha melhor resposta para fazer parte daquela 
beleza toda. E a mesma coisa na roda: sentir que estava dando 
certo a cantoria era estar no céu, fazer cada nota ressoar no 
seu lugar e ajudar a construir aquele momento único e 
atemporal. Era o tempo estendido da arte, o tempo da 
ancestralidade, a tradição oral acontecendo ali.  

 

Cantar a própria história permite uma reconstrução de trajetórias, e 

Mestre Ananias exigia este canto potente, em um desejo, ainda que 

inconsciente, de ser escutado e produzir conhecimento através desta 

pedagogia oral da musicalidade entoada pelos tambores, pandeiros e 

berimbaus. O pertencimento está ligado diretamente com estes espaços de 

escuta, daí a importância da Casa na reconstrução destas identidades, na 

presença dos corpos, que se identificam e se conectam de modo sensível, 

compondo a existência com um sentido, repleto de beleza e tradição. 

Os capoeiras se apropriam das narrativas e as incorporam em graus 

elevados de afetos, já que a intensidade das músicas e demais atividades que 

atravessam esta arte acabam por fazer parte de seus estilos de vida. Tia 

DeNora colabora para compreender a potência da música no cotidiano, 

estando implicada em muitas dimensões e agenciamentos sociais, isto é, com 

sentimento, percepção, cognição, consciência, identidade, energia, 

incorporação [...] (DENORA, 2000, p. 16; 20). Atender às expectativas do 

mestre, ancorado na ancestralidade de sua representação para aquele grupo, 

significava atender à própria demanda de representar aquela cultura. Reforça 

este pensamento a perspectiva da professora Fernanda Guimarães: 

 

Depois de toda roda eu me sentava ali, ao lado dele, para 
ajudar a construir aquela força única. Era um imenso privilégio. 
E quando o Mestre fazia aquele sinal de que estava bom, 
olhava para mim piscando um olho, e estalando os dedos no 
ar, depois de passar nos lábios, eu me sentia no céu.  

 

Nestes cantos, manifesta-se a reunião de saberes, organizada pela 

conservação da cultura negra tradicional, concentrando representações de 
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diversos entendimentos que, segundo Sodré, “especificam o lugar e criam 

características que irão dar à ação do sujeito” (SODRÉ, 1988: p. 23). Essa 

liberdade da voz alcança dimensões profundas, no sentido de descoberta da 

sua liberdade, de seu protagonismo, e na reflexão sobre a condição do 

indivíduo implicado nas realidades cotidianas de um país racista como o Brasil. 

Estas experiências, entendidas não apenas como herança, mas como 

continuidade, estabelecem uma relação entre as origens manifestadas pela 

vivência coletiva, retomando o sentido etimológico do “tornar comum” da 

comunhão (Sodré, 2006), e no reconhecimento entre duas subjetividades, 

compreendidas como o que se dá a reconhecer, e o que se dá a conhecer na 

relação comunicativa.  

A condição diaspórica, em que se construiu a escravidão no Brasil, 

aponta contemporaneamente para esta busca de experiências de reencontro e 

redescoberta de uma identidade negra. Estes sujeitos foram separados de 

seus povos originais, encarcerados de maneira que dificultasse as relações, 

agrupados em diferentes línguas e etnias, inseridos em uma realidade de 

violência para suprir as demandas do trabalho e caprichos de seus algozes. A 

consequência destas capturas foi o desenraizamento, foram forçados ao 

abandono de parte de sua cultura e religião, incorporando a cultura local, que 

se hibridizou nas diversas manifestações e tentativas de reorganizações 

sociais destes povos, reprimidos, invisibilizados e deslocados. Ainda assim, 

criativamente (Certeau, 1994), apontam para o que se denomina na capoeira 

como “malandragem”, encontrando modos de subverter e resistir. Travestindo 

as suas manifestações em busca de pertencimento, construiu-se um modo de 

compartilhar os simbolismos, reorganizados por uma condição de 

desconhecimento da própria origem, reconfigurada como consequência dos 

retalhamentos brancos, ainda vigentes em nossa sociedade. Esta criatividade 

dispersa proposta por Michel de Certeau (1994) aponta para as experiências 

do cotidiano, pelas quais se vinculam a percepção de sujeitos que precisam se 

adaptar ou se “reinventar”, como propõe o autor, em práticas comuns de uma 

cultura ordinária. Estes modos de fazer e os usos criativos que estes sujeitos 

reapropriam estão relacionados com as tensões entre consumidores e 

produtores, combinando elementos heterogêneos em táticas de um 
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consumo/resposta de margem, não necessariamente de exclusão, mas 

proposta a partir da informalidade de práticas significantes (CERTEAU, 1994).  

Tantas vezes presenciei, durante a pesquisa de campo, sujeitos que 

apontam para uma percepção de enraizamento, de “reencontro com as raízes”, 

termo mais utilizado, inspirado por esta presença de um legado muito rico, 

significativo para a arte ligada à capoeira e materializada enquanto história por 

um homem preto, nascido em 1924, no representativo Recôncavo Baiano, que 

marca o pioneirismo de uma herança afro-centrada na maior capital brasileira. 

Ananias ocupa um espaço familiar para a capoeira, como um pai severo, 

segundo os mais próximos, ou ainda o papel de guia, atravessando a 

temporalidade depois de sua morte em 2016, como uma presença forte 

ocupada pela ancestralidade. 

Existe uma dimensão do sagrado na compreensão da música 

encontrada na Casa; é possível estabelecer semelhança entre o candomblé e a 

capoeira, em que a música se estabelece como um veículo de recepção e 

transmissão do axé, essencial nas rodas, elemento que estabelece os fluxos de 

trocas e poder de realização do ritual, entoado pelo indivíduo, emanado pela 

energia circular (roda). Muniz Sodré explica esta força vital como ligada 

intrinsecamente ao “segredo”, e entendida como uma dinâmica comunicacional 

que compreende um vigor de regras do “jogo cósmico” que a redistribui, 

estabelecendo o sagrado. A concepção de segredo, na cultura Nagô, segundo 

o autor, não acata a hipótese de que exista algo que não possa ser revelado, 

que elimine a força do mistério, desconsiderando a perspectiva ocidental 

orientada para o fato de que “a verdade existe e de que deve ser trazida à luz” 

(SODRÉ, 2005, p. 107). 

A dimensão musical na capoeira envolve a lógica de receptor e emissor 

em um vínculo muito próximo, já que todos os actantes cantam, dançam e 

executam as performances em representações muito íntimas, que organizam 

as festas em estilos e escolas de diversas influências. Mestre Ananias 

explicava a diversidade à sua maneira, dizendo que “capoeiras comem tudo no 

mesmo prato”, estabelecendo uma ordem legítima de ideias e sentimentos a 

partir da música, em que os sujeitos afetam e são afetados porosamente 

(CYRULNIK, 1999). 
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Essa potência do axé, afinada pela polissêmica construção musical, 

constitui uma experiência sensível,  que transcende a audibilidade, sentida pelo 

corpo tátil nos encontros, na vibração que ecoa entre o coletivo e o singular, 

fluindo pelo ambiente, organicamente, em um efeito magnético dos corpos que 

se juntam, permitindo cantar, sentir e dançar em uma temporalidade que 

constrói um imaginário ligado à configuração simbólica e sinérgica de espaço 

litúrgico: a voz cantada, a dança de pés juntos ao chão e os toques configuram 

a ritualidade dos acontecimentos. É uma experiência de alegria de matriz 

corporal, mesmo quando provocada por tragédias, desterritorializando os 

sujeitos em portas entre mundos, articulados por uma ancestralidade 

diaspórica, de onde o antigo é trazido para o novo, e o novo é reapresentado 

no antigo, em uma experiência afetiva de construção de vínculos. A palavra, na 

cultura praticada entre os capoeiras, é sempre som e oralidade, isto é, singular, 

de uma presença física de partilha do sensível, espontaneamente manifestada 

em transbordos e construções de identidades (SODRÉ, 1988). 

Nos festejos de 29 de setembro de 2019, o décimo terceiro Caruru de 

Cosme e Damião ocorreu com a primeira reza de Cosme e Damião, 

especialmente realizada por Dona Rosália de Acupe, considerada a última 

detentora destes saberes. A Casa promoveu mais uma vez, nesta ocasião, o 

intercâmbio cultural, trazendo os mestres e mestras Dona Joanice, Dona Zilda, 

Dona Rosália, Elcinho e Elói, que contribuíram com o samba de Acupe, do 

Recôncavo Baiano. Anteriormente, no dia 26 de setembro, ocorreu pelas ruas 

do Bixiga a tradicional Esmola Cantada, de onde seguiram pelas ruas da 

região, entoando canções que marcaram os participantes e alterando, 

temporariamente, a paisagem e a territorialidade sonora. 

Para Hall (2000), essas identidades não podem ser entendidas como 

definitivas ou estáticas. Justamente por conta da complexidade acerca da 

identidade, esta é difícil de ser cristalizada. Os processos múltiplos e contínuos 

se fazem não apenas de maneira individual, mas com a participação do social 

que rodeia o indivíduo. Hall (2000) ainda aponta para uma ambivalência das 

identidades, como as posições que o sujeito assume, sempre representações 

construídas ao longo de uma “falta”, ao longo de uma divisão, a partir do lugar 
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do outro e que, assim, não se pode nunca ajustar aos processos de sujeito 

investido (HALL, 2000, p. 112). 

Por meio de suas festas, a Casa do Mestre Ananias ainda apresenta 

outro ponto marcante: os sentidos políticos. Omar Rincón colabora para a 

compreensão desta agenda com o conceito de pop-lítica, em que aproxima o 

pop da política, de maneira que as performances compreendidas durante as 

festas transcendem o entretenimento e passam a ter outras leituras (RINCÓN, 

2015). A ressignificação dos rituais e músicas ancestrais permite a criação de 

um discurso alinhado com as demandas cotidianas, de onde a comunicação 

popular transforma o sujeito em produtor de seu próprio entretenimento e relato 

(RINCÓN, 2015, p. 191; 210). 

Ainda acompanhados por Rincón, percebemos, nas produções, que a 

capoeira e o samba rural trazem o conceito de popular-bastardo, em que esta 

ideia remete à possibilidade de inclusão, de novas possibilidades, meios e 

sentidos com caráter ambíguo, desfazendo a proposta de ilegítimo (associada 

à bastardia). Acolhidos dentro da Casa, é permitido que cada indivíduo 

contribua e altere o cenário conforme a sua percepção e experiência, para si e 

para o coletivo. O conceito de experiência é entendido, neste trabalho, como a 

ação dos sujeitos sobre si mesmos, determinada pela intenção entre as 

identidades biológicas e culturais destes sujeitos em relação a seus ambientes 

sociais e naturais (CASTELLS, 1999; p. 33). 

A música que atravessa todas as atividades da Casa do Mestre Ananias 

traduz formas de identidade e cotidiano. Trotta (2013) utiliza a expressão 

“emergência musical da periferia” para mostrar a visibilidade que este 

segmento social tem ganhado nas mídias, onde se negociam valores e ideias, 

disputando espaço e hegemonia, em novas possibilidades de inclusão de 

estéticas ligadas à cultura negra. A análise do cotidiano da Casa possibilita 

compreender suas identidades culturais, que se mostram em permanente 

negociação (HALL, 2003), pois se trata de um contexto que reproduz trajetórias 

de vida que buscam seu posicionamento via significações ou ressignificações.  

Estas ordens sensíveis são manifestadas fortemente através das 

corporalidades que a música indica, sempre potentes em seus tambores e 

berimbaus, como produto de origens africanas e apropriadas diretamente da 
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região brasileira do Recôncavo Baiano, localidade na qual a capoeira se 

destacou para o mundo com a produção de grandes representantes desta 

cultura.  

Entre eles, o mestre Ananias, o pioneiro na cidade de São Paulo no que 

diz respeito à transmissão da herança africana através das artes da capoeira, 

em suas representações de artesanatos, comidas, gestualidades e vozes. Uma 

ponta de lança de um chão considerado sagrado por seus participantes, 

energizando as conexões com suas ancestralidades, e dando sentido social de 

vínculos para as juventudes (BORELLI, 2009) negras paulistanas que ali se 

encontram e negociam sentidos. O debate sobre as periferias, que muitas 

vezes carrega um perverso julgamento desqualificante, permite reflexões mais 

amplas sobre a ligação que existe entre o popular, o informal e as hierarquias 

sociais elitistas. 

Através da música, das corporalidades e das demais manifestações 

culturais que explodem em participações coletivas na Casa do Mestre Ananias, 

pode-se observar claramente a potência de suas representações de 

identidades, em demonstrações orgulhosas de valorização estética e simbólica 

de narrativas negras, resgatando modelos ancestrais de resistências contra as 

perversidades que limitaram - de maneiras diferentes, e não menos efetivas – e 

limitam, contemporaneamente, estas juventudes de atuarem plenamente nos 

espaços da cidade de São Paulo. 

A décima primeira Festa Junina da Casa do Mestre Ananias, que 

sempre possui uma forte adesão da comunidade dos capoeiras e do Bixiga, 

ocorreu com 49 voluntários envolvidos diretamente, sendo impossível 

contabilizar os indiretos, já que é uma festa que aciona as famílias com 

atividades voltadas para crianças, adultos, jovens e idosos. O processo familiar 

que constitui o espírito das festas na Casa dá o ar cordial, comunitário e 

aconchegante, que faz sucesso entre seus frequentadores, uma sensação de 

conhecer todos, mesmo que não conheça ninguém.  

As brincadeiras e gincanas, tradicionais de festas juninas, acionam todas 

as idades e os artistas que levam o repente, o forró e o samba, dividindo o 

protagonismo com o teatro das crianças do projeto da Casa (Naníacos), da 

professora Morgana, que apresentou Cacuriá e Casamento na Roça, além das 
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lindas senhoras da terceira idade, que mostraram a Ciranda. A brincadeira da 

prisão, correio elegante (muito concorrido), comidas típicas feitas pela 

comunidade; todas estavam presentes. Os repentes de Peneira e Sonhador, 

arrancaram risadas no final da tarde, rendendo momentos de grande 

descontração entre os participantes, que eram alvo dos improvisos dos artistas. 

