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RESUMO
O presente texto descreve a luta dos Mestres de Capoeira no Município de Fortaleza por um
Dia do Capoeirista com significado para seus atores. O artigo tem o escopo de analisar a
relação entre as datas comemorativas e/ou feriados e a luta pelos Direitos Culturais. Para
realizar essa tarefa, optou-se por um estudo de caso e uma pesquisa bibliográfica. O caso em
tela é uma luta que se encontra em andamento, ainda não há um desfecho para situação.
Realizou-se a análise dos textos jurídicos e a leitura de textos sobre a importância das datas. A
manifestação cultural escolhida para essa análise foi a Capoeira. Acompanhar de perto o
desenvolvimento dessa cultura há mais de vinte anos como aluno, discípulo, pesquisador e
mestre é estímulo constante para produção de textos acadêmicos. A comunidade envolvida são
os praticantes de Capoeira do Ceará. Os capoeiristas desse estado estão se apropriando de
conhecimentos políticos e sendo militantes na luta por seus direitos. No final do texto,
concluiu-se que as datas comemorativas e/ou o feriados precisam ter significado para a
comunidade envolvida e a luta dos capoeiristas cearenses continua. A comunidade parece
estar mais certa da importância de sua participação coletiva para a discussão de seus
interesses.
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RÉSUMÉ
Le présent document décrit la lutte des Maîtres de Capoeira à Fortaleza pour un Jour du
Capoeirista significative pour ses acteurs. L'article vise à analyser la relation entre les dates
commémoratives et/ou les jours fériés et la lutte pour les Droits Culturels. Pour accomplir
cette tâche, nous avons choisi une étude de cas et une recherche bibliographique. Cette cas est
une lutte qui est en cours, il n'y a pas encore un résultat à la situation. Nous avons procédé à
l'analyse des textes juridiques et des textes de lecture sur l'importance de dates. La
manifestation culturel choisi pour cette analyse était la Capoeira. Suivre de près cette
évolution depuis plus de vingt ans comme élève, disciple, chercheur et enseignant est une
incitation constant à la production de textes académiques. La communauté impliquée sont les
pratiquants de la Capoeira du Ceara. Les capoeiristes cet état s'approprient des connaissances
et d'être des militants politiques dans la lutte pour leurs droits. À la fin du texte, nous avons
conclu les dates commémoratives et/ou les jours fériés doivent avoir signifié à la communauté
concernée et la lutte des capoeiristes du Ceará continue. La communauté semble être plus
certain de l'importance de leur conférence de participation pour discuter de leurs intérêts.
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Introdução

Ainda distante do apelo consumista e do capitalismo como religião que devora almas, a
Capoeira continua sua luta de resistência ao que é imposto sem diálogo amplo. O capoerista
se permite dialogar com as diversas formas do pensar de maneira dialética longe dos
preconceitos de uma sociedade individualista. Esse artigo tem o objetivo de discutir a relação
entre as datas comemorativas e/ou feriados e a luta pelos Direitos Culturais. Descreve a luta
dos Mestres de Capoeira no município de Fortaleza por um Dia do Capoeirista com
significado para os mesmos. Uma data comemorativa, como essa, celebra e simboliza a luta
do negro.
Em São Paulo, no ano de 1985, duas leis surgiram, Lei Estadual nº 4.649/85 – SP e Lei
Municipal nº 9.994/85 – SP, respectivamente, que instituíam, ambas, o dia 03 de agosto como
o Dia do Capoeirista. Essa data aos poucos foi sendo repassada e entendida como Dia
Nacional do Capoeirista, observa-se em redes sociais várias postagens fazendo referência a
mesma. A iniciativa paulistana, é copiada, no enteder dessa pesquisa, erroneamente, pelo
Município de Fortaleza, ao aprovar a Lei nº 10.077/2013, pois não apresenta nenhuma
justificativa que coadune com os anseios da comunidade da capoeira na cidade de Fortaleza.
Percebe-se a descontextualização com realidade cearense, ou melhor, fortalezense.
Fazendo uma busca pela Internet, não se encontra nada que fundamente referida data, nem no
estado paulistano, pelo contrário, encontram-se alguns textos que se indagam sobre a origem
da data em tela. Surfando pela rede, pode-se encontrar ainda datas diferentes adotadas por
outros entes, sejam municipais ou estaduais. O artigo 215, § 2º, da CF/88, refere-se a fixação
de datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais.
Impor uma data, aleatoriamente, ouvido poucos representantes, não está em consonância com
um ideal democrático. Cientes disso, os capoeiristas cearenses, sobretudo, os qua atuam na
capital alencarina, manifestam-se em repúdio a tal ato.
Para a exposição das ideias, opta-se pela divisão do texto. A primeira parte fala da
importância das datas comemorativas e os Direitos Culturais embasados em autores como
Häberle (2008) e Cunha Filho (2000), em seguida, realiza-se uma análise de algumas
estruturas normativas sobre o Dia do Capoeirista e o Dia da Capoeira, por fim, descreve-se a
luta dos capoeiristas cearenses na cidade de Fortaleza para que referida data seja modificada
dentro de seus interesses. A luta dos capoeiristas pelos Direitos Culturais está em andamento,
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sobretudo, no que se refere a modificação do dia dessa Data Comemorativa.

