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Sessão 34 
Perspectivas Sócio-Culturais da Educação Física II 

A CAPOEIRA DO MERCADO MODELO DE SALVADOR. Rodrigo da Costa Farias, Silvana 
Vilodre Goellner (orient.) (UFRGS). 
Esta pesquisa apresentou como objetivo analisar os princípios que acompanham a prática do jogo da 

Capoeira no Mercado Modelo, na cidade de Salvador. A metodologia utilizada baseou-se na observação participante, 
na vivência do autor como praticante da arte e na sua convivência com a comunidade local. Como fontes de pesquisa 
foram utilizados, ainda, entrevistas com mestres e praticantes, além de pesquisa bibliográfica sobre a Capoeira. 
Dentre as categorias analisadas destacaram-se: os modos como a Capoeira é divulgada; como se comporta o 
capoeirista e um breve histórico do local. A capoeira do Mercado Modelo atualmente é caracterizada por cultivar o 
lado lúdico, mais voltado para a parte acrobática do jogo, muito diferente das disputas ríspidas e viris do passado. O 
possível motivo dessa mudança é a necessidade de prender a atenção do turista, colaborador em potencial para o 
sustento da roda. É comum situações de turistas subirem ao palco e tirar foto entre os capoeiristas, simulando 
situações de jogo; entre a bateria, como se participasse desta. Após essa interação, o capoeirista arrecadante solicita 
ao turista, uma colaboração de forma “espontânea”, para ser dividida entre os integrantes. O órgão que administra o 
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Mercado Modelo(EMTURSA), procura de todas as formas influir e opinar sobre o ritual da capoeira, sem conhecer 
sua história e sua filosofia, muitas vezes provocando uma quebra e um possível esquecimento da tradição desta 
prática. Após análise das fontes de pesquisa conclui-se que a capoeira praticada no Mercado Modelo e seus 
praticantes vivem num ambiente próprio de reconhecimento popular e cultural, bem como, de demonstração de 
muitas habilidades específicas trabalhadas no âmbito da Educação Física. Este reconhecimento serve de contraponto 
à exploração infligida pelos órgãos e empresas de turismo, aos quais, a Capoeira do Mercado Modelo está ligada. 

 