Isso foi seguido do forró da Acabocaria e do samba de roda da Garoa do 

Recôncavo, conhecidas e esperadas apresentações tradicionais da Casa. 

 

Fotografia 13 - O divertido improviso de Peneira e Sonhador 

 

Foto: Bras (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 14 - Acabocaria se preparando para iniciar o forró. 
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Foto: Bras (2019). 

 

Ainda cabe refletir sobre a questão dos circuitos de consumo cultural 

alternativo na cidade de São Paulo, que leva juventudes de classe média e 

vindas de outras regiões da cidade para as festas da Casa, em busca de 

“autenticidades”, configurando sentidos de gosto e habitus (Bourdieu, 1988). 

Isso aponta para estilos de vida marcadamente cosmopolitas e onívoros 

(PEREIRA, 2015), num público que não é atraído primariamente pelos 

pertencimentos e formas de autorrepresentação ligados à ancestralidade 

negra, mas por outros afetos e sociabilidades, ligados a uma visibilidade que se 

articula entre práticas e imaginários destes grupos, em que a dimensão urbana 

e cultural são atravessadas por lógicas de consumo alternativas, que se tornam 

constitutivas da vida urbana. 

O caráter relacional de interdependência entre estes sujeitos e a cidade 

indica este habitus (Bourdieu, 1988), em sistemas de incorporações, ainda que 

temporárias, mimeticamente, em uma experiência individual representada por 

um perfil de consumo cultural que permite os fluxos e trânsito deste capital 

cultural. É a partir desta proposta onívora de consumo, de participar da cidade, 

que estes sujeitos constituem práticas de gostos baseados em regimes de 

visibilidade e busca por outros sentidos de socialidades, dando conta de estilos 

de vida juvenis urbanos, que constroem certos perfis dos frequentadores do 

Bixiga, os quais incorporam práticas locais, potencializadas pela informalidade 

e valores da Casa, onde todos são bem recebidos. Não entendemos este 
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consumo cultural onívoro, como mero consumo de exotismo, mas o 

compreendemos nas múltiplas possibilidades de sentido que daí se 

desprendem para a compreensão das culturas juvenis urbanas em metrópoles 

cosmopolitas (PEREIRA, 2015; PEREIRA, 2017; PEREIRA, 2018).  

O clima de informalidade e independência com o qual se realizam as 

festas da Casa do Mestre Ananias, fortemente marcadas pelos elementos 

locais de um Recôncavo Baiano tradicional ligado à cultura da capoeira e seus 

atravessamentos, cria um diálogo intercultural e de socialidades que estes 

grupos buscam, facilitado pela ampla rede de transportes da região central 

paulistana, o que permite os encontros e fluxos. Em geral, são jovens que 

chegam até a Casa por indicação e, principalmente, por meio das redes 

sociais, canal em que é realizada a divulgação do calendário das festas 

durante o ano. Em busca “da boa do final de semana”, como apontam alguns 

destes sujeitos, acabam assumindo o papel nômade, correspondendo ao 

deslocamento simbólico e físico que apresentam, encontrando entretenimentos 

que apropriam valores em torno de seus estilos, sempre em deslocamento. 

Estas redes de muitos fluxos da cidade encontram um nó no Bixiga e na Casa, 

proporcionando elementos de comunicabilidade do urbano (PEREIRA, 2017; 

CAIAFA, 2003). 

Verificamos que, em algumas vezes, alguns jovens deste público, 

aparentemente como meros consumidores do mercado cultural alternativo da 

cidade, buscam classificar o que estão experienciando durante as festas, por 

noções ligadas a eventos organizados com objetivos mais comerciais, 

comparando a estrutura física, as (poucas) opções de bebidas e o público. Na 

expectativa de encontrar mais “jovens descolados”, são surpreendidos com um 

ambiente extremamente familiar, com muitas crianças circulando, um ponto de 

encontro da comunidade que se reconhece e se sustenta coletivamente em 

busca da realização daquele espaço. Durante o transcorrer da festa, estes 

sujeitos acabam por se envolver, sem perceber, absorvidos pela energia das 

músicas, por conversas fáceis com todos que circulam pelo ambiente e pela 

potência simbólica que é o elemento unificador e intrínseco dos 

relacionamentos baseados na cultura da capoeira.  
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Existe um segundo tipo de público, que busca uma leitura essencialista, 

buscam uma visibilidade alternativa purista, entendendo as tradições 

encontradas na Casa como uma comunidade imaginada folclórica, não 

considerando as negociações culturais e noções de interculturalidade (Garcia-

Canclini, 2008) e cosmopolitismo (Hannerz, 1997) ali em jogo e em disputa. A 

rotulação de “real” e “verdadeiro” são comuns em suas falas, orientados por 

uma busca do “baiano de verdade”, ou ainda, “raiz”, como sugerem. Estas 

classificações são realizadas principalmente pelas roupas. Em uma das festas, 

um grupo de mulheres comentou, durante a roda de samba: “Mas essa menina 

é a mesma que estava toda bonitinha aqui, só colocou saia agora, olhando 

assim parece que é de lá mesmo”, comparando as vestimentas das 

convidadas, antigas sambadeiras da Bahia, convidadas para participar das 

principais festas da Casa. Esta fala demostra uma expectativa sobre o que 

deveria ser uma “baiana na roda”, “original” ou “pura”. É muito fácil presenciar 

as conversas durante as festas, sempre muito cheias; as pessoas se apertam 

em volta das rodas para ter a melhor visão, tornando a escuta destas falas o 

mais íntima possível. 

Ainda existe um terceiro tipo de público, um grupo configurado pelos 

sentidos de gosto onívoro, em que ser cosmopolita designa um capital 

simbólico (nos termos de Bourdieu, 1988), que busca distinção, prestígio e 

legitimidade no mundo social, e que aponta para a posição hierarquizada entre 

os que não dominam estas práticas universais e os que as dominam. A 

presença, nestas festas, indica uma legitimação da entrada no mundo 

cosmopolita, de “sentir-se em casa” em qualquer lugar do mundo. Estas 

pessoas trazem um discurso engajado, anticolonial e demonstram interesse 

sobre os elementos culturais trazidos pelas práticas apresentadas nas festas 

da Casa. Em comum com os outros grupos, são realizadas muitas fotografias, 

ckeck-ins, stories e marcações em redes sociais. Em geral, este grupo não 

possui interesse em responder às atividades cotidianas convocadas pela Casa 

nos mesmos canais de comunicação, principalmente nas redes sociais. Não 

consideramos, no entanto, que este tipo de frequentador seja menos legítimo 

ou “alienado”, mas atentamos para o fato de que, mesmo em participações 

efêmeras, realizou-se ali partilhas comuns de sentido, socialidades inesperadas 
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que reverberam em outras redes socioculturais e circuitos culturais e musicais 

da cidade e do Bixiga. Como exemplo, há os frequentadores que circulam pela 

Casa, em suas festas/eventos, e depois vão para o Al Janiah terminar a noite. 

O Al Janiah se localiza no Bixiga, a poucas quadras da Casa e é um 

bar/restaurante/local de apresentações musicais e também uma espécie de 

centro cultural que articula discussões políticas, debates, cursos, oficinas de 

caráter decolonial e progressista, ligado às questões da Palestina 

primordialmente (dado que seu proprietário e muitos de seus funcionários e 

frequentadores são imigrantes/refugiados de países e regiões do Oriente 

Médio, África e outros espaços), mas também de outras pautas políticas 

(feminismos, negritudes, movimentos LGBTQIA+, migrantes etc.). A presença 

deste espaço musical/cultural/político no Bixiga, desde 2017, tem atraído maior 

público para o Bixiga e para outros espaços da região (bares, baladas, centros 

culturais), articulados por sentidos mais espontâneos e alternativos do circuito 

da noite/boêmia paulistana (PEREIRA, 2017; PEREIRA, 2018). 

Perguntado sobre o público que frequenta as festas, Rodrigo Minhoca 

demonstra reconhecer estes fluxos múltiplos e diversos, apontando para a 

vocação da Casa, que teria a função de dialogar e construir saberes coletivos. 

Acostumado aos que “vêm e partem”, ele explica que “cada um deixa e leva um 

pouco da Casa, contribuindo, de alguma maneira, para que fortaleça a missão 

dela”. Percebemos que a cobrança sobre Minhoca é grande, entendido como 

guardião da herança de Ananias para a cultura da capoeira, fazendo com que 

muitos esperem que ele responda nos termos de Mestre Ananias, 

negligenciando a personalidade e o modo mais equilibrado seu de gerir e fazer 

acontecer a Casa. Ele é inquestionável para que o projeto da Casa tenha 

sobrevivido às demandas e especificidades de uma região da cidade (o Bixiga) 

em disputa, principalmente pela ordem econômica, e que esta capacidade de 

articulador de parcerias, negociando com os diversos grupos envolvidos 

diretamente e indiretamente com a Casa, tenha sido o pilar que sustenta, ainda 

que pouco reconhecido, as diversas ações encontradas durante esta pesquisa, 

algo definido por mestre Minhoca como “um projeto de vida, espiritual, de 

envolvimento e trocas”.     
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Finalizo este capítulo com um potente acontecimento que demonstra a 

capacidade de articulação política popular, desencadeada pela dor e pela 

tragédia. Um ato realizado na Praça da República, no dia 14 de outubro de 

2018, ocorreu em resposta ao assassinato covarde de uma figura lendária da 

cultura brasileira e da capoeira: Mestre Moa do Katendê. Este ato ocorreu em 

uma tarde nublada de domingo, na feira de artesanatos e artes da praça, que 

acontecia normalmente, como num domingo qualquer, quando, lentamente, 

alguns sujeitos, destacados pelas roupas brancas e aparatos tradicionais da 

capoeira, chegaram e tomaram o seu espaço tradicional, desde os anos 50, na 

saída do metrô da Praça da República, com os berimbaus e os tambores 

acionados. Desta vez, porém, as risadas estavam contidas, e os olhos 

marejados. Algumas gotas explodem no chão da praça, não pela chuva que 

ameaçava cair, mas motivadas por ameaças contra a cultura popular, contra a 

dignidade da negritude nordestina, que representam aqueles corpos políticos, 

cantando, tocando e se articulando em forma de resistência. O discurso 

violento do, até então, candidato Jair Bolsonaro legitimara violências diversas, 

explodindo por todo país identificações com as narrativas absurdas contra 

minorias, aparentemente acuadas, apavoradas e sem grandes perspectivas, 

entre pessoas que têm muito pouco espaço e voz, duramente conquistados em 

cotidianos repletos de traços colonizadores. 

Aos poucos, mais guerreiros da capoeira inundaram a praça, invocados 

de todas as regiões da cidade, e o volume da música ancestral aumentava 

proporcionalmente ao número de vozes, palmas e lembranças, que, em certo 

momento, chegaram aos milhares. Em respeito à ritualidade da capoeira, estes 

diversos homens, mulheres e muitas crianças calaram apenas nas inspiradas 

ladainhas, que homenageavam uma figura encantada desta cultura, o Mestre 

Moa do Katendê. Chama a atenção a ladainha entoada por uma jovem 

capoeirista da Praça da República, Natália Fiu, que mais tarde a repetiria no 

coreto da praça, onde se finalizaria o evento. 

Estas observações urbanas se deram em um ato popular motivado por 

um assassinato, e pela grande polarização política que as eleições 

presidenciais potencializaram no ano de 2018, de modo que as incursões pelos 

espaços e acontecimentos pela região central paulistana fizeram parte prática 
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do reconhecimento de novas maneiras de observar os acontecimentos na 

cidade, em sua complexidade híbrida e mutante. Alguns espaços públicos 

paulistanos assumem maneiras transversais de ocupação, reconfigurando e 

revelando novos protagonismos, inspirados na potência dos afetos cotidianos, 

em formatos audaciosos de ocupação, de ser e estar na cidade, em uma lógica 

de mobilidades de sentidos e territórios. Os espaços da cidade permitem 

observar os encontros entre múltiplas percepções, que se apropriam e tomam 

estes territórios de maneira variada, como foi verificado no ato na Praça da 

República, que, rapidamente, se transmutou de um cotidiano tranquilo para um 

fluxo potente de corpos e visibilidades em resistência. 

Mestre Moa, entre tantos outros talentos, também era reconhecido e 

legitimado como capoeirista. Frequentou a famosa roda da Praça da República, 

construindo relações de respeito e admiração, marcas comuns de todos os 

lugares por onde passou. 

Romualdo Rosário da Costa (sessenta e três anos), o Mestre Moa do 

Katendê, foi assassinado com 12 facadas pelas costas, vítima da intolerância 

motivada por divergências políticas. A voz de Natália Siufi Rizzo circulava pelas 

redes sociais, clamando pela indignação contra mais um negro assassinado, 

mais um negro que tentaram silenciar a voz. Tentaram, pois este negro é a 

materialização da cultura de capoeira angola, e esta não se silencia quando 

sofre. Sua ancestralidade vem de uma luta que nasce da vontade de liberdade, 

de resistência a diversas formas de subalternização, de quem cai, mas levanta 

quando o tambor de senzala toca preciso, alto e potente, som de favela, do 

sertão e dos santos de terreiro. Som de sentido que une, clama os vínculos 

ancestrais, resistindo à violência que perturba a vida de quem nasce sem 

privilégios. 

O ato foi idealizado pela Casa do Mestre Ananias, como uma expansão 

da capoeira da Praça da República, que se articulou rapidamente com as redes 

de capoeiristas de toda cidade, assim que tiveram ciência do acontecido pelos 

canais de televisão e redes sociais. Sem grandes preparações, de um jeito 

informal e tático (CERTEAU, 1998), o ato contou com a boa vontade da Polícia 

Militar, que não foi antecipadamente comunicada, e ficou em apuros para 

desviar o trânsito. Apesar de reduzido nos finais de semana, trata-se da cidade 
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de São Paulo, que possui como uma de suas características o ritmo vertiginoso 

de circulação de automóveis e pessoas. As autoridades pareciam 

desorientadas para entender o que estava ocorrendo contra a “ordem pública”. 

