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Créditos dos capítulos

Capítulo 1
Por uma historiografia da capoeira no Brasil
Este capítulo é uma versão modificada do texto: “História social, 
capoeira e capoeiragem” integrante do livro: No tempo dos va-
lentes: os capoeiras da cidade da Bahia, publicado pela Editora 
Quarteto, 2005.

Capítulo 2
Capoeira e identidade nacional: de crime político à patri-
mônio cultural
Uma primeira versão deste capítulo foi apresentada no Seminário: 
“História e Cultura Africana e Afro-brasileira”, organizado pelo 
Departamento de História da Universidade Tiradentes/SE, em 
agosto de 2005.

Capítulo 3
Entre diferentes histórias: os capoeiras no livro didático
Versão modificada do artigo: “Bandos de marginais: os capoeiras 
no livro didático História e Civilização”, publicado em História 
Hoje: Revista Eletrônica de História, ANPUH, São Paulo, 2003.

Capítulo 4
Cabralzinho: a arte do fazer-se herói nacional através da 
capoeira
Comunicação apresentada por ocasião da I Semana Nzinga de 
Capoeira Angola, realizada em Belém do Pará, em janeiro de 
2006.
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Capítulo 5
Pedrito, Sete Mortes e a invenção da ficção amadiana
Comunicação apresentada no “Seminário Internacional: Tempo 
e Literatura”, organizado pela UFBA e UEFS, em Feira de 
Santana-BA, em novembro de 2002.

Capítulo 6
Capoeiras da história e da literatura: testemunhos 
involuntários
Comunicação apresentada no “Seminário Internacional: Tempo 
e Literatura”, organizado pela UFBA e UEFS, em Feira de 
Santana-BA, em novembro de 2002.

Capítulo 7
Amarrando as saias: indícios sobre mulheres capoeiras na 
Cidade da Bahia
Comunicação apresentada no I Simpósio Multidisciplinar so-
bre Mulheres e Relações de Gênero, realizado na Universidade 
Estadual de Feira de Santana, em março de 2004. 

Capítulo 8
O reinado das mulheres: a capoeiragem feminina no nor-
te do Brasil
Este artigo foi apresentado inicialmente na 21ª Reunião da 
Associação Brasileira de Antropologia - ABA, ocorrida em Vitória 
- ES, em abril de 1998, sob o título A mulher capoeira: compor-
tamento feminino e prática de capoeira em Belém do final do 
século XIX, e reformulado para este livro.
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Capítulo 9
Corpo, movimento e ludicidade: a capoeira como brin-
quedo em Gabriel Ferreira
Ensaio produzido para este livro, tendo como base a Série inti-
tulada “Capoeiragem” que o artista tem apresentado em diversas 
exposições de Salões de Arte no Brasil, desde 2002.