1. Os Direitos Culturais, a luta e a importância das datas comemorativas

Segundo Cunha Filho (2000) os Direitos Culturais são aqueles afetos a três grandes
grupos, a saber, às artes, à memória coletiva e ao fluxo dos saberes. Esses direitos asseguram
aos titulares o conhecimento e uso do passado, ação ativa no presente e possibilidade de
previsão e decisão em referência ao futuro, tudo isso com vistas à dignidade da pessoa
humana, núcleo essencial de todos os direitos fundamentais. O artigo 215 da Constituição
Brasileira diz que “O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais3 e
acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das
manifestações culturais” (BRASIL, 2013). Como se percebe o Estado tem o dever de oferecer
ao cidadão o exercício dos seus direitos no que tange à cultura.
A Capoeira, assim como o Direito, tem uma disposição nata de conservar ou modificar
o status quo. Ihering (2011) diz que a luta é a própria essência do direito, a luta também é a
essência da capoeira. Ambos são instrumentos que podem ser manuseados a favor ou contra
diversos interesses. “A vida do direito é uma luta: luta dos povos, do Estado, das classes, dos
indivívuos” (IHERING, 2011, p. 1). Capoeira é uma luta, é negação do que está posto, sua
essência libertária não permite a estaticidade nos indivíduos, empurrando seus atores ao
movimento contínuo. “[…] o que é a Capoeira, senão, a negação daquilo que está posto? Sua
essência libertadora, desde sua gênese é luta pela liberdade de expressão dentro e fora do
universo da roda, micro representação da roda da vida, da roda do mundo” (FERREIRA
NETO, 2011, p. 18). A Capoeira é negação, negação é movimento e movimento é liberdade.
Mesmo sendo cooptada por valores do capitalismo, absorvendo tedências massificadoras de
seus fundamentos, a discórdia que atravessa essa manifestação impede a apropriação total de
sua prática.
A questão que se apresenta nesse artigo, refere-se às datas que figurem como momento
de lembrar a luta de grupos por afirmação. O caso em tela, como já mencionado, trata do Dia
do Capoeirista no Município de Fortaleza. O mesmo foi escolhido sem uma consulta ampla
aos capoeirista, na verdade, se houve alguma consulta, esta foi realizada com uma parcela
ínfima, pois não se encontra divulgado no meio4.

3 Grifo nosso. Segundo Cunha Filho (2000) Direitos Culturais é uma pioneira expressão encartada na
Constituição Federal.
4 Os mais de vinte anos de atividade nesse universo permitem que se diga que as informações correm
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O jurista Peter Häberle (2008) aponta o feriado ou o dia comemorativo como um dos
três elementos de identidade cultural do Estado Constitucional, figurando ao lado do hino
nacional e da bandeira nacional. São elementos culturais de base que oferecem identidade nos
âmbitos internos e externos, oferecendo uma forma de integração do povo com sentimento de
pertença e como forma de reconhecimento.
A Constituição Brasileira não faz referência expressa aos feriados, porém a Carta
Magna expõe através do § 2º, do artigo 215, diz o seguinte: “A lei disporá sobre a fixação de
datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais”.
Esse artigo é uma tentativa de valorar os grupos que sofreram exclusão dentro do processo
histórico brasileiro. Para Häberle (2008, p. 7): “O direito ao feriado pode ser expressão da
esperada ou realizada integração de um grupo étnico dentro do povo […] Ele representa o
reconhecimento da justiça social, da paz, da liberdade e do entendimento entre os povos”. As
datas comemorativas estão atreladas aos quadros de valores fundamentais, marcam a memória
trazendo a reflexão. Muitas vezes não são aceitos como são colocados pela história oficial.
Pode-se citar como exemplo a data comemorativa ou feriado determinado oficialmente pelo
Estado. O mesmo precisa ser submetido a um processo de envelhecimento, se não for acatado
pelo cidadão, torna-se totalmente estéril em sua função. Isso aconteceu com o 13 de maio e o
20 de novembro, ambos guardam sutilezas peculiares e foram ressignificados pelo movimento
negro brasileiro. Para ilustrar, a letra da cantiga do Mestre Moraes, capoeirista, exprime o
sentimento dos negros do país: “[…] Viva 20 de novembro, momento pra se lembrar. No dia
13 de maio, nada pra comemorar […]”. O primeio ganhou força e significado por representar
a luta do negro, este último foi ressignificado por vir à luz uma história diferente do que era
repassado.
Essa questão é uma luta pela cura da dor moral que os capoeiristas de Fortaleza sentem
pela injustiça sofrida, se a data representa um grupo sginificativo dentro da cidade, presente
em diversas escolas públicas com atuações voluntárias e fazendo parte de diversos projetos
sociais, além de academias, atuantes do setor de turismo dentre outras situações, seria
extremamente necessário uma consulta pública com os diversos representantes.