A grande quantidade de corpos tomou as ruas muito rapidamente, sempre 

pacificamente; seus tambores, berimbaus e vozes cantavam, potentes, o som 

de Mestre Moa do Katendê: “Misteriosamente o Badauê surgiu, uma expressão 

popular, que o povo aplaudiu”. À frente do cortejo, centenas de guerreiros, 

espontaneamente, abriam a passagem nas ruas paulistanas ao redor da Praça 

da República, como se estivessem coreografados por mais de 300 anos de 

preparação. Jogaram a sua capoeira em movimentos de plasticidade estética 

ancestral, fazendo quem assistiu se emocionar com a energia de seus corpos. 

Até os policiais sacaram seus telefones e registraram a beleza singular do 

momento; a policial feminina que acompanhava o comando da operação 

cantava junto, ainda que contida pela farda, mas seus lábios negros eram 

empáticos com a situação que presenciava. Uma enorme massa de repórteres 

se deslocava, tentando acompanhar e registrar as múltiplas manifestações que 

ocorriam por todos os lados: os tambores, os capoeiristas, os simpatizantes, 

faixas de diversos movimentos sociais demais pessoas que se juntaram e 

tomaram os espaços da região central da praça, um protesto em formato de 

fluxos de corpos e festa que pediam, mais uma vez, a difícil paz. 

O Badauê, que é referendado no ato, é uma expressão do dialeto 

baiano, usado para denominar festas, celebrações, encontros. Foi um afoxé30 

liderado por Moa do Katendê (Romualdo Rosário da Costa), entre os anos de 

1978 e 1992, na região do Engenho de Brotas, no estado da Bahia. O baiano 

Mestre Moa foi compositor, artesão, educador, percussionista e um dos mais 

legitimados mestres de capoeira Angola da Bahia; defendia a “reafricanização” 

das juventudes e do carnaval. Reverenciado, na música por Caetano Veloso, 

Gilberto Gil, Roger Waters entre tantos outros, que lamentaram a tragédia para 

a cultura brasileira. 

                                                 
30

 Candomblé de Rua é um cortejo afro-brasileiro (raízes no povo iorubá), que sai durante o 
Carnaval. Pode ser traduzido como “o enunciado que vai acontecer”. Filhos de Gandhy, Afoxé 
Badauê, Afoxé Viver Só Assim – Filhos de Angola, Ilê Oya, entre outros, são representantes de 
afoxés da Bahia. 
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O ápice do ato foi a troca do nome da praça, de “República” para “Moa 

do Katendê” e “Marielle Franco”, quando a multidão tomou todos os espaços, 

fechando completamente as ruas, silenciando apenas para ouvir a homenagem 

em forma de poema que a emocionada ativista Natália Siufi Rizzo fez, palavras 

que também foram usadas como convocação, via redes sociais, para os 

participantes do ato. 

 

Fotografia 15 - Ato na Praça da República 

 

Foto: Bras (2018). 

 

Não existe razoabilidade do discurso repressivo para quem sofre a 

violência. O acirramento dos conflitos sociais causados com a ascensão do 

discurso de ódio de Jair Messias Bolsonaro prova que toda arma tem raiva, que 

é seletiva e dirigida contra um povo periférico, indígena, negro e pobre. E num 

país em que a liberdade é um privilégio, o concreto urbano precisa ser fértil em 

uma criatividade dispersa (CERTEAU, 1998), típica de quem usa a ginga, a 

malandragem, para se esquivar de todo tipo de violência a que é submetido. A 

concepção de “cultura como recurso” é tomada por Yúdice (2006), desde a 

incorporação da ideologia e da sociedade disciplinar pela lógica econômica e 

ecológica contemporânea. O autor destaca as transformações cotidianas, 

seguindo uma orientação fundada em Foucault, sobre as noções de 

agenciamento e empoderamento, a performatividade do “cuidado de si”, o 

imperativo social deste desempenho, os movimentos culturais e a positivação 

legal dos processos identitários locais frente às agências globais, além das 
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correspondências fabricadas entre a inovação como alavanca do capital e a 

cultura. Isso pudemos identificar no território central da cidade de São Paulo 

durante o ato por Moa, como manifestações exteriorizadas para as ruas em 

busca de visibilidades que possibilitem perspectivas diferentes da violência que 

ameaça e se concretiza, principalmente contra as periferias negras da cidade.   

A “nova” política institucional brasileira é declaradamente inimiga da 

liberdade, de um povo largado à própria sorte, tendo apenas uns aos outros, 

revelando sombras de um autoritarismo violento, herança de um modelo 

escravagista que ainda contamina as relações sociais. A militarização da 

política, exaltação de uma identidade nacional, violência seletiva branca e 

elitista, e o combate explícito aos que se opõe ao seu poder, revelam uma 

identidade sombria em vigência no Brasil. O totalitarismo dos seus 

representantes escolheu a parte carente e mais fragilizada como bode 

expiatório, apoiados pelo discurso conservador que é inspirado por uma 

imensa bancada evangélica, que domina poderosos meios de comunicação, 

construindo inimigos e salvadores frente à crise que alimenta o desespero de 

grande parte da população, levando a uma desassociação das pessoas com a 

realidade de sua própria condição, considerando-se que o discurso de ódio 

encontra representação entre os próprios grupos que este ataca, como negros, 

nordestinos, indígenas, mulheres e LGBTQIA+, em versões higienizadas de 

identificação seletiva.  

Segundo Butler (2018), os indivíduos subalternizados em condições 

precárias extremas, que beiram o insuportável, fantasiam a capacidade de ser 

empreendedores de si mesmos, supondo uma autonomia que articula lógicas 

neoliberais de meritocracia. Este contexto brasileiro foi possibilitado, em outras 

coisas, graças à difusão de quantidades enormes de falsas notícias em 

plataformas de comunicação virtual, como as redes sociais e grupos de 

WhatsApp. O descrédito da imprensa convencional e hegemônica permitiu as 

condições ideais para que se materializasse a possibilidade de uma 

representação política que assume o discurso da violência explícita como 

solução efetiva para os problemas nacionais, legitimados pela insatisfação da 

população com a corrupção, que foi associada ao Partido dos Trabalhadores 

(PT) como único responsável pela situação atual do Brasil. Um projeto de 
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desconstrução das pesquisas, desvalorização da ciência e uma onda de 

“gurus” midiáticos também performou a situação de uma falsa democracia, 

onde o conhecimento fundamentado por dados e fatos, números e fontes 

históricas é algo ignorado ou negado, em razão de opiniões rasas e, muitas 

vezes, de crueldade extremas, atacando inclusive direitos básicos, elencados 

na Constituição e na Declaração dos Direitos Humanos. 

Mapear acontecimentos tão dinâmicos na cena urbana envolve uma 

percepção atenta e sensível, pois, a cada segundo, novas corporalidades, 

associações e manifestações explodem; os acontecimentos e as 

representações urbanas revelam uma alta capacidade de não se intimidarem 

pelas pressões impostas pelas desigualdades sociais. Usam um repertório 

motivado por adesões identitárias, relacionadas à capoeira e às expressões 

culturais que Mestre Moa representa. Estes eventos, que “viralizam” quando 

compartilhados e estimulados em redes sociais, raramente transcendem para 

as ruas, o que, neste caso, foi potencializado pelas discussões eleitorais, 

indicando uma necessidade de presença por parte das pessoas que se 

afetaram com a tragédia. As ideias foram processadas por estes públicos e, 

rapidamente, apropriadas em construções simbólicas de um imaginário urbano 

de resistência, via dor e revolta pelo assassinato de uma figura ímpar da 

cultura afro-brasileira; as situações repletas de música e demais 

atravessamentos indicam estrapolações de tudo o que se coloca ameaçado e 

reprimido simbolicamente, materializado com o assassinato de Moa, uma figura 

de alto carisma e representatividade popular.  

Essa participação midiática fica mais próxima de perspectivas simbólicas 

populares, abrindo uma “nova versão”, onde as palavras “resistência” e “união” 

são ressignificadas e entoadas com muito mais força do que a desgastada 

repetição que a mídia hegemônica historicamente propõe de “invisibilidade” de 

grande parte das expressões culturais negras e periféricas. Recortes 

exotizados e romantizados de uma cultura negra reduzida e apropriada pela 

conveniência da manutenção de privilégios que se rearticulam pluralmente no 

que Butler (2018) compreende como assembleias de ação performativa, 

relacionando as performatividades destes atores às ações coletivas, 
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presenciais ou não, dos corpos nas ruas da cidade, implicando uma 

ressignificação do território. 

Estas manifestações públicas consolidam afetos (SPINOZA, 2008), 

aumentando potências de ação, e influem em projeções dos desejos reprimidos 

destas pessoas, demonstrando suas carências e necessidades pela negação, 

sempre em linguagem de aproximação pela música e pela festa, estreitando 

cumplicidades e singularidades, muitas vezes determinadas pela identificação 

ancestral trazidas por antigos mestres que legitimam a sabedoria popular. Os 

diálogos, que estes mestres constroem, tornam-se visíveis e transcendem os 

cotidianos repletos de estigmas (GOFFMAN, 1988), estigmatizados de um 

modo que, segundo Hall (2003), entendemos que a vida social e a formação 

das identidades consistem em incorporar e resistir, construir e reconstruir 

sentidos, considerando a possibilidade de negociação. Estas representações, 

que proporcionam a sua circulação, virtual e material pelos espaços que muitas 

vezes foram reprimidos de maneira real e simbólica, emergem e dão novos 

sentidos do ser, estar e viver urbano.  

A música, assim como as demais expressões culturais, integra uma 

proposta de interpretação do mundo que se refere ao tempo e ao espaço, 

narrada pelo emissor da obra e composta, em sua produção de sentido, pelos 

demais atores. Uma drama a três, como diria Zumthor (1997), composto e que 

une emissor, obra e destinatários. Isso expõe a possibilidade de imersão no 

ritmo urbano pelas emergências da presença de um residual representado pela 

ancestralidade e por novas articulações, que passam pelas tecnologias e 

maneiras de sociabilidades contemporâneas. O ato, na Praça da República, 

inspirou um clima de festa, pois o afoxé, entoado com potência, as danças e a 

capoeira possuem a estética de festa ligada à alegria, o que não reduz a sua 

potência política de manifestação contra a violência extrema. Essa música não 

pode ter o seu sentido compreendido se analisada isolada, já que tem o seu 

ritmo de apreciação determinado pelo público, que o contempla e participa, 

mas também pelo contexto urbano da cidade, em seus prédios e ruas, sua 

ambiência (ZUMTHOR, 1997).  

A música de Mestre Moa privilegia a igualdade, é heterogênea em sua 

simplicidade de querer abarcar todos os públicos igualmente, ainda que não 
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reduzisse as reflexões de cada indivíduo. Como já citamos, a “emergência 

musical da periferia”, aludida por Trotta (2013), aponta para a ampliação de 

visibilidade que este segmento social tem ganhado nas mídias, onde se 

negociam valores e ideias, disputando-se espaço e hegemonia, de maneira 

que se permite uma proposta que contemple alternativas emergentes de 

orientações de uma epistemologia do sul (SANTOS e Meneses, 2009), a partir 

e com as periferias, em seu tempo e definições de sentidos para o espaço 

público, escapando-se, assim, de modelos disciplinadores da verdade, que 

achatam e reduzem os discursos e as relações sutis de protagonismos. Esta 

investigação se alimentou da observação dos detalhes, buscando iluminar as 

zonas de sombras do cotidiano urbano, compreendendo as relações entre 

política, cultura e corporalidades, através das músicas entoadas durante o ato, 

um fenômeno que constrói uma história coletiva através de narrativas 

individuais dos participantes, que lamentavam uma violenta tragédia ocorrida 

em um momento tão delicado, onde as discussões políticas polarizavam os 

sentidos.   

A internet altera a forma como estes atores se apropriam e fazem uso 

das novas tecnologias, como meio de produção e divulgação de múltiplas 

expressões. Para quem esteve no ato e para quem se identificou com o 

acontecimento posteriormente, a internet permitiu a organização, chamamento 

e posterior divulgação em grande escala de visibilidade. O poema de Natália 

Siufi Rizzo, convocando para a participação no ato, viralizou pelas redes 

sociais e ecoava muito tempo depois, emocionando pela empatia de quem 

percebia a ameaça que estava se articulando na política nacional.  

As diversas plataformas tecnológicas, como extensões de nossa vida 

cotidiana, compartilhadas e apropriadas por novos sensórios (MARTIN-

BARBERO, 2004), que demandam paradigmas culturais muito próprios destas 

novas maneiras de exposição, mobilizaram e permitiram a promoção do 

engajamento de juventudes que não conheciam até então Moa. Estes novos 

impactos comunicacionais renegociam as colonidades (SANTOS e MENESES, 

2009), compreendendo um deslocamento da compreensão dos movimentos 

culturais para uma perspectiva de periferias em movimentos. A necessidade de 

ser ouvido e visto torna-se um gozo do esquecido, que sempre foi demonizado 
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como uma expressão hegemônica grotesca das bordas urbanas, dando a 

possibilidade de representatividades que explodem em festas para que 

contribuam para construções de um imaginário onde o subalternizado pode ser 

o protagonista.  

O processo hegemônico reprodutor de imagens/imaginários merece ser 

amplamente problematizado, no sentido de compreender quais imagens e de 

qual perspectiva se visibiliza estas juventudes periféricas. Este modelo 

reproduz uma construção urbana perversa, onde a voz nunca é oferecida a 

todos, em disputas hegemônicas que correspondem a uma desorganizada 

rotação planetária, onde as luzes que atravessam os oceanos respeitam a 

lógica dos movimentos destes espaços fixos de poder e desigualdades 

seletivas. As áreas de cinza, que sustentam os impérios, vivem em constante 

carência, sobrevivendo em uma gravidade ditada pelos termos do povo solar 

das elites. As dimensões deste cotidiano, como ações políticas, problematizam 

e iluminam com luz própria as agendas periféricas, que rompem a escuridão 

através da potência das artes, dos corpos, das diversas vozes criativas que 

jogam luzes, e, desta maneira, cores para os espaços em cinza da cidade. 

