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A Kissa Oliveira e Mateus Leal,  
crianças que brilham.

A Sílvia Leão, precursora do Movimento 
 Capoeira Mulher, in memoriam.



O capoeira era um individuo desconfiado e sempre 
prevenido. Andando nos passeios, ao approximar-se de 
uma esquina tomava immediatamente a direção do meio 
da rua; em viagem, se uma pessoa fazia o gesto de cortejar 
a alguém, o capoeira, de subto, saltava longe, com a inten-
são de desviar uma aggressão, embora imaginaria. 

Manoel Querino (1851-1923)
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Apresentação

Esta dupla de historiadores – Luiz Augusto Pinheiro Leal 
e Josivaldo Pires de Oliveira – eu conheci há alguns anos atrás, 
fissurada por material de capoeira para referendar os assuntos das 
suas monografias de mestrado. O primeiro é paraense e o se-
gundo feirense da Bahia. Os estudos e o interesse pela capoeira 
fizeram com que eles se encontrassem, se tornassem amigos e 
parceiros de produções sobre o tema. Percebi que os dois anda-
vam atinados com as novidades que os estudos da capoeira esta-
vam a demandar. Gente com gosto para a pesquisa. Com cheiro 
de arquivos. 

Bel (Josivaldo), na ocasião, estava empenhado em compre-
ender um período histórico da capoeira baiana, assanhado por 
desordeiros e valentões. Um tema que começava a ser retirado do 
breu, remexido, documentalmente coberto, revelador de muitos 
barulhos históricos e personagens, cujas lembranças desagradam 
moralmente parte significativa da comunidade atual da capoeira.
Um tema, por isso, cheio de armadilhas e riscos (inclusive mo-
rais) para quem desejava abordá-lo. Bel com perícia e rapidez 
encarou a tarefa e avançou sobre o assunto, dignificando o papel 
que tiveram os valentes para os destinos da capoeira. O resultado 
já é conhecido e está exposto no seu livro de sugestivo e belo 
título: No tempo dos valentes: os capoeiras na cidade da Bahia, hoje 
compondo a bibliografia básica para os que estudam o passado da 
capoeira baiana.
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Augusto é bem silencioso, cerimonioso (no bom sentido). 
Quando expunha o tema do seu estudo, a gente ficava calada. 
Primeiro, por não acreditar que ele pudesse reunir material su-
ficiente para desenvolver a sua proposta de estudar a capoeira 
no Pará, no período histórico por ele recortado. Só ele sabia que 
tinha assunto suficiente para ser transformado numa dissertação 
de mestrado. Calados, ficávamos nós também diante da sua con-
vicção e da sua capacidade de argumentar e expor o que queria. 
Admirável a sua sutileza em propor trilhas históricas onde apenas 
havia meros vestígios delas. Desconfiava então que, surdamen-
te, ele já havia traçado a verdade da sua dissertação. Desafiado a 
provar, brilhou. O resultado pode ser conferido no seu livro A 
política da capoeiragem: a história social da capoeira e do boi-bumbá no 
Pará republicano (1888-1906). 

Pelo antes, o durante e o depois do período em que estive-
ram envolvidos com suas dissertações, Luiz e Bel se tornaram 
viciados nas coisas da capoeira: quando não estavam jogando ou 
estudando, estavam levando algum lero-lero sobre ela; e, como 
convidados, palestrando, participando de seminários ou entre-
gues aos movimentos de influência sobre o destino que ela to-
maria. Não ficaram cativos dos temas por eles abordados nas res-
pectivas dissertações e ampliaram seus interesses para variados 
aspectos condizentes com a capoeira e outras manifestações da 
cultura afro-brasileira. Em todas as intervenções, a visão do his-
toriador foi por eles ressaltada, mas de forma combinada com 
outras disciplinas, em relevo principalmente a Antropologia, 
com a qual ambos têm intimidade.

Neste livro – Capoeira, identidade e gênero: ensaios sobre a histó-
ria social da capoeira no Brasil – está a prova do que digo. Mais im-
portante do que a minha opinião será o interesse que despertarão 
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os debates e discussões suscitados pelos temas abordados, como 
merecem estes autores que hoje se afirmam crescentemente no 
ambiente do que se denominou chamar e respeitar como a inte-
lectualidade da capoeira.

Frede Abreu
Instituto Jair Moura
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