2. O Dia do Capoeiraista: Analisando algumas leis

rapidamente. As pessoas envolvidas se relacionam, frequentam-se e todos ficam sabendo dos acontecimentos
que dizem respeito a capoeira cearense. Essa data comemorativa só veio à tona quando a lei já estava em
vigor, nenhuma consulta foi realizada aos maiores nomes na capoeira do estado que são conhecidos a nível
local, nacional e internacional.
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A Lei Federal nº 12.345/2010, instituída pelo então Presidente Lula, trata da instiuição
de datas comemorativas. O artigo 1º afirma que “A instituição de datas comemorativas que
vigorem no território nacional obedecerá ao critério da alta significação para os diferentes
segmentos profissionais, políticos, religiosos, culturais e étnicos que compõem a sociedade
brasileira”. Esse artigo está em consonância com o artigo 215, § 2º, da CF/88,
retromencionado. Como determinar uma data, para um público que manifesta-se através da
corporeidade e oralidade, sem consultar seus atores? Os leigos em relação a Capoeira
imaginam que na roda só acontece um exercício de destreza corporal, não atentam para o
conteúdo que as letras das cantigas expressam. Trata-se de um lêdo engano, imaginar que
propor uma data sem consulta seria algo benéfico para os seus praticantes. Se a inteção é
reconhecer, o trabalho foi feito erroneamente, pois tal reconhecimento implica diálogo com os
reconhecidos. As manifestações culturais não estão à disposição dos interesses do status quo.
E como será definido esse critério de alta significação? Essa pergunta encontra resposta
no artigo 2º da mesma lei, indica que essa significação será atribuída através de “[…]
consultas e audiências públicas realizadas, devidamente documentadas, com organizações e
associações legalmente reconhecidas e vinculadas aos segmentos interessados”. O artigo 3º
completa, diz que “A abertura e os resultados das consultas e audiências públicas para a
definição do critério de alta significação serão objeto de ampla divulgação pelos meios
oficiais, facultando-se a participação dos veículos de comunicação social privados” e o artigo
seguinte indica que “A proposição de data comemorativa será objeto de projeto de lei,
acompanhado de comprovação da realização de consultas e/ou audiências públicas a amplos
setores da população [...]”. O último artigo trata apenas da entrada em vigor. Observa-se um
ideal cidadão, onde o indivíduo participa da decisão. A democracia implica responsabilidades,
participação constante das decisões para sabermos para onde vamos.
O caso que está em análise como já vem sendo mencionado no presente texto, refere-se
ao Dia do Capoeirista no Município de Fortaleza. A referida lei tem autoria do Vereador
Marcos Aurélio que conseguiu aprovar seu projeto no primeiro semestre de 2013, na Câmara
Municipal de Fortaleza. Segundo o Jornal Diário do Nordeste, esse semestre contou com o
requerimento de 3.062 propostas. Quantidade considerável, porém não diz da qualidade das
propostas. Como exemplo, pode-se citar:

o projeto de autoria do vereador Wellington Saboia que instituiu o Dia Municipal do
Forró e ganhou repercussão na mídia local. A matéria chegou a ser colocada em
votação no plenário, mas acabou não sendo aprovada em redação final, pois já existe
uma Lei municipal, desde 2011, que institui o dia 13 de dezembro como o Dia
Municipal do Forró. A norma em vigor foi de autoria do vereador Acrísio Sena
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(DIÁRIO DO NORDESTE, 2013).

Tal proposta leva ao raciocínio de que, provavelmente, não houve pesquisa sobre o
assunto. O mesmo acontece com a proposta do Dia do Capoeirista, realizada sem ouvir o
grupo interessado.
Dando um giro pelo Brasil através da Internet, encontra-se alguns exemplos de
incoerência em relação a referida data. Como a cultura é dinâmica, talvez tenha havido
alguma importância, talvez represente algo para os capoeiristas, mas hoje é necessário uma
releitura dessa situação.
As Leis de São Paulo, tanto de âmbito estadual como municipal, trazem texto indênticos
e só fazem referência à instituição do Dia do Capoeirista e sua entrada em vigor. Não indica
nenhuma maneira de viabilizar sua comemoração. Abaixo foi transcrito ambas as estruturas
normativas, em um quadro, a partir do artigo de Monteiro (2012), a primeira de autoria do
Deputado Tonico Ramos e a segunda tem como autor o vereador Ricardo Trípoli.

Lei Estadual nº4.649/85 – SP

Lei Municipal nº 9.994/85 – SP

Institui o "Dia do Capoeirista", a ser comemorado Institui no âmbito municipal o "Dia do Capoeirista".
anualmente, no dia 3 de agosto.

Mário Covas, Prefeito do Município de São Paulo,

O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO:

usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu Faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 2 de
promulgo a seguinte Lei:

outubro de 1985, decretou e eu promulgo a seguinte

Artigo 1º - Fica instituído o "Dia do Capoeirista", a ser lei:
comemorado, anualmente, no dia 03 de Agosto.

Artigo 1º - Fica instituído, no âmbito municipal, o "Dia

Artigo 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua do Capoeirista", a ser comemorado, anualmente, no dia
publicação.

03 de Agosto.
Artigo 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogada as disposições em contrário.