O ato foi ainda um catalisador de forças descentralizadas de poder, 

estabelecidas pela diversidade e encontro de pessoas. As áreas de borda da 

cidade dialogam e se encontram através de expressões culturais populares, 

promovendo diálogos interculturais entre os grupos que se encontraram na 

Praça da República. O improviso e descaso com a rigidez técnica não diminui o 

acontecimento estético e político. Ao mesmo tempo, as corporalidades foram 

apropriadas no processo de comunicação, seja com a mediação de 

computadores ou com a festa de rua durante o ato, buscando a existência de 

relações simbólicas entre a manifestação e as trajetórias de construção de 

identidades destes sujeitos. 

Estas expressões musicais são fortemente marcadas como janelas de 

uma cultura carente de representações hegemônicas, estabelecendo conexões 

pela autoexpressão, em reflexões, sentimentos e novos sensórios que 

transcendem as plataformas estabelecidas de um lugar de fala designado para 

um “subalterno”; sempre pela dinâmica da festa que resiste, em exaltações 

musicais reveladas por uma estética periférica que provoca repúdio entre os 
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que nasceram privilegiados, não apenas pela capacidade financeira, mas, 

principalmente, pela “cor certa”.  

As letras das músicas representam um ser e estar negro, em 

possibilidades maiores do que se permitiria aparentar em discriminantes 

críticas elitistas, obras musicais personificadas pelas infinitas possibilidades 

criativas, em talentos periféricos que projetam poder e orgulho de um local 

repleto de usos e apropriações culturais, imortalizando um tempo através da 

comunicação e presença nos espaços da cidade. As práticas musicais 

populares, especificamente as negras, incomodam, tornando-se visíveis à 

reflexão, o que é traduzido em suas músicas nas corporalidades (jeitos de se 

vestir, adornar objetos, dançar e estetizar o corpo), em fluxos e demais 

comportamentos considerados “coisa de preto”, e se chocam com o 

mainstream do status quo branco e conservador (TROTTA, 2014). 

Em uma visão mais abrangente, verificamos, no ato, pela música e 

demais visibilidades, um esforço coletivo político, uma busca de participação 

democrática pelas brechas, ainda que fragmentadas, não convencionais e 

alternativas, que carregam para o cotidiano das cidades uma possibilidade 

poderosa de afetos (SPINOZA, 2008), reconfigurando as relações entre as 

múltiplas periferias brasileiras. 

O universo hostil do poder e autoridade, estabelecida para o controle do 

espaço urbano, reproduz um modelo colonial de agendamentos para a 

periferia, que não reconhece o morador periférico, monopolizando os usos da 

cidade conforme a conveniência da administração. O essencial das relações 

entre as autoridades e as comunidades periféricas deveria ser o 

reconhecimento das reivindicações populares, que lutam para transpor 

barreiras desproporcionais, constantes tensões para provocar rupturas para os 

usos do espaço. A esfera comunicacional, representada pela música e toda 

cena que a identifica, garante estes modos de estar juntos (MAFFESOLI,1995) 

em uma valorização das representações culturais da capoeira.  

Nem sempre explícito, os fluxos dinâmicos de construção de sentido 

compreendem também o expectador, como parte essencial da representação 

dos espaços urbanos, já que a paisagem do ambiente, visual e sonora, é 

composta por sua interação, que pode ser engajada, descomprometida, 
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circulante ou, ainda, uma possibilidade de reconfigurar olhares para a cidade e 

as diversas maneiras de estar e integir com o Outro e suas subjetividades. 

Através do expectador, as marcações virtuais do espaço de circulação cidadã 

podem ser ampliadas e discutidas, trazendo novas possibilidades de 

compreender, pela experiência do corpo, as pluralidades. O expectador não é 

compreendido, neste artigo, apenas como sujeito condutor isolado, mas como 

parte constituinte do território, podendo flexibilizar a sua ação, e romper as 

consequências de sua presença para a percepção do Outro. Essa potência do 

agir, pelos afetos (SPINOZA, 2008), sugere uma complexa rede de atores que, 

de maneira instável, se adapta e reconfigura a cidade. A circulação em deriva 

explode e energiza os sentidos pelas experiências de percepção, tentativas de 

compreensão e interstícios entre essa razão e emoção, em um estado de 

permitir se “espalhar pelo urbano”, autorizando romper as linhas simbólicas que 

patrocinam as relações contidas, domadas, práticas usuais de garantia de 

espaços hegemônicos e colonizados. “Espalhar-se pelo urbano” é também 

assumir que a cidade é um sujeito ativo e pulsante, que está em constante 

produção de afetos e, continuadamente, produzindo e permitindo interações e 

relações, ora como mediado, ora como mediador. 
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Capítulo 4 - O afastamento físico na pandemia: “nascidos em grupo de 

risco” 

  

A proposta deste capítulo é a de apresentar como a Casa do Mestre 

Ananias conseguiu dar continuidade à sua experiência de vivência cultural 

durante a pandemia de Covid-19, a partir de março/2020, acionando a 

comunidade dos capoeiras para manter o afastamento físico, conscientizando 

através dos mestres e trazendo, de uma maneira desafiadora, a tecnologia 

para o cotidiano da Casa, por meio das lives em redes sociais. Ainda se 

acrescentam, neste capítulo, as articulações desenvolvidas pela Casa em meio 

à pandemia do ano de 2020, na qual os suportes tecnológicos estão sendo a 

alternativa para a manutenção dos vínculos e conscientização. 

As videoconferências, hangouts, reuniões, aulas e encontros mediados pelos 

aplicativos/plataformas Skype, Zoom, Youtube, Facebook Messenger, 

Instagram Live e WhatsApp se tornaram opções para os encontros. Para 

aproximar, e manter viva a chama da arte e promoção da cultura em meio à 

pandemia, ocorreu, de forma exponencial, uma onda de streaming e lives de 

toda sorte. A transmissão de eventos, shows e conversas, por estas 

plataformas, se popularizou, suportados principalmente pelos smartphones, 

oferecendo a possibilidade de transmissão audiovisual, relativamente, de boa 

qualidade (dependendo do equipamento, de captação e recepção e da 

qualidade da internet disponível, que tem sofrido com o aumento do tráfego e 

falta de infraestrutura das operadoras).  

          O isolamento social, ocasionado pela pandemia do Coronavírus, a partir 

de março de 2020, se mostrou um momento histórico, que desafia e faz refletir, 

a partir de um momento singular, em que há medo, ilusões, enganos devido a 

notícias falsas, e indução institucional degenerativa em favor da economia e 

não da vida. Presencia-se uma necessidade de união, ao mesmo tempo com o 

imperativo de corpos separados, em que apenas as tecnicidades (Martin-

Barbero, 2006) permitem esta contraditória composição social. Muitos de nós, 

até então, reservávamos muito pouco tempo para reflexões que se mostraram 

importantes e de grande interesse dos públicos, apontando para as conversas, 

para as narrações de histórias, que reanimam as tradições orais de construção 
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de saberes. Possibilitando-se, assim, que os espaços do “fazer” possam 

nomear e traduzir estas potentes vivências para um público maior, que mostrou 

grande desejo de mergulhar nestes afetos (ESPINOZA, 2008). Uma dimensão 

comunicacional que aciona novas formas de performatização, mediada pela 

tecnologia, o que foi um grande desafio para muitos mestres. 

           As possibilidades conectivas destas tecnologias reacenderam, 

reorganizaram e dinamizaram as oportunidades de visibilidade, motivando e 

inspirando a colaboração de grande parte das pessoas, que, depois das 

primeiras semanas de isolamento, começou a sentir os efeitos do afastamento 

social e de suas rotinas, ligadas ao fluxo (trabalho, lazer, escola) e aos 

encontros. O espírito de colaboração e sustentabilidade da política de 

contenção da epidemia - para preservar vidas e não colocar o sistema de 

saúde em estado de colapso - foi reiterado pelos mestres da capoeira, que 

perceberam, rapidamente, que o cenário de precariedade das comunidades 

seria um contexto crítico para os impactos da doença.    

           O confinamento, entendido nesta pesquisa como um privilégio, também 

possui uma face de exclusão, contribuindo para o aumento da incidência de 

problemas de saúde mentais e físicos, além de contribuir com o agravamento 

da miséria de famílias que tinham na circulação do grande fluxo de pessoas 

pela cidade o seu sustento. Sem uma conexão de internet de alta velocidade, 

créditos das operadoras de celulares, ou mesmo sem os próprios smartphones, 

pensar em aproximação mediada por tecnologias é negligenciar uma parcela 

significativa da população, segundo a pesquisa TIC Domicílios 201831, que 

mapeia o acesso à infraestrutura de acesso à internet no Brasil. A região 

Sudeste, a mais conectada, possui trinta porcento das residências sem acesso 

à internet.  

            Para prosseguir com as investigações de inspiração etnográfica, 

direcionadas para os contextos digitais, acionamos as reflexões de Beatriz 

Polivanov (2014), que apresenta uma proposta metodológica muito 

conveniente para acompanhar a desmaterialização dos encontros e fluxos 

físicos que assistimos se modificando na Casa do Mestre Ananias. A autora 

                                                 
31

 Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da 
Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação 
nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2018. 
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apresenta o entendimento de Sá (2005), sobre a netnografia, como um método 

complementar à etnografia, uma proposta, de fato, etnográfica, que sinaliza o 

prefixo “net” para marcar os contextos digitais da pesquisa (POLIVANOV, 

2014). Quanto à mediação das tecnologias, apontada como crítica ao método, 

a autora aponta que a busca para um suposto “encontro autêntico com o outro” 

(SÁ, 2005, p. 33) nunca será possível, seja nas práticas tradicionais 

etnográficas, seja nos ambientes virtuais, sendo que, nestes últimos, haveria 

uma produção de sentidos ajustada pela necessidade do afastamento físico.  

            Tensionando a teoria ator-rede (Latour, 2012) como perspectiva 

metodológica, prosseguimos seguindo os atores, agora em uma observação 

etnográfica de perspectiva virtual, em busca de reconhecer e interpretar os 

caminhos que conduzem e saem da Casa do Mestre Ananias, recambiando a 

proposta coletiva duramente atacada durante o afastamento social. 

            Neste momento, permaneceram os sentidos de encruzilhada, aos quais 

já aludimos, próprios dos encontros da Casa, que é reconfigurada desta vez 

por uma ordem sensível mediada pela tecnologia. Esta perspectiva de 

encruzilhada, ou um ponto de cruzamento, que é o encontro dos muitos fluxos 

que atravessam a Casa, agrega, assim, uma via pela tecnicidade (Martin-

Barbero, 2006) dos capoeiras, que oferecem seu tempo e energia como modo 

de descarrego D'Obaluayê (2000) para as tensões próprias do afastamento dos 

corpos, exigido durante a pandemia. O que poderíamos denominar como um 

“despacho simbólico”, homenageando os antigos mestres, as rodas e a 

vivência dos encontros que constituem essa cultura, cultivaram vínculos 

(Cyrulnik, 1999) de potentes afetos, apropriando-se do uso de aparatos 

tecnológicos como opção para o momento. 

           A partir destas demandas tecnológicas, novos rituais são incorporados 

em um refinamento progressivo destas práticas, pressupondo um aprendizado 

cultivado no cotidiano destes sujeitos. Acessar as redes, desenvolver 

chamadas a partir de links, receber e ser recebido através do suporte das telas, 

na maioria das vezes, smartphones, é combinado com os modos tradicionais 

presenciais destes sujeitos. Estas novas ordens sensíveis ordenam e 

reordenam as possibilidades em uma opção reconfiguradora de encontros e do 

estar juntos.  
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            Em uma perspectiva de proximidade com a dos encontros presenciais 

da Casa, a espacialidade e temporalidade se deslocam e são compreendidas 

com maior naturalidade, a partir da cosmologia ligada à matriz negra, de onde 

transitam entre a ancestralidade e o presente, delineados pelo coletivo. Estes 

sujeitos se manifestam fora da ordem da linearidade, possibilitando 

deslocamentos que potencializam a sinergia entre as tecnologias das redes 

orgânicas e tecnológicas da internet. Suas visibilidades se materializam através 

das práticas cotidianas, em uma temporalidade que usa as tradições sem se 

cristalizar na ordem do saudosismo conservador. Estes fluxos de entradas e 

saídas, negociações e resistências, complementares e da ordem “exuriana” 

(SODRÉ, 1998), de conexões, se constroem em forma de bricolagens, 

intensidades de agenciamentos heterogêneos em zonas borradas, pós-

periféricas (ROCHA, SILVA e PEREIRA, 2015), ligadas sempre com um 

comum residual (Williams, 1979), atrelado às tradições da capoeira, 

representado pela figura de Mestre Ananias. 

           Ajustes para descrever as observações foram tomados. Se por um lado 

ter as gravações audiovisuais das experiências favoreceram o detalhamento, 

por outro, a escolha do não arquivamento (Taylor, 2013), por parte dos 

membros da Casa, remete à observação dos acontecimentos na noção de 

temporalidade da Casa do Mestre Ananias, indicando performances sutis e 

efêmeras da cultura oral, que escapam rapidamente, e podem ser reelaboradas 

em outras experiências seguintes, ligadas ao corpo presente, ainda que 

apresentadas por meio das telas virtuais. As longas lives realizadas, algumas 

de quase 5 horas de duração, foram apreciadas e descritas em uma 

perspectiva metodológica que desse conta da experiência transitória, 

respeitando a maneira como aquela cultura local é entendida, apropriada em 

sua forma de transmissão de conhecimento. Deste modo, a captação 

“netnográfica” (SÁ, 2005) foi percebida e transcrita no mesmo sentido de tempo 

da etnografia realizada presencialmente no cotidiano da Casa. Uma coerência 

de perspectiva metodológica que buscou sempre respeitar os termos dos 

sujeitos da pesquisa, manifestados através da performance e da oralidade. Isso 
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nos faz retomar a questão da voz, oralidade e performance a partir dos 

pressupostos teóricos de Paul Zumthor (1997). 

Essas vozes (ZUMTHOR, 1997), enquanto materialidade histórica da 

constituição daqueles sujeitos, organizam-se como produtoras de 

subjetividades do imaginário social, implicando a presença da corporalidade 

naquele contexto, acionada pelos lugares de produção de sentidos ligados à 

virtualidade. O que remete ainda à indagação que fazemos: não haveria nestas 

lives uma produção de sentidos semelhante à invocação de Mestre Ananias em 

sua representação de ancestralidade, uma materialização emanada pela 

memória daqueles sujeitos, um transcender do tempo e do espaço?  

Acreditamos que a resposta é positiva, pois Mestre Ananias se constitui, 

e nele e por ele imprimem a voz capaz de nomear o mundo e representar a 

potência simbólica da capoeira. Essa voz, que é emanada de um corpo ativo e 

que possui historicidade, é capaz de transcender a imaterialidade corporal, 

articulando oralidade, vocalidade e performance (Zumthor, 2007), em uma 

construção capaz de se deslocar, em fluxos que acionam o passado e o 

presente. Segundo Zumthor (1997), a performance possui um “aqui e agora” 

que pode ser transformado pela mediação dos dispositivos (seja um microfone, 

um autofalante, o Zoom ou o Instagram), pois ainda que não esteja ali 

materialmente o corpo, ainda há a sua voz, a sua gestualidade, suas pulsações 

e paixões, proporcionando o que o autor chama de “performance midiatizada” 

(PEREIRA, 2012). 

           Com as grandes mudanças e desafios, que as restrições de contato 

exigiram na pandemia do Covid-19, a Casa do Mestre Ananias fechou 

temporariamente as portas físicas. Os projetos foram suspensos, as festas 

adiadas e os encontros de capoeiras, em todos os espaços, inclusive nas ruas, 

foram desincentivados pelos mestres, que gravaram mensagens de vídeo32, 

cada um de sua casa, cantando uma versão pessoal sobre a necessidade do 

afastamento social temporário e a proteção da saúde de seu povo.  

 

 

                                                 
32

 Disponível em: https://www.facebook.com/mestreananias/videos/678933799606729/?t=6. 

Acesso em: Setembro de 2020. 

https://www.facebook.com/mestreananias/videos/678933799606729/?t=6
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Quadro 5 – Aviso sobre a paralização das atividades. 

 

Fonte: redes sociais da Casa do Mestre Ananias
33

. 

 

             A capoeira, como símbolo de resistência, reconhece e versa agora 

sobre a conscientização e a proteção dos sujeitos contra o contágio e as fake 

news, criticando a postura do presidente, demonstrando apoio à ciência e aos 

muitos trabalhares da comunidade, que é obrigada a se expor em suas 

atividades cotidianas. Abre a mensagem para a comunidade o mestre Minhoca, 

tocando o seu berimbau sozinho na Casa do Mestre Ananias: “No abrir da 

boca, no toque do berimbau, de Coronavírus eu quero falar. Eu canto da 

minha, você canta da sua casa, para nos ver, quarentena passar”. Seguido do 

contramestre Rafael, de São Paulo, que de sua varanda versa: “Hoje estou em 

casa, estou de quarentena. E se prevenir yayá, vale mais a pena”. 

 

 

                                                 
33

 Disponível em: 

https://www.facebook.com/mestreananias/photos/pcb.1318516341689655/1318512968356659/

. Acesso em: Setembro de 2020. 

https://www.facebook.com/mestreananias/photos/pcb.1318516341689655/1318512968356659/
https://www.facebook.com/mestreananias/photos/pcb.1318516341689655/1318512968356659/
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Quadro 6 – Chamada da live “e foi assim que começou” 

 

Fonte: redes sociais da Casa do Mestre Ananias
34

. 

 

            Considerando que o afastamento social é um privilégio restrito às 

parcelas da sociedade que puderam trabalhar em casa, com salários e direitos 

trabalhistas assegurados, nas periferias a necessidade de sobrevivência exigia 

o deslocamento e a exposição, contrariando as recomendações dos órgãos 

competentes e legitimados pelo bom senso. Numa Live ocorrida no domingo, 

no dia 17 de maio, o contramestre Marivan, da Paraíba, cantava: “Chegou o 

Coronavírus, e a favela não aguenta. Pois é do lado mais fraco, que a corda 

arrebenta. Pensando em tudo isso, gente, vamos nos cuidar. Quarentena é pra 

rico, e pobre tem que trabalhar”.  

                                                 
34

 Disponível em: 

https://www.facebook.com/mestreananias/photos/a.324312744443358/1363756303832325/. 

Acesso em: Setembro de 2020. 

https://www.facebook.com/mestreananias/photos/a.324312744443358/1363756303832325/
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             A contra mestra Nathália Fiu, da Zona Norte de São Paulo, mandava o 

seu recado de casa, acompanhada de seu berimbau: “Não vamos esquecer, do 

corpo movimentar. Para aliviar a mente, capoeira canta de qualquer lugar”.    

Professor Danilo, de São Paulo, e a capoeira Anhuma e Tony, do estado do 

Rio Grande do Norte, mandavam também o recado sobre a importância de 

lavar as mãos. 

            A capoeira Lígia, da Casa do Mestre Ananias, sempre engajada e 

crítica em seus posicionamentos, alertava contra as fakes news: “E não perca 

seu tempo ouvindo as histórias que o povo inventa. Lave a mão, fique em casa 

e sinta saudade de quem vale a pena”. 

           O contra mestre Mesquita, de São Paulo, mandava o recado com o seu 

pandeiro, deitado em uma rede: “Não pode abraçar nem pegar na mão, não dá 

bobeira. O isolamento agora é geral, que é voltar logo com essa capoeira”. 

Dizia ainda o contra-mestre Gugu, da Alemanha: “Meu deus, não tem forte nem 

valentia. Camará, fique em casa pra acabar com a pandemia”. 

           O capoeira Candi, tocando berimbau com o seu filho, lembrava: “O 

inimigo mais mortal é aquele que não se vê. Hoje há uma controvérsia, acho 

que dá para entender. Ô yayá, o pior cego, é aquele que não quer ver”.  

           Mestre Máscara e Aldo di Bahia mandavam a sua mensagem dos 

Estados Unidos. O mestre Moreira lembrava a postura de Jair Messias 

Bolsonaro: “O presidente já nem sabe o que falar. Não ampara a sociedade, 

passou da hora de renunciar”. 

           Patrícia Abòrisá versava com o seu pandeiro, de São Paulo: “Capoeira, 

meu camará, mostre a consciência. Ignorância é não acreditar na senhora 

ciência”. 

            Ainda mandam o seu recado Mestre Chita, Catitu, James Berimbau, 

Peixe Cru, Deidid, Varão, Cenorinha, Toicinho e Maurão, todos de São Paulo, 

mestre Barata da Paraíba, professor Tucano de Minas Gerais e o instrutor 

Formiga do Rio Grande do Norte. 

            O vídeo é finalizado com o retorno de Minhoca: “Ai, corona redondo, 

não tem duas pernas, então a rasteira não pode tomar. Mas sou capoeira, 

ligeiro, malandro, seu vírus capeta, em casa vou ficar. Recado dado”. 
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            O baiano Alisson Máscara, mestre de capoeira que vive na Califórnia, 

realizou uma live, com Rodrigo Minhoca, num encontro mediado pela 

ferramenta do Instagram, sobre a Casa do Mestre Ananias, a vivência com o 

mestre, a trajetória e experiências que os muitos anos na capoeira puderam 

construir para Minhoca. Não surpreendendo, o número de participantes foi 

enorme, os capoeiras, os sambadores e admiradores da arte seguiram as três 

horas de conversa, fazendo perguntas e, em alguns momentos, participando. 

Quando surgiram perguntas sobre o machismo e as tensões que isso gerava 

na roda de capoeira, Rodrigo Minhoca estendeu o protagonismo para as 

mulheres que estavam acompanhando a live, para que contassem as suas 

próprias versões e acontecimentos. As capoeiras Lígia Simeone e Noemi 

Spagnoletti, que conviveram com o mestre Ananias, precisaram de muita 

coragem para garantir um espaço tocando e jogando a capoeira, que, em 

princípio, Mestre Ananias só permitia que fosse realizado apenas entre as 

mulheres, considerando muito perigoso os jogos mistos. De modo geral, as 

narrativas das capoeiras veteranas demonstraram compreensão em relação às 

atitudes do antigo mestre, justificadas por sua personalidade construída em 

outros tempos, mais duros e conservadores, ficando a crítica para os outros 

participantes da roda, muito mais jovens, que apoiavam, perpetuavam e 

cristalizavam o machismo na capoeira.      

           As três horas de conversas passaram rápido, entre brincadeiras 

trocadas entre velhos conhecidos da capoeira, que se manifestavam pelo chat, 

grandes histórias contadas por Minhoca e Máscara sobre a Praça da 

República, a Casa do Mestre e as suas aventuras. As partes mais engraçadas, 

que geraram manifestações dos que acompanhavam a live, ocorreram em 

torno da completa falta de habilidade tecnológica do mestre Minhoca em lidar 

com o celular, tendo que ser assessorado a cada sequência, já que a 

plataforma Instagram dura uma hora para cada live, precisando ser reiniciado o 

processo para a continuidade da conversa. 

           As perguntas variaram, entre a convivência com uma figura mítica da 

cultura da capoeira paulistana, o machismo, a elegância dos trajes do mestre, a 

violência da Praça da República, e um grande interesse sobre os toques e 
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afinação dos berimbaus, ponto em que a Casa do Mestre Ananias é 

reconhecida pela exigência rústica do mestre.  

             A conversa foi finalizada com música; acompanhado de seu pandeiro, 

Minhoca fez três trechos significativos, já anoitecendo, sentado na parte dos 

fundos da Casa, em um longo quintal, agraciado pela sombra de imensas 

árvores, que constrói o clima de “interior” em plena área central da capital 

paulistana. 

            Apesar da longa conversa, não chegaram a entrar na parte do samba, 

pois qualquer tentativa de falar sobre a trajetória de um homem tão vivido como 

Ananias torna-se um desafio, pois foi quase um século de vivência intensa na 

arte da capoeira. Uma nova live foi realizada com o foco musical da história do 

mestre Ananias e Minhoca, na qual um público interessado, nas raízes do 

samba baiano, pôde aprender mais um pouco. 

            Posteriormente, perguntado ao mestre Máscara sobre o 

armazenamento deste material, algo que para esta investigação pareceu muito 

significativa, a resposta veio no tom da construção pela sabedoria oral: “Fala 

meu irmão, beleza? A live fica só vinte e quatro horas, não gosto de salvar não, 

quem participou, participou, quem não participou fica para uma próxima. Não 

salvo para ser única...”. Da Califórnia, nos EUA, o mestre baiano se prontificou 

a colaborar no que fosse preciso, sempre simpático e conectado.    

            Como forma de manter o projeto da Casa do Mestre Ananias 

sustentável durante a pandemia e o isolamento social, Rodrigo Minhoca 

buscou se atualizar e se adaptar para as novas realidades, promovendo os 

treinos de capoeira de modo remoto, como forma de manter o contato com os 

alunos e estimular o contato entre os capoeiras. Realizou, assim, estas 

atividades diretamente da Casa, de onde centraliza todas as atividades, 

usufruindo e compartilhando o axé que emana daquele espaço, repleto de 

elementos simbólicos da cultura negra baiana da capoeira. 

            Para o aniversário de treze anos da Casa, uma live especial foi 

preparada, num domingo, no dia 17 de maio, denominada “E foi assim que 

começou...”, convidando os protagonistas que colaboraram e viabilizaram o 

último sonho do Mestre Ananias. Mestre Minhoca conversou por quase 5 horas 

com Daniel (Bodão), Jean Rafael e Candi para contar mais sobre o início desta 
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história, no ano de 1995, e ainda com Rafael, que participou do reinício do 

projeto em 2007, já no Bixiga. Os treze anos da Casa do Mestre Ananias foram 

comemorados, desta vez, de uma forma diferente, mas foi lembrado este 

espaço de materialização de muitos sonhos, de encontros e de fluxos por meio 

das festas, de onde Mestre Ananias foi homenageado em vida, nos últimos dez 

anos em que esteve presente no comando simbólico deste potente espaço de 

socialidades e construção comum. 

O projeto da casa de capoeira transcendeu e virou escola, Ponto de 

Cultura, casa de samba e caruru tradicionais, sendo consolidada como 

referência de movimento sociocultural para a cidade de São Paulo. Um espaço 

simbólico de resistência e negociações da cultura negra nordestina, que 

precisou se adaptar mais uma vez, apropriando seus modos de proximidade 

para articulações virtuais, ainda assim potentes, mantendo fluxos de trocas 

entre os sujeitos, que, em alguns casos, estavam carentes destes encontros de 

representação e identidades. Estas performances (Zumthor, 2007) e 

constituições de presença por meio do virtual consolidam as dinâmicas sociais 

que dão conta das discussões entre a possibilidade de vínculos afetivos 

propostos à audiência mediada pela internet, bem como suas constituições 

discursivas nas expressões de identidades em constante transformação. 

Estes encontros oferecidos, por meio de lives, mostraram a capacidade 

de reforçar o caráter cultural e comunicacional da Casa do Mestre Ananias, 

aprofundando os laços com seu público, que, muitas vezes, não conhecia os 

detalhes da constituição do projeto, passando a reconhecer algumas figuras 

que são encontradas nas rodas e festas da Casa com outro grau de admiração, 

construído a partir da exposição que a tecnologia permitiu. Quando o capoeira 

e violeiro Candi se emocionou, narrando as suas lembranças sobre o Mestre 

Ananias, surpreendeu por sua sensibilidade, pois é geralmente discreto e de 

poucas palavras; um simpático artista que costuma representar seus 

sentimentos na música visceral que projeta durantes as festas da Casa. Estar 

em uma live dedicada à memória de uma figura tão representativa para a 

constituição daquela cultura (Mestre Ananias), no conforto de sua residência, 

aparentemente frente a frente com um velho amigo (Mestre Minhoca), permite 

uma exposição que projeta estes sentidos, fazendo emergir reflexões e afetos, 
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que se traduziram em lágrimas que contagiaram muitos, a partir de sua 

narrativa.     