Quadro 1
A Lei Nº 10.077, de 28 de junho de 2013, cria, no âmbito do Município de Fortaleza, o
Dia do Capoeirista. A referida estrutura normativa foi sancionada pelo Prefeito Roberto
Cláudio Rodrigues Bezerra. Seu artigo 1º tem o seguinte teor: “Fica criado no âmbito do
Município de Fortaleza o Dia do Capoeirista, a ser celebrado anualmente na semana em que
incidir o dia 3 de agosto”. Seu parágrafo único indica a inserção desse dia no calendário
oficial de eventos do Município. O artigo 2º diz que “os eventos que acontecerem no decorrer
do referido dia serão realizados em locais públicos, de preferência ao ar livre, sem cobrança
de ingressos ou quaisquer outras taxas a quem vier a participar”. O artigo 3º aponta para a
entrada em vigor da referida lei.
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É preciso que se diga, como militante da capoeira cearense, que não houve diálogo com
a comunidade capoeirística para instituição de referida data. Não há, no município de
Fortaleza, nenhuma instituição que represente os interesses da maioria dos capoeiristas da
cidade ou do estado. Houve e há alguns movimentos coletivos na cidade, porém nenhum se
consolidou como representante oficial da maioria. Tentou-se criar o Sindicato dos
Capoeiristas do Estado do Ceará e a Liga Cearense de Capoeira, mas em nenhum dos dois
casos houve uma continuidade. Hoje, há um movimento chamado Rede de Desenvolvimento
Econômico e Sustentável da Capoeira no Ceará – REDSCC, mas a mesma não tem a
pretensão de representar os interesses dos capoeiristas do estado sem a consulta aos mesmos.
Também há uma Federação de Capoeira, não legítima para representar a todos, pois a
capoeira não se resume ao aspecto esportivo. Está claramente exposto nos artigos 205 e 226 da
Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010, Estatudo da Igualdade Racial, o viés esportivo, cultural
dentre outras nuances de manifestação. A Federação de Capoeira Cearense não tem um
trabalho amplo junto à comunidade da cidade.
A nível municipal, já existia a Lei nº 9.041, de 21 de novembro de 2005, que intituiu a
Semana Municipal da Capoeira7 no Município de Fortaleza. No período a prefeitura estava
com o Partido dos Trabalhadores, representada pela prefeita Luizianne de Oliveira Lins.
Referida estrutura normativa não se deteve apenas em instituir uma data, mas também trouxe
outras providências, a mesma é composta apenas de quatro artigos que serão comentados a
seguir. Apesar de não ter havido uma ampla consulta à comunidade, essa aceitou tacitamente,
inclusive participando dos movimentos nos primeiros anos. E a REDSCC trabalha para fazer
valer novamente o direito conquistado a partir dessa estrutura normativa. Teve como
idealizador o jornalista e mestre de capoeira Gerson do Valle e o autor foi o então Vereador
Ferreira Aragão. O Mestre diz, em um de seus artigos, que:
5

Art. 20. O poder público garantirá o registro e a proteção da
capoeira, em todas as suas modalidades, como bem de natureza imaterial e de formação da identidade cultural
brasileira, nos termos do art. 216 da Constituição Federal.
Parágrafo único. O poder público buscará garantir, por meio dos atos normativos necessários, a
preservação dos elementos formadores tradicionais da capoeira nas suas relações internacionais.
6
Art. 22. A capoeira é reconhecida como desporto de criação
nacional, nos termos do art. 217 da Constituição Federal.
§ 1o A atividade de capoeirista será reconhecida em todas as
modalidades em que a capoeira se manifesta, seja como esporte, luta, dança ou música, sendo livre o exercício
em todo o território nacional.
§ 2o É facultado o ensino da capoeira nas instituições
públicas e privadas pelos capoeiristas e mestres tradicionais, pública e formalmente reconhecidos.
7
A Semana Municipal da Capoeira conta com verba destinada a sua realização. Na edição de 2009, os
capoeiristas focaram o problema das drogas entre os jovens, a capoeira pode ser entendida como uma ferramenta
contra o uso de drogas, além de contribuir para a construção de espaços democráticos.
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A Capoeira é sem sobra de dúvidas na atualidade uma das maiores ferramenta de
inclusão social no combate às drogas no nosso País […] produto da cultura popular e
esporte, podem e devem contribuir para reverter esse quadro e favorecer a
aproximação das pessoas, valorizando-as pelo que são, em essência, e não pelas suas
condições sociais e materiais. Contribui também para a construção de espaços
democráticos, onde todos tenham direitos e oportunidades iguais; para a
compreensão das relações entre passado, presente e futuro; sobretudo, para despertar
a consciência política e a capacidade de afirmação da cidadania e dos direitos
humanos fundamentais (VALLE, 2009).