Na análise e compreensão destas lives, enquanto experiência de campo 

etnográfico virtual, alguns aspectos merecem atenção. Devemos estar atentos 

quanto à dissonância entre as construções da ordem do discurso essencialista, 

e no que diz respeito às descontinuidades de ordem das práticas culturais, pois 

este momento de nomeações de sentidos, ainda brutos, tende genericamente a 

homogeneizar algumas perspectivas, que poderiam ser refinadas com o tempo. 

O repertório construído de arquivo (TAYLOR, 2013) contamina as narrativas 

táticas (Certeau, 1994), propostas por uma colonização de pensamento que 

atua como armadilhas do percurso inicial das vozes, que tendem ao 

imediatismo e à informalidade, sendo experienciadas em momentos únicos de 

presença e trocas. A possibilidade de rever o material, refletir sobre algumas 

colocações e amadurecer a análise das narrativas fazem parte deste processo 

de reconstrução de novas possibilidades de visibilidades, ampliadas, mas que 

perdem justamente no que há de mais potente, nas trocas e interatividade 

entre sujeitos.  

Quando se discute sobre as tradições ancestrais, principalmente as de 

alicerces na cultura oral, é muito fácil escorregar para os atalhos do 

essencialismo, ligando as tradições com este desejo reconstituinte de 

performances saudosistas, que ignoram o dissenso, que é a visibilização da 

diferença, de ordens diversas para a interpretação da realidade (RANCIERE, 

2015). A figura de Mestre Ananias é poderosa, justamente por representar para 

os capoeiras a “cultura do passado” viva no presente, aproximando-nos do que 

seria a construção desta persona que encarna o Recôncavo e a capoeira. É 

muito comum ouvir narrativas que representam o antigo mestre como alguém 

que “se cristalizou no tempo”, ou que veio direto de uma “máquina do tempo”, e 

ainda é possível ouvir que “o tempo não avançou para o mestre”. Percebe-se o 

quanto a valorização do “tempo” é exposta para representar a figura de Mestre 

Ananias, obviamente uma figura que viveu intensamente as tradições locais 

ligadas ao Recôncavo Baiano, mas que também esteve em fluxo por diversas 

cenas culturais paulistanas, do teatro, cinema e música, que não podem ser 

descartadas da constituição de seu repertório.  
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Este personagem lendário da capoeira é reiterado e construído com a 

possibilidade dos relatos de quem conviveu com o Mestre Ananias, trazendo as 

contradições e personificação destas perspectivas, sem perder a legitimidade 

desta autoridade da cultura popular. Seus valores se reforçam pela 

proximidade, constituindo espaços de identificação com os sujeitos, que 

interpretam estas performances (Zumthor, 2007) com grande potência de 

afetos (Spinoza, 2008). Estas narrativas demonstram ainda como formas 

historicamente construídas são sustentadas, rompidas e reconfiguradas, 

através da perspectiva comunicacional, potencializada pelas tecnicidades 

(Martin-Barbero, 2006). 

As lives da Casa do Mestre Ananias, entendidas enquanto instância 

mediadora, na perspectiva de Jesus Martín-Barbero como um lugar de 

articulação entre cultura, comunicação e política, dialogam com as lógicas de 

produção e de consumo culturais (Martín-Barbero, 1997). Esta proposta é 

investigada através da articulação metodológica do mapa das mediações, que 

Martín-Barbero (2004) apresenta como modelo de análise dos fenômenos 

sociais, acionando a cultura, comunicação e política, e considerando a 

articulação entre os produtores, meios, mensagens, cultura e receptores. Esta 

proposta barberiana, desenhada na primeira década de 2000, move-se sobre 

um duplo eixo, um diacrônico entre matrizes culturais e formatos industriais, e 

um sincrônico entre lógicas de produção e competências de recepção. Essas 

quatro dimensões do processo comunicativo são articuladas pelas mediações 

de institucionalidade, socialidade, tecnicidade e ritualidade. 

O formato industrial, proposto pelo mapa das mediações, é representado 

pela postura praticada nas lives, apropriado de linguagens audiovisuais 

comuns entre youtubers e programas hegemônicos da televisão, encadeado 

em blocos e, ainda que informal, seguindo um roteiro que indica uma linha 

temporal dos acontecimentos, indicando, assim, um reconhecimento de 

estratégias de comunicação no repertório dos produtores da live. Esta 

aplicação teórico-metodológica do mapa das mediações privilegia os fluxos 

sincrônicos entre estratégias de produção e as competências de consumo, 

vinculadas através das mediações de tecnicidade e ritualidade. 
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A tecnicidade proposta não está dirigida ao aparato tecnológico, mas à 

competência na linguagem (MARTÍN-BARBERO, 2004, p.237), em seus usos e 

apropriações materiais, às práticas empregadas para construção 

comunicacional; enquanto a mediação da ritualidade está relacionada ao que 

configura os nexos simbólicos, tornando possível a construção de sentidos 

(MARTÍN-BARBERO, 2004, p.323). Desta maneira, podemos articular os 

formatos à recepção, já que permitem refletir sobre as trajetórias de leituras, 

apropriações dos meios, regulando as interações entre espaços e tempos da 

vida cotidiana, e espaços e tempos midiáticos (MARTÍN-BARBERO, 1997, 

p.19). Este processo não prioriza a significação das mensagens, mas sim os 

sentidos produzidos, os quais estão relacionados com os interlocutores num 

movimento que busca dar conta dos modos de interação e contextos acionados 

pela live, na perspectiva pragmática que aponta o autor. As ritualidades ainda 

podem ser percebidas nos modos de constituição de um lugar de interação 

com o público, no quintal da Casa do Mestre Ananias, lugar reconhecido por 

sua arquitetura peculiar, de tijolos à mostra e grandes árvores que se opõem à 

paisagem comum ao centro da capital paulistana, lembrando antigos quintais 

de cidades do interior. 

As socialidades ligadas à ritualidade são demonstradas nas saudações e 

respeitosas reverências na entrada dos capoeiras durante a live, o que indica a 

experiência coletiva dos valores locais aplicados à tecnicidade, reinventando 

formas de estar juntos e sentir em comum. Estas relações estão marcadas 

diretamente com a territorialidade que cada sujeito representa, desde o nome 

com que se apresenta, muitas vezes ligado a um grupo de capoeira, ou seu 

apelido, reconhecido nas rodas. Configuram-se, assim, formas de 

reconhecimento e legitimação social no contexto comunicacional das lives do 

Instagram, que reconfigura uma proposta de aproximação, e do 

reconhecimento do Outro. Esta dinâmica ocorre, primeiramente, entre os dois 

protagonistas, sempre o Mestre Minhoca e um dos convidados que é recebido, 

saudado, apresentado, e lembrando satiricamente de passagens e 

acontecimentos remotos entre os dois sujeitos.  Em um segundo momento, 

ocorre a interatividade com a audiência, que escreve e participa, indicando a 
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solicitação de reconhecimento de suas expectativas em um contexto que 

estabelece posições e vínculos com os protagonistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 7 – Chamada para as rodas de capoeira. 

 

Fonte: redes sociais da Casa do Mestre Ananias
35

. 

 

Estes usos e apropriações das tecnicidades nas lives utilizam a lógica da 

presentificação, o que supõe competências do leitor. As performances 

(Zumthor, 2007) materializam os valores do cotidiano da Casa, através de 
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Acessado em: Setembro de 2020. 
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corpos que se relacionam, legitimam e posicionam os interlocutores.  Minhoca 

e convidados, como prioritários da fala, vão constituindo a dimensão dialógica 

do mapa das mediações (MARTIN-BARBERO, 1997). A legitimação dos 

sujeitos corporificados na live foi construída culturalmente por uma posição 

relacional, na qual o valor de suas falas está suportado pela proximidade e 

vivência na história do Mestre Ananias, uma posição construída que estabelece 

uma hierarquia informal das narrativas, explícita e implícita no cotidiano da 

Casa. 

O primeiro plano frontal, no qual a live se configurou, permitiu uma 

leitura significativa das emoções dos interlocutores, acionando afetos (Spinoza, 

2008) e proximidade, que fizeram a audiência se manifestar em relação à 

barba longa do Mestre Minhoca; ao verde do quintal, no segundo plano da 

Casa; e às demais características que surgiam nas telas; inclusive às 

interrupções técnicas, som e vídeo, que falharam em alguns momentos, mas 

serviram como oportunidades de manifestações com a audiência, que, nestes 

momentos, acelerava as participações no chat. Outros “problemas técnicos”, 

tais como o tempo limite imposto pela plataforma Instagram, que é de 1 hora, 

fizeram com que ocorressem, durante a última live, 4 reentradas, e, em cada 

procedimento, houve piadas e saudações, vindas de diversas localidades do 

país e do mundo. 

 

Quadro 8 – Chamada para a live da KN.PRODC 
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Fonte: publicada nas redes sociais
36

. 

 

Em uma live, ocorrida em 16 de setembro de 2020, o clima foi menos 

informal, pois foi organizada pela KN Produções e eventos artísticos, apesar 

dos convidados serem velhos conhecidos, como mestre Dinho, mestre Minhoca 

e o contra-mestre Alexandre Padinha, que trouxeram as suas experiências 

sobre a Capoeira: agentes, políticas públicas e produção cultural, mediados por 

Adriana Maciel. 

Desta vez, mestre Minhoca apresentou uma narrativa pouco 

entusiasmada em relação ao que estamos acostumados a ver, quando ele 

falava sobre a cultura, a vivência com o Mestre Ananias e as vivências na 

capoeira. Explicou sobre o momento muito ruim para quem vive da cultura e 

das práticas artísticas, pois a pandemia afetou diretamente a matéria prima de 

seu trabalho. Pelas palavras dele: “Trabalho com aglomeração, eu vivo em 

roda! Sei sobre tecnologia, mas eu não quero! Eu chegava a ter vontade de 

chorar com isso de aula pelo vídeo”. Rodrigo Minhoca explica como é 

importante para ele ver o “seu povo”, acostumado a entender a capoeira 

praticada na Casa como um ponto de encontro de onde as coisas acontecem 
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em sua vida. O mestre segue: “Aproveitei para repensar a Casa, não tenho 

vontade de sair da comunidade, com o meu povo, onde me formei”.  

Sua expressão triste e pesada foi sentida por seus colegas, em especial 

por aquele mais experiente, o mestre Dinho, que respondeu com afeto e com a 

velha sabedoria de mestre, dizendo: “A capoeira é a comunicação do corpo, 

pelo corpo”. Explicou que o seu projeto na comunidade do Morro do 

Querosene, bairro do Butantã, na Zona Oeste da cidade de São Paulo, estava 

suspenso, já que “ele tem idade e é grupo de risco também para a doença”. Em 

suas palavras, brincaram com a afirmação: “Nasci em grupo de risco, sou 

preto! Mas escorregar não é cair, estou aprendendo a lidar com este novo 

mundo”, posicionando-se como aluno do mundo. E prosseguiu: “Morro não é 

final do mundo, é o centro”, inspirando a todos com este posicionamento, 

relembrando que é da periferia que emana a cultura que resiste, que se 

reinventa e busca reverter as dificuldades.  

Mestre Dinho ainda demostrou a sua atenção sobre o companheiro 

Rodrigo Minhoca, exaltando que “agora eu vejo o Minhoca”, descolando a 

imagem do discípulo de Mestre Ananias, percebendo o amadurecimento do 

jovem que seguiu os passos da ancestralidade que buscou a sua vida toda, 

mas acenando para uma maneira pessoal de ler esta vivência, sabendo lidar 

com a cobrança da comunidade, a qual espera, muitas vezes, que ele 

reproduza os modos de ser e fazer da velha guarda da capoeira e, mais ainda, 

de Ananias.  

Apesar da missão da Casa não ser direcionada para o assistencialismo, 

as necessidades que surgem sempre encontram o apoio e envolvimento do 

Mestre Rodrigo Minhoca. Durante o afastamento social e seus efeitos nas 

famílias da comunidade, a Casa do Mestre Ananias organizou e distribuiu, em 

seu espaço, cestas básicas para oitenta famílias. Entre o desafio de manter o 

projeto da Casa sustentável, mediar os conflitos, negociar e resistir ao sem 

número de demandas, Minhoca não suporta o vazio que visivelmente o 

entristece, mas cede aos fluxos e encontros pelas redes virtuais, permitindo, 

assim, algum grau de mobilidade entre o seu povo, conectando-se através das 

“contações de histórias”. Estes encontros demonstram uma atração que não 

quer desconectar, prolongando as conversas em possibilidades de 
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sociabilidades, demonstrando o desejo de um ontem no amanhã, ou de um 

amanhã em que o ontem possa estar presente. 

Esta coexistência hierarquizada entre o que se reconhece enquanto 

centro e periferia é incorporada pelo mestre, que, ativamente, ressignifica 

outras possibilidades criativas de ser e estar na cidade, que é reconfigurada 

por esta perspectiva pós-periférica (ROCHA, SILVA e PEREIRA, 2015). Mais 

complexa, esta noção articula um sutil jogo de intercâmbio entre centralidades 

e periferias que se borram e se interpenetram entre interações que conectam e 

desconectam, excluem e incluem, características próprias das tensões 

interculturais (CANCLINI, 2004), remetidas à confrontação e entrelaçamentos 

destes movimentos entre circuitos fronteiriços e zonas intersticiais (CERTEAU, 

1981). 