Seu artigo 1º diz o seguinte: “Fica instituída, no âmbito do Município de Fortaleza, a
Semana Municipal da Capoeira” O parágrafo único informa que o período de comemoração
da Semana Municipal da Capoeira será a semana em que incidir o dia 20 de novembro, data
em que se comemora o Dia da Consciência Negra8.
O artigo 2º aponta que nesse período, “[...] além das apresentações de grupos de
capoeira, serão realizadas palestras, mostras de vídeos, exposições e debates com temas
relacionados à capoeira”. Isso motiva a sendimentação do capoeirista como um jogadorestudioso9, pois além de reforçar sua parte prática, também estimula a pesquisa e reflexão
sobre sua prática, ou seja, o legislador não teve a preocupação apenas em instituir uma data,
mas além do significado, pressupõe-se a estímulo dos mais jovens em buscar a compreensão
de sua arte.
No artigo 3º encontra-se a indicação de secretarias para auxiliar o Poder Executivo na
realização da Semana Municipal da Capoeira. As Secretaria de Educação e Assistência Social
(SEDAS), hoje desmembrada e a Fundação de Cultura, Esporte e Turismo de Fortaleza
(FUNCET), também extinta são responsáveis pela execução da semana. Mesmo que as
citadas secretarias não existam mais nesse formato, as que vieram substituí-las são
reponsáveis pelo proposto na referida lei. O derradeiro artigo aponta apenas a sua entrada em
vigor.
Alguns anos depois, em 2011, o Governo Estadual atravéz da Lei nº 14.925 de 24 de
8

A Lei nº 10.639 de 2003, grande marco para o movimento negro no Brasil, altera a Lei nº 9.396/95,
conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, e diz em seu artigo 79-B que “O
calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra”. O Dia Nacional
de Zumbi e da Consciência Negra foi instituída pela Lei 12.519, de 10 de novembro de 2011 que diz o seguinte
em seu art. 1º “É instituído o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, a ser comemorado, anualmente, no
dia 20 de novembro, data do falecimento do líder negro Zumbi dos Palmares”. Além de data comemorativa, a
mesma é entendida como feriado por alguns entes da federação, entre os estados estão Alagoas, Amapá, Mato
Grosso, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul; São Paulo possui diversos municípios com leis que decretam
feriado nesse dia; o Ceará possui, através do município de Fortaleza, um projeto de lei; ao todo, são 773 entes
que instituíram essa data como feriado.
9
Segundo Campos (2001, p. 47) é “[...] aquele que pratica a
Capoeira e, ao mesmo tempo se interessa pela pesquisa, aprofundando e produzindo conhecimentos históricos,
técnicos e antropológicos”.
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maio de 2011 instituiu o Dia Estadual da Capoeira. A Assembleia Legislatia decretou e o
Governador Cid Gomes sancionou a referida Lei que teve a autoria do Deputado Ronaldo
Martins.
Essa estrutura normativa trouxe apenas 3 artigos. O primeiro afirma a instituição do Dia
Estadual da Capoeira, comemorado anualmente no dia 20 de novembro, coincidindo com a
data apontada na Semana Municipal da Capoeira. O artigo 2º aponta os objetivos do Dia
Estadual da Capoeira em três incisos transcritos abaixo, in litteris:

I - disseminar o conhecimento sobre a Capoeira, no contexto cultural;
II - desenvolver ações que visem o conhecimento e a disseminação da prática da
capoeira como esporte; e
III - incentivar, por meio de seminários, palestras, concursos e rodas de capoeira, a
perpetuação da capoeira como cultura afro-brasileira.

Observa-se o tratamento da capoeira como Cultura e Esporte, além da sua relação com a
cultura afro-brasileira. O derradeiro aponta apenas sua entrada em vigor. Novamente, observase a preocupação com o entendimento da capoeira em sua complexidade, difícil de se encaixar
nas caixinhas cartesianas do conhecimento. Deixando a Lei Municipal do Dia do Capoeirista
questionada tanto em relação à Lei Municipal da Semana da Capoeira como em relação à Lei
Estudual do Dia do Capoeirista.
A lei em discussão aparenta um retrocesso que deve ser investigado para possível
substituição por outra lei e sua revogação por não estar de acordo com as anteriores e com o
interesses dos atores dessa arte que se manifesta em diversos pontos do Brasil e do mundo.
Juliana Monteiro, capoeirista e advogada, em seu blog Biblioteca da Capoeira, escreve
um artigo intitulado 03 de agosto – Dia do Capoeirista – afinal quando é? que parte da
seguinte pergunta: “[...] já que temos muitas datas importantes na capoeira que poderiam
marcar essa comemoração, por que especificamente o dia 03 de agosto foi escolhido?”
(MONTEIRO, 2011).
A mesma, na ânsia de saber, intríseca ao capoeirista-pesquisador, narra sua busca pelos
motivos. Ela descreve o seguinte:
Tentei localizar o projeto de lei no site da Assembleia Legislativa de São Paulo, mas
o projeto não existe digitalizado, então só dá pra consultar indo lá pessoalmente.
Talvez com a leitura da justificativa e os fundamentos do projeto dessa lei seja
possível encontrar algo relativo a escolha da data (MONTEIRO, 2011).

A autora ainda faz uma observação que é percebida facilmente pelos mais instruídos.
Essa data embora seja de São Paulo, a níveis estadual e municipal, é entendida e aceita por
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muitos capoeiristas como dia nacional. Pode-se pensar na hipótese de que muito do que
acontece em nosso país parte de São Paulo. Porém, verifica-se em outras leis que existem
datas diversas para essa comemoração, diferente do que pensa os mais desavisados. Além das
legislações paulistanas, elenca as seguintes estruturas normativas:
Lei Estadual nº 3.778 de 15/03/02: institui o dia da capoeira no estado do Rio de
Janeiro em 23/11;
Lei Municipal nº 8.212 de 05/04/10: institui o dia da capoeira no município de
Florianópolis em 01/08;
Lei Municipal nº 9.470 de 19/05/04 e Lei Municipal 8.940 de 08/07/02: institui a
Semana Municipal de Capoeira no município de Porto Alegre entre os dias 1º e 7 de
agosto.

Não existe ainda uma legislação a nível nacional. Já pensou-se no dia 15 de julho como
Dia Nacional da Capoeira, por ser este o dia do registro da roda e dos Mestres pelo IPHAN,
mas é importante reiterar que não existe legislação específica a nível nacional sobre o assunto.
A pesquisa de Monteiro (2011) aponta ainda para existência de projetos de lei que
tratam do Dia Nacional da Capoeira, mas ainda não foram aprovados, encontram-se em
trâmite no Congresso Nacional. São eles:
PL 2858/2008 de autoria do Deputado Carlos Zarattini sugerindo o dia 12 de
setembro para ser o Dia Nacional da Capoeira e do Capoeirista. Este PL foi
apensado ao PL 50/2007 que está na pauta da Comissão de Turismo e Desporto;
PL 7536/2010 de autoria do Deputado Márcio Marinho sugerindo o dia 20 de
novembro para ser o Dia Nacional da Capoeira. Este PL está aguardando parecer da
Comissão de Educação e Cultura.

Este último coaduna com os anseios dos capoeiristas, pois estes têm em suas cantigas
várias homenagens ao líder da resitência negra. A Capoeira não é um mundo alheio aos
anseios da comunidade negra, se não são todos os capoeiristas que estão envolvidos nos
movimentos encabeçados pelo Movimento Negro, pelos menos uma parte está inserida nessa
luta e outra simpatiza e auxilia indiretamente, pois a Capoeira nasceu com os filhos e netos de
negros africanos no Brasil.
No Ceará, o Dia Estadual do Capoeirista e no Município, a Semana Municipal da
Capoeira ambos acontecem nesse período de comemoração; com mais essa Lei a nível
municipal que institui o Dia do Capoeirista, a mesma poderia coincidir com a Data Magna,
marcante para a Terra da Luz.

3. A luta por um Dia do Capoeirista com significado
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As lutas que os capoeiras do passado, hoje chamados de capoeiristas, são lutas de
resistência cultural contra qualquer imposição que venha de cima. “Todos os direitos da
humanidade foram conquistados na luta” (IHERING, 2011, p. 1). Não poderia ser diferente
nos dias de hoje. Em um mundo, onde habita um ideal democrático, discussões que envolvem
Direitos Culturais precisam ser socializadas para o fortalecimento de uma cidadania ativa que
efetive o ideal de cidadão tomando parte das decisões. Também é uma forma de aproximar o
Estado da Sociedade pois esses precisam estar próximos.
Como expõe Häberle (2008, p. 23): “Os feriados são compreendidos a partir de uma
dimensão antropológica. A pessoa e o cidadão têm, sob certos valores, uma necessidade de
festejar: para entrar em consonância com o seu meio ambiente, sentir-se parte da
comunidade”. As datas precisam ter significados, há um valor simbólico atribuído, não pode
ser fruto de vontade de parcela ínfima, interesses outros, escolhidos ao acaso ou no rastro de
tendências.
O Estado do Ceará, a partir da Lei nº 14.925/2011, instituiu o dia 20 de novembro como
o Dia Estadual da Capoeira, data que coaduna com a Lei nº 9.041/2005 que institui a Semana
Municipal da Capoeira no período que coincide com o Dia da Consciência Negra, data que
tem significado nacional para toda a comunidade negra, também Dia da Morte de Zumbi, o
grande símbolo da resistência negra que é cantado nas Rodas de Capoeira.
Dentro desse contexto, de significados e de lutas, a comunidade da capoeira cearense,
através de debates em fóruns, sugere o dia 25 de março como uma data para instituição do
Dia do Capoeirista, pois a mesma, diferente da data instituída, que reproduz uma estrutura
normativa paulista, o 25 de março é feriado no Ceará, a Data Magna, instituída através de
Emenda Constitucional e aprovada pela Assembleia Legislativa, promulgada e publicada em
2011. Essa data comemorativa, ou melhor, feriado, comemora o fim da escravidão no Ceará
ocorrido em 25 de Março de 1884 fazendo do nosso estado, pioneiro na abolição da
escravatura, sendo que um ano antes a Vila do Acarape, atual município de Redenção, a 55
Km de Fortaleza, libertou os escravos antes da província do Ceará, sendo por esse motivo
chamada de Terra da Luz por José do Patrocínio. O Ceará se antecipou, foi o primeiro estado
brasileiro a abolir a escravatura, quatro anos antes da promulgação da Lei Áurea, em 13 de
maio de 1888.
Assim, pode-se fazer juntos a outros segmentos negros na Terra da Luz, como o
Maracatu, que tem o Dia do Maracatu, instituído pela Lei Municipal nº 5.827 de 1984, um 25
de março que ecoe na sociedade, atingindo aspectos educacionais, sociais, político e culturais
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em uma dimensão ampla e unísona.
Aos 29 de abril de 2010, Luiz Carlos da Silva, conhecido nas rodas de capoeira como
Mestre Lula, abriu o Fórum de Capoeira do Estado do Ceará - FCEC, através do processo
52.019/2010 na Secretaria de Cultura de Fortaleza. Teve como sede provisória um prédio na
Avenida Pessoa Anta, 218, Praia de Iracema, sede da Associação Zumbi e do Centro Cultural
Água de Beber. O primeiro encontro para compor a ata de criação do Fórum ocorreu no dia 11
de abril de 2010, no Centro Social de Cidadania Presidente Médici, localizado na Avenida
Borges de Melo, contou com representantes de diversos Grupos de Capoeira10 atuantes na
capital cearense. Todos estavam juntos para participarem do I Curso de Capacitação em
Capoeira, no período de 09 a 11 de abril de 2010. Entre os temas abordados estavam união,
organização da cadeia produtiva, profissionalização, elaboração de projetos, criação de
associações etc. O primeiro encontro ficou para o dia 30 de abril do mesmo ano. Infelizmente,
o FCEC não deu uma grande continuidade de seus trabalhos naquele momento.
Agora em 2013, o FCEC retorna com força, motivado pela instituição de uma lei que
determina o Dia do Capoeirista sem os mesmos serem consultados. O FCEC aconteceu
novamente no dia 17 de julho de 2013, no CUCA Che Guevara, localizado na Barra do Ceará,
novamente convocado pelo Mestre Lula. Encontra-se disponível uma página11 em uma rede
social para divulgar o movimento e uma Petição Pública12.
Ihering (2011, p.12) diz que “[...] a energia do amor com que um povo está preso ao seu
direito e o defende, está na medida do trabalho e de seus esforços”. A luta pelo Direito, ou
melhor, pelos Direitos Culturais continua. O amor e dedicação que os capoeiristas cearenses
têm por essa cultura, os deixam a postos, mesmo envolvidos com a labuta diária para garantir
seu sustento e de suas famílias em outros meios de vida, esses guerreiros organizam-se em
associações, redes, federações e encontram-se em fóruns para discutirem suas demandas. É o
exercício de participação popular que poderá influenciar os milhares de jovens envolvidos
com essa manifestação cultural que brota do povo e luta contra a injustiça que assola essas
terras desde o período colonial.
É um dever resitir às imposições, os interessados em ver materializados seus direitos
têm o dever consigo próprios e com a coletividade para própria conservarção moral,
10