A sabedoria de mestre Dinho ainda aponta para as encruzilhadas dos 

entrelugares (BHABHA, 2013), de um corpo como o próprio acontecimento da 

experiência, uma centralidade baseada na experiência social que emana 

formas adaptativas de se posicionar a partir do repertório constituído pela 

capoeira e seus atravessamentos. Sensível ao momento do colega Minhoca, 

mestre Dinho retoma a noção de proximidade com a comunidade, neste mover 

de perspectiva que dialoga com a missão da Casa do Mestre Ananias, de 

centralidade, de referências simbólicas, espaço de afetos, marcado pelo 

posicionamento ativo da presença dos corpos. Neste momento de afastamento 

físico, novas sensibilidades passam a ser praticadas, os encontros regidos pela 

virtualidade, mediada pelas redes da internet, reorganizam-se os modos de 

“estar juntos”, rever a Casa, ainda que pela tela, inspirando memórias de 

práticas importantes, os encontros e interações, ainda que insuficientes quando 

comparadas com a presença física, suspendendo temporariamente a saudade, 

como uma manifestação substituta destes fluxos de afetos.  

Na cultura da capoeira, fortemente influenciada pelas matrizes 

comunitárias de socialidades, a solidariedade é uma marca potente, 

contribuindo para um pensamento que busca a unidade, raramente permitindo 

a indiferença. Uma agressão contra um indivíduo é entendida como um gesto 

contra a comunidade, que se articula e busca responder a demanda, material 

ou simbólica, reconhecendo, na própria força no grupo, um modo de “sulear” 
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(Freire, 1992) as práticas que deslocam o mundo, em forma de engajamentos 

menos polarizados, para fora da centralidade euro referenciada. 

A apropriação da mediação tecnológica das plataformas sociais, entre as 

vivências da capoeira, indica outras práticas colaborativas no processo de 

reconhecimento dos encontros, que não substituem a presença dos corpos em 

sua potência, mas permitem outros afetos, aproximando os fluxos entre sujeitos 

que, devido à distância física, raramente iriam estar juntos. Esta competência 

de linguagem (MARTÍN-BARBERO, 2004), ainda que incorporada com grandes 

resistências, foi popularizada rapidamente e repercutiu positivamente, 

reduzindo o isolamento de muitos sujeitos, que tiveram a sua arte e socialidade 

completamente interrompidas pela quarentena. A cultura digital torna-se, 

assim, uma brecha capaz de transcender as distâncias, apontando para outras 

possibilidades criativas que podem coexistir no futuro, de modo que 

potencialize as práticas culturais da capoeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Considerações Finais 
 

Esta pesquisa caminhou com os pés descalços, em uma jornada entre 

mundos, tempos e tentativas de uma perspectiva a contrapelo (BENJAMIN, 

1985, p.225), articulando o cotidiano de pessoas, que são a energia que 

movimenta a roda de fluxos constituintes da cidade. Orientado, então, pela 

ruptura benjaminiana ligada à crítica da “empatia pelo vencedor”, ativamente, 

aderi à produção do conhecimento contracorrente da história oficial e dos 

processos civilizatórios eurocêntricos. Entendendo que as grandes histórias 
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estão escondidas entre as ordinárias “pequenezas” ricas, produtoras da vida 

cotidiana, que constituem o contexto de reflexão, e indo rumo a outras 

possibilidades muito mais democráticas. Mestre Pastinha, um dos maiores da 

capoeira, ensinou e é repetido pelas rodas de todo mundo: “Maior é Deus, 

pequeno sou eu”. 

A partir das derivas urbanas, enquanto ferramenta metodológica de 

experimentação da cidade através do corpo, que induziu e conduziu os 

sentidos durante os trajetos pela cidade de São Paulo, e como prática estética 

(Careri, 2013), complexa e sensível, que exigiu a presença para se revelar, 

coletivamente, tivemos uma tarefa do sentir antes de nomear, e que nos 

conduziu  até a Casa do Mestre Ananias, dando início a um longo exercício de 

desconstrução e reconstrução de sentidos através da prática etnográfica. 

Neste momento, percebemos a recuperação da concepção mais 

profunda de comunidade, estruturada pela ancestralidade residual (Williams, 

1979), elaborada a partir do reconhecimento de valores constituintes das 

identidades que se identificam com a cultura da capoeira e seus 

atravessamentos, personificada pelo velho mestre do Recôncavo Baiano, e não 

por acaso, pousando a sua sabedoria resistente na Praça da República. E, 

posteriormente, este conhecimento foi potencializado pelo discípulo Rodrigo 

Minhoca, na região denominada como Bixiga, em uma retomada simbólica e 

material de um território construído entre resistências e negociações. 

Ananias, protagonista materializado, capaz de chamar e ser ouvido 

contemporaneamente, em cada conto, memória e toques de bateria, provoca e 

repercute a sua contribuição nos encontros dos corpos que se expressam, 

ocupam e trocam, representado no esforço coletivo de alteridade que é a Casa 

do Mestre Ananias, um espaço alternativo de disputas e negociações, que 

emerge e solicita ampliação destas existências através da força de erguer 

coisas belas, através da cultura. 

Pensar a capoeira paulistana que negocia, no complexo equilíbrio para 

reexistir, evoca um ditado das ruas, em uma adequação transgressora, 

apresentada por Simas (2019): “Malandro coloca o sapato que é para continuar 

a andar descalço”, entendendo que resistir, em enfrentamento direto, demanda 

uma energia desproporcional, pedindo articulações subterrâneas, táticas 
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(CERTEAU, 1994) de usos da cultura, para legitimar a sua presença na cidade, 

a qual procura disciplinar estes sujeitos dentro de uma lógica neoliberal. O 

capoeira não pretende derrotar o sistema; flexível, joga com o adversário e 

assume o protagonismo na roda, lidando com gramáticas corporais e sonoras 

que o oponente é incapaz de perceber (SIMAS, 2019). Ginga para transgredir, 

reconhece, de modo inteligente, o poder do adversário, e dança com a navalha 

escondida entre os dedos dos pés, em uma práxis de cultura como recurso 

(YUDICE, 2004), que se submete para então ressurgir, complexo e potente. 

Percebemos que o colonialismo jamais vencerá completamente, pois as 

culturas ligadas à diáspora negra se reconfiguram criativamente. Porém, as 

culturas diaspóricas também não serão vencidas, pois se acomodaram em 

profundas camadas culturais bastardas, mescladas entre este exercício da 

interculturalidade (CANCLINI, 2007), que é a urbe paulistana. Essa polifônica 

construção se dá, ainda que em conflitos e tensões na socialidade (Martin-

Barbero, 2002) transformada por esta posição em camadas, que desloca 

sujeitos de seus lugares tradicionais, mediados pelas disputas, pelo direito de 

ser e estar, nem sempre amparados em seus direitos mais fundamentais. Em 

disputa, o desencantamento e reencantamento ressurgem, sempre de outra 

maneira, em retalhos e remendos apropriados com a criatividade que deseja 

sempre escapar pelas ruas e pelo mundo. 

A partir desta perspectiva, pretendeu-se evidenciar, nesta tese, como 

estes sujeitos políticos se fazem inserir, ressignificando a sua presença, vendo 

e sendo vistos, compartilhando a sua cultura, que tantas tentativas de 

apagamento sofre. Nas ruas, todo domingo na Praça da República, na Casa do 

Mestre Ananias, passa a existir um ponto de cruzamento e nó, de onde os 

encontros se constroem em uma representação pós-periférica (Rocha, Silva e 

Pereira, 2015) de fluxos polifônicos que dialogam com a construção destas 

identidades ligadas à capoeira, dos corpos livres nas ruas e da produção de um 

cosmopolitismo que busca viver a cidade, reconhecendo-se como valor cultural 

essencial na constituição de vínculos em forma de bricolagens, intensidades de 

agenciamentos heterogêneos de zonas borradas. 

Na Casa, assim como na cidade, não existe o silêncio; tudo diz, grita ou 

sussurra, comunicando presenças e apagamentos, em fluxos que observam e 
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absorvem o seu tempo. Nesta pedra de Exu, que arremessamos com esta 

pesquisa, buscamos pelo pássaro de ontem, o qual ecoa seu canto potente 

através da ancestralidade. Desde o primeiro avanço pelas pesadas portas que 

marcam a Casa, atordoado pela falta de repertório para compreender o que 

estava presenciando, em arrepios que tomavam o corpo e, “sem motivo”, 

marejavam os olhos, até estas linhas, que ainda não dominam completamente, 

mas agora percebem os sentidos, de tantos afetos, cercados de consistentes 

referências. Fizemos da busca conjunta, no grupo de pesquisa UrbeSom, o 

próprio lugar de pesquisa, carregando no corpo a dimensão do sujeito na 

cidade, inserido nos caminhos que levaram até a conclusão desta etapa da 

pesquisa naquele território (HAESBAERT, 2002; SANTOS, 2002). 

Neste sentido, podemos destacar a música como condição primária das 

expressões atravessadas em todos os movimentos da pesquisa, sempre em 

comunhão, reivindicando o seu lugar de elaboração das próprias identidades 

dos capoeiras, emanando o axé que constitui a ritualidade, capaz de 

transcender o tempo, indo e voltando, constituído de performances 

relacionadas aos motivos e sentidos de tradições seletivas construídas 

(WILLIAMS, 1979), chegando até o cotidiano contemporâneo de uma 

construção do “capoeira”, como um ator protagonista naquele espaço. 

Este grande movimento que articula fluxos, encruzilhadas e diversidade, 

solicitou outras epistemologias, próprias do pensamento que atravessa a Casa 

do Mestre, designado a partir de reflexões em torno da possibilidade de 

construir um modo de ser e de estar junto (MAFFESOLI, 2009) “alternativo”, o 

que Harvey denomina como “utopismo espaço-temporal” (HARVEY, 2013), e 

do qual nos apropriamos para a perspectiva exuriana designada neste trabalho, 

como um princípio epistêmico. Nenhuma entidade seria mais apropriada do 

que o dono da rua, a divindade da comunicação, que tudo come e regurgita, 

enquanto saber praticado, tático (CERTEAU, 1994), operado no cotidiano. 

Essa emergência de saberes, identificados contra o regime de colonidade 

epistêmica, anuncia a circularidade destes saberes, que fazem caminhos 

iniciados por outros que vieram antes, constituindo a ancestralidade como valor 

de performance (Zumthor, 2007), na construção do que é ser capoeira. 
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As experiências obtidas, a partir das vivências na Casa, foram 

orientadas pelos próprios sujeitos, que, informalmente, conduziram as reflexões 

e potencialidades desta tese. Entre a figura controversa de Mestre Ananias, 

com a sua personalidade difícil, cristalizada em outro tempo e lugar, há os 

encontros propiciados pelas festas, rodas e demais atividades, mediados por 

Rodrigo Minhoca, apoiado pela tradução de afetos, indispensável para a 

circulação por estes saberes; Giuliana de Luca, a “Giu”, dentre as muitas 

responsabilidades com a organização das festas, sempre esteve disposta a 

colaborar e promover as pontes que facilitaram esta pesquisa; o professor Rafa 

da Rabeca, uma figura singular da cultura; Fernanda Guimarães, Joseilton 

(Neguinho), João Pedro, Varão, Lígia Simeone, Magnata, Morgana, Natália 

Dias, Nelson Guedes e os ensinamentos de tantos grandes mestres e mestras 

capoeiras e sambadores. Este privilégio de construir uma pesquisa a partir 

desta “ciência do comum” (SODRÉ, 2014), compartilhada através dos 

encontros e trocas, pautados na construção de vínculos, que, embora tenham a 

centralidade nas tradições ligadas à cultura da ancestralidade da capoeira, 

transcendem para um sentido mais amplo, nas formas de vida de quem “entra 

de um jeito e sai de outro”, afetado por estas presenças (ainda que virtuais, 

durante o afastamento social, ocasionado pela pandemia de 2020). 

Nestas práticas, as experiências por meio das chamadas “vivências”, ali 

realizadas, não podem ser dissociadas do simbólico, do sagrado e profano, que 

não são percebidos com dicotomia. As bases consensuais e informais que 

guiam os rumos da Casa, em uma orientação “pela e para” a comunidade, 

indicam esta tendência de movimentos de vida que escapam, pela arte, pela 

cultura e pelo encontro, reconfigurando a cidade, que não se faz neutra. A 

Casa é um microcosmo, que não se apequena por esta característica, mas que 

inspira perceber outras possibilidades praticadas, principalmente nas periferias 

da cidade, de busca de possibilidades mais democráticas de ser e estar. Este 

microcosmo da Casa representa a construção do capoeira, como modo de 

organização simbólico e material, que imprime ao sujeito a sua concepção de 

mundo. Paralelo e concomitante, a Casa é o sujeito, e os sujeitos são a Casa 

do Mestre Ananias.   
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As incursões de inspiração etnográfica, no local, assumiram relevância 

essencial neste trabalho, na medida em que permitiram questionar as 

perspectivas, concentrando a compreensão nos relatos e expressões, para 

apenas depois buscar a discussão teórica. Em muitos momentos, essa 

digestão dos acontecimentos levou meses de observação; por exemplo, para 

perceber as dinâmicas complexas das rodas de capoeira, entre a sua 

ritualidade e sutilezas hierárquicas. A ordem de construção desta tese passou, 

como não poderia ser diferente, a respeitar a pedagogia da cultura oral, 

praticada entre aqueles sujeitos, um conhecimento conquistado pela prática do 

reconhecimento cotidiano, seguindo os acontecimentos, pelas festas, eventos 

externos, manifestações e demais participações representadas pela Casa, 

latente em sua energia, representada por Mestre Minhoca, que mostra 

disposição, dando a impressão, muitas vezes, de estar em todos os lugares ao 

mesmo tempo, circulando pela cidade, sempre em busca do fortalecimento da 

cultura que representa. 

Não pretendo, com esta tese, colonizar as narrativas destes sujeitos, 

reafirmando tratar de uma perspectiva apresentada, certamente repleta de 

antagonismos, muito bem-vindos, na busca pela diversidade que compõe o 

reconhecimento, de que este trabalho é perecível como a vida, uma captura 

parcial de um instante no espaço dinâmico comunicacional. Provavelmente, 

quando terminar de elaborar essa escrita, algo mudou e merece novos 

apontamentos no universo simbólico que constrói a existência destes 

acontecimentos.  

Nesse entendimento, na medida em que a pesquisa avançava, exigiu-se 

uma “mudança de lugar” (Martin-Barbero, 1997), que possibilitou superar 

perspectivas epistemológicas que traziam cristalizações duras e imóveis, 

condicionadas pela perspectiva ocidental branca. Não significou o abandono 

completo, mas as apropriações de conceitos que dialogaram com os sentidos 

encontrados na etnografia, buscando as interfaces, e não a síntese destas 

descrições, que, em muitos pontos, apontaram para uma hibridação de 

perspectivas. 
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“A diversidade epistemológica do mundo não tem ainda uma 

forma. E isso é assim porque nos subterrâneos da diversidade 

e da pluralidade ainda corre o imperativo da unidade (...) 

assumir a diversidade epistemológica do mundo implica 

renunciar a uma epistemologia geral” (Santos, 2008, p.144). 

 

Uma destas relevâncias dinâmicas foi o afastamento físico, causado 

pela pandemia de 2020, que, mais uma vez, exigiu a potência criativa e 

adaptabilidade dos capoeiras, que buscaram, através das lives, outras formas 

de fluxos e encontros. Trazer o corpo, implicado nas formas de liberdade e 

sentido da cultura, praticada na Casa, proporcionou, por meio das tecnicidades, 

outras táticas de socialidades. A cidade, representada pelo espaço coletivo das 

praças, da Casa do Mestre, se reconfigurou com os encontros, festas e rodas 

que acontecem nas redes, como nós. 

Uma ressignificação de sentidos se operou a partir do sentir junto, 

comunitário, trazendo a proximidade socializadora que estreita as diferenças e 

amplia as possibilidades democráticas, ainda que em tensão. A “Casa é nossa” 

afirmava o bravo homem preto, mestre na capoeira da vida, sentido que não se 

compreende de pronto, leva tempo, o ritmo da pedagogia, da vivência, da 

observação e capacidade de perceber os sutis ensinamentos do cotidiano. 

Sem perceber, assim, de repente, sentem-se, no sorriso das crianças, 

brincando o caruru, nos encontros dos corpos das rodas de capoeira, no choro 

pelo assassinato de Moa, memórias afetivas construídas sempre no coletivo, 

na partilha e nos fluxos.  

Ao terminar esta tese, sinto-me como uma criança que descobre o mar, 

encantado com a sua imensidão, admirando as pequenas conchas aparentes 

da superfície, tomado pela consciência da pequenina parte que dou conta, 

parcialmente, em um mundo de possibilidades, perspectivas e descobertas. 

São muitas as encruzilhadas que o pensar e o experienciar a Casa do 

Mestre Ananias permitiram cruzar; seguimos por alguns trechos, deixando 

muitos outros mistérios para que outros pesquisadores continuem, ou ainda em 

um pós-doutorado, uns mais longos, outros curtos, mas todos importantes na 

construção desta perspectiva comunicacional. Alguns temas insistentemente 
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tiram o meu sono, desejava mais tempo e repertório para desenvolvê-los. Entre 

eles, os principais são: 

 

 A potência feminina, como fenômeno emergente na prática da 

capoeira, tomando espaços ainda muito complexos, como um 

dos caminhos possíveis de redução do machismo patriarcal, 

muito presente ainda entre seus praticantes.  

 Os usos da cultura digital e as possibilidades de novas 

performances, promovendo outros modos sensíveis, não 

lineares de fluxos e encontros, disputando entre a resistência 

de um pensamento essencialista e as necessidades 

contemporâneas.  

 Outro ponto relevante é a falta de interesse das novas 

gerações, sobre as tradições ligadas à ancestralidade, tendo 

como hipótese as diversas carências, que as famílias da 

comunidade do Bixiga enfrentam, e a competição contra os 

aparatos tecnológicos, que disputam a presença das crianças 

na Casa do Mestre Ananias, que, a cada ano, percebe um 

reduzido interesse, mesmo com o trabalho hercúleo de 

divulgação realizado pelo Mestre Rodrigo Minhoca. 

 Também preocupa os rumos radicais de um racismo explícito, 

dedicado a atacar, material e simbolicamente, a cultura e as 

representações pretas. Movimento potencializado por um 

governo assumidamente violento e irresponsável com a 

importância da pauta. O ato realizado na Praça da República, 

quando mestre Moa foi assassinado, na véspera das eleições 

que elegeram Jair Messias Bolsonaro em 2018, rendeu alguns 

artigos, que jamais consegui apresentar satisfatoriamente nos 

congressos (em Belém, no Congresso da Intercom 2019) e em 

São Paulo, no Encontro do Musimid 2019; os olhos 

marejaram, a garganta embargou, lembrando dos tambores e 

dos capoeiras que tomavam as ruas com a sua arte, dando 
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passagem para o povo que seguia, uma proposta que, sem 

dúvida, muito me afeta. 

 

É preciso reforçar que escrevo a partir de reflexões do lugar da 

branquitude (SOVIK, 2004), um marcador de perspectiva que faz toda a 

diferença na compreensão destes eventos transcritos e analisados durante a 

tese. Branquitude sentida com grande mal estar, estas reflexões críticas sobre 

a construção de um “lugar de poder”, designado estruturalmente pelo racismo, 

camuflado na neutralidade silenciosa, que possui tendências a marcações de 

diferenças que evoquem privilégios. A capoeira tratada, durante esta pesquisa, 

não pretende a homogeneização ou rotulações, entendendo que se trata de um 

recorte, paulistano, de observações do pesquisador. Já ensinava Ananias, 

capoeira, samba e candomblé “come tudo no mesmo prato”. Considerando o 

tempo em que se constroem os entendimentos dos capoeiras, em vidas 

dedicadas na busca destes repertórios, não se pretendeu atingir estes níveis 

de saberia, mas, de forma híbrida, aproximar, em uma leitura acadêmica que 

não se desliga dos afetos, para construir as suas narrativas.  

Descaradamente, apropriando-me da metáfora popularizada por Isaac 

Newton, busquei horizontes sobre as “cabeças de gigantes”, entre estes, 

Fanon (2008), que destaca em três dimensões o racismo: o primeiro ligado à 

cor de pele, a impressão social traduzida através do fenótipo, racismo este que 

eu nunca sofri, o que não descarta a empatia, que jamais se aproxima, o que 

se verifica no tratamento dado ao tema, buscando não me apropriar deste lugar 

de fala. O segundo, mais complexo e objeto de nossa reflexão, está na 

dimensão simbólica, muitas vezes sutil, ligado à depreciação dos saberes 

subalternizados, diretamente relacionado ao colonialismo, hierarquizando, 

apagando ou invisibilizando as representações associadas à negritude, aos 

nordestinos, e às periferias, algo operado pela centralidade do pensamento 

ocidental, que energiza a branquitude, desqualificando outros saberes, 

principalmente os de cultura oral, atingindo saberes indígenas e pretos. A 

terceira dimensão do racismo, segundo Fanon (2008), o mais cruel, é quando a 

vítima do racismo é convencida de sua inferioridade, em relação ao seu lugar 

de cultura, desmobilizando as possibilidades de construções de subjetividades 
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a partir das representações próprias, reproduzindo comportamentos que 

introjetam posições perversas de inferioridade e objetificação. 

Neste sentido, entendemos que a maior potência da Casa do Mestre 

Ananias está nas construções de outra estética, que valoriza as referências 

ligadas à cultura negra da capoeira, atreladas ao Recôncavo Baiano e 

traduzidas pela ancestralidade de Mestre Ananias. A representação e 

valorização destas tradições, trazidas fundamentalmente pelos encontros dos 

corpos, reivindicam várias expressões de possibilidades de reexistir. Sendo 

assim, a Casa representa um centro de referências, que emana outros 

saberes, tempos e modos de usos dos espaços, escapando e negociando, 

subvertendo a experiência domesticadora da orientação branca hegemônica.  

Sempre partindo do ataque ao corpo, o projeto do colonialismo, baseado 

na escravização, busca a domesticação através da ideologia cristã de culpa, 

pelo trabalho que exaure as energias, instrumentalizado no corpo como 

ferramenta servil, a domesticação do corpo feminino pela violência do estupro 

e, finalizando, pela perspectiva da virilidade, vinculando a masculinidade negra 

ao corpo reprodutor (FANON, 2008). Em todos os aspectos, o colonialismo 

desumaniza e reduz estes sujeitos através das interferências neste corpo, que 

reage.  

As festas, como possibilidades de corpos libertos, simbolicamente muito 

bem representados pelo samba de roda, em suas corporalidades ritualizadas, 

com a música hipnótica, o feminino que dança com os pés juntos ao solo, com 

as longas saias coloridas e vivas aos movimentos das sambadeiras, que 

circulam seus mistérios em formas de presenças, que performam (ZUMTHOR, 

2007), de modos de ser, representados pela cultura ligada ao Recôncavo 

Baiano.  Estes novos jogos de representação (HALL,1996) e decodificação 

simbólica (HALL, 1997) ocorrem no campo prático-sensível, possibilitando uma 

sociabilidade alternativa. 

A sociedade hegemônica surge como um espaço de adestramento 

instrumental e domesticação destes corpos, o que Baitello (2012) designa 

como “pensamento sentado”, e que nós entendemos como mais uma 

manifestação de projeto de colonidade contra o corpo, conveniente para a 

introjeção do racismo simbólico, e para a subalternização pela inferiorização 
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(FANON, 2008). Educação esta que disciplina e domestica, contrária à agenda 

decolonial praticada na Casa do Mestre Ananias, de modo que a educação não 

neutralize a cultura, mas parta do repertório comum, em suas práticas 

cotidianas de identificação. Isso é o que Freire (1992) aponta como inclusivo, a 

partir da estima destes sujeitos, já que destaca e parte daquilo que sabem e 

não das suas fraquezas. Podemos considerar, então, que, em relação às 

práticas convencionais de normatização, o modelo pedagógico da Casa, como 

reconstrutor de valores simbólicos, é transgressor, em sua potência de afetos, 

capaz de gerar outras possibilidades de representação, que dialogam com a 

rua. Não há nada mais cruel do que a desqualificação dos alunos, além dos 

mestres, pois ignora a capacidade criativa e produtora de cultura, que valorize 

os espaços locais e singulares de fluxos de conhecimento.  

Essa informalidade pedagógica da Casa, fundamentada na 

horizontalidade democrática das práticas de ação, escapa do projeto 

adestrador único, que não age pelo discurso assistencialista ou folclórico, de 

uma percepção essencialista das práticas culturais, ligadas às tradições da 

capoeira. Inspirados por grandes figuras, como as dos capoeiras Magnata, 

Arthur Fiu, entre outros, que inspiram juventudes através da projeção de sua 

arte, identificando-se e permitindo outras referências de construção de 

subjetividade. Essa relevância, muitas vezes, não está no que é dito, mas na 

presença próxima destes sujeitos, em suas origens, língua, roupas e sistemas 

de valores que passam por outras referências comunicacionais, pela linguagem 

dos tambores e berimbaus, por rituais e aprendizados, baseados na vivência e 

oralidade. 

Também escapa desta forma de atuação o discurso da reparação 

social/histórica, necessário e legítimo, porém hierarquizador, pois retoma a 

condição, nas instâncias da Casa, de não reconhecimento dos saberes 

sofisticados e complexos, em relação aos saberes populares, como produtores 

incessantes de beleza, autoestima e potência, reflexões urgentes nos termos 

de uma pedagogia que aproxima, ao invés de afastar. Uma resposta à 

introjeção de inferioridade no embate do campo simbólico, fundamental para 

constituir maneiras de aproximação com o mundo que transcenda a 

perversidade do racismo.   
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A diáspora é uma experiência aniquiladora de vida (SANTOS, 2015), a 

partir do momento que promove o apagamento da memória, principalmente em 

culturas baseadas na ancestralidade, que fundamentam a vida coletiva destes 

povos a partir das tradições. Condenados a se reinventar, disputando 

desigualmente uma inclusão, em uma sociedade que se mostra inimiga da 

diversidade. A ideia de morte, para muitas culturas de referência afro-brasileira, 

é representada pelo esquecimento, o que aponta para a escravização destes 

povos como a captura e profanação de sua história. Daí a presença tão ativa 

de Ananias no contemporâneo da Casa, mais vivo do que nunca, uma entidade 

que resgata tradições, enquanto uma “consciência de ser”, articulando o 

reconhecimento e aceitação: assumindo a negritude, sua história e cultura, ou 

seja, a sua identidade. 

A perda da sociabilidade diaspórica, em uma Porta do Não Retorno37, 

simbolizando a morte de quem a cruzava, o que faz compreender o banzo38, os 

descendentes destes povos são fruto de um resistente desejo de vida, 

sobreviventes, que construíram toda experiência de sociabilidade perdida na 

diáspora, em manifestações de vínculos de comunidade, como propostas de 

identidades, que compreendem a resposta para a pergunta: “De onde você é?”, 

com um orgulhoso: “Da Casa do Mestre Ananias”, em uma reinvenção potente 

da história a partir das rodas de capoeira. 

Enquanto existirem as praças e as ruas, existirão as encruzilhadas, e, 

com elas, as possibilidades de frestas, que permitem escapar, fluindo e 

transformando o mundo.  

 

 

 

 

                                                 
37

 Porta do Não Retorno é um monumento localizado no Senegal, na cidade de Ouidah, 

levantado no local de saída dos escravizados para a América. Disponível em: 

https://veja.abril.com.br/mundo/papa-visita-ouidah-centro-do-vodu-e-local-onde-escravos-

partiam-para-america/. Acessado em: 26/11/2020. 

38
 Banzo é atribuído à melancolia extrema, relacionada à saudade da terra de origem, levando 

ao suicídio entre os escravizados negros. Haag, C. (2010). A saudade que mata. Pesquisa 

Fapesp, (172), pág. 86. 

https://veja.abril.com.br/mundo/papa-visita-ouidah-centro-do-vodu-e-local-onde-escravos-partiam-para-america/
https://veja.abril.com.br/mundo/papa-visita-ouidah-centro-do-vodu-e-local-onde-escravos-partiam-para-america/
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