Associação Zumbi de Capoeira, Associação Cordão de Ouro do Ceará, Centro Cultural Água de Beber,
Companhia Terreiro, São Salvador, Pura Arte, Grupo Zumbi, Grupo Legião Brasileira, Grupo União de
Capoeira, Grupo Capoeirarte.
11
Fan Page desenvolvida para divulgar o andamento do Fórum de Capoeira do Ceará. Criada em 19 de
julho de 2013. https://www.facebook.com/forumdecapoeiradoceara?ref=tn_tnmn
12
Página da Petição Pública para expressar o repúdio a Lei 10.077/2012 e pedir a instituição de nova data.
http://www.peticaopublica.com.br/PeticaoVer.aspx?pi=P2013N42697
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resistência necessária para que o direito se realize. O que foi proposto com referida estrutura
normativa foi uma desconsideração para com os guardiões dessa manifestação cultural. É um
dever de todo homem para consigo mesmo combater tal desprezo. As armas hoje são outras, a
luta é realizada a partir do conhecimento que se constrói, com uma frente que se organiza,
onde não há deserção e sim adesão de mais membros, as conquistas se ampliam.

Considerações Finais

O Ceará como estado de vanguarda, pode através do município de Fortaleza, modificar
essa tendência homogenizadora, sem fundamento, de cópias de tendências externas e sem
significado para o povo da terra. O capoeirista cearense busca a originalidade de suas raízes,
mesmo sabendo que a Capoeira, em sua forma institucionalizada, faz parte da história recente,
a história do negro nessa terra, como foi exposto, não é. Essa é uma luta que busca origens e
fundamentos que sejam válidos dentro e fora da roda.
As pessoas que compõe essa manifestação cultural estão cada vez mais politizadas,
conhecedores de seus direitos e buscando a efetivação dos mesmos. Esta data não coaduna
com os anseios da comunidade capoeirística cearense, pois não há significado para a
população negra do estado.
Os filhos de Zumbi da Capoeira dessas terras não permitirão que outros digam
unilateralmente seus direitos, instituindo a partir de interesses políticos dentro de feudos
eleitoreiros. Felizmente, no caso em tela, já houve uma aproximação com o autor da lei no
intuito de obter uma resolução pacífica.
O diálogo se aperfeiçoa, em épocas de informações rápidas. Esses guerreiros não
esperam favores ou migalhas, afinal, os direitos que já foram conquistados para essa cultura,
não foi simples jogo de interesses políticos partidários, mas uma luta política mais ampla e
não vinculada apenas a um movimento tendêncioso. A discussão caminha dentro da própria
manifestação e se extende aos atores externos. A luta não cessará!
Referências:
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> Acesso em: 28/07/2013.
_________. Lei Nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003 (História e Cultura Afro-Brasileira).
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.639.htm> Acesso em:
28/07/2013.
ISSN-e: 2316-9982

_________. Lei Nº 12.288, de 20 de julho de 2010 (Estatuto da Igualdade Racial).
Disponível
em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20072010/2010/Lei/L12288.htm> Acesso em: 28/07/2013.
_________. Lei Nº 12.345, de 9 de dezembro de 2010 (Datas Comemorativas). Disponível
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12345.htm>
Acesso em: 28/07/2013.
_________. Lei Nº 12.519, de 10 de novembro de 2011 (Dia Nacional de Zumbi e da
Consciência Negra). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20112014/2011/Lei/L12519.htm> Acesso em: 28/07/2013.
CAMPOS, Hélio. Capoeira na Universidade: Uma Trajetória de Resistência. s/ed.,
Salvador-BA: SCT, EDUFBA, 2001.
CEARÁ.
Constituição
do
Estado
do
Ceará.
Disponível
<http://www.ceara.gov.br/simbolos-oficiais/constituicao-do-estado-do-ceara> Acesso
17/07/2013.

em:
em:

_________. Lei nº 14.925, 24 de maio de 2011 (Dia Estadual da Capoeira). In: Diário Oficial
do
Estado
do
Ceará
(DOECE)
de
02/06/2011.
Disponível
em:
<http://www.jusbrasil.com.br/diarios/27407476/doece-caderno-1-02-06-2011-pg-3> Acesso
em: 17/07/2013.
CUNHA FILHO, Francisco Humberto. Direitos Culturais como direitos fundamentais no
ordenamento jurídico brasileiro. Brasília: Brasília Jurídica, 2000.
DIÁRIO DO NORDESTE. Produção legislativa prioriza requerimentos. 27/07/2013.
Disponível em: <http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=1296885> Acesso
em: 17/07/2013.
FERREIRA NETO, José Olímpio. Cantigas de Capoeira repensando a História: Datas
Comemorativas e Identidade. Artigo apresentado no X Encontro Cearence de Historiadores
da Educação. UFC, Fortaleza, 2011. Anais..
_________. Capoeira, um olhar a partir da Filosofia de Hebert Marcuse: A cultura e seu
caráter negativo em busca da liberdade. Monografia apresentada no Curso de Filosofia da
Universidade Estadual do Ceará. Orientador: Alberto Dias Gadanha. Fortaleza: UECE, 2011.
60 fls.
FORTALEZA. Lei nº 9.041, de 21 de novembro de 2005 (Lei da Semana Municipal da
Capoeira).
Disponível
em:
<http://www1.leismunicipais.com.br/a/ce/f/fortaleza/leiordinaria/2005/904/9041/lei-ordinaria-n-9041-2005-institui-a-semana-municipal-da-capoeirae-da-outras-providencias-2005-11-21.html> Acesso em: 17/07/2013.
_________. Lei nº 10.077, de 28 de junho de 2013 (Lei do Dia do Capoeirista). Disponível
em:
<http://www.leismunicipais.com.br/a/ce/f/fortaleza/lei-ordinaria/2013/1007/10077/leiordinaria-n-10077-2013-cria-no-ambito-do-municipio-de-fortaleza-o-dia-do-capoeirista-201306-28.html> Acesso em: 17/07/2013.

ISSN-e: 2316-9982

_________. Dia 25 é Dia de Maracatu recebe Maracatu Nação Fortaleza em maio. In
prefeitura de fortaleza. Disponível em: <http://www.fortaleza.ce.gov.br/noticias/cultura/dia25-e-dia-de-maracatu-recebe-maracatu-nacao-fortaleza-em-maio> Acesso em: 17/07/2013.
HÄBERLE, Peter. Constituição e Cultura: O Direito ao Feriado como Elemento de
Identidade Cultural do Estado Constitucional. Tradução de Marcos Augusto Maliska e
Elisete Antoniuk. Rio de Janeiro: Lumen Juris Editora, 2008.
IHERING, Rudolf von. A Luta pelo Direito. Tradução de João de Vasconcelos. 24ª edição.
Rio de Janeiro: Editora Forense, 2011.
MONTEIRO, Juliana. 03 de agosto - Dia do Capoeirista - afinal quando é? 2011.
Disponível em: <http://bibliotecadacapoeira.blogspot.com.br/2011/08/dia-do-capoeiristaafinal-quando-e.html> Acesso em: 17/07/2013.
_________. 03 de agosto - dia do capoeirista - Ainda em busca de uma explicação... 2012.
Disponível em: <http://bibliotecadacapoeira.blogspot.com.br/2012/08/03-de-agosto-dia-docapoeirista-ainda.html> Acesso em: 17/07/2013.
VALLE, GERSON. Juntos vamos dar uma rasteira nas drogas. Disponível em:
<http://artigos.netsaber.com.br/resumo_artigo_55981/artigo_sobre_juntos_vamos_dar_uma_r
asteira_nas_drogas> Acesso em: 17/07/2013.

ISSN-e: 2316-9982

